
30

• zeevissen

STRANDVISSEN
Vanaf het strand vis ik drie uur voor en twee uur na hoogwater. Dat zijn de 
momenten waarop de muien en zwinnen nog zichtbaar zijn. Daarbij kun je 
naar mijn mening het beste op een stuk strand voor een mui gaan staan (zie 
afbeelding 2). Door deze ‘afvoergeul’ loopt een sterke stroming, waardoor 
de zeebodem flink wordt omgewoeld. Garnalen en kleine vissen vormen dan 
een gemakkelijke prooi en dat trekt grotere vissen aan. Daarbij heeft het vis-
sen in de avonduren de voorkeur. Onder de dekking van de duisternis kruipt 
de garnaal uit het zand om in het ondiepe water voedsel te gaan zoeken. 
Daar komen de vissen weer op af, die dan dus een stuk dichter onder de kant 
zwemmen dan bij daglicht.

STREKDAMMEN
De beste tijd om vanaf een strekdam te vissen is drie uur na hoogwater (af-
gaand tij). Dan is het water laag genoeg om op de strekdam te staan zonder 
het risico te lopen hier vanaf te spoelen. Zorg wel voor een goed waadpak dat 
laarzen heeft met zolen voorzien van een laag vilt of studs. Het oppervlak van 
een strekdam is namelijk spiegelglad. Op de kop van een strekdam bevinden 
zich slijtgeulen die zijn gevormd door de stroming. Dat zijn de plekken waar 
de vis zich doorgaans ook ophoudt. Met hoogwater kun je in plaats van op en 
rondom, wel links of rechts van de strekdam vissen (zie afbeelding 3).

HAVENHOOFD
De beste tijd om van een havenhoofd te vissen is drie uur voor en drie uur 
na hoogwater. Drie uur voor hoogwater gaat de vloedstroom van zuid naar 
noord lopen. Aan de zuidkant van het havenhoofd wordt de vloedstroom 
als het ware van richting veranderd en de zee in gestuurd. Hierdoor raast de 
stroom met veel snelheid langs de blokken van het havenhoofd. Dit woelt 
de bodem om waardoor garnalen en kleinere vis een makkelijkere prooi voor 
vormen voor de grotere vis die hierop aast. Drie uur na hoogwater loopt de 
ebstroom van noord naar zuid. Ook met dit tij kun je goed vis vangen. Op den 
duur zal de stroming minder worden en daarmee ook de vangst.

ZUID-HOLLAND – Jaap van Leeuwen
Het kustgebied tussen Hoek van Holland en Bergen 
bestaat uit strand, strekdammen en havenhoofden. 
Ieder van deze drie typen kust vraagt om een specifieke 
aanpak bij het vissen. Jaap van Leeuwen, drijvende 
kracht achter www.destrandvisser.nl, laat je aan de 
hand van het getijdenboekje zien hoe je de visserij op 
de Zuid-Hollandse stranden aanpakt.

oordat we gaan vis-
sen, kijken we eerst 
hoe laat het hoog- en 

laagwater is. Dit doen we aan 
de hand van een getijdentabel 
waarin de getijden vermeld 
staan. Kolom 1 geeft de datum 
weer, kolom 2 de tijdstippen 
van hoog- en laagwater en 
kolom 3 geeft aan hoe hoog of 
laag het water staat ten opzichte 
van het NAP. In dit overzicht 
staat ook vermeld wanneer het 
nieuwe maan (NM) en volle 
maan (VM) is. Twee dagen na 
volle en nieuwe maan ontstaat 
er springtij. In deze periode van 
het getij is het verschil tussen 
hoog- en laagwater het grootst. 
De sterkere stroming maakt 

dat de zeebodem dan nog meer 
wordt omgewoeld, wat de kans 
op visvangst vergroot. In de 
bijgevoegde tabel is het op 13 
november nieuwe maan (NM). 
Twee dagen later, op 15 novem-
ber, is het springtij en staat het 
water op zijn hoogste stand. De 
meeste kans om vis te vangen 
heb je dus in de periode van 14 
november tot 19 november.

MUIEN EN ZWINNEN
Bij vloed komt het zeewater 
over de zandbanken richting 
het strand. Het door de vloed 
achtergelaten water moet bij 
eb ook weer terug richting zee. 
Dit gebeurt via een geul of kuil 
tussen twee zandbanken in, 
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In de getijdentabel staan de 
tijdstippen en  waterstanden 
van hoog- en laagwater 
 weergegeven.

V

die een mui wordt 
genoemd (zie afbeel-
ding 1). De breedte, 
vorm en diepte van 
muien kan sterk van 
elkaar verschillen: 
van één tot tientallen 
meters. De diepten 
tussen de zandban-
ken in, parallel aan 
de kust, noemen 
we zwinnen. Het 
water uit de zwin-
nen stroomt bij eb 
richting de mui om 
te worden afgevoerd 
richting zee. Deze 
zeewaarts gerichte 
stroming kan zeer 
sterk zijn. De grote 
hoeveelheid water die 
door een mui stroomt, kan 
ervoor zorgen dat aan de kop-
pen en aan een gedeelte van de 
zwinzijde steile kanten worden 
gevormd. De stroomnaden in 
het patroon van zandbanken, 
muien en zwinnen zijn iets om 

bij het vissen vanaf het strand 
rekening mee te houden.
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