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e harde zuidwes-
tenwind op het 
strand van Dom-

burg smoort de verwensing 

WEER EN WIND
Dus treffen we haar in het 
vroege najaar – gekleed in 
waadpak en stevige, wind-
dichte jas – in het schuimende 
water achter een woeste 
branding. Dat levert een mooi 
plaatje op, maar is volgens 
Linda niet bepaald het decor 
van de ideale visdag. “Bij 
ideaal strandvisweer staat de 
wind recht op de kant,” legt 
ze uit. “In de Nederlandse 
situatie komt de wind dan 
vrijwel overal uit het westen. 
De vis komt dan in het spoor 
van de wind en het water mee 

en gaat dicht onder de kust op 
zoek naar voedsel. Al werkt 
zuidoostenwind hier in Zee-
land ook erg goed. Dan kun je 
met de wind mee veel verder 
in diep water gooien. Daar 
scharrelt vooral de 
wat grotere vis zijn 
kostje bijeen.” 

DICHTBIJ 
VISSEN
Als wedstrijdvis-
ser heeft Linda 
die grote vissen er 
graag bij. Of veel 
kleine exempla-

ren, want het draait om zoveel 
mogelijk centimeters vangen. 
“En daarvoor hoef je niet op 
ieder strand extreem ver te 
gooien”, zo doceert Linda tus-
sen de windvlagen door. “Het 

‘VROUWEN VISSEN ANDERS 
DAN MANNEN’

Linda van de Velde (44) uit het Zeeuwse Scherpenisse 
neemt as we speak deel aan het WK Kustvissen in 
Torremolinos (van 19 t/m 26 oktober). Vlak voor het 
vertrek naar Spanje gingen we met haar naar het 
strand van Domburg. Daar gaf deze wedstrijdcrack – ze 
won drie keer het NK Strandvissen voor dames en werd 
in 2012 wereldkampioen met Oranje – tips voor de 
beginnende en gevorderde zeevisser. Ook blijkt dat de 
heren nog wel wat van dames kunnen leren.

TEKST MiCHeL veRsCHOOR FOTOGRAFIE MiLAn RinCK

die aan de mond van Linda 
van de Velde ontsnapt bij 
het indraaien van haar lijn. 
Wind in combinatie met de 

stroming voeren hele pluk-
ken ‘apenhaar’ aan die op de 
vislijn blijven hangen. “Die 
slierten wier blijven steken 
in het topoog en veroorzaken 
daar een opstopping. Je moet 
dat spul eerst weghalen om 
de rest van de uitstaande lijn 
te kunnen binnendraaien”, 
zegt ze met overslaande stem. 
Hoewel het in de bulderende  
najaarsstorm lastig vissen 
is, stond Linda erop om er 
vandaag op uit te trekken. Met 
haar achtste WK in aantocht, 
wil ze zoveel mogelijk visuren 
maken.

vissen met het zwaarst denk-
bare ankerlood aan de langst 
mogelijke stokken is dus niet 
altijd noodzakelijk.” Denk 
bijvoorbeeld aan het snorkelen 
tijdens Zuid- Europese strand-

vakanties of die keer dat je met 
je kinderen en een schepnetje 
in de branding op jacht was. 
In kustwater van enkele deci-
meters diep krioelt het vaak 
van het voedsel. Hongerige 
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plat- en rondvis komt er dan 
ook graag buurten. “Gooi de 
slikzager of leegloper, of een 
combinatie van die twee, ook 
eens wat dichter bij de kant. 
Vooral wedstrijdvissers kun-
nen daar flink hun voordeel 
mee doen”, tipt Linda.

MOOISTE ZEGE
Met die tactiek won ze zelfs 
een NK. “Dat was mijn mooi-
ste overwinning”, zegt Linda 
onomwonden. “Op een verder 
beroerde visdag, waarop bijna 
niets werd gevangen, dacht 
ik tegen het einde van de 
wedstrijd: ‘laat ik eens gek 
doen’. Al mijn concurrenten 
gooiden hun onderlijnen zo 
ver mogelijk weg. Terwijl er 
vlak onder de kant toch ergens 
een kuil moest liggen. Daar 
heb ik mijn aas toen naartoe 
gemikt. De lijn lag nauwelijks 
in het water, of ik kreeg een 
aanbeet. Ving ik een zeebaars 
van dik vijftig centimeter! Dat 
zijn heel veel centimeters op 
een dag waarop weinig wordt 
gevangen. Het duurde daarna 

‘Apenhaar’ op de lijn hoopt zich tijdens het binnendraaien op bij je topoog.

Linda van de Velde in actie aan het strand van Domburg.
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een kwartier voordat ik mijn 
lijn opnieuw in het water had 
– ik stond helemaal te shaken 
van opwinding. Met meer dan 
een meter vis werd ik eerste 
en dus Nederlands kampioen.”  

EXPERIMENTEREN
De moraal van dit verhaal is 
dat je als strandvisser altijd 
moet blijven experimenteren; 
zeker als je in competitiever-
band vist. Dat kan door op 
diverse afstanden te vissen, 
verschillende aassoorten uit te 
proberen, af te wisselen qua 
onderlijnmontages of simpel-
weg te verkassen. “Doe als de 
vangsten uitblijven vooral wat 
anderen juist nalaten”, spreekt 
Linda uit ervaring. “Tijdens 
gemengde clubwedstrijden 
sta ik geregeld tussen kerels 
die vooral aan een wedstrijdje 
ver gooien doen. Alsof er al-
leen voor de Engelse kust vis 
zwemt. Om dat machogedrag 
kan ik wel lachen. Ik gooi mijn 
aas liever daar waar ik denk 
dat de vis zit. En geloof me, 
met een korte worp lukt het 
soms ook prima om vis te van-
gen. Tijdens clubwedstrijden 
gooi ik overigens altijd eerst 
kort: links en rechts van me 
staan de mannen en daar leg 

ik het qua afstand doorgaans 
altijd tegen af.”

