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ZEEVIS

Een loodlifter kan de nodige
irritatie voorkomen.

T

ot half oktober mag je als
strandvisser nog van alles verwachten: bot, tong, zeebaars,
wijting, wat scharren of een
mooie gladde haai, het kan allemaal.
Daarna neemt toch echt de wintervis
de overhand. Onder deze wintervissen
vallen wat platvissoorten, zoals schar
en bot, maar vooral op wijting kan er
nu goed gevist worden.
Wijting is een kabeljauwachtige, hij
wordt vaak verward met een jonge
kabeljauw. Het grote verschil is dat
een volwassen wijting geen kindraad
heeft, een kabeljauw heeft dat altijd.
Wijtingen hebben drie rugvinnen en
een overduidelijke zwarte zijlijn. Zijn
bek zit vol met kleine puntige tandjes
om een prooi te grijpen en vast te houden. Hij jaagt voornamelijk op garnalen
en kleine vis, maar een zager of zeepier
zal hij zeker niet links laten liggen. Ze
komen en gaan dan ook met de garnalentrek. Het zijn echte scholenvissen,
vis je op de juiste plek en willen ze
azen, dan heb je er zo een stel bij elkaar
gevangen.

Op het strand
valt vaak meer
te halen dan er
wordt gedacht!

WIJTING

Nederland is een echt waterland, dat weten we allemaal. Onze kustlijn heeft een lengte van 353 km,
met Westerschelde en de Waddenzee kom je zelfs op meer dan 500 kilometer... In de zomer krioelt het
hier van de toeristen, maar zodra de watertempratuur begint te zakken en de dagen korter worden
begint een mooi, visrijk winterseizoen. Op een paar strandgangers na is het strand nu grotendeels voor
de sportvissers en er zit vaak meer vis dan wordt gedacht…
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❱ LAAG WATER

Tot half oktober kun je (bijna) alles
verwachten op het strand! Daarna
schuiven de wintergasten aan.

Wijting vang je tussen water en wind,
in iedere waterlaag dus. Bij het strand
azen ze meestal tegen de bodem.
Overdag houden ze zich graag schuil in
wat dieper water. Mocht het water wat
dikker, troebeler zijn, dan komen ze
ook wat dichter onder de kust. Tegen
de schemering worden ze actiever en
komen ze richting de stranden om daar
de garnalen achter de vodden te zitten.
In het donker voelen ze zich veiliger in
betrekkelijk ondiep water dat binnen
werpbereik ligt. Dit is het moment
voor de sportvisser om op wijting te
Beet
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Tong zal in de winter een

zeldzaamheid zijn.

gaan vissen. Soms is het net of er een
knop omgaat; van een magere vangst
overdag tot een goede sessie wanneer
het donker is. Vaak is het vooral wijting
die je vangt, andere vissen krijgen simpelweg de kans niet het aas te pakken.
Aast wijting minder fel of zitten er niet
veel, dan mag je ook schar, bot en wat
scholenbaarsjes verwachten. Wie echt
veel geluk heeft krijgt een kabeljauw
aan de haak.
Vissen op wijting is niet echt moeilijk
te noemen. Enkel het tijdstip dat je
uitkiest om te gaan vissen moet zorgvuldig gekozen worden, dit maakt
namelijk het verschil tussen vangen of
blanken. Met hoog water hoef je niet
op wijting te gaan vissen. Vaak zijn de
stranden te ondiep voor de wijting.
Ga dus met laag water, want dan ligt
dieper water binnen werpbereik en
vergroot je je kansen aanzienlijk

❱ ULTRA LIGHT

Botten behoren altijd tot de
mogelijkheden.
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Iedere strandhengel volstaat, zelfs een
karperhengel is prima in te zetten. Je
kunt ook voor de fun ultra-light gaan
met een medium feederhengel. De
hengels worden voorzien van degelijke
molens met een goede nylonlijn. Kies
een diameter van tussen 25/00 en
35/00, met een 50/00 voorslag van 10
meter, dan speel je altijd op safe. Wie
liever met een dyneema hoofdlijn vist:
15/00 is echt wel genoeg. Vergeet je
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voorslag niet, hij mag nu wel iets langer
zijn. Dit voorkomt het doorschuren
langs mossels en stenen, dyneema is
hier absoluut niet tegen opgewassen.

〉〉 Wijting jaagt fel en

heeft geen moeite met
grotere haken!

