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Zeebaars: sportvis numero uno van ons kustwater én een uitstekend alternatief in de 
gesloten tijd! Op naar zee dus met je kunstaas!

ZeeBaarZen MeT KUnsTaas 

Rene SéhR helpt je de
  geSloten tijd dooR

dat de zeebaars de meest spectaculaire sportvis is van het 
nederlandse kustwater, is algemeen bekend. en gezien de 
gesloten tijd voor bepaalde zoetwater roofvissen en het 
kunstaasverbod dat tot de laatste zaterdag van mei van 
kracht is, heb je nu dus écht geen excuus meer om de ko-
mende maand niet zelf een poging te wagen om zeebaars 
te verschalken! Bovendien zijn er voldoende parallellen te 
trekken tussen de roofvissen van het zoete water en de 
zeebaars, waaronder de te gebruiken materialen. 

TEKST EN FOTOGRAFIE RENÉ SEHR

n theorie zou het zeer 
eenvoudig moeten zijn 
een zeebaars te haken: 

de zeebaars is een echte alleseter 
en het maakt de vis echt niet uit 
of het nou mooi of slecht weer 
is. Pluggen, lepels, twisters, jigs, 
zeepieren of ander natuurlijk aas; 
de baars is er niet vies van. Ook 
maakt het in wezen niets uit of je 
nu vist vanaf strand, pier of gaat 

i verticalen vanuit een kano. En toch 
is de zeebaars ook een zeer slimme 
vis met zijn kuren, voorliefdes en 
onhebbelijkheden. Zo houdt hij 
zich graag schuil tussen blokken 
en andere steenstort en is het een 
echte nachtjager. Om met enig 
succes op zeebaars te vissen is een 
goede kennis van de gewoontes van 
deze zoute rover dus zeker wel zo 
handig.

Rond de avondschemering en mét stroming zijn de 
vangstkansen het grootst!

Wanneer
De zeebaarzen verschijnen rond half april weer onder de kust. De 
kleine zeebaarsjes overwinteren in onze kustwateren en zullen 
als eerste weer binnen hengelbereik komen – al zijn er uiteraard 
ook de eigenwijze grotere baarzen die al zeer vroeg vangbaar zijn.  
Hoe vroeg de grotere baarzen onder onze kust zitten hangt met 
name af van de aanwezigheid van aasvis zoals bliek, zandspiering 
en krab. Omdat de aasvis in het voorjaar het relatief warme water 
opzoekt, zullen grote scholen aasvis te vinden zijn in havens en 
op zeer ondiep water. Zo zie je dat wat op het zoete geldt, op zee 
eveneens opgaat. Enkele andere parallellen zijn dat wanneer het 
een warme dag is geweest, we de vis het beste kunnen zoeken 
op een plek waar de wind op heeft gestaan, de schemering 
favoriet is – zeker na een heldere zonnige dag – en de beste tijd 
om richting stek te gaan is na het avondeten. Wat wel een groot 
verschil is met het zoete, is de invloed van het getij. Dit is de 
belangrijkste factor op zee: geen stroming betekent geen vis, zo 
simpel ligt het. Zorg dus dat je een getijdenboekje op de kop tikt 
of kijk op internet (www.getij.nl). Feit: met volle en nieuwe maan 
staat er meer en langer stroming en is de kans op vis groter.
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Leer meer en discussieer op www.hetvisblad.nl/zeevissen

VOlHOUden!
Tenslotte is het goed om te onthouden dat zeebaarsvissen een visserij is waarbij we soms 
gewoon veel uren moeten maken. Aan de andere kant is de voldoening als we dan een 
mooi exemplaar aan de haak weten te slaan juist ook weer erg groot. Zeker omdat de zee-
baars een krachtige en sterke vis is die ons keer op keer weet te verrassen. Daarom heeft 
de vis ook een grote schare aanhangers. Behalve zeebaars kun je trouwens ook geep, 
horsmakreel en makreel vangen tijdens deze visserij. Dit alles maakt dat de gesloten tijd 
op het binnenwater heus geen straf hoeft te zijn.
De wettelijke minimummaat van de zeebaars is 36 cm. De zeebaarsstand staat onder 
druk, dus houdt het netjes en zet kleine baars daarom direct weer terug.

