De Zeeuwse
Hengelsportgids
Tips & Tricks
Voor kustvissen in Zeeland
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VOORWOORD
In Nederland beoefenen meer dan één miljoen sportvissers regelmatig hun hobby.
Zeeland biedt een ruime keus aan geschikt viswater. Naast de visrijke Noordzee kan er
ook gevist worden in de Ooster- en de Westerschelde en niet te vergeten het Veerse
Meer.
Deze Zeeuwse hengelsportgids geeft aan waar, wanneer en hoe je welke vissoorten er
in Zeeland te vangen zijn. De vistechnieken en de meest gebruikte onderlijnen worden
besproken met behulp van tekst en illustraties.

Kijk ook eens op internet:

www.bdstore.com

Veel leesplezier en vang ze!
Marco Oreel
bd store Middelburg
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Minimummaten
Zeeland staat niet alleen bekend om zijn mosselen, oesters en andere provinciale
lekkernijen, maar ook om haar variatie aan vissoorten. Je kunt hier ‘s zomers op
geep, zeebaars, haring en makreel vissen en ‘s winters op gul, wijting, schol en bot.
Er zijn natuurlijk nog meer soorten te vangen, maar dit zijn de bekendste.
Kortom, in elk jaargetij is hier wel wat te vangen.
De laatste tijd is het zeebaarsvissen erg populair geworden. Niet alleen met een bootje is deze krachtpatser te vangen, maar ook vanaf de kant.
Zeebaarsvissen kan op verschillende manieren worden gedaan, hierover kun je nog meer lezen in deze gids.
Helaas zit er momenteel een verbod op het meenemen van
paling. Dit geldt voor zout- en het zoetwater. Ook gelden er
minimummaten voor de vissen. Er wordt hierop in Zeeland
streng gecontroleerd.

Dit zijn de actuele minimummaten van de vissen

Is een vis onder de maat, laat hem dan netjes zwemmen!
Deze gegevens zijn afkomstig van de NVVS
Paling

Verboden mee te nemen

Pollak

30 cm

Bot

20 cm

Schelvis

30 cm

Haring

20 cm

Schol

27 cm

Schar
Tong
Wijting
Zeebaars

20 cm
24 cm
27 cm
Verboden mee te nemen

Heek
27
Horsmakreel 15
Kabeljauw 35
Koolvis
35
Leng
63
Makreel
30

cm
cm
cm
cm
cm
cm
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Aassoorten die je kunt gebruiken
De zeepier en de zager zijn nog steeds de meestgebruikte aassoorten aan de Zeeuwse kust. Hiermee zijn eigenlijk alle vissoorten te vangen. Om de zeepieren goed aan de haak te krijgen en
vervolgens door te rijgen op je haak kun je gebruik maken van
een aasnaald. Deze zijn er in een dikke en dunne uitvoering, voor
(slik)zagers en zeepieren. Je schuift de pieren hierop, vervolgens
zet je de haakpunt in de holle kant van de naald en je kunt je aas
erop schuiven. Probeer wel de zeepieren heel op de naald te
schuiven; de sappen in de worm blijven dan beter bewaard.
De zager is vaak ook een goedvangend aas; vooral tong en paling
zijn er gek op. Ook een kweekzager is erg gewild. Deze zijn in
zeeland goed verkrijgbaar en natuurlijk verkrijgbaar bij bd store.
Mesheften of scheermessen zijn sinds enige jaren
ook populair geworden bij de zeevissers Het is een
zachte aassoort, die eigenlijk best blijft zitten op je
haak. Je kunt desnoods bindelastiek gebruiken.
Zeebaars en gul zijn er extra verzot op. Deze
schelpdieren zijn vaak te koop bij visboeren. Ook
kun je ze halen bij ‘De Bruinvis’ te Neeltje Jans. Ze
worden vers verkocht, maar er zijn ook winkeliers
die ze bevroren verkopen. Vers aas vangt wel het
beste. Een andere zachte aassoort die tevens goed
te gebruiken is in de Zeeuwse wateren zijn mosselen. Deze moeten ook vast worden
gezet met bindelastiek.
Garnalen en zachte krabben zijn een goed alternatief voor de worm. Neem altijd voor
een vistrip verschillende soorten visaas mee, want dat vergroot de kans op een goede vangst.
Reepjes vis gebruik je voor het vissen op geep. Ook varkens- of runderhart is te gebruiken. Landwormen werken niet goed in zout water. Deze zijn erg snel dood en hebben dan geen aantrekkingskracht meer voor de vissen.
Visaas moet altijd koel bewaard worden. Zagers en pieren neem je mee in een kistje,
zodat ze beschermd zijn tegen het zonlicht. Schelpdieren kun je het beste meenemen
in een emmer met zout water, want hierin blijven ze vers en blijven natuurlijk leven.
Het aas dat overgebleven is na een vistrip kun je natuurlijk bewaren. Zijn de wormen
nog vers genoeg na een trip, dan je ze het beste bewaren in een koelkast in een bak
zout water. Zet hierop een zuurstofpompje en je kunt ze zeker nog 4 dagen bewaren.
De temperatuur van de koelkast moet ongeveer 8 graden zijn. Ook schelpdieren bewaar je gewoon in de koelkast.

Voor je visaas kun je ook terecht bij bd store
Elke dag vers visaas!!
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Werptechnieken

uitleg



Maak een duwende en trekkende beweging met je armen, de zogenaamde hefboomwerking.
Blijf je lood volgen, je hengel volgt als het ware het lood en hierdoor heb je een
betere lijnafgifte. Ook zie je waar het lood neerkomt.

Overhead worp

uitleg




Hengel horizontaal boven het hoofd.
Maak wederom een trekkende en duwende beweging met de armen
Opslag moet ongeveer 1.50 meter zijn (opslag is lengte van de lijn naar je lood)
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Zeevisknopen

Voor het vastzetten van de lijn op de molenspoel gebruik je de spoelknoop (1).
Om een voorslag te monteren of twee
stukken lijn aan elkaar te knopen gebruik
je de dubbele grinner knoop (2).
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De Clinchknoop en de Grinnerknoop zijn
de meestgebruikte knopen voor het aanzetten van een wartel of vishaak.

Om dyneema aan nylon vast te knopen
gebruik je bijv. de Strenknoop. Ook de Jknoop kan gebruikt worden.
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onderlijnen

Het gebruik van
afhouders bij het
zeevissen is niet
meer weg te denken. Door het gebruik van bezemsteelharen is het
mogelijk om met
meer haken op de
bodem te liggen
zonder dat de boel
in de war raakt.
Als je een bolletje
aan de afhouder
wilt maken gebruik je een aanaansteker. Dit bolletje zorgt ervoor
dat je lijn niet van
de afhouder kan
schuiven. Afhouders zijn er in diverse kleuren.
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Geepmontage

Met deze knopen kun je sterke zijlijnen
maken. Hierop kun je een haak of kunstaas
knopen. Door het afhoudend vermogen van
de knopen raakt de lijn niet snel in de
knoop.
Blijf oefenen, ook al lukt de knoop niet in
een keer. Blijf het altijd proberen.
Let op: Maak voordat je de knoop aantrekt
de lijn even nat met speeksel. Dit glijdt beter en je hebt minder wrijving. Hierdoor
raakt de knop niet beschadigd.
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WIJTING
Ongeveer vijftien jaar geleden werd er bij aanvang van de winterperiode voornamelijk
op gul gevist. Tegenwoordig moeten we ons tevreden stellen met een andere vis, de wijting. Door de overbevissing en het wegvallen van de gul gedurende de wintermaanden
(oktober t/m maart) is dit veruit de meest voorkomende rondvis aan de Zeeuwse kust
geworden.

Ongeveer eind september begin oktober, beginnen de scholen wijtingen wat dichter onder de kust te komen. De eerste berichten van wijtingvangsten komen dan ook meestal
van bootvissers die op de Oosterschelde, Westerschelde of Noordzee hun geluk beproeven. Eind oktober (afhankelijk van de watertemperatuur) mag je de wijting eigenlijk
overal aan onze kust verwachten. Het aasgedrag van de wijting komt overeen met zijn
broer, de gul. Daardoor kun je de wijting op dezelfde locaties vinden waar ook op gul
gevist werd.

STRANDVISSEN
Ik vis zelf het liefst op wijting vanaf het strand. Het Nollestrand naast de Boulevard in
Vlissingen is één van mijn favoriete stekken. Je kunt dichtbij het strand parkeren, zodat
je niet ver hoeft te lopen.
De wijting is een schuwe vis en wordt vooral in diep water gevangen. Vaak vang je ze
alleen in het donker, maar in diep water (Westerschelde) zijn ze ook overdag te vangen.
Verre worpen zijn een must, maar niet altijd is de wijting ver te vinden. Wanneer je met
twee hengels vist, werp dan een hengel ver en de andere halverwege. Na verloop van
tijd weet je zelf of je ver moet vissen, of toch dichtbij.

MATERIAALKEUZE
Neem een hengel mee, waarmee een eindje geworpen kan worden. De lengte kan variëren van vier meter tot vijf meter. Vijfmeterhengels werpen in het algemeen verder dan
viermeterhengels. Het is echter niet zo, dat je met een langere hengel automatisch een
grotere afstand kunt werpen. De visser moet immers zelf de techniek beheersen, en
hierbij geldt: oefening baart kunst.
De molen moet niet te traag zijn. Wanneer de molen niet snel genoeg binnendraait, heb
je kans je onderlijnen steeds te verspillen aan de kleirandjes of andere oneffenheden die
zich onder water bevinden. Door een hoge inhaalsnelheid komt je onderlijn sneller naar
boven. Hierdoor is de kans om een onderlijn te verliezen kleiner.

Neem bijvoorbeeld de Shimano Ultegra 10000 XSB. Deze molen heeft een inhaalsnelheid
van ongeveer 98 cm per molenslag (met 35/00). De molen spoelt zijn lijn kruislings op,
waardoor verdere worpen mogelijk zijn. Door
12 het kruislings opwinden ondervindt de lijn
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minder weerstand bij het werpen.
De nylondikte die we kunnen gebruiken op het strand is 30/00 en de voorslag die we gebruiken is 50/00. Wanneer zich obstakels onder water bevinden zoals stenen, wier,
schelpen enzovoort, kunnen we een dikkere lijn gebruiken (35/00 of 40/00). Een degelijke lijn met een hoge trekkracht is de SteelPower PRO van DAM. Deze lijn heeft een
transparante kleur. Omdat hij zo glad is, gooit hij heel ver en makkelijk.

GEVLOCHTEN DYNEEMALIJNEN
De gevlochten ‘dyneema’lijn is super sterk en relatief dun. Dit komt door de sterke polyester vezels waarvan hij gemaakt is. Hoe meer vezels, des te sterker de lijn is. De goedkopere lijnen zijn meestal drievoudig gevlochten. De duurdere lijnen zijn soms achtvoudig gevlochten en dus sterker. Hoe meer vezels, des te ronder de lijn.
De voordelen van dyneema zijn dat de lijn geen of weinig rek en een hoge trekkracht
heeft. Door de dunne diameter van je lijn kun je ook wat verder werpen. De nadelen zijn
dat dyneema moeilijk te knopen is en het is lastig te ontwarren is wanneer je met iemand in de knoop bent gekomen.
Let wel op je molen! Je hebt een molen nodig die de lijn kruislings opspoelt, anders heb
je kans op pruiken tijdens het inwerpen. Heb je een molen die niet kruislings spoelt, vul
de spoel dan niet te vol met dyneema. Houdt ongeveer 2 mm over van de spoelrand.
Wanneer je met dyneema vist moet je een voorslag gebruiken, anders heb je kans dat je
in je vinger snijdt tijdens het inwerpen (een oude keukenhandschoen als bescherming).
Bekende merken zijn: Whiplash en Fireline van Berkley en de Climax Dyneema. Natuurlijk zijn er nog vele andere merken op de markt. Probeer deze ook een keer !
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WERPTECHNIEK
Het is erg belangrijk dat de werptechniek in orde is. Daarom volgt er hier een beknopte uitleg over het werpen met een zeehengel. Meestal is het wel zo dat de verre werpers meer vangen als het gaat om wijting. Daarom is het aan te raden om eens droog
te oefenen (op het strand, voetbalveld of voor het vissen), om zo de werptechniek optimaal onder de knie te krijgen.