〈〈

Hengels moeten met de toppen omhoog
worden opgesteld. Zo heb je minder lijn
in het water ‘staan’ en kun je lichter vissen. Maak de keuze van een onderlijn
niet te moeilijk, een paternoster met

drie bezemafhouders, liefst in een rode
kleur zijn over het algemeen het best
inzetbaar voor wijting. Een haakje maat
2 is een prima keuze, kleiner hoeft niet.
Wijting is een felle jager en slokt een
maatje 2 probleemloos naar binnen.

❱ INGEWIKKELD

Standaard aas is vaak al goed genoeg.
Zo zijn zeepieren en zagers langs de
gehele kust te verkrijgen, mits je deze
vooraf besteld. Verse mesheften, ook
wel scheermessen genoemd, en reepjes
makreel zijn ook super aasjes. Deze
bestel je gewoon bij de visboer bij jou
in de buurt. Probeer ze echt vers te

rd' aas als
t 'standaa
Vissen me agers werkt vaak
z
d!
pieren en
uitsteken
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krijgen, dan zijn ze op hun stevigst en
kunnen er verre worpen mee gemaakt
worden. Ingevroren aas is zacht en
gooi je snel van de haak af. Zeepieren
en zagers rijg je met een aasnaald op
de haak, fluitje van een cent en stevig
genoeg om te werpen. Een makreelstrip
prik je gewoon op de haak. Twee keer
doorsteken en je bent gegarandeerd
dat deze zonder problemen op de
bodem aan komt. Met mesheften is dat
een iets ander verhaal. Hiervan gebruik
je enkel het stevige gedeelte. Rijg het
op de aasnaald en wikkel deze goed
met bindelastiek in. Nu kun je hem zo
op de haak rijgen. Een combinatie van
bovengenoemde aassoorten is heel

Niet zelden komen er prachtige
doubletten op het strand!

Een (breek)lichtje in de top is
handig om aanbeten te zien.

Lood voor elke situatie.

goed mogelijk, dus experimenteer er
maar op los.

❱ STROMING

Ga met het werpen zo dicht mogelijk
aan of in het water staan. Werp je
lood krachtig zo ver als je kunt. Op het
moment dat het lood de bodem raakt
geef je wat lijn en zet je de hengel in de
steun. De stroming trekt de lijn strak
en de top buigt wat door. Gooi wel een
beetje stroom opwaarts, dan blijft je
lood goed in de bodem steken en je
aas liggen. Krijg je geen aanbeten geef
dan wat extra lijn, het kan zijn dat de
wijting strak tegen de bodem zit. Door
het geven van meer lijn komen je haken
op de bodem te liggen. Op deze manier
maak je ook nog eens meer kans op

Drie wapperlijnen met relatief
forse haken.

platvissen, die moet je namelijk uit de
bodem plukken. Probeer de stroming
in te schatten en je lood hier op aan
te passen. Het lood dient net zwaar
genoeg te zijn om alles op zijn plaats
te houden. Dat houdt in dat als de stroming zwakker wordt je lichtere loodjes
kan gebruiken. Zelf gebruik ik graag
ankerlood tussen de 90 en 150 gram. Of
zelfs ankerloos lood als de stroming dit
toe laat. Vaak vis ik met twee hengels:
eentje ver weg en eentje op slechts
enkele tientallen meters afstand. Zo
ontdek je het snelst welke afstand het
best loopt.

❱ FELLE JAGERS

Wijtingen zijn felle jagers, een aanbeet is niet te missen. De top rammelt

Op die haken rijg ik pie
ren en/of
zagers met een aasnaa
ld.

zenuwachtig als er een gehaakt is. Draai
nu niet meteen in, maar heb geduld.
Waar een wijting zit zitten er meer en
je hebt drie haken. Met wat geduld heb
je kans dat ze ook alle drie vol hangen.
Aanslaan is niet nodig, hij haakt zichzelf
op de weerstand van het lood. Wanneer
je het tijd vind om in te draaien doe
dit dan beheerst. Wie te snel indraait
kan de wijtingen onderweg wel eens
verliezen, zeker als ze maar net gehaakt
zitten gebeurd dit regelmatig. Nergens
voor nodig!
Voldoen de vissen aan de minimummaat en wil je ze meenemen doodt ze
dan op een humane en snelle manier.
Martijn Dekkers
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