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Vissen in nederland • zeevissen

nieuwe Waterweg 
gul voor zeevissers!

De Nieuwe Waterweg is in februari voor de zeevisser 
de place to be om vanaf de kant leuk gul te vangen. 
De vis trekt vanwege het koude zeewater massaal  
– behalve gul overigens ook veel wijting en schar – 
naar dit diepe water toe. Bas van Driel, teamlid van  
www.zeevisland.com, doet aan de hand van praktische 
tips uit de doeken hoe je ’s winters in de Nieuwe 
Waterweg je gulletjes kunt vangen.

TEKST Bas Van driel FOTOGRAFIE BraM BOKKers

RUIME STEKKEUZE
De Nieuwe Waterweg is behalve diep ook ruim voorzien van visstekken. Zowel aan de noordkant vanaf Maassluis tot de pier van Hoek van Holland, als aan de 
zuidkant op de gehele Landtong vanaf Rozenburg. Je kan dus altijd wel een plek uit de wind vinden – al betekent meer wind en regen ook meer gul. De stekken 
zijn daarbij goed per auto bereikbaar, zodat je niet ver hoeft te sjouwen met je materiaal.

DIEP WATER
Diep water is een vereiste voor gul. De diepere stukken herken je aan de 
boeien die de vaargeul markeren. Hoe dichter deze bij de kant liggen, des te 
minder ver je hoeft te werpen. Op de noordoever zijn het stuk bij Maas-
sluis, de DSM en de pier van Hoek van Holland gekende stekken. Op de 
Landtong zit je gebakken naast de stormvloedkering en recht tegenover de 
Stenaline ferry’s. Hier heb je plekken waar je zelfs binnen 50 meter in flink 
diep water zit. Houd wel rekening met sterke getijdenstroming ter plaatse.

’s Werelds grootste containerschepen verraden dat de Nieuwe 
Waterweg behoorlijk diep is.

STEVIGE  STRANDPOKEN
Vis niet te licht en niet te lang. Langs de Nieuwe Waterweg kun je niet 
overal dicht aan het water komen. Dan is een zware hengel met een werp-
gewicht van 100 - 250 gram handig om de vis een paar meter omhoog te 
kunnen takelen. Kies je hengels ook niet te lang – liever 4,5 in plaats van 5 
meter – vanwege de op veel plekken beperkte ruimte achter je. Geschikte 
strandhengels zijn o.m. de Penn Overseas 4.5 meter, de Hiro Dream Surf 
4.5 meter, de Grauvell TC Surf en de Penn Affinity Twin Tip.

Vis met stevige strandhengels. Bij het binnendraaien van één 
of twee gullen kun je immers wel wat power gebruiken.

GEVLOCHTEN HOOFDLIJN
In de Nieuwe Waterweg is een sterke getijdenstroom aan de orde van de 
dag. In tegenstelling tot dik nylon heeft een dunne gevlochten hoofdlijn 
veel minder weerstand in het water, waardoor de stroming er minder vat 
op krijgt. Het mag best dun, denk bijvoorbeeld aan Berkley Whiplash 0.10 
mm en de Fireline Tracer Braid 0.18 mm. Vis je toch liever met een nylon 

hoofdlijn, gebruik 
dan wel een ge-
vlochten voorslag. 
Whiplash van 0.17 
mm en Fireline 
van 0.25 mm zijn 
hiervoor geschikt. 

Gebruik met 
gevlochten 
hoofdlijn altijd 
een werpvinger 
(zie wijsvinger) 
om te voorko-
men dat deze lijn 
tijdens de worp 
als een mes door 
je vinger snijdt.
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VERDER WERPEN
Vanwege de schuin aflopende oevers is de pendulumworp langs de Nieuwe 
Waterweg niet mogelijk en bovenhands inwerpen het devies. Klap de 
beugel pas dicht zodra je lood de bodem heeft bereikt. Zo win je weer een 
paar meter in vergelijking met wanneer je de beugel direct nadat het lood 
het water raakt dichtklapt. Op dagen dat je écht ver moet werpen om bij 
de vis te komen, bieden kleine haakjes op je onderlijn waarachter je de 
beaasde haak vast hangt uitkomst. Zodra je lood het water raakt, schieten 
de beaasde haken los van deze haakjes. Zo win je weer een paar meter 
werpafstand en verlies je ook nog eens minder aas tijdens de worp.

