
Vissen in nederland x ZEEVISSEN

s trekdammen zijn er in 
verschillende soorten 
en maten. Vaak is 

het zo dat in het kader van de 
 kustverdediging lange en korte 
golfbrekers elkaar om en om 
afwisselen, zoals bij Ter Heijde en 
’s-Gravenzande waar ik veel vis. 

Bij het kiezen van een vis-

slakken, slijpgeulen en 
superVangsten bij 
strekdammen
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Ongeveer een derde van de nederlandse 
duinkust is voorzien van strekdammen. 
deze dammetjes hebben als taak om de 
afkalving van het strand tegen te gaan en 
de aanvoer van zeezand te bevorderen. 
deze ‘rotsen’ langs onze verder zandige 
en slikkige kustlijn vormen een ideaal 
leefgebied voor mosselen, slakken, krabben 
en andere kreeftachtigen. en trekken dus 
vis aan. rob blaauboer neemt je mee en 
laat zien hoe hier je vis vangt.

stek raad ik je altijd aan om lange, 
brede en een wat hogere dam uit 
te zoeken. Het voordeel hiervan 
is dat deze sneller droog valt, je 
er langer op kunt blijven staan en 
 gemakkelijker bij het diepere water 
kan komen.

(jaar)getijden
Elk jaargetijde kent zo zijn 
eigen vangsten. Als gevolg van 
de vele wisselende dieptes in 
het gebied rond strekdammen 
– de zogenaamde muien, 
 oftewel stroomgaten in de zee-
bodem – vang je hier ’s zomers 
veel verschillende vissoorten, 
 waaronder geep, makreel, tong, 
 zeebaars, bot en paling. Ook valt er 
in die periode een enkel scholletje 
of puitaal en, op de diepere 
 gedeeltes, schar te vangen. De win-
termaanden zijn juist perfect om 
op gul en wijting te vissen – wat 

ik ook altijd graag doe. Het blijft 
altijd weer een prachtig gezicht om 
een mooie aanbeet van een gul op 
je hengeltop te mogen waarnemen. 
Gul en wijting mag je vanaf eind 
oktober tot en met maart/april 
langs de kust verwachten. De bij-
vangsten van deze visserij bestaan 
in de regel uit bot en meuntjes. 
Het tijdstip waarop je gaat vissen 
is ook van belang. Zakkend en 
opkomend water, als de zee flink 
stroomt, biedt de beste kansen. 
Het beste getij is drie uur voor 
- tot twee uur na laagwater. Is het 
water eenmaal hoog of laag, dus 
als er geen of nauwelijks stroming 
is, dan kan het zo maar zijn dat de 
vis een paar uur niet 
bijt. De beste 
vangstkansen 
vanaf een 
 strekdam 
heb je op 

Strekdammen vind je verspreid langs de hele Nederlandse kust. Deze onderbrekingen van het monotone strand leveren vaak extra vis op.

Vissen in nederland x ZEEVISSEN

ONDERLIJN MET AFHOUDERS VOOR PLATVIS

8 meter 60/00 voorslag

20 cm 5,6 kilo Amnesia haaklijntje

1,8 meter 60/00 nylon
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slakken, slijpgeulen en 
superVangsten bij 
strekdammen

het moment dat je ‘over de kop’ 
(het uiteinde van de strekdam) 
kunt vissen. Wil je vanaf de kop 
van een strekdam vissen, begin je 
visdag dan met zakkend water. De 
dam valt langzaam droog en op 
een gegeven moment kun je recht 
vooruit gooien en in relatief diep 
water vissen. De diepste plekken 
liggen schuin links en schuin 
rechts van de kop. Hier bevin-
den zich in de regel de diepere 
slijpgeulen. Daar is de afgaande 
waterstroom het sterkst, wat de 
vis aanzet tot azen. Kom je met op-
komend water, dan ben je uiteraard 
te laat om op de kop van de dam 

positie te kunnen kiezen. 
Het is dan alleen nog 

 mogelijk om vanaf 
het strand naast 

een strekdam te 
vissen. Dit kan 

evenwel 

ook mooie vangsten opleveren. 
Bij een strekdam bevinden zich 
namelijk vaak stroomgeultjes waar 
de vis zich graag schuil houdt. 
Daarbij woelt het opkomende 
water het zand naast de dam-
men om, waardoor er voor de vis 
voedsel vrij komt. Tenslotte is de 
strekdam een schuilplaats voor 
onder meer mosseltjes, slakjes, 
garnaaltjes en krabbetjes – oftewel 
voedsel. Zeebaars, paling, tong, bot, 
meuntjes en zeedonderpad zijn 
vissen die zich graag dichtbij strek-
dammen ophouden. Let wel op dat 
je tussen de stenen vast kan komen 
te zitten en hier in de zomermaan-
den ook veel last van krabben hebt 
die je aas proberen te stelen.