Off the ground worp

Belangrijk voor goed werpen:






Uitleg

Maak een opslag van ongeveer 120 tot 150 cm.
Kijk goed of de molenbeugel open staat.
Leg het lood achter je neer in een rechte lijn richting naar de werprichting
Leer de hengel optimaal te benutten. De hengel moet het werk doen!
Probeer met een vloeiende beweging te gooien.
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Het lood
Memory free is nylondraad zonder geheugen speciaal voor haaklijnen. De haken die
we gebruiken moeten vlijmscherp zijn. De Mustad Aberdeen en de Gamakatsu
5013F zijn goede haken. Als lood kunnen een beachbomb van 150 gram gebruiken.
Wanneer het water harder stroomt kunnen we een zwaarder exemplaar gebruiken.
Dit loodtype is er ook met klapankers. Door de ankers blijft je onderlijn beter liggen.
Hierdoor vang je soms meer vis. Doordat de onderlijn op zijn plaats blijft liggen
heeft de vis kans de beaasde haak te vinden. Wanneer het aas beweegt (door stroming) heeft de vis meer moeite om de haak te vinden. Hierdoor vang je ook minder
wanneer je niet goed geankerd ligt.

Benodigdheden:








Een achtknoop leggen om je tonwartel te
borgen
2 kleine tonwartels voor tussen de kralen
4 kralen
1,50 meter 60/00 staande lijn
40 centimeter 40/00 haaklijn
2 haken maat 2 of 4
Cross Lock wartel (wartel met link)
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AAS
Pieren of leeglopers zijn favoriet bij de wijting. Je kunt een wijting vangen met een
stuk zager, maar een leegloper vangt meestal iets beter. Met scheermessen
(langwerpige schelpen) worden af en toe ook goede vangsten geboekt.
Bij de bd store in Middelburg en Goes hebben ze naast uitgebreide hengelsportbenodigdheden ook vers visaas te koop. Voor meer informatie of voor aasbestellingen
bel Middelburg (0118) 62 56 00, of Goes (0113) 21 42 19.

WIJTINGSTEKKEN










Boulevard van Vlissingen
Waarde/Kruiningen
Ellewoutsdijk
Domburg
Vrouwenpolder
Stormvloedkering
Ritthem
Dishoek
De Banjaard
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BOT-SCHOL-TONG
De bot, met zijn dubbelzinnige naam, is één van de bekendste platvissoorten in de
Zeeuwse wateren. Deze platvis is gemakkelijk van de schol en de schar te onderscheiden. De bot heeft namelijk aan de bovenzijde een hele ruwe huid.
Het typische aan schol zijn de rode stippen. Het duidelijkste verschil met de bot is
zijn gladde huid. De schol voelt zo glad aan als een aal. De bot en de schol hebben
een uitgebreid leefgebied en zijn langs de gehele Zeeuwse kust te vangen. Zowel de
bot als de schol zijn bijna het gehele jaar te vangen, met pieken in de maanden april
en mei.
De tong heeft een langwerpig lichaam en een scheef smoeltje. Deze platvis wordt
jaarlijks flink achter zijn schubben gezeten door fanatieke hengelaars. Van mei tot en
met augustus is de tong onder de kust.
Bijna alle platvissen voeden zich met dierlijk voedsel, zoals krabbetjes en garnalen.
Vooral schelpdieren en zeepieren/zagers zijn favoriet bij deze vissen. De bot en de
tong zijn zowel in diep als ondiep water te vangen. Dit maakt hem interessant voor de
kantvisser.
De roodgestipte schol is voornamelijk te vinden tot 70 meter diepte. De schol trekt
zelden dieper dan 120 meter. Wel is het zo, dat de grootste exemplaren meestal bij de
diepere zandbanken zijn te vinden, terwijl kleinere vissen de voorkeur geven aan de
ondiepere strandzone.

MATERIAALKEUZE
Een hengel van 3.60 meter tot 4.50 meter is een uitstekende platvishengel. Tegenwoordig is het mogelijk een hengel van wel 6 meter te ontwikkelen. Om met zo’n hengel optimaal te kunnen werpen, moet eerst flink worden geoefend.
Molens bestaan in alle soorten en maten. Voor het vissen op platvis kunnen we het
beste gebruik maken van een niet al te langzame molen (ophaalsnelheid tussen de 60
cm en de 90 cm). Okuma en Spro hebben betaalbare molens in de collectie die aan
deze specificaties voldoen. De wat duurdere types bezitten een verwerpspoel. Deze
spoel loopt bij de rand iets schuin af, zodat minder weerstand ontstaat bij het werpen.
Er zijn ook types die een kruiswikkelingssysteem hebben (oscilliation). De lijn wordt
geleidelijk opgespoeld en het resultaat is een betere lijnafgifte, minder last van kinken in de lijn en verdere worpen. Over het algemeen vangen verre werpers meer!
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ONDERLIJNMONTAGES
Zeehengelaars die regelmatig strandwedstrijden bezoeken, kijken vaak hun ogen uit
als ze de vernuftige onderlijnen zien die de deelnemers gebruiken. Met afhouders,
of alleen met kraaltjes, geknoopt met driewegwartels, dwarrellijnen etc. Kortom er
zijn heel veel soorten onderlijnen, veelal zelf bedacht of gekocht bij een hengelsportzaak.
Goede onderlijnen kunnen vangstverhogend werken. Kunnen, want de onderlijn alleen is natuurlijk niet zaligmakend. Het gaat om een samenspel van factoren, zoals
aas, meestal verre worpen, het juiste lood en een fikse portie doorzettingsvermogen.

DRIEWEGWARTELONDERLIJN
We maken gebruik van een driewegwartel. Zelf gebruik ik
een kleine (maat 6) van Ultimate. Het voordeel van de driewegwartel is dat de zijlijntjes meedraaien.
We nemen een stukje nylon van circa 20 cm (60/00) en leggen hier een lus in door middel van een dubbele knoop. Aan
de andere kant zetten we onze eerste driewegwartel. Dan
plaatsen we aan de onderzijde van deze driewegwartel een
stukje nylon (ook 60/00); daaronder zetten we driewegwartel
nummer twee. Vervolgens knopen we aan het onderste oogje een stuk nylon van 45 cm.
Hieraan wordt de laatste wartel vastgezet. Aan het onderste
oogje van deze drieweg wartel zetten we een stukje nylon
van pakweg 10 cm met als eindpunt een gewone speldwartel. Dan bevestigen we de haaklijntjes. Als we het voorzien
hebben op platvis, zetten we geen zijlijnen van 50/00 op. Dan
kunnen we volstaan met hooguit 35/00 Amnesia.
Let goed op! Als de afstand van wartel één naar wartel twee
35 cm bedraagt, dan mag je haaklijn niet langer zijn dan 30
cm. Hierdoor voorkom je onnodige knopen in de haaklijntjes
bij het vissen. De onderste haaklijn mag wel iets langer gemaakt worden, een zogenaamde sleeplijn.
We kunnen het beste haken nr. 6, 4 of 2 gebruiken. Dit hangt
af van de grootte van de vis.
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NYLON
Op de molen kun je nylon gebruiken in verschillende diameters. Wanneer zich onder
water weinig obstakels (zoals stenen, schelpen, mossels en andere scherpe voorwerpen) bevinden, kunnen we gebruik maken van 35/00 of 40/00. Je kunt gebruik maken van
de supersterke Dyneemalijnen. Doordat deze zo sterk zijn, kun je een dunnere diameter
gebruiken. Daardoor kun je verder gooien en heb je minder last van stroming (minder
weerstand).
Vergeet nooit een voorslag te monteren (±50/00). Deze knoop je aan de dunnere lijn door
middel van een bloedknoop. Bij Dyneemalijnen gaat het knopen lastiger. De lijn is glad,
maar door een druppeltje secondelijm te gebruiken hecht de knoop veel beter en schiet
hij niet meer los. De lengte van de voorslag bepalen we door één keer de hengellengte
te nemen en de lijn twee slagen op de molen te draaien.
Er zijn vele merken nylon op de hengelsportmarkt. Tegenwoordig bestaat er geen slecht
nylon meer. De goedkope nylonsoorten voldoen uitstekend als allround lijn. Deze worden meestal gebruikt door vissers die af en toe gaan vissen.
De duurdere nylonsoorten worden gebruikt voor het wedstrijdvissen. Dit komt mede
door de betere kwaliteit en hogere trekkracht.
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Tongvissen in Zeeland
Het vissen op tong is erg populair in Zeeland. Vooral in de zomer kan het ‘s avonds erg
druk zijn op de stranden. Het is niet alleen mogelijk de tong vanaf de boot te belagen, hij
kan ook vanaf de kant gevangen worden. De bekendste Zeeuwse tongstekken zijn:
Domburg, Westkapelle, de Banjaard, Oostkapelle, het Vlissingse Nollestrand en Vrouwenpolder. Dit zijn echte strandstekken. Strandvissers zijn wel afhankelijk van het tij.
Het beste tij om te vissen is 2 uur voor laag water en 2 uur na laag water. Kijk daarom
altijd in het getijdenboekje of tabel. Deze kun je vinden in de regionale krant (PZC) of op
internet.
Soms is het een heel eind lopen naar de stek. Stop daarom niet teveel spullen in je viskoffer; dit scheelt zeker veel zweetdruppels, je moet namelijk ook nog een keer terug lopen naar je auto. Een strandkarretje biedt uitkomst!
Het vissen op tong is niet moeilijk. We beginnen met het aas. De tong is een vreemde
eter. De ene dag vang je hem aan een leegloper, de andere dag weer aan een kweekzager. Neem daarom altijd 2 verschillende aassoorten mee. Met een cocktail (2 verschillende aassoorten op een haak) worden ook uitstekende resultaten behaald. Echte tonghengels bestaan niet. Een strandhengel met een lengte tussen de 4 en 5 meter en een goede zeemolen is wel een vereiste.
Onderlijnen of paternosters zijn er in verschillende maten. De meest gebruikte onderlijnen voor tong zijn de bezemsteeltjes en de dwarrellijn. In het algemeen vang je aan
bezemsteeltjes altijd wel een visje, maar wanneer het hard stroomt kan een dwarrellijn
voor verrassende vangsten zorgen.
Op het strand zie je veel vissers met een driepootsteun. Dit is een aluminium constructie met 3 poten. In principe staat zo’n driepootsteun stabieler dan een normale hengelsteun. Deze wil wel eens omvallen in het mulle zand. De verlichting mag natuurlijk ook
niet ontbreken. Bekende lampen zijn de Petromax en de Coleman Northstar. Tegenwoordig zie je steeds meer elektrische oplaadbare lampen, niets is makkelijker: Thuis opladen en altijd licht als je gaat vissen. Ook een hoofdlampje (aan te raden met een ledlampje), behoort tot de standaarduitrusting.
Zand en zout water zijn een “natuurlijke vijand” voor ons dure vismateriaal. Spoel daarom thuis, na een nachtje vissen, je dure spullen onder de lauwe kraan af. Daarna
schoon wrijven met een droge doek. Hierdoor gaat je materiaal veel langer mee. Bewegende delen van een molen moeten op tijd gesmeerd worden. Dit doe je met kogellagervet of een ander soort smeermiddel. Maak eerst je bewegende delen zandvrij en smeer
daarna pas de molen.
Een hengel moet af en toe ook onderhouden worden. Maak de blank (hengel) schoon
met een vochtige doek en vergeet de ogen niet. Om de ogen extra bescherming te geven kun je ze inspuiten met teflonspray. Dit is vuilwerend en helpt tegen roestvorming.
Autowas kan je de hengel laten blinken en heeft tevens een beschermende werking voor
de blank.
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AAS
Het meestgebruikte aas voor de platvis zijn zagers en pieren. Deze kun je zelf gaan spitten (kijk voor spitlocaties in de ‘grote vergunning’), maar je kunt ze ook kopen bij je hengelsportzaak. Let wel op, in de zomermaanden gebruik je meer aas dan in de winter in
verband met de krabben die je dure aas verorberen. Beaas je haken dus niet te zuinig.
Schuif gerust twee of drie leeglopers op de haak.

