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e ondiepe stranden 
van de Westerschelde 
zijn mijn favoriete 

botstekken. Op de Ooster-
schelde kun je ook de nodige 
botten vangen, maar dat water 
leent zich beter om vanuit 
de boot te vissen. Ook buiten 
Zeeland maak je langs de 
Nederlandse en Belgische kust 
overigens goede kans om bot 
te vangen. Stranden met veel 
muien zijn daarbij de absolute 
hotspots. De bot komt graag 
mee met het opkomende tij en 

STRANDVISSEN ULTRA LIGHT
Bot vangen in kniediep water
In april komt er voor strandvissers weer een oude bekende binnen werpbereik. De 
bot heeft in de wintermaanden in diepere delen van de Noordzee gepaaid en komt 
in het voorjaar azen op de Noordzeestranden. Dat doen ze in ondiep zeewater net 
achter en zelfs in de branding. Jack Peelman is een expert die deze prachtige platvis 
succesvol bevist met ultralicht materiaal.

TEKST JACK PEELMAN FOTOGRAFIE BRAM BOKKERS

D waagt zich zelfs tot in kniediep 
water. Daar jaagt hij in muien 
en geultjes achter zijn prooi 
aan. 
Dat doen botten zeer gretig, 
want de afmattende paaiperio-
de die ze achter de rug hebben 
maakt het noodzakelijk om 
snel flink wat aan te sterken. 
De vissen die je in het vroege 
voorjaar vangt, zijn nog erg 
mager en duidelijk nog niet 
op volle kracht. Aan de hand 
van dit gegeven deel ik het bot-
seizoen op in twee perioden: 

eerst komt de statische visserij, 
daarna de actieve visserij. Deze 
vragen allebei om verschillen-
de technieken en materialen.

STATISCHE VISSERIJ
Vergeet de strandpoken en 
200-grams loden: met een 
heavy feederhengel beleef je 
veel meer sport. Bovendien 
mis je met een zware strand-
hengel de fijngevoeligheid die 
een feederhengel wel bezit. 
En dat is nou net heel belang-
rijk bij het botvissen. Bij de 

minste beroering die ik op de 
hengeltop zie of voel, draai ik 
het aas met een halve slag van 
de molen een centimeter of 
twintig binnen. Dit brengt net 
eventjes wat beweging in het 
aas, waardoor je de bot – zoals 
gezegd een actieve rover – gre-
tig maakt.
Zolang de krabben niet al te 
actief zijn, meestal zo tot half 
april, vis ik met een voerkorf. 
Jazeker, dat lees je goed: een 
voerkorf. Die vul ik met Super 
Burley – lokvoer dat normaal 
gesproken aan het anker van 
een boot wordt gehangen 
– en desgewenst nog wat 
klein gesneden mesheften of 
geplette krabben. Een gesloten 
voerkorf die – eventueel nog 
extra zwerzwaart met gevuld 
zo’n 75 gram weegt, is met een 
feederhengel prima te werpen. 

Hoewel je geen wonderen mag 
verwachten van voertjes en 
geurstoffen, zijn er dagen dat 
het prima werkt en duidelijk 
beter is dan enkel lood en wap-
perlijnen. Het enige nadeel 
van het vissen met een korf is 
de wat passievere aasaanbie-
ding die deze techniek met 
zich meebrengt.

JUISTE AFSTAND
De afstand waarop de bot aast, 
verschilt van dag tot dag. Soms 
is dat een afstand van 40 tot 
60 meter, soms zitten ze net 
achter de branding. Mijn erva-
ring is dat echt ondiep water 
nu nauwelijks interessant is 
vanwege de lage watertempe-
ratuur. Zo eind maart tot half 
april is het daarom raadzaam 
wat verder voorbij de branding 
te vissen. Maar let op: rond 
eind april/begin mei warmt 
het zeewatertemperatuur ge-
staag op en wordt de branding 
zeker interessant. Zodra de 
watertemperatuur aanmerke-
lijk is gestegen en de botten 

voldoende zijn aangesterkt, is 
het tijd om ze actief te gaan be-
vissen. De voerkorf blijft nu in 
de viskist, omdat de krabben 
die nu ook weer massaal onder 
de kust liggen hier eveneens 
op af komen.

TIME FOR ACTION
Tijd voor de spinlat! Strandvis-
sen op bot met een spinhengel 
is in mijn ogen de mooiste 
manier om bot te vangen. Ze-
ker omdat een beetje bot met 
zijn vechtlust op een spinhen-
geltje van 2.7 m heel behoor-
lijke sport geeft. Ondanks dat 
ik al bot heb gevangen op een 
ratelplug tijdens het snoek-
baarzen en van vangsten op 
shads en twisters heb gehoord, 
gebruik ik vrijwel geen kunst-
aas bij het botvissen. Ik heb 
er wel mee geëxperimenteerd, 
maar proefondervindelijk heb 
ik veel meer vertrouwen in de 
vangkracht van natuurlijk aas.
In april zijn witjes en slik-
zagers verreweg het beste 
aas. Zo vanaf mei worden 

ViSSEN iN NEdERLANd • zeevissen

zeepieren, zagers en Franse 
tappen favoriet – ook de ge-
zouten varianten vallen daarbij 
in de smaak. De grootste 
vissen vang je echter op ‘peeler 
krab’, mesheften en stukjes 
vis. Vooral zandspiering en 
zeebliekjes zijn topaas voor de 
echt grote botten. Net boven 
het aas monteer ik doorgaans 
ook een parel, kraal of spin-
nerblaadje. Zeker de kleuren 
oranje, geel en rood triggeren 
de bot onmiskenbaar en leve-
ren vaak extra vis op.