Hengel en mOlen
Gebruik voor het vissen vanaf 
strekdammen een lange hengel. Ik 
kies het liefst voor een vijf meter 
stok met een werpvermogen van 
150 tot 200 gram. Qua postuur zal 
niet iedereen gemakkelijk een hen-
gel van 5 meter kunnen hanteren, 
maar het is toch zeer aan te bevelen 
een zo lang mogelijke hengel te 
kiezen. Met deze lange hengels 
kun je verre worpen maken én met 
je onderlijn uit de stenen blijven. 
Dat laatste is vooral belangrijk 
als je beet hebt en bij het binnen-
halen flink moet kunnen blijven 
 doordraaien. 
De vis wil zich namelijk nog wel 
eens vast zwemmen tussen de 
 stenen. Daarbij lopen sommige 
strekdammen vaak een stuk door 
onder water, wat de kans dat je 
met je onderlijn vast blijft zit-
ten weer groter maakt. Zelf vis 
ik momenteel met de vijf meter 
Aspire Surf en de 4,5 meter Power 
Aero Surf Twin Tip van Shimano. 
Deze laatste hengel heeft 2 top-
pen (tips); een harde en een wat 
zachtere. De harde voor het gooien 
van grotere afstanden en vissen 
onder zwaardere omstandigheden. 
De zachtere tip gebruik ikvoor 
wat lichtere omstandigheden en 
een perfecte beetregistratie. Als 
bijpassende molen is Super Ultegra 
XSA van Shimano perfect. Deze 
heeft een inhaalsnelheid van ruim 
een meter per slag en spoel ik op 
met Technium-lijn van 22/00, 
25/00 of 28/00 mm dikte, af-
hankelijk van het visgebied en de 
 weersomstandigheden.

Met deze serie kun je altijd uit de voeten: aërodynamisch  
semi-ankerlood en klapankerlood voor een passieve presen-
tatie, open noklood om dichtbij actief mee op bot te vissen en 
 wartellood voor een actieve aasaanbieding voor gul en wijting.

ingeZOOmd
rob blaauboer geeft je graag een kijkje 
in zijn zeeviskeuken. Hieronder zie je een 
aantal belangrijke zaken waar hij tijdens 
het vissen vanaf strekdammen rekening 
mee houdt.

Haaklijnen krijgen speciale 
aandacht van Rob. Langere 
fluocarbon wapperlijnen 
voor een actieve wijting- en 
 gulaanbieding. Korte, wat 
 dikkere en stuggere haak-
lijntjes om met afhouders op 
platvis te mikken.

Hoe kleiner de vis, hoe kleiner 
de haak. Of positiever gesteld: 
verwacht je grote vis, kies dan 
een forse haak waar flink wat 
aas op past. Platvishaken van 
Gamakatsu zijn Rob’s favoriet.

Vooral botten, actieve jagers bij uitstek,  zijn gek op spiegeltjes 
en kraaltjes. Deze kun je op je haaklijn schuiven voor extra 
 attentiewaarde.

Leer meer en discussieer op www.hetvisblad.nl/zeevissen

Gamakatsu platvishaak maat 8

175-200 gram ankerbod

witte of rode afhouders
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Wapperlijn
Een goede onderlijn kan vangst-
bepalend zijn. Er zijn twee onderlijn-
typen waar ik altijd op terugval: die 
met wapperlijnen (zie de tekening op 
deze pagina’s) en die met afhouders 
(zie tekening vorige pagina’s). De 
onderlijn met wapperlijnen gebruik 
je in de koudere periode, zo van 
oktober tot maart wanneer de kans 
op gul en wijting het grootst is. 
Wapperlijnen vis je in combinatie 
met wartellood zonder ankers, zodat 
het aas optimaal kan bewegen en 
gul en wijting aantrekt. De wap-
perlijnen hebben als bijkomend 
voordeel dat ze tijdens het werpen 
minder weerstand ondervinden, 
 zodat je verder kunt werpen dan 
met afhouders. Voor de haaklijntjes 
aan de afhouders gebruik ik meestal 
Amnesia 5,6 kg in de kleuren wit 
of rood. De totale lengte van de 
60/00 onderlijn is maar liefst 1,80 
meter zodat je er drie flinke 
 wapperlijnen van circa 50 cm 
op kunt zetten zonder dat deze 

elkaar kunnen raken. Voor 
de dwarrellijnen gebruik ik 

Amnesia met een sterkte 

drOge VOeten
Vis je bij opkomend water op een strekdam, houd dan altijd goed je spullen in de gaten. 
Het water komt namelijk sneller op dan je denkt. Om je kist en spullen droog te houden 
is het gebruik van een karretje en een stevige driepoot hengelsteun aan te bevelen. Hang 
eventueel een emmer met water aan de driepoot, zodat deze niet omvalt door golven en 
wind. Goede schoenen of een waadpak met grip zijn een pré op strekdammen. De stenen 
kunnen spekglad zijn door alg- of wieraanslag en gelijk bij je eerste worp onderuit gaan is 
geen fijne start van je visdag.

