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Maandelijks verschijnt bij deze rubriek een nieuwe video met daarin tips 
& trucs over een bepaald type visserij. Kijk voor de nieuwste afl evering van 
Visblad TV (en het archief) op: WWW.HET VISBLAD.NL, onze Facebook-
pagina (www.facebook.com/hetvisblad) of scan de QR-code. 

TONGVISSEN IN HARTJE ROTTERDAM

V ijfentwintig kilometer 
landinwaarts een van de 
beste tongstekken van 
Nederland; dat klinkt als 

een gek verhaal. Piet werd een paar 
jaar terug in Eagle Hengelsport ‘op 
Zuid’ nog raar aangekeken toen hij 
zeepieren kwam halen voor de 
tongvisserij aan de Sluisjesdijk. Ga 
je echter vandaag de dag naar deze 
stek aan de ingang van de Waalha-
ven en ben je wat aan de late kant, 
dan moet je niet gek opkijken als er 
geen plek meer is omdat er al tien-
tallen mannen, vrouwen en kinde-
ren op tong staan te vissen.

ALLEGAARTJE
Piet is daarom vandaag al vroeg in 
de ochtend ter plekke om een van 
de betere stekken van dat moment 
(eind augustus, red.) te bemachti-
gen. Het schijnt hier vooral in de pe-
riode van 2 uur voor hoogwater tot 
twee uur na hoogwater  te moeten 
gebeuren. Aangezien het om 11.00 
uur hoogwater is, zijn we dus netjes 
op tijd. Omdat vooral aan de rech-
terkant van deze stek de afgelopen 
dagen goed is gevangen, tref ik Piet 
daar – en kijk ik ondertussen mijn 
ogen uit. Ondanks het vroege och-

tenduur hebben zeker twintig vis-
sers hun hengels al op driepoten op 
de kademuur staan. Een allegaartje 
van lange, zware strandpoken, boot-
stokken, karper- en feederhengels 
voorzien van de allernieuwste 
werpmolens tot brikken uit het jaar 
nul. Piet heeft echter gekozen voor 
twee pittige, rode zeebaarshengels 
voorzien van karpermolens. Voor 
mij heeft hij een ‘oudje’ van 4 meter 
met een gevoelige top en een molen 
vol nylon klaargezet. Kijken of ik 
daarmee mijn eerste Rotterdamse 
tong kan foppen. Zelf vist hij altijd 
met gevlochten lijn, maar nylon vol-
doet volgens Piet ook uitstekend.

WEEGSCHAAL
Piet’s favoriete onderlijn is een 
 zogeheten weegschaaltje. Het gaat 
om een lange (40-45 cm) stalen af-
houder met in het midden een 
speldwartel en aan beide uiteinden 
een korte haaklijn. Aan de speld-
wartel zou je in principe het werp-
lood kunnen bevestigen, maar Piet 
heeft daar eerst een kort stalen 
snoek-onderlijntje aan gehangen 
met daaronder het lood. Zou je het 
lood rechtstreeks aan de speld van 
de weegschaal bevestigen, dan trekt >>

Nederland telt een aantal binnenwateren die 
meer dan bijzonder zijn omdat je er zowel zee- 
als zoetwatervis tegenkomt. De Rotterdamse 
Waalhaven is er daar één van. Naast winde, 
brasem en snoekbaars kun je er ’s zomers zo 
maar een maaltje tong vangen. Dus toog 
Ed voor deze bijzondere Visblad TV richting 010 
voor een lesje tongen met Rotterdammer in 
hart en nieren Piet den Braber. 
TEKST: ED STOOP > FOTOGRAFIE: SANDER BOER > CAMERA: DANIËL JAWADNYA

De Sluisjesdijk is een begrip bij alle zeevissers in Rotterdam.
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De ‘weegschaal-montage’ ingezoomd.

Piet en Ed poseren met een tong uit de Rotterdamse Waalhaven.

komen later niet eens meer ter spra-
ke, ondanks dat de tongen van de 
Waalhaven toch ook steurgarnalen 
schijnen te eten. Uiteraard hebben 
die allang een keer aan de haken ge-
hangen, maar desondanks klaarblij-
kelijk niet of nauwelijks tong opge-
leverd. Exit steurgarnaal dus.

ONDERHANDS
Terwijl ik voor mijn eerste worp pie-
ren op de haken rijg, zie ik vanuit 
mijn rechterooghoek een van de 
hengels van Piet fl ink rammelen. 
Even later tovert hij zijn eerste tong 
op de kade. Een meer dan maatse 
vis, dus mag hij hem houden voor 
de pot – tong is immers een culinair 
hoogstandje. Wanneer er opnieuw 
wordt ingeworpen, val ik bijna om 
van verbazing. Piet werpt namelijk 
onderhands en amper 25 meter uit 
de kade. Dat terwijl ik juist het plan 

25 KILOMETER LANDINWAARTS 
VIND JE MIDDEN IN ROTTERDAM 
EEN TOPSTEK VOOR DE TONG

 tongetje dat eindelijk volgt onder 
de maat is en weer terug moet.