HOE VISSEN WE?
Aangekomen op de stek, kijken we eerst of er veel stroming staat. Staat er bijna geen
stroming, dan kun je met een loodje nr. 4 van 120 gram of met loodje nr. 5 van 150 gram
vissen. Langwerpige loodjes (beachbomb) werpen in het algemeen het beste door de
gestroomlijnde vorm. Staat er veel stroming, dan kun je ervoor kiezen een zwaarder
loodje te monteren, bijvoorbeeld nr. 6 van 180 gram. Wat meestal uitstekend werkt is ankerlood. Er zijn twee typen ankerlood: vast ankerlood en klapankerlood. Klapankerlood
komt meestal wat makkelijker los bij het lostrekken van de onderlijn.
Dan kan er gevist worden. Gooi de beaasde onderlijn niet elke keer op dezelfde plek,
maar probeer wat verder of wat dichterbij de kant te werpen. Iets meer naar links of naar
rechts kan ook. Op deze manier vis je als het ware een heel gebied af en maak je de
meeste kans om veel vis te vangen .

VERGUNNINGEN
In de Oosterschelde en de Westerschelde heb je geen vispas (vergunning) nodig. Je
mag maximaal met twee hengels vissen en per hengel met maximaal drie haken.
Voor het wormenspitten heb je wel een vergunning nodig.

Meer informatie kun je vinden
op WWW.SPORTVISSERIJ.NL
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STEKKEN PLATVIS








Bijna de gehele Westerschelde, Kapelle, Hansweert, Schore enzovoort
Kattendijke (haventje)
Strand Domburg, Westkapelle
Stormvloedkering, De Banjaard
De Zeelandbrug
Dishoek
Bijna de gehele Zeeuwse kust

STEKKEN TONG








Wemeldinge punt oude kanaal
Vrouwenpolder
Strand Domburg, Westkapelle
Stormvloedkering, De Banjaard
Bijna de gehele Zeeuwse kust
Dishoek
Nollestrand Vlissingen
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HARING
Omstreeks half maart arriveert de haring weer in de Zeeuwse wateren. Deze haring is niet dezelfde als de haring die we
kunnen kopen bij de visboer. Vaak is hij groter en dikker. De
beste maand om deze vis te vangen is half april, maar mei
doet het ook niet slecht. Daarom wordt hij ook wel meiharing genoemd.
Haringen komen voor op het noordelijk halfrond, en worden
ca. 45 cm lang. De larven leven van plankton, de volwassen
dieren van groter plankton, garnalen en kleinere vissen. Haringen komen voor in grote scholen (van soms meer dan
miljoenen dieren).
Aan dit laatste danken zij ook hun naam; haring werd in
oud-nederlands als "heering" geschreven. Het woord is afgeleid van "heer" in de betekenis van legerschare. Het is dus een vis die in grote scholen als een "heer" door
het water trekt. Haringen behoorden eeuwenlang tot de belangrijkste vissen in de visserij. Door overbevissing werd op diverse plaatsen het haringbestand sterk verminderd, waardoor de regering zich genoodzaakt voelde om een 6-jarig vangstverbod
(1977-1983) in te stellen. Door strenge Europese vangstbeperkingen, die nu nog
steeds gelden, heeft de haring zich kunnen herstellen en gaat het anno 2015 weer relatief goed met de haring. Ze zijn weer volop te vangen.
In Zeeland komen haringen het meest voor bij sluizen en keringen. Dit komt mede
door het voedselaanbod. Vaak hopen plankton en garnalen zich op bij openingen van
sluizen. Ook de constante stroming speelt hierbij een rol.

MATERIAAL
Voor het haringvissen hebben we geen zwaar materiaal nodig. Een spinhengel of een
telescoophengel van ongeveer 2.70 meter is een perfecte haringhengel. Het werpgewicht mag maximaal ongeveer 60 gram zijn. Op de molen gebruiken we 30/00 nylon.
De beste methode om haring te vissen is het gebruik van een haringlijntje. Dit is een
paternoster met een soort zilverfolie over de haken. Het zilverfolie bootst de aasvisjes
na waarop je haring aast.
Haringlijnen zijn vaak voorzien van meer dan 3 haken. Let dus wel op, officieel mag je
maar met 3 haken per hengel vissen (volgens de vergunning). Het kan voorkomen dat
er gecontroleerd wordt door de politie. Je bent dus gewaarschuwd.
Als gewicht kun je het beste kiezen voor het welbekende haringlood. Dit is een plat
loodje, vaak in het rood/wit geschilderd.
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Dit lood is meestal in verschillende gewichten verkrijgbaar (van 30 to 75 gram). Het
gewicht hangt natuurlijk af van het maximaal werpgewicht van je hengel.
Als optie kun je ook gebruik maken van een wartelloodje. Maar
meestal vang je hiermee minder vis. Dit komt doordat het originele haringlood plat is. Hierdoor dwarrelt het naar beneden. De
vis heeft in principe meer tijd om te bijten. TIP: Als je een loodlifter boven je lijn monteert dwarrelt deze nog meer. Hierdoor kun
je nog meer haring vangen.

HOE VIS JE OP HARING
Haringvissen is heel eenvoudig. Inwerpen, onderlijn laten zakken en rustig binnen
draaien met opwaartse beweging van de hengel. Het onderlijntje “ wipt als het ware
naar boven”. Dit herhaal je steeds tot je beet hebt.
Op een haringlijntje kun je niet alleen haring vangen maar ook:makreel, ansjovis, polak, harder en soms geep. Ook een zeebaarsje wil nog wel eens in een haringlijn bijten.
Haring is een tere vis en wordt snel slecht. Bewaar hem dus met zorg. Een emmer
met zoutwater en een deksel is een uitstekende oplossing. Hierin blijft de vis lekker
vers.







Kats
Goese Sas
Stormvloedkering
Brouwersdam
Haven van Vlissingen

STEKKEN
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KABELJAUW – GUL
Jonge kabeljauw wordt in de volksmond gul genoemd. Als de gul een gewicht van 10
pond bereikt, dan spreekt men in het algemeen over kabeljauw. De kabeljauw kan uitgroeien tot ruim 20 pond. Deze heeft dan een respectabele lengte bereikt van meer dan
een meter. Recordvissen worden maar zelden gevangen door hengelaars. Het leefgebied van de kabeljauw bestrijkt de gematigde en koude zeeën van het noordelijke halfrond. In de Zeeuwse wateren zwemmen nogal wat kabeljauwrassen rond. Voorbeelden
hiervan zijn: wijting, polak, steenbolk en koolvis. Dit zijn echte wintervissen.

WAAR EN WANNEER
Ongeveer rond eind oktober is deze vis vanaf de kant te vangen. Omstreeks april zijn de
gul en de kabeljauwen vaak ineens weer vertrokken. Dit komt mede door de watertemperatuur en het voedselaanbod.

Overdag valt er wel een gulletje te vangen, maar meestal is dat niet te vergelijken met de
vangsten die in de nacht worden gedaan. Gul vang je vaak in combinatie met de wijting.
Deze twee familieleden leven bijna altijd op dezelfde plaats. Waarde/Kruiningen is zo’n
stek. Het water is vrij diep, dit komt mede door de vaargeul die dicht langs de kust loopt.
De gul houdt in het algemeen niet van zachte slikgrond. Zand, stenen en andere obstakels hebben de voorkeur.
Een andere Zeeuwse gulstek, is Ellewoutsdijk. Omstreeks half oktober zijn hier de eerste kabeljauw- vissers te vinden. Andere stekken zijn
Cadzand, de monding van de Westerschelde, bij Dishoek en het strand bij Burghaamstede.
Dat het eerst flink moet vriezen voordat je gul vangt is
een sprookje. De watertemperatuur is de belangrijkste
factor.
De gul is een alleseter die zich zelfs wel eens vergrijpt
aan zijn kleinere soortgenoten. Hij eet verder krabben,
garnalen, visjes, schelpdieren en vooral zeepieren. Het
beste aas voor de gul is daarom vaak de zeepier, hoewel er met zagers ook wel gul te vangen is. Vanaf de
boot wordt vaak met Franse tappen gevist. Dit zijn zeer
grote leeglopers. Vaak is dit aas niet vers te koop (deze
tappen zijn dan vacuüm verpakt). Wees niet te zuinig,
maar rijg gerust drie of vier zeepieren op een haak. Dit
vergroot de kans om een grote jongen te vangen.
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MATERIAAL
We beginnen met de hengel. Voor het bootvissen gebruiken we een niet al te lange
hengel. De ideale lengte ligt tussen de 2,10 meter en de 3,00 meter. Een langere hengel
is alleen maar lastig aan boord. Je hebt namelijk maar weinig ruimte en aangezien je
niet alleen staat te vissen is het gewoon niet verstandig.
Voor het wrakvissen volstaat een 20 lb hengel. Deze kan makkelijk 400 gram lood wegzetten. Zijn er echt zware jongens te vangen kies dan voor een wat stuggere hengel 30
of 40 lb. Op de Oosterschelde en Westerschelde kunnen we gebruik maken van een wat
lichtere hengel, meestal vis je niet zwaarder dan 300 gram. Er zijn ook bootsets te koop
bij bd store die uitermate geschikt zijn voor het vissen op de Schelde.

MOLEN OF REEL
De vraag wat nu eigenlijk beter of makkelijker is voor de wrakvisserij, een molen of toch
een reel, laat zich eigenlijk moeilijk beantwoorden, dit is namelijk erg persoonsgebonden, de voorkeuren verschillen.
Een feit is wel dat bijvoorbeeld in Engeland en Ierland vrijwel niemand met een molen
vist, terwijl in Nederland 95% van de wrakvissers de voorkeur geven aan een molen. De
voordelen van een molen zijn: een hogere inhaalsnelheid en het gemak bij het werpen
(geen pruiken)!
Voordeel van een reel is de directe overbrenging. De lijn wordt rechtstreeks opgespoeld
zonder hoeken, hierdoor kun je meer kracht zetten met het opdraaien. Er treedt geen
wrijving op, en je kunt constant blijven binnendraaien.
Een reel is ook veel krachtiger dan een molen, dit komt door de verhouding van de overbrenging. Daarnaast heb je bij het pilkeren meer direct contact met je kunstaas.
Als je op zoek gaat naar een molen die geschikt is voor de wrakvisserij, moet je op bepaalde dingen letten. Ten eerste moet de molen degelijk en simpel zijn, dus eentje zonder toeters en bellen. Ten tweede hoeft hij niet ontworpen te zijn om extra ver te werpen,
dit is echt onnodig op de wrakken. De beste molens voor het wrakvissen zijn de onvolprezen Daiwa GS9 en de BG90.
Er zijn twee typen reels in de handel. Je hebt een reel met lijngeleider en zonder lijngeleider. Het makkelijkste vis je met een reel voorzien van een lijngeleider, je hoeft dan
niet zelf je snoer te sturen met het indraaien. Als nylondikte kunnen we kiezen uit een
diameter tussen de 45/00 en 50/00. Dyneemalijnen zijn ook een optie. Kies dan voor een
dikte van ongeveer 30/00. Knoop wel altijd een breeklijntje van 40/00 nylon aan je dyneema vast. Omdat Dyneema een hoge trekkracht heeft, is het moeilijk te breken, vooral
op een boot waar over het algemeen weinig ruimte is.
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HOE VISSEN WE?
Vanaf de boot wordt er vaak met één of twee haken gevist. Deze worden meestal bevestigd aan lange afhouders met daaronder zwaar wraklood. Er wordt tegenwoordig
veelal voor zware pilkers gekozen. Je hoeft niet zelf je onderlijnen te knopen, deze zijn
ook te koop bij de bd store. Neem wel genoeg onderlijnen mee, want je kunt zeker een
onderlijntje kwijtraken met het vissen. Tevens moet voldoende lood worden ingeslagen. Neem je dure aas koel en droog mee, dit kan in een houten bakje. Wat ook goed
werkt, is een kleine koelbox.
Schuif een paar leeglopers op je haak (4 of 5 stuks). Werp je onderlijn schuin tegen de
stroom in (UPTIDE) en laat hem zakken tot je de bodem of het wrak bereikt. Draai nu je
lijn strak en maak contact met je onderlijn. Meestal laat de schipper zijn boot over het
wrak driften. De boot vaart dan zachtjes over het wrak. Vervolgens laat je de onderlijn
over het wrak “springen”. Dit gaat het makkelijkste door je hengel elke keer iets omhoog te lichten en je lijn wat op te draaien. Wanneer je een aanbeet krijgt, sla je direct
aan en probeer je de vis zo snel mogelijk van het wrak vandaan te halen. Soms is het
echt werken geblazen. Een gul van een paar kilo vergt veel spierkracht en uithoudingsvermogen van de sportvisser. Pomp je vis rustig en beheerst naar boven. Grote vissen
worden meestal geland met een schepnet of een pikhaak.