MaTeriaal
Besef dat de meeste zeebaarzen die worden gevangen zo tussen 
de 20 en 45 cm zijn. Daar heb je heus geen zware hengels voor 
nodig. Laat dat zware takelwerk maar aan de specialisten over. 
Wij houden het gewoon leuk en kiezen daarom voor een strakke 
snelle hengel met een werpgewicht tussen de 10 en 40 gram en 
een molen uit de 2500 tot 4000 klasse. De hengellengte mag zo 
tussen de 2.40 en 3.00 meter liggen. Veelgebruikte hengels zijn 
de Ugly Stik Custom Medium van Shakespeare en de Shimano 
Beastmaster.
Als hoofdlijn is een 10/00 tot 12/00 mm gevlochten lijn meer dan 
zat voor genoemde combinatie. Een voorslag van dik nylon (bijv. 
45/00 mm) of fluorcarbon van ongeveer een meter lang, via een 
wartel aan de hoofdlijn bevestigd, voorkomt lijnbreuk en biedt wat 
extra rek tijdens het drillen. Wanneer je met en nylon hoofdlijn 
vist, dan is 28/00 mm wel de maximale lijndikte. Misschien is 
één van de nieuwe fluorocarbonlijnen ook nog wel het overwegen 
waard. Deze lijnen zijn wat strakker en daardoor heb je meer 
‘feeling’ met je kunstaas. Verder zijn een goede tang en stevige 
schoenen of (lies)laarzen onontbeerlijk op de stenen en rotsen.

ZeeBaarZen MeT KUnsTaas 

Rene SéhR helpt je de
  geSloten tijd dooR

Meer infO en Tips
Internet www.zeebaars.nl
E-mail bassflies10@gmail.com

Waar
Steenstorten, pieren, dijken, havens en sluizen; op al deze plek-
ken zwemt zeebaars. Het voert voor dit artikel te ver om alle 
stekken te omschrijven, maar ik zal er gewoon enkele opnoemen: 
Nieuwe Waterweg, Maasvlakte, pieren en strekdammen van 
Scheveningen en de pieren en het havengebied van IJmuiden. 
Verder liggen er richting Den Helder vele tientallen strekdammen 
van waaraf prima kan worden gevist.

Pieren, havenhoofden en strekdammen zijn hotspots voor zeebaars!

Vis niet al te zwaar, de meeste baarzen zijn van dit slag en 
daarvoor is grof geschut echt niet nodig!

WelK KUnsTaas?
Een zeer leuke manier van zeebaarsvissen 
is vissen met pluggen, lepels en shads. 
Qua pluggen kun je kiezen voor zowel drij-
vende, zwevende en zinkende pluggen. Er 
zijn veel goede merken pluggen, hiernaast 
enkele van mij favoriete zeebaarspluggen. 
Ik gebruik bij voorkeur de 14 en 18-grams 
versies. Voor het zeebaarzen met pluggen 
geldt eigenlijk geen standaard inhaalsnel-
heid, varieer en speel met de inhaalsnel-
heid totdat je de baarzen tot aanbeten 
verleidt. Mijn onbetwiste nummer 1 lepel 
is de Acme Kastmaster, in zowel de 14 
als 21 grams uitvoering. Maar knoop er 
gerust een lepel of pilker aan waar je zelf 
vertrouwen in hebt, want daar draait het 
uiteindelijk om. Een tegenwoordig wat 
minder gebruikte methode is het vissen 
met jigkoppen van 7, 14 en 21 gram die 
zijn voorzien van bucktail en een twister of 
gewoon een witte twister. Hier werd vroe-
ger veel mee gevist én gevangen, maar 

door alle nieuwe 
technieken is deze 
methode wat in 
onmin geraakt. Voor 
de beginner is het 
echter nog steeds 
een leuke en effec-
tieve manier om op 
zeebaars te vissen.
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Een greep uit René’s collectie favoriete 
zeebaarspluggen.
 
1 Rapala SXR-10 
2 Rapala LCM-10 
3 Megabass X-80
4 Lucky Craft Sammy 
5 Lucky Craft Gunnish 
6 Lucky Craft Flash Minnow

Zet baars onder de 36 cm direct weer terug en wees terughoudend met het 
meenemen van gevangen vis.


