STRANDVISSEN

Vijf top-strandvisstekken

op Walcheren
Het voormalige eiland Walcheren ligt niet alleen ingesloten tussen de Oosterschelde en
de Westerschelde, maar wordt ook nog eens gekenmerkt door vele kilometers geweldige
zandstranden. Van de aan diep water grenzende stranden bij Westkapelle en Zoutelande,
tot de ondiepere stranden bij Domburg en Oostkapelle. Met zo veel verschillende wateren
binnen een aantal kilometers kustlijn is het aanbod aan stekken erg groot. Kees Gillissen
beschrijft in deze bijdrage vijf van de naar zijn mening beste strandvisstekken.

M

ijn bijdrage richt zich
specifiek op de Noordzeekustlijn tussen het aan
de monding van de Westerschelde
gelegen Vlissingen en het voormalige werkeiland Neeltje Jans, dat
onderdeel uit maakt van de Oosterscheldekering. Op dat traject is
werkelijk een keur aan goede stekken te vinden en dan ook nog eens
zowel op de uitgestrekte stranden
als op de ‘kunstwerken’ die als uitvloeisel van het Deltaplan werden
aangelegd. Ik heb na lang wikken
en wegen vijf stekken geselecteerd
die ik uitgebreid zal beschrijven.
Daarbij komen ook de in de diverse
seizoenen te verwachten vissoorten
aan de orde, al leg ik de nadruk toch

vooral op de komende wintervisserij. De beschreven stekken zijn
genummerd van 1 t/m 5, maar dat
geeft geen rangorde van kwaliteit
aan. Ik begin met no. 1 zuidoostelijk in de monding van de Westerschelde en buig dan mee richting
Noordzee. Zie de volgende plattegrond.

1 ZOUTELANDESPEELTUINTJE
De naam Zoutelande-Speeltuintje
zal bij menig strandvisser al wel
bekend zijn en terecht, want het
betreft hier een stek die kansen
biedt op een grote diversiteit aan
vissoorten. Je vindt dit strand tussen Vlissingen en Zoutelande, even

zuidoostelijk van dat door BLØF zo
mooi bezongen badplaatsje.
Met het diepe water op werpafstand
valt hier voor bijna iedereen wel een
visje te vangen. In deze tijd van het
jaar vormt wijting de hoofdmoot
en is het op dit strand heel leuk vissen. Het vangen van drie wijtingen
tegelijk –onvervalste tripletten- is
zelfs geen uitzondering. Doordat
het diepe water dusdanig dichtbij
ligt, heb je te maken met een steil
aflopend talud en is het best mogelijk dat je vast komt te zitten achter
die befaamde kleirand. Dat risico
kun je echter vrij eenvoudig omzeilen door gebruik te maken van een
zogenoemde loodlift; een soort van
kunststof vervaardigde ‘vleugel’ die

Rust en ruimte op het bekend strandparcours ‘Speeltuintje’.
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De vijf hier beschreven stekken aan de kust van het voormalige eiland Walcheren.
Illustratie: Sjoerd Schrassen

je vóór je lood plaatst en die tijdens
het binnen draaien zoveel opwaartse
druk genereert, dat je lood snel van
de bodem wordt getild. Daarover zo
meer.
Deze stek is vrij eenvoudig te bereiken, aangezien je buiten het strand-

Lukt het niet direct bij de strandopgang, dan is
er even verderop voldoende ruimte op dit grote
parkeerterrein.
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seizoen in de regel wel onderaan de
strandopgang kunt parkeren. Mocht
het druk zijn, dan rijd je een klein
stukje door en kun je de auto goed
kwijt op een grote parkeerplaats met
voldoende ruimte. Eenmaal boven
op het duin, ligt het strand met de

