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>> ZEEVISSEN > PEUTERWERK OP HET HAVENHOOFD

PEUTEREN 
TUSSEN DE 
BLOKKEN

ZEEVISSEN ULTRALIGHT

Als soortenjager probeert Dirk Temmink zoveel mogelijk 
verschillende vissoorten te vangen. Dit keer heeft Dirk plannen 
gesmeed om een aantal minder bekende zeevissen aan zijn lijst 
toe te voegen. Niet met strandhengels op grote afstand, maar 
juist recht onder zijn voeten peuterend tussen de blokken op het 
havenhoofd van Scheveningen.
TEKST: DIRK TEMMINK > FOTOGRAFIE: FRANK VAN DER BURG

op zijn naam staan. Maar hoop is er altijd en onderweg 
nemen we de mogelijkheden door, zoals de drie-, vier- 
of vijfdradige meun, puitaal en pieterman.

BESCHEIDEN PORTIE AAS
In de haven van Scheveningen kopen we een ons zagers 
en vijftig zeepieren. De meeste zeevissers zullen dat iet-
wat karig vinden. Met een paternoster en drie rijkelijk 
gevulde haken per hengel smijt je daar immers al snel 
een veelvoud van de zee in. Voor de visserij die wij van-
daag gaan doen moet het echter ruim voldoende zijn. 
Over het vlakke wandelgedeelte lopen we het zuidelijk 
havenhoofd op. De enorme betonblokken aan weers-
zijden van de pier zijn essentieel voor onze plannen. >>

W anneer ik ’s ochtends vroeg de 
voordeur achter me dichttrek, is 
het nog donker. Licht bepakt – met 
slechts een werphengeltje, rugtas 
en mijn houtbrander – loop ik de 

straat uit. De geparkeerde auto’s zijn bedekt met een 
dun laagje ijs en onderweg naar de trein bevriest de uit-
ademing al in mijn baard. Dat belooft wat. Ik kruip nog 
iets verder in de kraag van mijn jas en stap flink door 
om de trein niet te missen. Twee NS-stations verder 
stapt ook vismaat en ‘collega-soortenjager’ Sjors Water-
schoot in de trein. Hij heeft er alle vertrouwen in dat ik 
vandaag een nieuwe soort ga scoren. Voor hem zal dat 
lastiger worden: hij heeft al wat zoete en zoute soorten 
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De vangst bestaat vandaag uit een mix van slijmvis (boven) en 
gehoornde slijmvis. Check de gratis Vissengids App voor alle vissoorten 
die langs de Nederlandse kust voorkomen!

van tegen de 15 centimeter. Zijn flank is bezaaid met 
een gamma aan bruine vlekken, die soms naar oranje 
neigen. Op de kieuwdeksel zien we zelfs wat paarse en 
turquoise tonen. Het is de gehoornde slijmvis. 

GEHOORNDE SLIJMVIS
Op de kop van het beest bevinden zich twee tentakel-
tjes die wel iets weg hebben van een gewei. Wat ook op-
valt zijn de enorme borstvinnen waarmee de vis zich 
in de stroming redelijk gemakkelijk in positie kan hou-
den. De rugvin loopt van kop tot staart. Daarmee kan 
hij als een pijl uit een boog vooruit schieten – bij gevaar, 
of op jacht naar een prooi. De vis heeft geen schubben 
maar is voorzien van een slijmlaag; vandaar de naam. 
Met zijn grote ogen en lippen lijkt het een schattig vis-
je, maar vergis je niet. De bek bevat boven en onder een 
rits scherpe tanden die – in combinatie met een beet als 
een bankschroef – geen enkele prooi meer loslaten. De 
bek is ook opvallend hard, dus een onthaaktang is vaak 
geen overbodige luxe. Na een foto gaat de vis terug het 
water in. Binnen een uur komen er nog zeker tien ge-
hoornde slijmvissen boven. De een nog mooier gete-
kend dan de ander, maar allemaal van hetzelfde for-
maat. Af en toe zit er een reguliere slijmvis tussen. Deze 
zijn donkerder van kleur dan hun gehoornde broertje 
en missen de ‘wenkbrauwen’. Voor de rest zijn beide 
soorten echter vrijwel identiek.

KORTE SPINHENGEL
Tussen de blokken sta je redelijk uit de wind, maar na 
een paar uur begin ik het toch aardig koud te krijgen. 
Tijd voor een bakje koffie. Als een volleerd gymnast 

We gaan namelijk vissen in de kieren en gaten tussen 
deze blokken. In deze poeltjes vindt kleine vis beschut-
ting tegen rovers als kabeljauw en aalscholvers. Behal-
ve dat het een prima schuilplek is, bulkt het er ook van 
het voedsel. De stenen zijn begroeid met schelpdieren 
en waterplanten waartussen allerlei kreeftachtigen en 
wormpjes leven. Een interessante stek dus.