Met een pilker vissen we op dezelfde manier als met een onderlijn. Ook hier is het belangrijk je lijn strak te houden. Zonder strakke lijn ben je de onderlijn of pilker zo kwijt.
Met een slappe lijn loopt je lood of haak vast aan het wrak.
Neem een grote bak mee voor de gevangen vissen, vul de bodem met zeewater en
houd de gevangen vis nat, anders heb je kans dat ze uitdrogen. Op de terugweg is er
genoeg tijd over om de vis schoon te maken en te fileren. Een koelbox (Coleman,
Igloo) is handig om je vangst koel en schoon in te bewaren.
Vul de koelbox met scherfijs, of als je niet aan scherfijs kunt komen met lege plastic
frisdrankflessen, die je van tevoren hebt gevuld met water en een nachtje in de diepvriezer hebt gelegd. Je kunt ook gewoon koelelementen meenemen. In Zeeland zijn er
tal van vissersboten die dagelijks de wrakken bezoeken. Deze vertrekken meestal vanuit het werkeiland Neeltje Jans. Voor verdere informatie, raadpleeg de Gouden Gids
onder sportvissen.
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WRAKLIJNEN
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KANTVISSEN OP GUL
Voor het vissen op gul vanaf de Zeeuwse stranden en dijken, is een stevige zeehengel noodzakelijk. Dergelijke hengels worden in het visserslatijn
ook wel pierenrammers genoemd en behoren tot
de zwaarste categorie hengels. De lengte van de
hengel kan variëren van 4 tot 5 meter. Het werpgewicht moet tussen de 100 en 250 gram liggen.
Vaak wordt er gevist op plaatsen waar een harde
stroming staat. Het Nollestrand in Vlissingen is
zo’n plaats. Met springtij moet je soms wel 200
gram ankerlood gebruiken. Neem een niet al te
snelle molen voor het gulvissen. Met een snelle
molen kun je over het algemeen niet zoveel kracht uitoefen als met een langzamere molen. Vanaf het strand kan er gevist worden met 35/00 hoofdlijn of 26/00 Dyneema. Vanaf
de dijk kun je beter kiezen voor wat dikkere lijn. Dit is noodzakelijk voor de stenen. Eén
van de bekendste gulstekken van Zeeland is Ellewoutsdijk aan de Westerschelde. Hier
is tevens het beste te vissen met opkomend water. Let wel op, het kan er erg hard stromen, neem daarom genoeg ankerlood mee (tot 200 gram).
Een goedwerkende gulonderlijn is de JoJo-onderlijn. Deze kun je maken met of zonder
baitclip. De grootte van de haak moet je aanpassen aan de grootte van de vis.

AAS
Het meestgebruikte aas voor de gul zijn de pieren, tappen en zagers. Kunstaas is ook
mogelijk. Je kunt ook gebruik maken van stukjes vis of schelpdieren (mossels en
scheermessen). Neem voor een nachtje gulvissen of een dagje wrakvissen voldoende
aas mee. Zeepieren of leeglopers zijn het meest bekend en komen bij ons langs de Atlantische kusten en de Noordzeekust voor. Langs de Belgische stranden zijn ze steeds
moeilijker te vinden. Hoe zuidelijker je in Frankrijk trekt hoe makkelijker je ze vindt langs
de zandstranden. In Zuid-Bretagne kan men met één spadensteek gemakkelijk twee of
drie stuks hebben. Veel zeepieren die bij ons duur verkocht worden komen dan ook uit
Frankrijk of uit de Delta, want ook daar is het steken nog lonend.
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ZEEAAS

De zager is ook een aasje met allure, ze zijn in de hengelsportzaken bijna alleen nog verkrijgbaar op kweekbasis. De firma Topsy Baits uit Wilhelminadorp zorgt voor de wereldwijde distributie. Ook de zager hoort bij de familie der borstelwormen en leeft in dezelfde omgeving als de zeepier. In het algemeen heeft de zager een voorkeur voor de wat
hardere bodems, bijvoorbeeld tussen schelpenbanken. Hier kun je ook de echt grote zagers vinden. Zelfgestoken zagers worden steekzagers genoemd. De grote exemplaren
zijn een geweldig aas voor grote bot. De kleinere steekzagertjes zijn geliefd bij wedstrijdvissers omdat de veronderstelde geur de vis zou verleiden eerder toe te happen.
Kleine steekzagers kun je eigenlijk nooit in de winkel krijgen, de grote zo hier en daar
wel. Kleine steekzagers zijn namelijk moeilijk houdbaar. Ga je zelf zagers steken let dan
op dat de groene exemplaren erg slecht houdbaar zijn.
De zager is een prima aas dat
heel mooi beweegt in het water,
mits door de kop gehaakt. De
lange staart maakt op de stroming mooie zwepende bewegingen, en de kleur is ook erg aantrekkelijk. Pas op want ze kunnen een beetje bijten met 2 uitschuifbare haakjes die inwendig
voor in de kop zitten. Nou doet
dat niet vreselijk zeer, maar je
schrikt toch als je het niet weet.
Topsy Baits is dus het bedrijf dat
de zagers kweekt. Dit gebeurt
buiten in grote bassins. Dat de
zagers vangkracht bezitten
wordt wel bewezen door de afzet in de loop der jaren: meer dan 300 ton zagers!
De beste bewaarmethode is deze goed te houden door de zagers in vers zeewater te zetten en te beluchten met een luchtpompje. Elke dag het water verversen is dan het beste
en de zagers moeten dan minstens twee weken te houden zijn. Let er wel op dat ze koel
staan. (+/- 8 graden). De meeste speciaalzaken hebben daarom ook een grote bak met
zeewater waar ze de zagers in bewaren. Om goed met de zagers te kunnen vissen moeten ze niet te vers zijn. Enkele dagen voor het vissen de zagers in de zeeturf doen is aan
te raden. De zagers worden wat harder en houden dan beter op de haak. Bovendien worden de zagers prachtig rood van kleur. De zagers worden uit de zakken gehaald en nadat ze goed zijn uitgelekt in zeeturf gedaan op kranten. Elke zager moet dan goed in de
zeeturf zitten zodat ze elkaar niet direct raken, anders stikken ze. In de koelkast zijn ze
dan nog een week tot tien dagen houdbaar en altijd gereed om mee te vissen. Zeeturf
wordt gewonnen in zee en heeft de juiste zuurgraad. Tuinturf heeft een lage zuurgraad
en dat is dodelijk voor de zagers.
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AAS VOOR KABELJAUW
Vissen op kabeljauw vanaf de kust gebeurt vrijwel altijd met ankerlood. Je
kunt dan kiezen voor een onderlijn met twee haaklijnen, al dan niet bevestigd aan twee
afhouders. De meeste zeevissers kiezen voor een lijnsysteem met slechts één grote
haak. Dat kan een lange wapperlijn van 70 of 80 cm zijn, die vlak boven het werplood is
gemonteerd. In de buurt van steenstort, vis je met zogenaamde jojo-onderlijnen, waarbij
het aas boven het werplood hangt. Haak je dan een gul, dan hangt het grootste gewicht
(de vis) onder het lood. De kans dat het lood bij het binnendraaien achter een obstakel
blijft hangen, is dan minimaal. Zie je graag bijvangsten als schar, bot en wijting, dan
kies je voor haken nr. 2 en 1/0. Staat er zuiver en alleen gul op het programma, dan vis
je met haakmaten nr. 2/0 t/m 6/0.
Vanaf de boot wordt vaak gevist met twee haken aan lange afhouders en daaronder een
200 tot 400 gram zwaar ankerlood. Bij het wrakvissen wordt tegenwoordig veelal voor
zware pilkers gekozen.
Mosselen vormen, alhoewel ze zeer teer zijn bij het werpen, toch een goed aas dat voor
gul en zeebaars goede resultaten geeft. Ze zijn zeer bruikbaar voor wie vanaf een boot
kan vissen zonder te moeten inwerpen. Je opent de mossel voorzichtig, snijdt het vlees
vanaf het smalle punt los zonder het te beschadigen. Je zet de haak eerst door het zwarte tongetje en drijft hem dan enige keren door het weke vlees. Op een grotere haak voor
gul kan men twee of drie mossels zetten.
Het scheermes heeft zijn naam aan de kenmerkende langwerpige vorm te danken. Het
dier graaft zich verticaal in het zand en is heel beweeglijk. Het steken van scheermessen
is dan ook een sport op zich. Helaas komen ze voor onze kust minder voor dan vroeger,
al ligt het strand na een flinke storm vaak bezaaid met de (lege) schelpen. Ze zijn nog
wel te koop bij vishandelaren en/of hengelsportwinkeliers. Vooral bij de bootvisserij
kunnen met dit aas goede successen worden behaald; de gul is er dol op. Het vlees is
stug en blijft goed op de haak zitten. Een stuk mesheftvlees in combinatie met ander
aas werkt ook goed. Na een visdag kan het overblijvende schelpaas zonder problemen
worden ingevroren; het verliest niets van de aantrekkingskracht.
Zachte krabben zijn verschaalde krabben waar het deksel nog niet verhard is. In de zomer en in het late voorjaar vind je die zachte krabben onder stenen en wier. Als je een
parend koppel vindt, is de onderste krab altijd de zachte krab. Kleine zachte krabben
worden in hun geheel op de haak gezet, grote exemplaren worden gehalveerd. Zachte
krab is een uitstekend aas voor een brede waaier vissen: gul, kabeljauw, paling, wijting,
rog en vooral voor zeebaars.
Zeeduizendpoten zijn gesegmenteerde wormen. Behalve de duidelijke segmentering zijn
de aanhangsels eveneens karakteristiek. Je vindt de dieren in zand en onder stenen aan
de kusten van de Atlantische- en Stille Oceaan. Ze zwemmen 's nachts vooral in de
voortplantingstijd. Andere wormen en kleine zeedieren worden gegrepen door middel
van de scherpe, hoornige kaken.
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STEKKEN












Dishoek tot Zoutelande
Vrouwenpolder
Neeltje Jans
Ellewoutsdijk
De Vlissingse Boulevard
Waarde
Zeelandbrug, Colijnsplaat
Kruiningen Veerhaven
Domburg
Westkapelle
Plaatsen met veel stroming en diepe stukken
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GEEP
Geepvissen is één van de meest geweldige vormen van zeevissen. Dat geepvissen op
sportieve wijze dient te geschieden, staat eveneens als een paal boven het zoute water.
Als het even kan, vissen we daarom met licht materiaal. Kies daarom een stek waar het
rustig is. Meestal lukt dat niet, want de “hot spots” zijn meestal dicht bevolkt. Met het
nodige enthousiasme probeert iedereen zijn visje te vangen. Doorgaans lukt het eind
april om de eerste geep te vangen. De geep is te vangen t/m oktober, daarna is hij weer
vertrokken naar de warmere wateren van de oceanen en de Middellandse Zee.