bekende houten palenrijen in volle
glorie voor je en het mooie is: je kunt
vrijwel op het gehele stuk vissen,
zonder dat je veel last hebt van oude
onderlijnen of obstakels. Behoudens
dan die beruchte kleirand, maar hé:
je hebt een paar loodlifters bij je en
dan kan je weinig gebeuren.
De stroming is hier vaak erg sterk en
dus is het gebruik van een goed ankerend lood zeker aan te bevelen. De
diepe vaargeul is hier vanaf ongeveer
twee à drie uur vóór laag water tot
twee à drie uur na laag water te bereiken. Effectief kan er hier dus bijna
zeven uur gevist worden en dat is een
mooie sessie. Ook buiten deze tijden
valt er nog wel een visje te vangen,
maar toch aanmerkelijk minder.
Op deze stek is het verstandig om een
sterke hoofdlijn te gebruiken; denk
aan minimaal 30/00 nylon of (beter!)
16/00 gevlochten lijn. Dikker kan
natuurlijk altijd. Zelf bevis ik de wijting op dit stuk strand bij voorkeur
met een klassieke paternoster met
drie haken boven het lood en dikke,
korte haaklijnen. Deze onderlijn staat
verderop in deze bijdrage uitgebreid
beschreven. Voor het lood monteer
je die eerder genoemde loodlift. Deze
handige accessoires zijn in vele soorten en maten en maten te koop. Zelf
gebruik ik er eentje met een ijzeren
staafje in het midden, waardoor de
constructie tijdens de worp minder
gaat tollen.
Houd bij dat binnen draaien behoorlijk tempo aan, waardoor de loodlift
de onderlijn sneller naar het wateroppervlak kan brengen. Wanneer

Even het duin over en dan ligt het strand in zijn volle glorie voor je!

Loodlift gemonteerd boven het
(anker)lood.

je ziet dat je lijn bijna uit het water
komt, kun je het tempo iets verminderen, maar het beste is om niet te
stoppen met draaien. Doe je dit wel,
dan is er een kans dat je alsnog vast
komt te zitten.

Afgelopen zomer leverde het strand Speeltuintje de nodige prachtige gevlekte gladde haaien op.

2 KUSTLICHT
Deze stek ligt ook nabij Zoutelande,
maar meer richting Westkapelle.
Deze strandovergang dankt zijn
naam aan de lichttoren die bovenop
de dijk staat, met het doel de schepen veilig langs dit gevaarlijke
stukje Zeeuwse kust te lozen. De
strandovergang is gelegen aan een
groot parkeerterrein met voldoende
parkeermogelijkheden. Vanaf de

parkeerplaats is het nog circa een
kwartier lopen voordat je op strand
staat. Er is hier geen trap; de overgang bestaat uit een klimmend en
vervolgens weer dalend pad van
grote betonplaten. Dat maakt deze
stek ideaal voor het gebruik van een
karretje.
Hier wordt met name wijting en
schar gevangen en in de regel dan

ook nog eens zo’n beetje 50/50, al zal
rond deze tijd van het jaar de wijting
wat meer overheersen. Het na deel
van deze stek is dat er een aanzienlijke kans is dat je vast komt te zitten in de kleiranden en de daarop
achtergebleven oude lijnen. Ben je
daarop niet voorbereid, dan kan dat
je onderlijnen gaan kosten. Gebruik
ook hier dus beslist een loodlift en

De lichttoren waaraan deze stek zijn naam dankt.
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Ook deze stek is vanaf de parkeerplaats eenvoudig te
bereiken.

dan bij voorkeur in combinatie met
een gevlochten lijn en een simpele
paternoster met drie afhouders of
met dikke korte haaklijnen.
Bij het Kustlicht ligt de vaargeul verder uit de kant en kun je dus minder
lang vissen dan bij het Speeltuintje
omdat je de benodigde diepte slechts
rond laag water kunt bereiken. Van
maximaal twee en een half uur vóór
tot twee en een half uur na laag
water is hier goed te vissen, maar
wanneer je eerder begint of later
eindigt, is de kans op vastlopen
dusdanig groot dat je alle visplezier
rap verdwijnt. Ook hier staat er een
sterke stroming, waardoor een voldoende zwaar ankerlood een must is.
Denk aan gewichten zo tussen minimaal 150 en maximaal 200 gram,
met stevige ankers.

Kan-nie missen!

