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Als het water in beweging is, 
sleurt de stroom talloze lek-
kere hapjes mee. En daar weet 
bot wel raad mee. Die wacht in 
geulen, kuilen en andere onef-
fenheden geduldig – en vaak 
ook ingegraven in het zand – 
op wat voorbijkomt. Ziet dat er 
eetbaar uit, dan valt hij aan en 
is het hap, slik, weg.”

IN HET ZWIN
“Botten liggen vaak in een 
hinderlaag in het zwin; een 
kuil pal voor de branding. 

                                          • zeevissen

MASTERCLASS BOT VANGEN

Daar houd ik bij het ingooien 
dus rekening mee.” Zo zinkt 
de lijn ook op deze trainings-
dag pal achter de branding 
naar de bodem. Vervolgens 
draait Tom de lijn langzaam 
binnen. “Door het nylon en 
de gevoelige top van de lichte 
feederhengel voel ik waar het 
lood op een gegeven moment 
naar beneden zakt. Dat is het 
zwin: een gat van zo’n ander-
halve meter diep en soms wel 
tientallen meters breed. Bij de 
juiste weersomstandigheden 

schuilt daar de platvis.” Met 
een zwaardere strandhengel 
heeft hij een tweede lijn een 
flink stuk achter de zandbank 
neergelegd. “Want ook van-
daag is vissen vooral zoeken.”

KLEINE HAKEN
Heel wild zijn de eerste 
anderhalf uur van deze sessie 
inderdaad niet geweest. “De 
oogst tot nu toe is drie botjes 
van tien tot vijftien centime-
ter,” zegt Tom. Dat het kleine 
vis betreft is op zich niet eens 

Tom van de Pol (50) zit in de selectie van de 
Nederlandse ploeg die in oktober aan het WK 
Kustvissen in Spanje deelneemt. We zochten hem 
op aan het strand bij Callantsoog waar hij druk in 
training is voor het wereldkampioenschap. Daar gaf 
Van de Pol een masterclass botvissen. “Een botje 
van vijf tot tien centimeter groot kan het verschil 
betekenen tussen winst of verlies.”

TEKST MiCHeL veRsCHOOR FOTOGRAFIE sAnDeR BOeR
IlluSTRATIE eMieL vAn Dijk

VAN VOOR- TOT NAJAAR
Bot is vanaf het voorjaar tot het late najaar te vangen. Tom: “De beste 
periode is als ze na een warm voorjaar vanaf eind april weer onder de kust 
komen. Ze zijn dan terug van volle zee waar ze hebben gepaaid op diepten 
van meer dan twintig meter. Na de paai is de vis gulzig en laat hij zich 
goed vangen in ondiep water langs de kust. Het mooiste is daarbij een 
zuidwesten wind die schuin op de kust staat en voor mooie golven zorgt. 
De vis trekt dan mee naar het strand omdat er veel aas aanspoelt. Bij een 
noorden- of oostenwind die evenwijdig aan of vanaf de kust waait, spoelt 
er nauwelijks voedsel aan en zit de vis veel verder weg.”

Botpikeur Tom van de Pol maakt deel uit 
van de Nederlandse ploeg die in oktober 

aan het WK Kustvissen deelneemt.

Met de strandfeeder vist Tom net achter de branding, het aas aan de strandhengel wordt op grote afstand aangeboden.

e locatie voor deze 
reportage kan nau-
welijks meer symbo-

lisch: het strand ter hoogte van 
het voormalige schietterrein 
en huidige natuurgebied het 
Botgat. Ooit lag hier vermoe-
delijk een ‘kerf’ oftewel een 
inham in de duinen waar het 
zeewater bij hoogtij de duinen 
in kon stromen. “In zo’n gat 
huisde waarschijnlijk inder-
daad veel bot”, vermoedt Van 
de Pol. “Deze roofvis is vooral 
actief rond tijwisselingen. 
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zo heel erg – het aantal zou 
echter wel wat hoger mogen 
liggen. “Bij het wedstrijdvis-
sen of tijdens trainingssessies 
zoals vandaag, vis ik namelijk 
vaak gericht op kleine bot. 
Om de doodeenvoudige reden 
dat je zo meer centimeters 
vangt dan in vergelijking met 
wanneer je enkel op grote 
vis mikt.” Bij deze aanpak 
gebruikt hij standaard kleine 
haakjes in de maat 8 of 10. 
“De bot heeft maar een klein 
bekkie waarmee hij het aas 
naar binnen slurpt.”