Bovenhands inwerpen is aan 
de Waterweg het devies.

Laat je beugel open totdat het 
lood de bodem heeft bereikt.
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ZONDER VOORSLAG
Vissen met een voorslag in de Nieuwe Waterweg betekent wel dat je vaak last hebt van vuil. Vis een gevlochten hoofdlijn als het even kan dan ook zonder 
voorslag. Zo heb je geen voorslagknoop nodig, en kan daar dus ook geen vuil aan blijven haken. Een voorslagknoop met vuil eraan heeft als probleem dat deze 
het topoog niet kan passeren. Verder binnendraaien is dan niet mogelijk, waardoor er nog meters voorslag uit blijven liggen. Het gevolg is dat je lood naar 
beneden zakt en tussen de stenen vast komt te zitten.

AANBETEN VERZILVEREN
Gevlochten lijn bevat nagenoeg geen rek, zodat de vis bij het pakken van je 
aas direct weerstand voelt. Je zal daarom vaak twee of hooguit drie korte, 
felle tikken op je hengeltop zien, waarna de vis verdwenen is. Moet je dan de 
hengel nog pakken, dan ben je ruimschoots te laat. Wat goed werkt is na die 
korte tikken meteen de hengel pakken, een paar korte rukjes geven en daarna 
wat lijn laten vieren. Zo komt het aas meer in beweging en je zult merken dat 
de vis dan alsnog en bovendien veel feller toehapt. Omdat je de hengel al vast 
hebt, kun je ook direct aanslaan.
In een nylon hoofdlijn zit veel rek, waardoor de vis minder weerstand voelt als 
hij het aas pakt. In dit geval zal de vis zich daarom meestal vanzelf al haken.

ONDERLIJN
Voor het vissen op gul zijn ingewikkel-
de onderlijnsystemen overbodig: een 
standaard jojo-systeem werkt prima. 
Omdat het lood bij het jojo-systeem 
tussen de vis en je hengel zit, komt dit 
tijdens het drillen veel minder snel vast 
te zitten op de bodem. Vis je graag met 
twee haken, gebruik dan een ‘dubbele 
jojo’ (zie tekening). Houd je onderlijn-
systemen verder zo simpel mogelijk. 
Dit heeft als voordeel dat je deze ook 
in het donker nog snel en gemakkelijk 
kunt knopen.

LOOD
Vis zo licht mogelijk. Het is echt geen ramp als het lood een klein beetje 
met de stroming mee rolt. Als het niet hard stroomt – zoals met doodtij 
– is een 130 - 150 grams lood zonder ankers meer dan voldoende. Gaat het 
harder stromen, gebruik dan lood met klapankers (daarmee komt je on-
derlijn minder snel in de knoop en zit je minder snel vast vergeleken met de 
bekende buigankers) in gewichten van 150 tot 170 gram. Staat er werkelijk 
een gierende stroom, gebruik dan piramidelood van 170 of 190 gram.

Bij een gemiddelde stroming voldoet lood met klapankers. 
Stroomt het écht hard, pak dan een zwaar piramidelood.

AASSOORTEN
Dé aassoorten voor gul zijn zeepieren, Franse tappen en mesheften. Daar-
naast zijn kweekzagers en zachte krab ook het proberen waard.
Gebruik voor zeepieren het liefst een lekker dunne aasnaald. Zo blijft je aas 
mooi op de haak en onderlijn zitten. Wees niet bang om meerdere pieren 
op de haak en tot ver op de lijn daarboven te rijgen. Een dot van drie tot vier 
grote pieren of vijf tot zes kleinere exemplaren is voor gul prima behapbaar. 
Probeer ook eens een cocktail van pieren en mesheften of een Franse tap 
met een mesheft. Haal bij mesheften het witte vlees uit de schelp, schuif 
dit over de haak en wikkel het geheel met wat bindelastiek stevig vast. 