3 AARDAPPELDAL
Dit betreft een wellicht iets minder bekende stek, maar zeker geen
mindere qua vangsten. Je vindt
Aardappeldal even zuidoostelijk van
Westkapelle en een parkeerplaats van
gras kenmerkt deze plaats. Sinds kort
zijn de twee ‘oude’ strandovergangen
vervangen door een overgang centraal op die parkeerplaats. Eenmaal
bovenop de duinen kun je twee kanten op. Beide zijden zijn echter qua
diepte en strandstructuur vrijwel hetzelfde en het maakt dus niet uit welke
kant je kiest.
De vangsten bestaan hier in de wintermaanden voornamelijk uit schar,
met streevast een aantal wijtingen
tussendoor. Op deze stek is het risico
op vastlopen het grootste van de vijf
omschreven stranden, maar door

hier goed op te anticiperen door het
gebruik van een krachtige, maar ook
snelle strandmolen met gevlochten
hoofdlijn en een loodlift is ook hier
de steile kleirand goed te omzeilen.
Hier kun je net als bij het Kustlicht ca
5 uur rond laag water vissen en ook
de aanbevolen onderlijn is hetzelfde:
met afhouders of met dikke, korte
haaklijnen en goed ankerenlood.

4 BAAIWEG
Voor de vierde stek belanden we
aan ‘de andere kant’ (lees: de noordwestelijke) kant van het voormalige
eiland. En direct ook komen we in
heel andere omstandigheden terecht.
Hier loopt namelijk geen diepe vaargeul dicht onder de kust en is dus
ook geen echt diepe water bereikbaar.
Het strand wordt hier net als elders

UPTIDE
Heel belangrijk is dat je op de
genoemde stekken altijd uptide
dient te vissen. Dit wil zeggen dan
je in plaats van recht voor je uit, juist
tegen de stroming in werpt en na
het inwerpen een aantal meters lijn
geeft. Op deze manier krijgt het lood
de gelegenheid om goed te ankeren
en blijft je lood veel beter liggen dan
wanneer je recht vooruit gooit. Als je
dat goed doet, zal het lood overigens
vrij recht voor je neus blijven liggen.
Als je uptide inwerpt, is de kans op
vastlopen bovendien kleiner.
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Werp niet alleen zo vér mogelijk, maar ook altijd tegen de stroming in!
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Het strand onder aan de zeedijk is vrij vlak.

Het maakt niet uit welke kant je kiest.

langs de Noordzeekust gekenmerkt
door tal van muien en zwinnen die
het relatief vlakke zandstrand doorsnijden.
De Baaiweg tussen Westkapelle
en Domburg is een populaire stek
omdat je hier je auto onder aan de
zeedijk bijna op het strand kunt parkeren. Ideaal dus als je eventjes enkele
uurtjes wilt vissen. Het betreft een
breed, uitgestrekt strand waar heel
veel vissers een stekje kunnen vinden
zonder last van elkaar te hebben. Dit
strand is echter ook heel populair
bij windsurfers en als die daar hun
capriolen aan het uithalen zijn, kun
je maar beter uit de buurt blijven.
Surfers en strandvissers vormen geen
gelukkig huwelijk…
Dit is ook écht een stek voor de verre
werpers. Wil je op dit vlak aflopende
strand enige diepte kunnen bereiken,
dan moet je in staat zijn een flink
eind te werpen. Zeker in de wintermaanden zijn het de vissers die
het verste werpen die met de volste
emmer terug naar de auto gaan.
Schar voert hier de boventoon. Wijtingen zijn hier niet uitgesloten, maar
zijn beslist veel minder algemeen dan
schar. Met een forse wind op de kant,
zijn er zoals eerder aangehaald veel
surfers actief, maar als je iets verder
doorloopt dan vind je beslist ook een
rustig stuk strand waar je wel veilig
kunt vissen en in de branding ook
kans maakt op een gulletje. En kun je
niet zover werpen, dan vind je dichter onder het strand in de zwinnen
en muien altijd wel een botje of een
achtergebleven scholenbaarsje.