ZICHTJAGER
Verder vallen de titanium 
afhoudertjes en felgekleurde 
drijvertjes aan de onderlijn 
direct op. “Dit type afhouders 
is behoorlijk buigzaam, zodat 
je er ver mee kunt gooien. Niet 
onbelangrijk als je het aas een 
flink eind achter de branding 
moet zien te krijgen.” Ook zit 
er aan ieder afhoudertje een 
klein drijvertje voor de haak 
gemonteerd. “Op die manier 
ligt de haaklijn niet helemaal 

MATERIAAL
Tom vist met twee typen hengels op bot: een lichtgewicht strandfeeder voor 
het actief vissen net achter de branding en een zwaardere strandhengel 
voor het langere afstand werk. De strandfeeder is een ruim vier meter lange 
hengel, voorzien van een bijpassende molen (in het 12000 formaat) met 
daarop een 23/00 nylon lijn met een knooploze (getaperde) voorslag van 
57/00.
Zijn zwaardere strandhengel is vijf meter lang en eveneens uitgerust met 
een molen in het 12000 formaat en dezelfde hoofdlijn als de feeder. Aan de 
twee meter 
lange 60/00 
fluorocarbon 
onderlijn zijn 
drie 40 cm 
lange zijlijnen 
met daaraan 
kleine Gama-
katsu haken 
geknoopt (F31 
maat 8, F314 
maat 8 of 10). 
De pieren gaan 
op de strand-
hengel de diepte 
in aan een 100 
tot 200 grams 
lood. Aan de 
feeder bedraagt 
het werpgewicht, 
afhankelijk van 
stroming en 
wind, 40 tot 
100 gram.

waar het in glazen bakken 
met daarin een klein laagje 
zeewater wordt bewaard. Pas 
vlak voor het vissen gaat het de 
krant in. “Zo vis ik altijd met 
levendig en goed spul.”

GEKLEURDE LIJN
Strandvissen is zoals je merkt 
dus allesbehalve statisch 
vissen. “Je bent voortdurend 
in beweging”, beaamt Tom. 
“Sinds we vanochtend zijn 
begonnen, is het water al 
ruim een meter gestegen. Om 
de zoveel tijd verplaats ik de 
steunen dus een stuk achter-
uit.” Het vissen zelf is ook 
een kwestie van bezig blijven. 
Zo zoekt Tom de vis actief op 
door op verschillende afstan-
den zijn aas aan te bieden. 
Hulpmiddel daarbij is een 
speciale lijn die om de twintig 
meter een andere kleur heeft. 
“Ik begin met een worp van 
zestig meter. Vang ik in die 
kleur geen vis, dan probeer ik 
het op tachtig meter. Enzo-
voort. Heb ik eenmaal vis 
gevonden, dan blijf ik in die 
kleur vissen.”

OP VERKENNING
“Deze aanpak heeft mij al heel 
veel vis opgeleverd, dus als 
je goed bot wilt vangen is het 
essentieel dat je blijft zoeken. 
Zijn de vangsten niet je dat? 
Blijf dan niet op dezelfde plek 
staan en laat het aas niet op 
dezelfde plek liggen. De ham-
vraag is telkens weer: waar ligt 
de bot, in welk geultje, op wel-
ke afstand? Heb je ze eenmaal 
gevonden, dan vang je er bijna 
altijd meer. Ze liggen vaak 
in een gaatje bij elkaar.” Om 
een zo goed mogelijk beeld 
te krijgen van zijn stek, trekt 
Tom er soms bij laagwater op 
uit. “Dan verken ik het strand 
en noteer ik de afstanden van 
de gaten, geulen en kuiltjes. 

Zo weet ik bij opkomend tij 
waar de botten zouden kun-
nen zitten.”