ELKE DAG ANDERS
Vandaag wordt er hier en daar een 
mooie tong gevangen, maar is het 
merendeel toch ondermaats. Uitein-
delijk vang ik al met al drie exem-
plaren die stuk voor stuk weer terug 
de haven in gaan. Ook Piet heeft er 
maar twee voor in de pan. Volgens 
kenners is vandaag gewoon een 
magere dag. Een week eerder was 
het immers super met tongen van 
meer dan veertig centimeter! Dat 
was na een periode van droogte, 
waardoor het zee water ver naar 
binnen kon komen en het water in 

dit de a� ouders en haken met aas 
mee de zachte havenbodem in. 
Eventueel wordt nog een a� ouder 
met haaklijn een eindje boven de 
weegschaal geplaatst; onderlijnen 
voor kust- en binnenwater mogen 
immers maximaal drie haken be-
vatten. De ras-Rotterdammer houdt 
het echter consequent op twee 
haakjes nummer 6 omdat hij twee 
tongen tegelijk meer dan voldoende 
vindt. Omdat het nog amper 
stroomt, voldoen werploden van 
100 tot 175 gram zonder ankers uit-
stekend. Komt de vloed erin, dan 
heb je hier zonder meer ankerlood 
met stevige (klap)ankers nodig.

PIEREN EN ZAGERS
Op de vraag welk aas je hier het bes-
te voor het vissen op tong kunt ge-
bruiken, antwoordt Piet resoluut: 
“Zeepieren – het liefst van die zwar-
te – en zagers!” Om het aas mooi en 
onbeschadigd op de haken te rijgen, 
blijkt ook nu de welbekende aas-
naald onmisbaar. Andere aasopties 

Piet werpt op 
amper 25 meter 

uit de kade in, zodat 
hij niet verstrikt raakt 

in de lijn van de 
buren

de Waalhaven fl ink zout is. Veel re-
gen en afvoer van zoet water via de 
Nieuwe Maas maakt het water te-
gen de bodem van de Waalhaven 
minder zout, waardoor de tongen er 
vandoor gaan of in ieder geval min-
der goed azen. Maar, zo kan Piet mij 
verzekeren, het is hier elke dag an-
ders en je kunt absoluut niet van te-
voren zeggen of en waar er wordt 
gevangen. Het maakt me niet uit, 
want ik heb dankzij Piet den Braber 
mijn eerste Rotterdamse tongetjes 
gevangen en met eigen ogen kun-
nen zien wat menig zeevisser wel-
licht weigert te geloven: diep land-
inwaarts vind je een topstek voor 
Solea solea.

SOCIAAL GEBEUREN
Hoewel er hier op de kades van Rot-
terdam-Zuid reeds tongvissers uit 
alle windstreken zijn gesignaleerd 
– zelfs Belgen en Amsterdammers – 
is dit toch vooral een stek van ou-
wejongens krentenbrood. Het ‘ons 
kent ons’ dat je ook op de Scheve-
ningse havenhoofden en de Pieren 
van IJmuiden met hun vaste aan-
hang treft. En datzelfde geldt voor 
de aanloop. Want ook menig Rotter-
dammer zonder hengels komt hier 
op de kade langs om even een 
praatje te maken. Of – zoals in dit 
geval – de draak te steken met Piet. 
Door het prijsgeven van deze stek in 
Visblad TV wordt hij gekscherend 
en in plat Rotterdams voor ‘vuile 
verrader’ uitgemaakt. Er wordt aan 
de Sluisjesdijk fl ink geouwehoerd 
en vooral veel gelachen. Dat maakt 
dit stukje Rotterdam naast een 
unieke en fenomenale tongstek 
vooral ook een sociaal gebeuren 
met een multicultureel karakter. 
Vergeet alleen niet je VISpas van 
HSV Groot Rotterdam (dit water is 
niet landelijk uitgewisseld) mee te 
nemen of voor 5 euro per jaar de 
Rotterdamse gemeentevergunning 
in de hengelsportwinkel te kopen. 
Want ondanks tong en andere zee-
vis,  hebben we het hier nog steeds 
over onvervalst binnenwater. 

had om mijn onderlijn richting de 
overkant van de Waalhaven te knal-
len. “Niet doen”, zegt Piet. “Als het 
gaat stromen – en dat gaat het 
straks als een jekko – dan vliegt je 
lijn naar links en neem je bij het in-
draaien meteen alle andere lijnen 
mee. Zo dichtbij de kade vissend 
heb je niet of nauwelijks last van el-
kaar. Voor de vangst maakt het 
daarbij ook geen fl uit uit. Sterker 
nog: op de korte afstand vang je 
vaak zelfs beter dan verder weg.” Dit 
gezegd hebbende gaat ook Piets 
tweede onderlijn  onderhands te 
water, snel gevolgd door die van mij.

BOTTENBAL
Als mijn buurman opnieuw een 
tong vangt, staat ook mijn hengel te 
stuiteren en denk ik meteen aan 
ook zo’n heerlijk stuk goudgeel zee-
banket in roomboter. Al wat boven-
water komt is echter een armetierig 
botje. “Tja; die vangen we hier af 
en toe ook wel eens”, zegt mijn leer-
meester die hier zelfs al geep, zee-
baars en fi nt heeft gevangen. Wan-
neer vier aanbeten op rij mij echter 
vier botten op rij opleveren – terwijl 
overal om mij heen tong wordt ge-
vangen – wordt ik toch lichtelijk 
wanhopig. Te meer omdat het 

Een gezellige drukte: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Ga naar www.hetvisblad.nl of www.facebook.com/hetvisblad 
voor deze nieuwe a� evering van Visblad TV!
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