KORTE RUKJES
Als we de kop van het havenhoofd bereiken, is het een 
uur na laagwater. Met een hengel in de aanslag klau-
teren we over de stenen en al snel vinden we beiden 
een eerste stek. Een paar meter onder onze voeten staat 
een laag water waar af en toe een golf water overheen 
spoelt. Hier laten we onze beaasde haak naar beneden 
zakken. Met korte rukjes geven we het aas – een stukje 
zager van krap 2 centimeter lang – wat beweging mee, 
de stroming doet de rest. Binnen enkele minuten voel 
ik al ‘jiggend’ weerstand aan de andere kant van de lijn. 
Die schiet even door het poeltje, waarna ik de eerste vis 
van de dag al naar boven takel: een apart exemplaar 

Binnen een paar uur heeft Dirk al meer dan 40 slijmvissen 
tussen de blokken vandaan gepeuterd.

Vanwege 
het kleine 

stukje aas op de 
haak is een ons 

zagers al vol-
doende

GA BIJ HET  
PEUTEREN 
TUSSEN DE 
BLOKKEN 
NOOIT IN JE 
EENTJE OP PAD
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klim ik terug naar het wandelpad en zet de ketel op het 
vuur. Een paar meter verder komt Sjors achter een blok 
vandaan. Ook hij heeft een aantal slijmvissen weten te 
vangen. We warmen ons aan een straff e bak koffi  e 
en spreken nog even de tactiek door. Al snel ben ik 
met mijn korte, ultra light spinhengel met klein, 
bijpassend molentje op weg naar een volgende 
stek. Heb je geen korte hengel? Dan kun je ook 
alleen het topdeel van een meerdelige hengel 
gebruiken – daar plak je dan met isolatie-
tape een molentje aan vast. Of je vist 
simpelweg met een handlijn. Een 
slijmvis til je immers zo om-
hoog.

SIMPELE MONTAGE
Aan de dunne gevlochten 
hoofdlijn bevestig ik met 
een dubbele uni-knoop een 
nylon onderlijn van onge-
veer een meter lang. Om-
dat je tussen de stenen nog wel 
eens vast komt te zitten, ge-
bruik ik een zo simpel moge-
lijke montage. Hierdoor kom je 
minder snel vast te zitten en is 
het ook niet zo veel werk om 
met koude vingers een nieu-

>> VEILIGHEID
Soms sta je wel vier of vijf meter boven een poeltje te vissen. 
Daar wil je niet in vallen, dus als de stenen nat (en glad) zijn 
is deze visserij simpelweg geen goede keuze. Voelt het onvei-
lig? Doe het dan niet! Geen enkele vis is dat waard. Omdat 
je soms als een acrobaat over stenen klimt, is goed schoei-
sel ook erg belangrijk. En vis altijd samen met een vismaat. 
Mocht je een extra hand nodig hebben, dan is die aanwezig.

we montage te knopen. Met drie wat grotere loodha-
gels op de onderlijn – vijf gram totaalgewicht is vaak 
al voldoende – en een langstelig haakje is de monta-
ge klaar. Als het harder stroomt, kan het werpgewicht 
worden verwisseld voor een wat zwaarder exemplaar 
(tot maximaal ongeveer veertig gram). Op de haak prik 
je een stukje zager of pier. Zo kun je uit één enkele za-
ger wel vijf keer de haak beazen. Sla bij een aanbeet al-
tijd snel aan. Slijmvissen slikken de haak gemakkelijk 
in en dat wil je uiteraard voorkomen.

VEERTIG SLIJMVISSEN
We peuteren door tot het begint te schemeren. In to-
taal vang ik deze dag rond de veertig slijmvissen en ook 
Sjors heeft een mooi aantal vissen weten te strikken. 
Helaas hebben we geen andere soorten mogen verwel-
komen, maar nu de duisternis zich aandient wordt het 

te gevaarlijk om nog langer over de blokken te strui-
nen. Toch zijn we nog niet klaar voor vandaag. Sjors 

heeft een strandhengel meegebracht om vanaf een 
vlak stuk van de pier nog even door te kun-
nen vissen. Dit doen we op zo’n vijftig meter 
uit de kant en zo vangen we in de donkere 

uurtjes nog steenbolk, kabeljauw, wijting en 
schar. De laatste twee soorten zijn nieuw voor mij, 

dus die kan ik toch maar weer mooi bijschrijven! Koud 
maar voldaan sluiten we een mooie visdag af en tegen 
middernacht trek ik de voordeur weer achter me dicht.

Vismaat Sjors met een mooie gul 
die de dag compleet maakt.