MATERIAAL
Het beste kun je vissen met niet al te zwaar materiaal. Het voordeel van licht materiaal is
dat je veel meer sport beleeft aan de geep. Met een telescoophengel, spinstokje of een
karperhengel (2 tot 2.5 lbs), met daarop een karpermolen red je het al een heel eind. In
een enkel geval kun je gebruik maken van een strandstok. We denken dan aan een
werpgewicht van 50 tot 100 gram. We gebruiken deze combinatie alleen als er erg ver
geworpen moet worden.
Op de werpmolen spoelen we 25/100 (voorslag van 35/00, een keer de hengellengte plus
twee slagen op je molen). Als dobber kun je een 30 grams balsahouten geepdobber gebruiken, op een strandhengel een wat zwaardere, of een andere dobber waar je lekker
soepel mee kunt gooien. Onder de dobber bevestigen we een haaklijn (25/100) van ongeveer 1.20 meter. Dit doe je door middel van een lusje. Vergeet niet het loodhageltje te
bevestigen. Zonder loodhagel blijft je aas drijven. Een goede haak voor de geep is een
chemisch geslepen haak (Eagle Claw haken maat 6, of het Aberdeen model van Gamakatsu maat 6). Deze zijn vlijmscherp en buigen niet makkelijk. De geep heeft een harde,
snavelachtige bek. De maten 8 en 6 zijn aan te raden.
Geepvissen vanaf het strand is een lucratieve bezigheid. Soms wil het alleen maar lukken tijdens een goede zomer. ‘s Zomers zijn de vangsten wisselend. Maar waar we ook
zijn, aan de Zeeuwse kust valt altijd wel visje te vangen. We hoeven dus in principe niet
met lege handen naar huis te gaan. Zet de pan maar op het vuur…

HOE VISSEN WE?
Zoek een stek op waar een lichte stroming staat. Bevestig je aas en gooi zo ver mogelijk
tegen de waterstroming in. Draai langzaam je molen strak en maak contact met je dobber. Laat je dobber langzaam met de stroming meedrijven maar zorg wel voor contact.
Dit doe je door de lijn rustig binnen te draaien. Het aas dwarrelt hierdoor aantrekkelijk
door het water. Het kan zijn dat je op een gegeven moment een rukje voelt op je hengeltop. Sla niet direct aan maar geef de geep eventjes de tijd. Voel je weer een ruk, sla dan
aan en meestal zie je de geep dan sierlijk uit het water springen. Vergeet niet de slip
licht af te stellen. Gepen zijn hard vechtende vissen.
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Bewaar je vis met zorg, het beste kun je de vis in een emmer met koel zeewater bewaren. Hierdoor blijft de vis lekker vers. Verwijder de ingewanden voordat je huiswaarts
keert, dat scheelt weer een hoop rommel thuis.

AAS
Het bekendste geep-aas is een reepje varkenshart of runderhart. Dit aas werkt vooral goed in het voorjaar. Het is beter om
in de zomer een reepje vis te gebruiken. Let wel op, de vis
moet een blinkende huid hebben. Het voordeel van deze methode is, dat je ook een makreel of zeebaars kan vangen. Geschikte aasvissen zijn: makreel, geep, zalm en haring. Snij een
lang en dun stripje uit de aasvis en bevestig dit net als op de
afbeelding.

KUNSTAAS
Geep is ook te verleiden met kunstaas. We kunnen hiervoor lepels, twisters en deltavisjes gebruiken. Een lichte lepel, zoals de Abu toby lepel van 12 gram, is een echte gepenkiller. Een twister of een Deltavisje gebruik je in plaats van een reepje vis onder je dobbermontage.

STEKKEN









De paalhoofden van Westkapelle
Domburg vanaf de pieren en paalhoofden
Werkhaven van Kats
Kattendijke
Stormvloedkering, Neeltje Jans
Vlissingen aan de Boulevard
Zoutelande
Wemeldinge “Camping Linda”
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ZEEBAARS
De zeebaars is de laatste jaren in opmars gekomen in onze Zeeuwse wateren. Waarschijnlijk heeft het te maken met de stijging van de temperatuur. De zeebaars heeft
vooral een voorkeur voor rotsen, havenhoofden en strekdammen. Ook bevinden ze zich
vaak in kunstmatig verwarmde delen van de Westerschelde, je moet dan vooral denken
aan de kerncentrale in Borssele. Vooral scheepswrakken die niet te ver uit de kust liggen kunnen vol zitten met kilo’s baarzen.
Vanaf eind april, begin mei (hangt af van de watertemperatuur) is de baars samen met
de geep en makreel in onze Zeeuwse stromen te vinden. Eind oktober verdwijnt hij weer
naar de overwinteringplaatsen in minder koud water.

WAAR IS HIJ TE VANGEN?
De zeebaars is vrijwel overal te vangen, zelfs in brak water zoals het Goese Meer en het
Veerse meer. Vooral boven steenstortingen en andere obstakels onder de waterspiegel
zijn ze te vinden. Waar het bovendien stevig stroomt, kan er op baars worden gevist. Vis
je vanaf pieren en strekdammen, denk dan vooral aan de omgeving Domburg en Westkapelle, dan heb je vlak achter de keien en zelfs daartussen de meeste kans.
Vis je liever vanaf het strand, dan is een hoge branding en de vloed de ideale combinatie. Meestal vang je meer met veel wind op de kant. Erg belangrijk is dat het aas in beweging gehouden moet worden. Dit kan doormiddel van het binnendraaien van je aas of
doordat de stroming en de wind je aas kunstmatig in beweging houden.

MATERIAAL
Baars wordt zowel op de klassieke manier bevist, met de hengel in de steun en de beaasde onderlijn op de bodem, als actief met het kunstaas. Ook kan je vissen met een
geepdobber en het aas onder het zeeoppervlak. Vist men vanaf de kant, dan volstaat de
vertrouwde strandhengel van vier tot vijf meter met daarop een zeemolen. Let wel op de
slip van de molen, deze moet optimaal werken.
Een strandhengel en molen hoeven niet van de allerduurste klasse te zijn. Er is tegenwoordig al heel leuk materiaal te verkrijgen voor een schappelijk prijsje. Bijvoorbeeld
een complete strandhengelset bij de bd store heb je al vanaf vijftig, zestig euro.
De nylondikte die het meest gebruikt wordt voor zeebaars is 35/00. De Climax dyneema
en de Berkley Fireline black zijn ook een optie (ongeveer 17/00 tot 26/00).
Steeds meer zeebaarsvissers kiezen voor een zware spinhengel of karperstok, met daarop een spinmolen of karpermolen (ideaal voor kunst aasvissen). Je kunt wel begrijpen
dat je dan echt sport beleeft, wanneer je dan een baars van vijf kilo aan je haakje krijgt…
oei.
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KUNSTAASVISSEN
Kunstaas heb je in verschillende soorten maten en
kleuren. De bekendste zijn de shassy shads, twisters, delta visjes (super kunstaas), lepels, haringlijnen en de plug. We beginnen met de shad. Deze wordt normaal gesproken
samen met een loodkopje gebruikt. Deze zijn er in verschillende gewichten. In ondiep
water gebruik je de lichtere kopjes en in dieper water of omdat je wat verder moet werpen, de zwaardere. In plaats van een shad kun je ook een grote twister gebruiken.

Vis vooral op plaatsen waar veel stroom staat. Een bekende zeebaarsstek is Vlissingen
aan de Boulevard. Hier liggen talrijke dammetjes en stenen onder water. Werp je twister
of shad tegen de stroom in laat hem dan rustig zakken tot je bijna of geheel de bodem
raakt. Draai dan rustig in of laat je kunstaas eventjes met de stroom meevoeren. Voel je
een tik op je hengel, sla dan direct aan. Dril een zeebaars altijd rustig uit, geen overhaaste bewegingen maken, maar wachten tot hij uiteindelijk opgeeft. Pas dan kun je
hem binnendraaien.
Wanneer de zeebaars aan de oppervlakte aast, kun je een werpdobber gebruiken. De
montage is vrij simpel. Je gebruikt ongeveer 1 meter 35/00. Deze monteer je aan een
geepdobber. Onder aan het draadje bevestig je een twister, pluimpje, of wat echt heel
goed werkt: een delta visje. Als verzwaring knijp je een loodhageltje op je haaklijn.
Het vissen is ook vrij eenvoudig: werp je dobber zo ver als je kunt. Draai dan langzaam
in, het kunstaas zwemt als het ware achter je dobber aan. Herhaal dit tot je beet hebt.

STRANDVISSEN OP BAARS
De benodigde uitrusting is een strandhengel van vier
tot vijf meter en een redelijke zeemolen met uiteraard
een goeie slip. Op de molen hebben we 30/00 tot
35/00 nylon of 22/00 dyneema staan, plus een voorslag van minimaal 50/00. Als onderlijn gebruiken we
een enkele dwarrellijn. Er zijn natuurlijk meer mogelijkheden, een jojo-lijn of een schuifsysteem is ook
een veelgebruikte onderlijn voor het zeebaarsvissen.
Beaas je haak voor het vissen op zeebaars maar flink,
een hele zager of 3 kweekzagers zijn echt niet te veel
voor stekelmans. Vis niet met te kleine haken, anders
mis je gegarandeerd je aanbeten.
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HET MAKEN VAN EEN DWARRELLIJN
Maak eerst een lus in een stuk nylon van 60/00, lengte 60 cm. Na ongeveer 40 cm. knijp
je een sleeve op de lijn. Hierop laat je een kraaltje glijden gevolgd door een tonwartel
(maat 8), daarna weer een kraaltje en we sluiten het geheel af met een sleeve. Als het
goed is heb je nu nog zo’n 15 cm over. Monteer hieraan je wartel waaraan je het werplood bevestigt.
Als haaklijn gebruiken we 20 lb Amnesia nylon (kleur rood of zwart), maak deze ongeveer 45 cm, daarna monteren we een scherpe haak in maatgrootte 3/0 of 4/0.
Werplood is er in verschillende gewichten, je kiest je gewicht afhankelijk van de stroom.
Doorgaans is 150- tot 180 gram genoeg, mijn favoriete loodje is de beachbomb. Deze is
er ook met klapankers.

HOE VISSEN WE OP HET
STRAND?
Beaas je haak met een stuk grote zager of kweekzager. Dit mag gerust een hele zager
zijn. Daarna werp je de onderlijn net over de branding, dat is zo’n 50 meter ver. Het beste resultaat behaal je met klapankers. Deze blijven beter op de plaats liggen. Draai je
draad langzaam strak. En nu afwachten... De beet van een zeebaars is meestal erg hard,
je hengeltop slaat wild naar voren. Laat de baars nog even doorbijten, sla dan aan en
draai rustig je onderlijn en de vis binnen. Let wel op de slipafstelling van je molen, want
een baars van 4 kg draai je niet in één keer naar binnen.

AAS
Het beste aas voor de zeebaars zijn de steek- en kweekzagers. Als alternatief kun je kiezen uit schelpdieren zoals mosselen, oesters of scheermessen. Ook een stripje makreel
is een mogelijkheid.
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Wat heb je nodig voor het baarsvissen
Zeebaarsvissen kan zo simpel zijn; Je neemt een karperhengel met daarop een molen
met 15/00 fireline en een handvol loodkoppen, voorzien van een twister of shad.
Toch werkt dit in de praktijk meestal niet zo. Er zijn mensen die verkondigen dat zeebaars heel makkelijk vangbaar is, maar bij die stelling zet ik de nodige vraagtekens. Natuurlijk zijn er momenten dat "ze" het goed doen en dat iedereen zijn visjes vangt, maar
vaak is het zoeken, proberen en vooral doorgaan. De mensen die het meeste tijd in de
zeebaarsvisserij steken vangen ook het meest, zo simpel ligt dat. Zeebaarsvissen is
vaak uren maken en dan opeens tref je het een paar keer. Voor het zeebaarsvissen moet
je ook een bepaald gevoel ontwikkelen. Het volstaat niet om een stuk kunstaas in het
water te gooien en het simpelweg binnen te draaien; je moet er zelf een stukje "gevoel"
inleggen. Inhaalsnelheid, de diepte waarop we vissen, de hoek van de hengel en lijn ten
opzichte van het water; allemaal factoren waar we gevoel voor moeten ontwikkelen.