Bas’ top 4 aassoorten voor gul:

Grote zeepieren. Kweekzagers.

Mesheften. Franse tappen.

Het vlees van 
mesheften is 
topaas voor 
gul, maar 
wel vrij zacht 
spul. Gebruik 
daarom bind-
elastiek om 
de meshef-
ten tijdens 
de worp op 
de haak te 
houden.

LICHT IN DE DUISTERNIS
Je kan ook eens een ‘Esca’ tussen lood en onderlijn 
monteren. Zodra dit loklichtje met water in aanraking 
komt, gaat een ingebouwd lampje knipperen. De ge-
dachte hierachter is dat het lichtje vissen nieuwsgierig 
maakt en naar het aas trekt – zeker in diep en donker 
water. Esca’s zijn verkrijgbaar in het groen en blauw, 
met zowel een snel als een langzaam knipperend 
lichtje. In Noorwegen zijn ze al een regelrechte hit, in 
Nederland nog vrij onbekend. 

De Esca: 
een op-
merkelijk 
hulpat-
tribuut 
dat door 
een knip-
perend 
lichtje 
onder 
water 
extra vis 
aantrekt 
bij je on-
derlijn.

BONUSTIPS VAN BAS
Om goed beslagen ten ijs te komen 
heeft Bas nog wat bonustips voor 
de Visbladlezer:
• Gebruik een stevige steun die niet 

snel omvalt of –waait.
• Vis je met twee hengels, werp dan 

ver en dichterbij in. Middels de 
daarop volgende worpen werk je 
steeds wat naar elkaar toe om zo 
de vis te zoeken.

• Houd ook je buren in de gaten om 
te zien op welke afstand zij hun 
vis vangen.

• Neem een warm en waterdicht 
overlevingspak mee.

• Een  goed hoofdlampje is handig 
voor in de donkere uurtjes die 
vaak extra vis opleveren.

• Pas goed op voor hoge golven als 
je vist vanaf de strekdammen die 
bloot komen te staan bij laagwa-
ter.

• Op hoge kades en pontons is een 
schepnet met lange steel ideaal 
om vis mee te scheppen. 

• Check voordat je naar zee vertrekt 
eerst de actuele vangstberichten 
op www.zeevisland.com en 
 www.eurovissers.nl. Naast gul vang je ook geregeld wijting en 

schar.

Met gevlochten lijn krijg je bij een aanbeet vaak maar een paar 
korte tikken. Zorg dat je snel bij je hengels bent om de aanbeten  
te kunnen verzilveren.

HOGE INHAALSNELHEID
Een stevige strandhengel komt alleen goed tot zijn recht in combinatie 
met een stevige molen. Kies daarom voor een molen met een dikke, 
robuuste as die de grote kracht die hij te verwerken krijgt goed aankan. 
Een hoge inhaalsnelheid is ook belangrijk omdat dit voorkomt dat je bij het 
binnendraaien veel vast komt te zitten. Tenslotte zorgt een goed lopende 
lijnrol ervoor dat slijtage aan je hoofdlijn beperkt blijft en lijnbreuk wordt 
voorkomen. Molens die aan voornoemde criteria voldoen zijn o.m. de 
Mitchell Avocast 8000, de Shimano Ultegra 10.000 XSA of XSB en de 
Daiwa Emblem 5500 Pro.

Gebruik bij voorkeur een molen met een hoge inhaalsnelheid 
van minimaal 1 meter per omwenteling.

Piramidelood 170 gram

Speldwartel

Onderlijn:
1 meter 0.50-0.60 nylon

Kraal

Hoofdlijn: 
Fireline Tracer 
Braid 0.18 mmWartel

Kraal

‘Esca’

Haaklijn: 70 cm 
fluorcarbon 0.50 mm

Haak: Gamakatsu f314
maat 1 tot 0/1