Dat het strand zo vlak is, maakt de
kans op vastlopen nagenoeg nihil. Je
kunt hier over de gehele breedte van
het strand vissen, zonder je zorgen te
maken over obstakels. En dus kun je
hier met veel lichter en dunner materiaal vissen dan op de andere stekken.
Een onderlijn met drie haken boven
het lood is hier het beste. Maar ook
een onderlijn met afhouders kan hier
zeer zeker goed werken. De stroming
op deze stek is minimaal, zodat een
normaal ‘rollood’ volstaat.

5 OASE
Tenslotte dan ook even aandacht
voor een stek midden in Domburg,
met een ruime parkeerplaats net
naast de duinen. Vanaf november tot
en met maart kun je hier gratis parkeren. Buiten die tijd is het betaald

parkeren tussen 9.00 en 19.00 uur.
De overgang bestaat uit een flauwe
helling waarop je prima gebruik
kunt maken van een karretje. Ook
dit betreft een relatief ondiep stuk
strand en slechts de directe omgeving
van palenrijen geeft enig risico op het
verspelen van materiaal. De stroming
is hier veelal zwak en dat maakt het
gebruik van ankerlood in principe
niet nodig. Ik zeg echter met nadruk
‘in principe’, want in sommige gevallen kan het vissen met goed ankerend
lood beter zijn voor het haken van
de vis, vooral wanneer de stroming
zwak is.
Er zijn hier aanmerkelijk minder
surfers actief dan aan de Baaiweg,
maar zelfs als er enkele surfers bezig
zijn, is hier eigenlijk altijd wel een
stekje te vinden waar je veilig kunt
vissen. Houd ook hier je onderlijnmontage lekker simpel, met drie
haken –al dan niet met afhoudersboven het lood.

Wie vér kan werpen is hier zondermeer in het voordeel.
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Aas
Het beste aas voor wintervisserij is zonder twijfel de Franse tap, een soort
reuze zeepier. Deze aassoort is zowel vers als diepgevroren cq gedroogd
(!) veruit favoriet. Wanneer je een verse tap gebruikt, is deze worm hard
en taai en zal niet zo snel van je haak af gaan. Wanneer je ingevroren
tappen gebruikt, is het verstandig om deze op de haak te ‘binden’ met
behulp van bindelastiek. Er zijn diverse soorten bindelastiek in de handel,
maar mijn voorkeur gaat uit naar de Tronixpro Baitex. Dit elastiek is vervaardigd uit latex (natuurlijk rubber) en bindt niet alleen erg fijn, maar is

ook nog eens vrij eenvoudig van je haak af te trekken wanneer je je aas
wil verversen. De losgetrokken elastiekjes na afloop van de visdag graag
wel even met je andere afval mee naar huis nemen!
De vertrouwde leeglopers en dan met name de zwarte zeepieren (let
op: daar is vaak moeilijk aan te komen!) zijn het aas nummer twee. Als
er echt veel vis zit en er echt voedseldrift heerst, maakt de aaskeuze
weinig uit. Dan maakt het niet uit welk aasje er aan je haak zit en kom je
dus ook een heel eind met (kweek)zagers of schelpaas (mesheften).

BAITING TOOL

Dit strand bereik je direct vanuit de sfeervolle badplaats Domburg.

ONDERLIJNEN

Hoofdlijn 100 tot
105 cm 60/00 nylon
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Aaslijnen + 25 cm
30/00 nylon

30 c
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30 cm

TronixPro Aberdeen
Matchhaak size 4

TronixPro Seed beads en
TronixPro Long Body snood swivel

cm

Om een ‘slappe’ tap goed te kunnen binden, kun je gebruik maken van de Tronixpro Baiting tool. Daarop kun je de op de haak te monteren
tap prikken, om er vervolgens je haak er langs te leggen. Daarna wikkel je het elastiek een aantal keren om de haak plus tool en vervolgens
trek je de tool er tussenuit. Je aas zit dan perfect op je haak en blijft er ook lang genoeg aan zitten om vis te vangen. Mits het niet barst van
de hongerige krabben natuurlijk, maar van die fanatieke aasrovers heb je in de wintermaanden nauwelijks last.