MATERIAAL
De meeste mensen maken gebruik van een karperhengel en dat gaat zeer goed. Ik denk
dan aan een hengel in de 2-3 lbs klasse, afhankelijk van de omstandigheden. De lengte
moet tussen de 3.30 en 3.60 meter liggen. Wanneer we over de stenen vissen zou ik een
langere hengel kiezen. Kies een niet te zachte hengel en geen progressief buigende
hengel. Een "snelle" hengel met een dunne top, geschikt voor het gooien en vissen van
licht kunstaas, maar met genoeg "body" om een flinke baars tijdens windkracht 6 nog
over de stenen te kunnen drillen.
Op de hengel zetten we een molen. Ik vis al een paar jaar met een Shimano Stradic 6000,
linkshandig uiteraard, want ik wil de niet de hengel na elke worp "overpakken".
Ook gebruik ik zwarte 17/00 Fireline als hoofdlijn. Dit lijkt zwaar maar het zijn de omstandigheden die mij daartoe hebben gedwongen. Voorheen viste ik met 12/00 lijnen,
maar daarbij kreeg ik te vaak lijnbreuk.
Voor het vissen met een plug kun je gebruik maken van een spinhengel. Een spinhengel
is een lichte hengel met een strakke actie. Het werpgewicht ligt meestal tussen de 20 en
40 gram. De lengte die ideaal is voor het vissen met pluggen is 2.70 meter. Hierdoor kun
je nog een mooie actie krijgen in je oppervlakte pluggen.
Ik gebruik zelf altijd een stukje ongekleurde nylon of fluorocarbon voorslag van ongeveer 60 cm, met een dikte van ongeveer 40 - 50/00 mm. Dit stukje nylonlijn kan net iets
meer hebben dan de dyneemalijn. Zo'n voorslagje heeft ook het voordeel dat we lijn
makkelijker kunnen stuktrekken wanneer we vastzitten! Deze voorslag zetten we vast
met behulp van de oersterke tonwartel maat 6. Gebruik van fluorocarbon als leader
wordt ook veel toegepast. Deze lijn is voor de vis totaal onzichtbaar. Hierdoor schrikt de
vis niet van je leader.
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SOORTEN KUNSTAAS
Lepels en pilkertjes zijn er in vele soorten en maten en het aanbod is overweldigend. De
keus zal daarom ook moeilijk en dus persoonlijk zijn. Lepels met een dunner blad worden meestal 'hoog' gevist en die met een dikker blad zinken wat dieper. Ik gebruik
meestal gewichten van 20 tot 56 gram. De Toby, Morasilda, Jensen, en ABU zijn zo maar
enkele modellen/merken. Lepels en pilkers zijn niet echt selectief. Makreel, fint, zeeforel
en geep zijn enkele bijvangsten op dit aas. Vooral in de zomermaanden zijn het supervangers.
Het vissen met loodkopjes voorzien van een twister of shads wordt hier in Zeeland door
de baarsvissers ook veel toegepast. Loodkopjes zijn er in verschillende gewichten en
ook de vorm van de loodkop kan variëren. Mijn voorkeur gaat uit naar ronde kopjes.
Hiermee zit je gemiddeld minder vast. Op diepere stukken gebruik ik een kopje van 28
gram. En juist op hele ondiepe stekken een lichter kopje (van 12 tot 21 gram).
Shads en twisters zijn er in diverse kleuren, soms vang je zeebaars op een lichte kleur
en een andere keer weer op een donkere. Er bestaan wel bepaalde theorieën hierover.
Met donker water vallen lichte kleuren op en met helder water vallen donkere kleuren
meer op.
Het vissen met een loodkop is vrij simpel: Werp je twister of shad tegen de stroom in.
Laat hem dan naar de bodem zakken. Eenmaal op de bodem aangekomen, laat je hem
half meedriften, terwijl je hem rustig binnen draait. Herhaal deze manier totdat er een
baars op je kunstaas klapt….

ZEEBAARS PLUGGEN
Goede zeebaarspluggen zijn bijvoorbeeld de Rapalamodellen Minnow, Jointed Minnow,
de Countdown, de kleinere Magnums en Slivers.
Je hebt ook drijvende pluggen (oppervlaktepluggen). Een aantal van de bekendste oppervlaktepluggen zijn de Sammy’s van Lucky Craft. Deze zijn er in twee maten, de Sammy 100 en de Sammy 115.
Hoewel sommige mensen daar anders over zullen denken, denk ik dat je op sommige
momenten wel degelijk over moet schakelen naar een andere kleur. Wanneer je een
voorwerp tegen het (felle) licht houdt, kan je niet goed kleuren onderscheiden. Je ziet
hoogstens of iets lichter of donkerder is. Je krijgt een silhouetwerking. Als we nu door
de ogen van de baars kijken in wat smerig water, kijken we van de bodem naar de oppervlakte; tegen het licht in dus. Mijn ervaring is namelijk dat de baars in smerig water
vaak tegen de oppervlakte jaagt. Kleuren hebben in dit geval geen functie. Hoe vreemd
het ook klinkt, een donkere kleur valt in smerig water, tegen een lichtere lucht goed op.
In donker water gebruik ik dus groot en donkergekleurd kunstaas bij het oppervlakte
vissen.
Test het zelf maar eens in een emmer, maar houd daarbij rekening dat het helder water
is. In helder water vis ik met "natuurlijk" gekleurd aas. Kleuren die gelijkenis vertonen
met b.v. een echte zandspiering of een makreel. De baars heeft nu veel meer tijd het aas
te bekijken alvorens hij toehapt. Je ziet de baars in helder water soms achter je aas aanzwemmen, zonder dat hij toehapt. Wat mij betreft zijn de kleuren die het meest scoren,
naast de "natuurlijke kleuren"; blauw, groen en zwart. Ook oranje/rood wil het soms
goed doen in het najaar.
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HET VINDEN VAN STEKKEN
Om meteen maar met de deur in huis te vallen: zeebaarsvissen leer je alleen maar door
heel veel, verschrikkelijk veel uren aan de waterkant te maken en veel te verspelen en te
knopen. Veel mensen beginnen heel enthousiast met zeebaarsvissen om naar verloop
van tijd de brui er weer aan te geven. Ze beginnen op een moment dat er door iedereen
zeebaars gevangen wordt en vangen zo ook hun eerste vissen. Wanneer de baars zich
minder laat zien en je er meer moeite voor moet doen om er een te vangen, geeft menigeen het snel op. Ik ben al een ontelbaar aantal keren naar een stek gereden, om na uren
gooien, zonder vis of zelfs een aanbeet te hebben gehad, weer naar huis te zijn gaan. De
omstandigheden zijn vaak redelijk zwaar, gelet op de begaanbaarheid van het 'terrein'.
Strekdammen, pieren en steen stortingen liggen vaak bezaaid met spekgladde stenen
en blokken. Het weer werkt ook niet altijd mee. De grootste en meeste baarzen worden
echter met de slechtere weersomstandigheden gevangen door...., juist ja, de volhouders.
Eerst moeten we zien uit te vinden waar we gaan vissen. Nu is het tegenwoordig zo dat
er, overal waar steenstortingen en stroming samenkomen, ook baars te vinden is. Dus
pieren, strekdammen en andere golfbrekers of steenstortingen zijn uitgelezen plaatsen.
Uiteraard zijn er hier ook betere en slechtere plekken. Plekken waar het een 'chaos' is
onder water en waar de stroom overheen giert, zijn de beste plekken. Het zijn echter ook
de beste plekken om materiaal te verspelen.

De omstandigheden zullen bepalen welk aas je gaat gebruiken. Is het water diep en zitten de baarzen diep, dan is het handig om een jig of een shadhead te gebruiken. Een jig/
shad zinkt vrij snel en vist toch redelijk licht binnen. Je moet het gewicht aanpassen aan
de stroomsterkte en de hoeveelheid 'vuil' onder water. De jig moet net aan bodem houden, anders vis je te hoog of je raakt steeds vast. Een kwestie van proberen dus. Zoals
alle kunstaas, gooien we tegen de stroom in waarna we de jig op diepte laten komen en
vervolgens langzaam binnen vissen. Lijkt simpel, maar de juiste 'touch' leren we pas na
veel proberen/verspelen! Sommige mensen verstaan de kunst om hun kunstaas over de
blokken te 'tikken'. Ze verspelen soms veel, maar vangen ook vaak. Ik heb mensen
soms wel 30 loodkoppen zien verspelen.
Wanneer het water rustig is en de baars hoog zit, hebben we meerdere opties. We kunnen dan vissen met pluggen als de bodem redelijk schoon is of we gaan vissen met lepels, spinners of pilkertjes. De pluggen draai ik normaal gesproken met een gelijkblijvende snelheid binnen. De plug heeft al voldoende actie van zichzelf om op te vallen. Af
en toe versnel ik wat of draai iets langzamer. Wanneer de baarzen kolken slaan aan de
oppervlakte wordt het tijd om de oppervlakte
pluggen te gebruiken. Een van de bekendste
oppervlaktepluggen is de Sammy plug van
Lucky Craft. Deze pluggen moeten lekker snel
binnengedraaid worden en produceren veel
herrie. Je kan in principe zo snel draaien als jij
denkt dat goed is, de baars haalt je aas toch
wel in!
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DRIJVENDE OPPERVLAKTEPLUGGEN
Hoe vis je hem binnen? Stickbaits zijn gemaakt voor het zogehete “walking the dog”
vissen. Dit principe komt oorspronkelijk uit Amerika waarmee ze met veel succes op de
populaire ‘bass’ vissen. Maar ook onze zeebaars blijkt er zeer goed mee te vangen. Met
“walking the dog” laat je het kunstaas zigzaggend door het wateroppervlak gaan waarbij
naar gelang de lengte van je tikkende beweging van de hengeltop de soort actie bepaalt.
Geef je korte snelle tikjes dan slaat het aasje kort uit naar links en rechts (Walking the
Dog). Geef je iets langere tikken dan zal de stickbait verder uitslaan naar links en rechts
(het zogeheten Sliding). Doe je het allemaal nog wat wilder dan kan je zelfs je stickbait
zowel naar links als rechts onderwater laten duiken (Diving). Naar eigen ervaring is het
walking the dog na een 15 a 30 minuten goed onder de knie te krijgen. Het gaat erom dat
je een bepaald ritme voor je zelf creëert waardoor je als bijna vanzelf de goede actie
geeft aan het kunstaas. De andere 2 methoden zijn iets moeilijker onder de knie te krijgen. Maar je kan uiteindelijk prachtig variëren met inhaalsnelheid en de actie.
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STEKKEN ZEEBAARS











Borssele
Stormvloedkering
Domburg
De Vlissingse Boulevard
Wemeldinge
Zeelandbrug
Stukken waar veel stroming staat
Kerncentrale Borssele
Zoutelande
Kats
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PALING - AAL
Paling of aal, wie kent deze gladde rakker niet. Gebakken of gerookt is deze
“slangachtige” vis voor velen een ware delicatesse. De paling arriveert meestal in de
maand april en vertrekt ongeveer in november weer naar warmere wateren.
Hij komt ongeveer in alle wateren in Zeeland voor, van watergangen tot kleine slootjes
en natuurlijk in de Oosterschelde en de Westerschelde. Deze vissoort kun je niet alleen
vinden in zout water, maar ook in zoet- en brak water. Denk maar aan het Veerse Meer
en het Schelde Rijnkanaal.
Overdag houdt de paling zich graag verscholen in gaten, holen en in de grond, maar
wanneer het gaat schemeren gaat deze vis op rooftocht uit! Daarom kun je beter in het
donker/schemering op paling vissen. Het kan natuurlijk voorkomen dat je een paling
overdag haakt, maar de kans daarop is veel kleiner dan wanneer je ‘s nachts vist.
Was altijd je handen goed voordat je op paling gaat vissen, dit dier is erg gevoelig voor
vieze reukjes aan zijn aas. Vergeet ook nooit een doek, als je gaat vissen op deze gladjakker. Het spreekwoord ”Zo glad als een aal” zegt genoeg.