MONTAGE
Actief vissen doe ik met een 
staande lijn van ongeveer een 
meter lang, met daaraan één 
of twee zijlijntjes voorzien van 
een haak. Zowel afhouders als 
wapper- of dwarrellijntjes zijn 
hier prima voor te gebruiken. 

Jack vist statisch met een feeder-
hengel, wartellood, simpele pa-

ternoster en voerkorf. De laat-
ste vult hij, zolang de krabben 
nog niet massaal aanwezig 
zijn, met super burley.

Zoals voor alle platvissen die 
langs de kust te vangen zijn, 
volstaat ook voor bot een 
haakmaatje 4. Ankerlood of 
plat lood is uiteraard uit den 
boze, want we willen gebruik 
maken van de stroming om 
met de hengel in de hand onze 
onderlijn over de bodem te la-
ten rollen. Afhankelijk van de 
stroming maak ik gebruik van 
bol- of peerloodjes met een 
gewicht van tussen de 20 en 
70 gram. Superlicht dus! Soms 
vind je nét achter de branding 
voldoende stroming om actief 
te vissen, maar ook palenrijen 
en golfbrekers zijn plekken 
waar vaak meer stroming 
staat. Dit zijn dé plaatsen waar 
je bot kan verwachten. Laat 
hier je rollood-montage zijn 
werk doen en succes is bijna 
verzekerd. 
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Vis zolang het zeewater nog 
wat koud is op enige afstand 
voorbij de branding.

Als het zeewater eind april 
gestaag opwarmt, wordt de 
actieve visserij met de spin-
hengel interessant.

Een bol- of peerlood 
rolt beter over de 
bodem: ideaal voor 
de actieve visserij. 
Felgekleurde kralen 
of spinnerblaadjes 
boven je aas leveren 
vaak extra vis op.

BOTLEPEL
Op mijn bewering dat ik niet met kunstaas vis, geldt 
één uitzondering: de botlepel. Het ding ziet er niet uit, 
maar heeft zijn vangkracht al lang en breed bewezen. 
De gemiddelde botlepel weegt rond de 50 gram en 
kan dus met een lichte spinhengel worden gevist. 
Dit is een actieve visserij die vaak erg lonend en ook 
ontzettend leuk is. Bovendien kan je zo’n botlepel in 
geval van nood ook gebruiken om je potje yoghurt 
mee leeg te lepelen.
In de loop der jaren is de botlepel in de vergetel-
heid geraakt. Tussen de flitsende poppers en gekke 
jerkbaits vind je in de gemiddelde hengelsportzaak 
jammer genoeg nog maar moeilijk een doodgewone 
botlepel. Dat is op zich geen ramp, want met een wat 
zwaardere Toby lepel lukt het net zo goed. Verwijder 
de draad en dreg en vervang deze door een stukje 
van ongeveer 8 cm 40/00 mm nylon en zet hier een 
haakje 4 aan. Beaas de haak met een zeepier of zager 
en vis de Toby lepel op dezelfde manier binnen als een 
echte botlepel (zie kader).

De botlepel is weliswaar ontzettend ‘retro’; 
maar zeker te weten dat ‘ie werkt!

Bot is een echte sportvis die zich 
door zijn unieke jaaggedrag op 
diverse manieren laat vangen. 
Met licht materiaal zorgt deze 
vis voor het nodige vertier in een 
periode dat andere soorten zich 
nauwelijks laten vangen langs 
onze stranden en dijken. Een 
lichtgewicht hengel en molen 
zijn bij deze actieve visserij net zo 
belangrijk als bij de kunstaasvis-
serij: je staat constant met de 
hengel in je hand.
Hieronder geeft Jack je een 
checklist van het door hem 
gebruikte materiaal:

Hengel: spinhengel van 2.7 
tot 3 m (bijv. de 
St.Croix Legend Surf 
Spinning) of heavy 
feederhengel

Molen: spinmolen in het 
4000- tot 6000-
formaat (bijv. de 
Shimano Twinpower 
4000FC)

Hoofdlijn:	 gevlochten lijn van 
12/00 tot 15/00

Onderlijn:	 25/00 tot 40/00 
nylon

ZO WERKT DE BOTLEPEL

Werp de botlepel 
met beaasde haak in 
en laat hem naar de 

bodem zinken.

Na het afzinken draai je de lijn strak en wacht je een 
klein minuutje.

Vis de lepel vervolgens heel langzaam binnen door 
elke twintig seconden een zacht tikje te geven met de 
hengeltop en de lijn daarna weer langzaam strak te 
draaien.

De lepel veroorzaakt zo een stofwolkje. Dit trekt de 
aandacht van de aanwezige bot, die vervolgens het aas 
achter de botlepel vindt en pakt.

Ultra light strandvissen op platvis geeft zelfs bij kleine platvis 
nog leuke sport en is langs de hele Nederlandse kust mogelijk.
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