Een karretje, plastic zeeviskist en stevige driepootsteun zijn onmisbaar om ontspannen 
vanaf strekdammen te vissen.

van 5,6 kg, 6,8 kg of 9,1 kg – afhan-
kelijk van hoe sterk de stroming is. 
Hoe sterker de stroming, hoe dikker 
de haaklijn. Staat er een sterke stro-
ming of veel wind, gebruik dan wat 
zwaarder lood. Minimaal 175 gram, 
maar beter nog is 200 gram. Zolang 
de stroming niet al te sterk is, kies 
je voor lood zonder ankers zodat het 
aas zich iets kan verplaatsen.

aFHOuders
Platvis kun je eigenlijk het hele 
jaar rond vangen. En voor vrijwel 
elke ‘platte’ zeevis is een onderlijn 
met afhouders beter geschikt 
 omdat deze het aas beter tegen 
de bodem gedrukt houden. 
Schol vang je helaas bijna niet 
meer, maar er zijn nog drie 
andere interessante platvis-
sen. Bot vang je feitelijk het 
hele jaar aan alle aassoorten, 
met zeepieren en mesheften 

als beste aas. Schar is een 
vis die je vanaf de kant 

 voornamelijk in de winter 
en het voorjaar vangt. Ook 
hier zijn zeepieren het beste 
aas. Tong is dan 

De onderlijn met drie wapperlijnen is Robs favoriet.  
Deze draai leverde het een doublet van een bot en wijting op.

Rob werpt zijn aas schuin voor de strekdammen in. Hier 
bevinden zich in de regel de diepste plekken waar de sterke 
afgaande stroming  de vis aanzet tot azen.

50 cm wapperlijn 6,8 kilo Amnesia

Gamakatsu platvishaak maat 6

60 cm afstand tussen wapperlijnen
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weer een zomervis die van mei tot 
 november haar toptijd heeft. Echte 
steekzagers zijn zonder twijfel de 
beste keuze, maar ook kweekzagers 
en zeepieren brengen veel tong op 
de kant.

aas en Haken
Zoals gezegd kun je met verschil-
lende aassoorten aan de slag. 
 Pieren, (kweek)zagers, slijk-
zagertjes, witjes, taps en mesheften: 
ze voldoen allemaal prima als aas. 
Heel eerlijk gezegd maakt het in de 

meeste gevallen eigenlijk niet zo 
héél veel uit wat je als aas gebruikt. 
Maar er zijn uitzonderingen. Zo 
gebruik ik voor het vissen op gul 
en wijting bij voorkeur zwarte 
pieren, taps en mesheften. Bij de 
zomerse visserij op tong en paling 

is mijn favoriete aas 
een (slik)zagertje 

met een witje. 
Natuurlijk 

vangt ook 
dit spe-

cifieke 

Van oktober tot 
maart pak je ook 
vanaf de strekdam-
men prima gullen.

Neem voldoende en verschillende soorten 
aas mee, zodat je van aas kunt wisselen om 
je rendement zo hoog mogelijk te houden.

nYlOn bOVen 
 geVlOCHten lijn
Het gebruik van gevlochten lijn is bij veel 
visserijen eerder regel dan uitzondering. 
Bij het zeevissen steekt nylon echter nog 
steeds torenhoog boven gevlochten lijnen 
uit. De rek vangt de golven op waardoor 
je niet gek wordt van ‘nepaanbeten’. 
Daarbij heeft de vis minder weerstand 
bij het aanbijten, waardoor deze het aas 
makkelijker accepteert.
Als hoofdlijn is een diameter van circa 
25/00 een goede richtlijn. Hieraan knoop 
je standaard een 50/00 tot 60/00 
voorslag die tweemaal de hengellengte 
lang is.

Kies bij het strandvissen altijd voor een 
goede nylon lijn.

aas niet altijd. De ene dag doet een 
zeepier het goed, de andere dag 
vang je ze alleen met een slijkza-
gertje en/of een witje. Neem daar-
om altijd verschillende aassoorten 
mee. Dan heb je in ieder geval 
een alternatief aas 
bij je om het 
mee te 

proberen als de ene soort het niet 
doet. Wat betreft de haakkeuze 
ben ik wel een stuk kieskeuriger. 
Voor het vissen op gul en wijting 
pak ik een haak met een ruime 
bocht en eventueel inkepingen op 
de steel die beletten dat het aas op 
de haak weer naar beneden zakt. 
Zelf gebruik ik hoofdzakelijk de 
 Gamakatsu haken F31 en F314 die 
in verschillende maten te koop 
zijn. Voor het vissen op platvis 
heeft de Mustad haak, F4446b 
mijn voorkeur.  

Ik wens je veel succes met 
het vissen vanaf de vele 

strekdammen die  
Nederland rijk is. n

ONDERLIJN MET WAPPERLIJNEN VOOR GUL EN WIJTING

small
swivel
bead
(kleine
kraalwartel)

sleeves om
kraalwartel 
vast te zetten

mini kraaltjes
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