HET VISSEN OP PALING
Voor mij is eind april (Koninginnedag), het startschot voor het gaan vissen op paling.
Lekker ’s avonds een paar uurtjes vissen in het donker. Een van mijn favoriete palingstekken is Wilhelminadorp, “hoek van nummer 3”. Op deze plek kun je vier uur vissen,
dat wil zeggen twee uur op en twee uur af. Blijf niet gelijk thuis bij een harde wind, het is
bekend dat paling actiever is met ruw weer dan met windstil weer.
Vergeet ook nooit je vislamp. De meest gebruikte vislampen zijn de Petromax en de
Coleman Northstar. De Petromax brandt op petroleum, en de Northstar op loodvrije benzine. In het algemeen heb je iets minder problemen met de Coleman dan met de Petromax. De Petromax heeft namelijk geen elektronische ontsteking. De Petromax geeft het
meeste licht, maar de Coleman lampen zijn minder storingsgevoelig. Er is namelijk niks
erger dan een paling onthaken zonder licht.
Wanneer je interesse hebt in zo’n lamp, kun je gerust eens een keertje komen kijken in
onze winkel. Tevens hebben wij een groot assortiment elektrische lampen, hoofdlampen
en zaklampen.
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MATERIAAL
Als hengel kun je een 4,20 meter stok gebruiken, langer mag ook. Er moet niet altijd ver
geworpen worden, soms zitten de palingen net achter de stenen. Er hoeft dan maar een
meter of 30 geworpen worden. Op het Veerse Meer kun je ook gebruik maken van een
karperhengel en karpermolen, maar in de Oosterschelde en Westerschelde kun je beter
uit de voeten met een “strandset”.
Als nylon kunnen we kiezen uit 35/00 met 50/00 voorslag of een dyneemalijn van ongeveer 25/00. Wanneer paling zijn aas heeft geslikt, kruipt hij vaak terug zijn schuilplaats
in. Een dunne lijn zou zo breken wanneer je de paling uit zijn verblijfplaats probeert te
trekken. Kies daarom altijd een wat dikkere lijn met een hogere trekkracht.
Het liefst vis ik op paling met een dwarrellijn. De haaklijnen zijn 35/00 of zelfs 40/00,
Sufix ultimate van 9,1 kg is ook een optie. De haak maat nr. 6 of 4. Dit is afhankelijk van
de grootte van de vissen. Grote vis, grote haken. Deze haaklijnen maak ik ongeveer 50
cm. lang Als onderlijndikte gebruik ik 60/00.

ONDERLIJN BEZEMSTEELTJES







3 Bezemsteel afhouders
1.20 m. 60 / 00
1 wartel
Haaklijn 35/00
Aberdeen haak nr.4
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HOE VISSEN WE?
Wanneer je ingeworpen hebt, draai je de lijn strak. Er moet echter geen spanning op de
lijn staan. De paling is erg gevoelig voor weerstand. Nu afwachten, meestal bijt de paling erg gevoelig, je hengeltop beweegt heel zachtjes, maar het is ook mogelijk dat je
flinke aanbeten krijgt. Heb je eindelijk beet, dan pak je de hengel vast, en laat je de
draad iets slap vallen. Voel je dat de vis wegzwemt, sla dan aan en haal dan met een
rustige molenslag de vis binnen. Maar pas op, een paling van een 1kg is een harde
vechter. Blijf dus altijd rustig.
Probeer altijd te variëren met de afstand, werp een hengel ver en de ander keer halverwege. Op deze manier vis je een groot gebied af.
In het Veerse Meer vis je over het algemeen wat lichter op de paling. Dat wil zeggen, met
wat aangepast materiaal. Een karperhengel van 3,30 m./3,60 m. en een snelle karpermolen voldoen prima. De onderlijnmontage is vrij simpel, er wordt vaak gevist met een
schuifsysteem. Dit kan met een hoekafhouder of met een schuifloodje. Vaak is 50 gram
werpgewicht genoeg. Als aas kunnen we mestpieren, springers of dauwwormen
gebruiken. Ook maden zijn mogelijk.

AAS
De paling is een alleseter. Hij eet voornamelijk schelpdieren, vis en wormen. Het is een
fabeltje dat de paling een lijkenpikker is. Het is namelijk een dier dat zich graag verstopt
in holen en in gaten. Ook verstopt hij zich in karkassen, vandaar het woord lijkenpikker.
Zagers en pieren zijn de meest gebruikte aassoorten voor de paling op zee. In het Goese
Meer, Veerse Meer, kanaal door Middelburg en het Schelde-Rijnkanaal wordt er ook gevist met maden (Braziliaanse maden of fruitmaden). Mestwormen, springers en dauwwormen staan ook op het menu van de paling.
Paling is erg gevoelig voor geur, het aas mag daarom best wel een paar dagen oud zijn.
Het ultieme superaas voor de paling op zee is de zachte krab of pelkrab. Deze kun je
vinden onder stenen en wier. Een goede plaats om deze schaaldieren te zoeken is
Ritthem, richting de veerboot. Voor het bevestigen van krab gebruik je bindgaren. Deze
kun je kopen in textielwinkels of een hobbyzaak.
Wees niet te zuinig met je aas, schuif gerust drie leeglopers op je haak, of een groot
stuk zager. Laat je onderlijn niet al te lang liggen, ongeveer 15 minuten. Ververs je aas
op tijd. Na een tijdje bezit je aas geen reuk meer en is niet meer zo aantrekkelijk voor de
paling. Natuurlijk zijn er ook veel krabben die je aas van je haken eten. Genoeg aas gebruiken, want met lege haken vang je niets!
Pas op met palingbloed, dit is giftig. Vermijdt contact met de ogen, ook wondjes kunnen
hierdoor ontstoken raken!
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PALING SCHOONMAKEN
Pak met een krant of doek de paling bij de kop. Snijdt eerst de paling vanaf de aars
tot voor de kop open. Verwijder dan de ingewanden (niet beschadigen). Snijd nu de
kop af, niet geheel maar net tot de graat. Pak nu de half afgesneden kop met een
doek, en trek de kop en het vel van de paling af. Daarna verder schoon maken.

Veel succes!

VERGUNNINGEN
Welke vergunning heb je nodig in Zeeland.

Vispas
De vispas is het lidmaatschapsbewijs inclusief de oude sportvisakte van een sportvisser.
Op de vispas staat van welke vereniging hij/zij lid is. Tezamen met de bijbehorende
‘Lijsten van viswateren’ is de vispas tevens de visvergunning. Gevist mag worden in de
wateren die genoemd staan in die lijst(en). Er is in ieder geval een landelijke lijst. Verder is
er een federatieve en verenigingslijst. Om mee te mogen doen met federatieve en landelijke viswedstrijden is ook een vispas noodzakelijk.

Zeevispas
De zeevispas is het lidmaatschapsbewijs van een sportvisser die alleen in het zoute water
vist. Op de Oosterschelde en de Westerschelde heb je zeevispas nodig om te vissen. De
zeevispas heb je wel nodig om o.a. zelf pieren te kunnen steken. Als iemand zowel in het
zoete- als het zoute water vist, dan heeft hij/zij alleen een vispas nodig. Een zeevispas (of
vispas) is wel nodig om mee te mogen doen met zoute federatieve en landelijke viswedstrijden. Met de Zeevispas kan er ook worden gevist op het Veerse Meer en Het Grevelingenmeer.

Jeugdvispas
Voor jeugdleden tot 14 jaar, die willen vissen met twee hengels of op roofvis is er de
jeugdvispas. De mogelijkheden zijn gelijk aan die van de vispas. Ook als een jeugdlid mee
wil doen aan federatieve of landelijke viswedstrijden, dan heeft hij of zij een jeugdvispas
nodig.

.
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STEKKEN









Goese Meer
Veerse Meer (let op, nachtvissen is niet toegestaan,
er mag tot twee uur na zonsondergang gevist worden)
Wilhelminadorp
Waarde
Ellewoutsdijk
Kanaal door Middelburg
Borssele
Hansweert bij de veerhaven
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MAKREEL
Omstreeks half mei, wanneer de watertemperatuur wat gestegen is (ongeveer 15 graden), arriveert de makreel weer in onze Zeeuwse wateren. Deze scholen \vis maakt jacht
op kleine visjes en garnalen, die ze zoeken in de stroming. Soms zie je met mooi weer
de opgejaagde makrelen hevig springen, ze zitten dan achter kleine scholen visjes aan.
In de zomer worden speciaal kotters en visboten afgehuurd om op makreel te vissen.
Deze vertrekken meestal vanaf Neeltje Jans.

Deze sportvis kun je ook gemakkelijk vanaf de kant vangen. Er zijn verschillende methoden voor. De makreel is een neefje van de tonijn, alleen is hij wat kleiner.
Meestal vertrekt de makreel eind september weer naar de warmere wateren van de
Middellandse Zee of de Atlantische Oceaan.

MATERIAAL
Voor het bootvissen op makreel gebruiken je een boothengel met een lengte van ongeveer 2,70 meter. Het werpgewicht moet tussen de 150 gram en 300 gram liggen. De molen moet sterk zijn en soepel draaien. Een uitstekende bootmolen is de vertrouwde Daiwa GS9 of zijn broertje de BG90. Het verschil tussen deze molens is het aantal lagers
(GS9 heeft 2 lagers en de BG90 heeft er 3). Op de molen spoelen we 40/00 of 50/00 nylon.
Als onderlijn gebruiken we een verenpaternoster. Deze zijn er met 5 haken of met 6 haken. De veren imiteren namelijk een visje, waar onze vriend op jaagt. Het werplood is afhankelijk van het tij en de stroming. Neem altijd wat verschillende gewichten mee (150
gram, 200 gram en 250 gram).

HOE VISSEN WE VANAF DE BOOT
De schipper zal waarschijnlijk een signaal geven wanneer er gevist mag worden. Werp
je onderlijn in en laat deze eventjes zakken. Haal nu met pompende beweging je lijn
weer binnen. Meestal voel je dat de makrelen je verenpaternoster gretig aanvallen. Bewaar de gevangen vissen in een emmer, gevuld met koel zeewater. Laat ze niet in de zon
liggen want dan zijn ze niet meer geschikt voor consumptie. Op weg terug naar de wal is
er genoeg tijd over om de buit schoon te maken. Wanneer de makrelen gerookt moeten
worden, laat men de kop eraan zitten. Wel moet hij ontdaan worden van zijn ingewanden.
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HOE VISSEN WE VANAF DE KANT
Er zijn een paar verschillende manieren om op makreel te vissen vanaf de kant. De bekendste methode is het vissen met een verenpaternoster. Deze wordt ook gebruikt vanaf de boot. Een normale stranduitrusting voldoet prima. Wanneer er met 6 haken wordt
gevist, bestaat de kans dat je ook daadwerkelijk 6 makrelen vangt (volle bak).
Het vissen met een verenpaternoster is net zo simpel als vanaf de boot. Werp je onderlijn in de stroom, laat hem eventjes zakken en haal dan op met pompende beweging.
Herhaal dit steeds, tot je een makreel haakt.
Mijn favoriete methode voor het vissen op makreel is met gebruik van kunstaas. Dit kunnen lepels zijn maar ook een gependobber met een reepje vis of een wit deltavisje.
Als hengel gebruik ik een stevige spinstok. Deze heeft een lengte van 2,70 meter, het
werpgewicht bedraagt maximaal 40 gram. Als molen gebruik ik een licht spinmolentje
met een goede slip, met daarop 12/00 dyneema. Makrelen jagen in scholen. Wanneer
een makreel gevangen wordt, zijn er meestal nog meer in de buurt. Een toby lepel van
20 gram of iets zwaarder behoort tot mijn vaste uitrusting. Monteer wel een leader aan je
dyneema (een stukje nylon van 35/00 met een lengte van 50 cm.). Deze knoop je vast
door middel van een klein tonwarteltje. Aan de leader knopen we de lepel vast. Vaak zie
je de makrelen springen. Werp je lepel in de school makrelen, en je weet niet wat je mee
maakt. Deze kleine vis is zo snel als zijn grote broer de tonijn, hij springt en duikt als
een wilde.