AAS CONTROLEREN
Na zo’n tweeënhalf uur vissen 
hangt er weer een botje van, 
hou je vast, maar liefst 11 cen-
timeter aan de lichtgewicht 
feeder. Tom 
blijft er nuchter 
onder. “Een 
botje van vijf tot 
tien centimeter 
lengte kan in 
een wedstrijd 
het verschil 
betekenen 
tussen winnen 
of verliezen; 
zeker als je 
buurman hem 
niet pakt.” 
Doordat de 
aanbeten van 
vissen met 
een beschei-
den formaat 
door de 
onstuimige 
zee en de 
harde wind 
nauwelijks 
waarneem-
baar zijn, 
controleert 
Tom om 
het kwartier 
of er nog 
aas aan de 
haken zit. 
Als hij even 
later een 
dreun op 
de hengel-
top krijgt, 
is direct 
duidelijk 
dat er zich 
aan de 
andere 
kant van 
de lijn iets 
groters 

stil op de bodem, maar be-
weegt ie wat mee in het water. 
Naast de extra actie die dit 
geeft, kunnen krabben zo ook 
moeilijker bij het aas.” De felle 
kleur van de drijvertjes is met 
opzet gekozen. “Dat geeft on-
der water wat meer kleur aan 
het geheel, waar een zichtjager 
als de bot op reageert.”

VERS AAS
Tom besluit vanwege de 
toch wat moeizame start te 
gaan experimenteren met 
verschillende drijvertjes en 
afhoudertjes. Daarbij vist hij 
afwisselend verankerd en 
onverankerd op verschillende 
dieptes en afstanden. Ook 
rijgt hij verschillende soorten 
aas op de haken. Al het aas 
is daarbij kakelvers. “Twee 
dagen geleden ben ik nog met 
de boot naar Texel gegaan om 
pieren te steken. Dat doe ik 
altijd voorafgaand aan mijn 
wedstrijden en trainingsses-
sies. Dan weet ik zeker dat ik 
vers aas heb.” Zijn aas houdt 
hij goed in een aaskoelkast, 

WK KUSTVISSEN
De weg naar een plek in de selectie voor het WK Kustvissen in Torremolinos, is voor Van de Pol een kwestie van hard 
werken en veel tijd en energie investeren geweest. “Pas sinds eind 2009 vis ik wedstrijden. Maar sindsdien heb ik 
wel aan alle mogelijke grote zeevis- en clubwedstrijden meegedaan. Soms vis ik in een etmaal drie aaneengesloten 
wedstrijden. Die nachtrust haal ik later wel in.” Deze fanatieke aanpak heeft in korte tijd zijn vruchten afgeworpen. 
“In het begin was ik eerst een half uur bezig met te beslissen met welk materiaal en aas er waar moest worden 
gevist. Nu ik het water heb leren lezen en de omstandigheden beter kan inschatten, kan ik sneller en effectiever aan 
de slag.” De vele visuren, het experimenteren en uitwisselen van ervaringen, heeft ook geresulteerd in zijn uitverkie-
zing voor het WK Kustvissen in Spanje. “Naast de diverse overwinningen in verschillende wedstrijden, voelt dat in 
principe al alsof ik de hoofdprijs heb gewonnen.”

Tom zweert bij vers aas, dus 
steekt hij zelf zijn zeepieren.

bevindt. “Bot is een sterke 
roofvis. Zeker de wat grotere 
exemplaren staan garant voor 
harde aanbeten.”

EXPERIMENTEREN
Door het opkomend tij wordt 
het zeewater nog wat wilder. 
Daarom besluit Tom een 

zwaardere hengel, zwaardere 
lijn en zwaarder lood in te 
zetten. “Dan blijft het aas wat 
meer stil liggen. Wel altijd 
even goed voelen of het lood 
op zijn plek blijft liggen en 
niet heen-en-weer zwabbert”, 
adviseert hij. “Vooral met 
zwaar weer zoals vandaag.” 
Tom loopt terug het water 
in om zijn hengelsteunen te 
verplaatsen en de lijn binnen 
te halen. Hij eindigt de visdag 
met een fantasielijntje met ge-
kleurde drijvertjes. “Ik heb zo-
maar wat in elkaar geknoopt. 
Soms moet je even gek doen 
en iets nieuws proberen om 
vis te vangen.” Zijn experi-
menteerdrift loont, want hij 
sluit deze WK trainingssessie 
af met nog een fraaie bot.

TOM’S bOTMONTAgE


