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SCHEMERBOT

Nachtelijke vissessies op het strand hebben iets ongrijpbaars 
en doen het hart van menig zeevisser sneller kloppen. Mark 
Winterswijk is iemand die het jaar rond zijn nachtjes aan zee 
meepakt, maar juist deze maand ook graag na het werk nog korte 
sessies maakt. De bot komt in april immers onder de kust en het 
avontuur wacht in de schemering.
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MATERIAAL
Voor een avondje vissen op het strand neem ik natuurlijk geen 
verhuiswagen vol materiaal mee. Een viskist met werpmolens, 
boekje met onderlijnen, vier of vijf werploodjes, klein mate-
riaal als haken en wartels, een natje en droogje, aasnaalden, 
aas en dat is het wel zo’n beetje. Het grote spul bestaat uit een 
verzamelfoedraal met daarin mijn hengels, een driepootsteun 
en – hoewel niet noodzakelijk – een emmer om eventueel een 
maaltje vis in te bewaren.

LICHT IN DE DUISTERNIS 
Vissen in het donker vraagt om specifi eke attributen. Zo is een 
goede hoofdlamp eigenlijk vrijwel onmisbaar, want het beazen 
van de haken, leggen van knopen en onthaken van vis lukt je 
zonder licht namelijk niet of nauwelijks. De huidige energiezui-
nige ledlampjes brengen wat dat betreft uitkomst en zorgen dat 
de zware en stinkende gaslamp voorgoed naar het museum kan. 
Op de hengeltop, al dan niet voorzien van refl ecterende tape of 
verf, zetten we een breekstaafje of ander toplicht, zodat zelfs 
de geringste aanbeet te zien is. Refl ecterende vislijnen zijn niet 
noodzakelijk, maar wel handig in het donker.

MARKS ONDERLIJN EN LOOD

ONDERLIJNEN EN LOOD
Voor een avond zeevissen in april op bot gebruik ik onderlijnen met plat-
vishaken. Er is weliswaar nog steeds kans op gul, maar ook die is met enig 
beleid vanaf het strand prima aan een haakje 4 te landen. Onderlijnen 
met en zonder afhouders waarbij het lood schuivend op de onderlijn is 
gemonteerd (zie tekening) hebben mijn voorkeur –  je krijgt dan vaak de 
mooiste aanbeten.
Elke zichzelf respecterende zeevisser heeft meerdere onderlijnen bij zich, 
al dan niet verzameld in een complete onderlijnenbijbel. Wat het lood 
betreft heb je op stekken zonder obstakels genoeg aan drie of vier werp-
loden (of loodvervangers). Staat er een sterke stroming, zorg dan dat je 
evenzoveel loodjes met klapankers paraat hebt. Bedenk wel dat het bij het 
botvissen helemaal niet erg is als het lood door de stroming, of doordat je 
het zelf van zijn plek trekt, af en toe een stukje over de bodem schuift.

PIEREN, ZAGERS EN MESSEN
Voor een paar uurtjes vissen heb je geen 
overdreven hoeveelheid aas nodig. Met 75 
zeepieren of twee ons zagers kom je zeker 
uit. Zeepieren vangen het beste, maar zijn 
beperkt houdbaar. Zagers houd je – mits 
koel bewaard – daarentegen meer dan een 
week in leven. Naarmate ze langer in een 
krant verpakt zitten beginnen ze steeds 
minder aangenaam te geuren; de vang-
kracht neemt dan echter alleen maar toe. 
Een ander goed aas voor met name grote 
bot, alsook voor gul en zeebaars, zijn 
mesheften, messen, messchelpen, tafel-
mes of hoe je ze ook wilt noemen. Vers 
zijn ze stevig en blijven ze prima op de 
haak zitten, ook bij ferme worpen. Inge-
vroren en ontdooid zijn mesheften een 
uitstekend aas, alleen zijn ze dan slap-
per en heb je bindelastiek nodig om ze 
op de haak te houden. Met een partij 
ingevroren mesheften heb je echter 
wel altijd aas op voorraad.

WERPEN EN GETIJDEN
Ver inwerpen is bij deze visserij lang niet altijd nodig 
– zeker niet bij opkomend water. Vis, en zeker ook 
bot, gaat na zonsondergang vaak dicht onder de kant 
op zoek naar prooi. Wanneer je met twee hengels 
vist, werp er dan een ver en een dichtbij in om goed 
te kunnen bepalen waar de actieve vis zit. Zeevissers 
zijn natuurlijk altijd met de getijden in de weer, maar 
in het donker moet je extra goed weten wat je doet en 
niet verrast worden door de vloed. Raadpleeg daarom 
altijd de getijdentabel en ga in het donker alleen daar 
vissen waar je goed bekend bent. ■

In het donker gok 
je wat betreft 
de werpafstand 
altijd op twee 
(zee)paarden.

Mark bladert in zijn onderlijnenbijbel.

Zagers houd je wel een week 

goed.

Mesheften zijn een prima aas voor (grote) bot en kun je bovendien goed invriezen 
zonder dat de vangkracht verloren gaat.

KRAAL
Weinig 

weerstand 
bij aanbeet
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