VISSEN MET EEN GEEPDOBBER
Een karperhengel van 3,30 meter met een karpermolen. Daarop spoelen
we 30/00 nylon. Dit is de uitrusting voor het vissen met de dobber op de
makreel.
Als aas kunnen we een reepje vis gebruiken (geep, makreel of zalm).
Kunstaas onder een dobber werkt ook erg goed (deltavisje, twister, of een
stukje zilverpapier).
Met een gependobber is het ook erg leuk vissen. Het onderlijnsysteem is
bijna hetzelfde als voor de geep. Een dwarrellijn (30/00) van 1,50 meter
met een loodhageltje en een scherpe haak maat 4. Waar geep zit, zit
meestal ook zeebaars en makreel. Deze vissen bevinden zich graag in de
stroomnaden van onze Zeeuwse wateren. Werp je dobber tegen de
stroom in en laat hem daarna langzaam meedrijven. Draai dan af en toe
een beetje lijn op en laat de dobber dan weer meedrijven. Een aanbeet
van een makreel is vaak erg heftig, de dobber wordt spontaan onder getrokken. Wacht niet te lang met aanslaan. Het juiste moment is wanneer
de dobber geheel onder water is. Let wel eventjes op de slipafstelling, deze moet niet te strak zijn afgesteld.
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AAS
Makreel bijt in bijna alles wat blinkt en beweegt. Een verenpaternoster, lepels, een deltavisje voor onder een dobber en een twister. De meest gebruikte kleuren zijn wit en zilver. Als natuurlijk aas kunnen we een reepje zalm, makreel, geep of een andere vissoort
met een blinkende huid gebruiken.

STEKKEN







De havenhoofden van Vlissingen
Neeltje Jans
Kats bij de werkhaven
Domburg
Westkapelle op de dammetjes en naast de paalhoofden.
Wemeldinge ingang oude haven
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KNOPEN

51

52

VIS ROKEN

Uit de havens van Neeltje Jans vertrekken er schepen met aan
boord makreelvissers. Deze mooie vis trekt in de zomermaanden in
grote scholen de Zeeuwse wateren op. Het lijkt dan wel alsof heel
wat hengelaars worden aangetast door een virus dat makreelkoorts
heet. Het valt reuze tegen om de gehele dag in de weer te zijn met
zware boothengels en een dikke lijn met een 7-haaks veren paternoster.
Gerookte vis, en vooral paling, is heel lekker maar bij de visboer bijna onbetaalbaar.
Wanneer u echter in de gelegenheid bent zelf paling te vangen, dan kunt u ook vrij eenvoudig voor uw eigen gerookte paling zorgen. Als men de experts aan het werk ziet lijkt
het misschien heel moeilijk en geheimzinnig, maar in de praktijk valt dit reuze mee. Wel
is het zo dat u het roken het beste leert door ervaring. Dit is een goede handleiding,
maar het is ook raadzaam eens bij iemand anders de kunst af te kijken. Daarna moet u
het gewoon eens een keer proberen. Ongetwijfeld zal er wel eens een vis afvallen, maar
laat u daar vooral niet door ontmoedigen. Als u het roken eenmaal een beetje onder de
knie heeft, dan heeft u voortaan regelmatig gerookte paling waar u zich eens niet blauw
aan hoeft te betalen.

Schoon maken van de vis
Het is van het grootste belang de vis goed schoon te maken en te ontslijmen, omdat anders het eindproduct minder goed smaakt en er ook minder mooi uit komt te zien. Het
oog wil immers ook wat. Ontslijmen kan door de vis in een emmer met een goed sluitend deksel gevuld met salmiakoplossing (25%) te doen. Deksel erop en schudden
maar.
Een andere manier is om de vis rijkelijk met zout te bestrooien vervolgens met een mesje het zout-slijmmengsel eraf te schrapen. Hierna nog een keer een beetje zout over de
vis te strooien en vervolgens met een oude doek de laatste restjes slijm weghalen.
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Bij het schoonmaken de kop en de huid en/of schubben aan de vis laten zitten, de kop is
namelijk nodig om de vis vast te maken en de huid houdt het vlees bij elkaar. Maak alleen een snee in de lengte van de aarsopening tot aan iets voorbij de kieuwen en dan bij
paling nog ongeveer 5 cm richting staart. Verwijder vervolgens zeer grondig de ingewanden en spoel de vis zeer goed na. Zorg dat alle ingewanden eruit zijn, maar pas er
wel voor op het vlees niet te beschadigen.
Heeft u vis die u wilt gaan roken, maar heeft u geen tijd, maak dan de vis schoon en
stop ze in aluminiumfolie gewikkeld in de vriezer. Vooral paling ziet er na een poos ingevroren te zijn geweest wat minder uit, maar de smaak is nog zeer goed.

Het bevestigen van de vis
De gemakkelijkste manier om paling te bevestigen is de aloude manier door middel van
metalen spiesen bij de ene “kieuwvin” naar binnen te steken en deze er aan de andere
kant weer uit te laten komen. Denk er wel aan bij paling langer dan 50 centimeter of bij
(kortere maar) dikke exemplaren een extra zekerheid in te bouwen. Dit gaat zeer gemakkelijk door een stukje buigzaam ijzerdraad met een doorsnede van 2 millimeter en een
lengte van 20 centimeter scheef af te knippen en door de paling te steken op ongeveer
10 centimeter onder de kop. Buig de korte en de lange kant omhoog en buig de lange
kant haaks om de spies heen weer naar beneden. Andere vissoorten kunnen het beste
met een kant en klare rookhaak bevestigd worden.

Het zouten
Zorg voor een voldoende grote bak om de vis in te zouten. Stop de vis hier in en giet
hier zoveel water op dat de vis net onder water staat. Vervolgens per liter 70 gram zout
toevoegen en dit een paar uur zo laten staan. Vindt u de vis na afloop te zout of te flauw,
houd er dan een volgende keer rekening mee en maak dan de tijd waarin de vis in de pekel verblijft langer of korter. Na het pekelbad moet je de vis goed afspoelen en laten drogen.

Hout
Om te roken zijn vele houtsoorten geschikt. Naaldhout is af te raden omdat dit hars bevat wat de smaak niet ten goede komt. Ook berkenhout is geen aanrader omdat dit hout
een hoog percentage teer bevat. Wel heel geschikt zijn bijvoorbeeld: beukenhout, elzenhout en het bijna spreekwoordelijke eikenhout. Sla uw hout droog op en zorg dat u altijd
voldoende bij de hand heeft om een maaltje te roken want het is erg vervelend als je wel
vis hebt maar geen hout.
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De (rook)oven
Als oven is een kant en klare oven zeer geschikt, maar ook een oud olievat of iets anders met een soortgelijke grootte en vorm kan goed dienstdoen. Voor u een oven in
gebruikt neemt, dient u deze wel eerst een keer in te branden, zodat de rook zich overal alvast kan hechten. Ook zijn er kleine tafel rookoventjes verkrijgbaar. Deze zijn zeer
simpel te bedienen. Volg gewoon de gebruiksaanwijzing en er kan eigenlijk niets misgaan.
Maak in uw oven een mooi brandstapeltje en steek dit aan. Dit gaat het gemakkelijkst
door er gewoon een gasbrandertje bij te houden en dit te laten liggen tot het vuur fel
brandt. Het vuur zal nu fel branden, maar dan komt de truc: leg het deksel op uw oven
en zet het deurtje op een kiertje. Nu zal het vuur gaan smeulen en er ontstaat veel
rook. Probeer het zo te regelen dat er precies genoeg lucht bij het smeulende hout
komt om niet uit te laten gaan, maar niet zoveel dat het vuur op begint te vlammen.
Wacht even af of dit zo is, en als u deze situatie heeft bereikt, dan pas hangt u de vissen in de rook en sluit daarna het deksel weer. De temperatuur is goed als u uw hand
net zonder pijn tegen de bovenkant van de oven tegen de wand kunt leggen. Laat dit
zo ongeveer 5 kwartier staan, maar blijf wel in de buurt zodat u direct in kunt grijpen
als er wat mis mocht gaan.

Na het roken
Als de vis goed is en u van plan bent ze uit de oven te halen, zorg dan dat alles op een
logische manier klaarstaat. Het werkt een stuk makkelijker met twee personen: de één
pakt de stangen met daaraan de vis uit de oven en legt ze op een klaarstaand tafeltje.
De tweede persoon rolt ze dan meteen in bakpapier met daaromheen weer kranten.
Leg dus op het tafeltje afwisselend een stuk krant en een stuk bakpapier zodat je de
vissen er in één moeite door in kunt rollen. In deze verpakking kan de vis langzaam afkoelen, wat de kwaliteit ten goede komt.
Nu kunt u lekker smullen. Of u de vis koud of warm eet moet u zelf weten. Ik vind koud
lekkerder, maar warme gerookte vis, zo uit de oven, is ook smullen geblazen.
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Bereiding van vis
Bereidingswijzen
Roken
Het roken van vis is oorspronkelijk ontstaan als conserveringsmethode. In veel landen droogde men vis in de buitenlucht om de vis langer houdbaar te maken. In landen waar het klimaat niet geschikt was om vis aan de lucht te drogen ontwikkelde
men het rookproces.
Vooral vette en matig vette vissoorten worden in professionele rokerijen gerookt.
Voor het roken wordt de vis eerst gestript en krijgt het een pekelbad. De verhouding
visvlees en pekel is 1:1. Dit houdt in dat voor 1 kilo visvlees 1 liter pekel nodig is.
Voor een goede pekeling is 1 liter water en 70 gram zout nodig. Daarmee wordt de
smaak van de vis verhoogd en de bacteriën gedood. De vis moet minimaal gedurende één nacht in de pekel staan. Vervolgens wordt de vis grondig afgespoeld en aan
speten geregen.
Vis kan op twee manieren gerookt worden:
Heet roken of stomen

Matig vette of vette vissen worden heet gerookt. Het gaat hier om hele vissen als
makreel, paling en zalm. De vis wordt eerst gedurende 1 ½ uur voorgedroogd in de
rookoven op een klein houtvuur (beuken of elzenhout). Als de vinnen makkelijk loslaten kan het roken beginnen. Het vuur wordt met een dikke laag mot en zaagsel bedekt, zodat er een dichte rook ontstaat. De vis wordt dan 60 minuten gerookt met
rook van 80 tot 100°C. Het roken van paling neemt meestal een half uur in beslag.
De rooktijd is namelijk afhankelijk van de hoeveelheid en grootte van de vis.
Koud roken
Gefileerde vissen worden koud gerookt. Voorbeelden zijn haring, sprot, zalm en
heilbot. Bij koud roken wordt de vis eerst in de pekel gedompeld. Vervolgens gaan
de filets gedurende meerdere uren de oven in. De temperatuur van de rookkast mag
de 28 graden niet overschrijden. Het verschil tussen koud gerookte- en heet gerookte vis is makkelijk aan het vel te zien. Bij heetroken verliest de vis sneller
vocht, waardoor het vel er rimpelig uitziet. Bij koud gerookte vis is het vel strakker.
Thuis roken
Voor wie zelf vis wil roken zijn er tegenwoordig speciale rookoventjes en rookzakken te koop. De oventjes zijn te koop bij hengelsportzaken, zoals de bd store. Voor
het roken dient men wel de vis eerst schoon te maken en te pekelen. Daarvoor kunnen bovenstaande instructies aangehouden worden.
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VANGSTTABEL

Wanneer is welke vis te vangen?
vissoorten

jan.

feb.

maart april

wijting

x

x

x

x

x

x

gul kabeljauw
paling

x

x

x

x

x

x

makreel
bot
schar

x

x

mei

juni

juli

aug.

sept. okt. nov. dec.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

geep

x

x

x

x

tong

x

x

x

x

x

zeebaars

x

x

x

x

x

x

x

x

haring
schol

x

x

x

x

x

x

bd store Outdoor & Fishing
Achter de Houttuinen 34
4331NJ Middelburg|
0118-625600
info@bdstore.com
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