MAN-VROUW 
VERSCHILLEN
Zo zijn er nog meer verschil-
len tussen vissende vrouwen 
en mannen. “Het valt mij op 
dat vrouwen wat meer feeling 
hebben voor de kort-bij-visse-
rij. Verder zijn ze vaak ook iets 
netter op hun spulletjes. Man-
nen zijn wat slordiger. Dat kan 
het verschil maken, want of je 
vis vangt zit hem vaak in de 
details.” Dat ze actief is in een 
door mannen gedomineerde 
wereld, maakt haar ‘geen bal 
uit’. “Als er maar respect voor 
elkaar is. En dat is er. Mannen 
weten dat ik dat visje waar zij 
op azen ook net zo goed kan 
pakken. Ze zien mij in de 
eerste plaats als concurrent, 
niet zozeer als vrouw.” Toch 
zouden er wat Linda betreft 
best wat meer vrouwen mogen 
deelnemen aan het wedstrijd-
vissen. “Na een opleving is 
de belangstelling weer wat 
ingezakt. Aan een NK-dames 
doen tegenwoordig zelden 
meer dan 25 vrouwen mee. 
Bij de heren zijn er dat er 
zo’n zeven- tot achthonderd 
en bepalen selectierondes wie 

in zee? Dat anderen dat wel doen 
vind ik prima, maar bij ons thuis 
hoort een mooie vis in de pan.”

MATERIAAL
Om vis aan de schubben te ko-
men, mikt Linda vandaag op plat-
vis. Dat doet ze met een strand-
hengel van 4,5 meter, daarop een 
molen in het 10.000 formaat die 
is volgespoeld met een 18/00 
lijn met 15 meter taps toelo-
pende voorslag. Op de geclipte 
onderlijn zitten twee scherpe 
Gamakatsu haken maatje 6 met 
aan het uiteinde – vanwege 
de harde stroming – een 150 
grams ankerlood. Waarom 
maar twee haken? “Zo kan ik 
verder gooien dan met drie 
haken en ben ik ook minder 
tijd kwijt aan beazen.” Ook de 
geclipte lijn is iets om even bij 
stil te staan. “Met een plastic 
clipje kun je de zijlijnen 
vastzetten. Zo creëer je een 
gestroomlijnde vislijn die 
tijdens het werpen minder 
weerstand ondervindt. Om-
dat er geen lijntjes heen en 
weer zwabberen, kun je dus 
verder gooien. Als het lood 
op het water klapt, schieten 
de haaklijnen los.”

BLOTE HAAK
Het valt ook op dat Linda na 
het aanrijgen van een combi-
natie van slikzagers en zeepie-
ren de haken bloot houdt. “Het 
aas zakt tijdens de landing op 
het water of op de zeebodem 
vanzelf over de haak heen. Zou 
je de haak bedekken, dan loop 
je kans dat het aas van je haak 
vliegt tijdens de vlucht – zeker 
bij niet-geclipte lijnen. Overi-
gens denk ik dat je op kleine 
haakjes die bloot liggen net 
zo veel vangt als op bedekte 
haken. Met name platvis zuigt 
het aas naar binnen en is veel 
te gulzig om te malen over 
een oneffenheidje.” Dat laatste 
maakt het ook overbodig om 
aan te slaan. “Dan trek je de 
haak uit de bek en los je de vis. 
De meeste vis haakt zichzelf.” 
Die aanbeten zie je op de 
strandhengel als korte tikken 
op de hengeltop. “Al zie je vaak 
ook helemaal niets en zit er 
toch vis aan de haak als je de 
lijn binnenhaalt.” Dat was bij 
de kleinste botten die Linda 
tijdens deze reportage ving ook 
het geval. Mede door de harde 
wind was de aanbeet niet te 
herkennen.

er aan de eindstrijd mogen 
deelnemen.”

LIEFDE VOOR DE ZEE
Linda, geboren en getogen op 
het Zeeuwse Tholen, kreeg het 
vissen van huis uit mee. Als 
klein meisje wandelde ze met 
haar vader en moeder in de 
weekenden naar de droogge-
vallen Oosterschelde. “Mos-
selen zoeken, alikruiken ver-
zamelen. Ik ging altijd mee. ’s 
Winters kwamen we wel eens 
met bevroren handen thuis.” 
Later kwam daar het zeevis-
sen bij. “Aas kochten we niet, 
maar staken we zelf.” Na een 
vispauze hengelt ze inmiddels 
al weer tien jaar. “Vissen zit in 
je. De behoefte kan een tijdje 
weg zijn, maar komt vanzelf 
weer boven. Ik móet af en toe 
vissen. Dat is aan niet-vissers 
nauwelijks uit te leggen. Het is 
een jachtinstinct.” De buit gaat 
– mits maats – mee naar huis 
voor in de pan. “Zulke lekkere 
hapjes gooi je toch niet terug 

Groot of klein; in het 
wedstrijdvissen telt 
iedere centimeter.

Strandvissen is de outdoor-
beleving in optima forma.

Met twee hengels ligt er altijd een lijn in het 
water en maak je meer kans op vis.

Een nagelknipper is ook handig 

om lijn door te knippen.