TronixPro Match swivel size 4
15
cm

30

Op de in deze bijdrage beschreven vijf stekken kun je in herfst
en winter uit de voeten met niet
meer dan drie basisonderlijnen: een
paternoster met drie afhouders, één
met korte dikke zijlijnen en eentje
met drie haken boven het lood.
De meeste gebruikte onderlijn is
die met drie haken boven het lood
met korte dikke zijlijnen. Deze lijn
is zo’n meter lang en bestaat uit
minimaal 60/00 nylon. Daaraan drie
haaklijnen van 30/00 nylon en ca.
25 cm lang. Op de haaklijn monteer
je eerst een klein stukje luminous
tube (eveneens van Tronixpro) met
een diameter van 1 mm en deze
tube knip je op een halve centimeter af. Hierdoor heb je een klein
stukje lichtgevend tube net boven
je aas hangen. Als haak bevestig je
Aberdeen Match haakjes no. 4 van
Tronixpro.
Deze dunne, zachte haak is naar
mijn ervaring uitermate geschikt
voor de wintervisserij. De bovenste haak komt direct onder je lus
of wartel aan de bovenzijde van
je onderlijn. De tweede zit hier 30
cm onder en de derde weer 30 cm
lager. Dan blijft er nog 40 cm over
tot aan het lood en dat betekent dat
je het aas enigszins van de bodem
aanbiedt. Wijting pakt graag aas dat
tegen de bodem of vlak er boven
beweegt.

TronixPro
Luminous
tube

TronixPro Continental
clip size L

TronixPro
Loodlifter

Breakaway
Ultralead

AFHOUDERS
Omdat de visserij soms vraagt om
kwetsbare aas soorten zoals slijkzagers of witjes, kun je de haaklijntjes
niet al te dik maken. Anders trek je

Eenvoudige montage, met drie korte, dikke haaklijnen boven het lood.
Tekeningen: Cor Juffermans
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je aas daarop kapot. Om met het
oog op de juiste aaspresentatie tóch
de dikkere lijn te kunnen nabootsen,
monteren we indien nodig dunne
(0,5 tot 0,7 mm) stalen afhouders.
Daaraan knoop je dan aaslijntjes
van 35/00 nylon of 5,6 kg Amnesia
van dezelfde lengte als de afhouders.

Daaraan dan weer een haakje no.
4 Aberdeen Match van Tronixpro.
De afhouders zitten minimaal een
dubbele lengte van de afhouder uit
elkaar, met de bovenste gemonteerd
vlak onder- en de onderste vlak
boven de respectievelijke (speld)
wartels of quicklink.

Paternosters met drie dunne stalen afhouders.
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LANGER…
Ook de derde montage kent drie
haken boven het lood, maar met
zo’n 160 cm is niet alleen de staande
lijn een stuk langer, dat zijn ook
de drie haaklijnen van ca 40 cm.
Die haaklijntjes zijn geknoopt uit
35/00 nylon, met ook nu weer een

no. 4 Aberdeen Match van Tronixpro. Ook hier gebruik ik vóór de
haak een stukje lichtgevende tube
als extra lokkertje. De eerste haak
begint ca 40 cm onder de bovenste
van de wartel, tussen de haaklijnen
zit ook 40 cm en de onderste haak
komt 40 cm boven het lood.

TOT AAN DE WATERKANT!
Met dit handje vol aan even simpele
als praktische tips voor de wintervisserij kun je zo je auto volladen en
afreizen naar het mooie en (bijna
altijd…) zonnige Zeeland. Zeker in
de wintermaanden is Walcheren een
wereldstek. Lekker rustig, alle ruimte

en veel vis - soms zelfs héél veel vis.
Na een sessie van vier uur zijn 50
vissen geen uitzondering. Hartstikke
leuk, met slechts één klein nadeeltje:
dan gaat het meer op werken lijken…
Tot in Zeeland, aan de waterkant!
Kees Gillissen

Lange onderlijn, met drie haaklijntjes.
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