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VERRASSINGEN
Peuterend tussen de blokken van de pieren aan 
de kust kun je met licht materiaal op een simpele 
manier veel (kleine) vis vangen. In IJmuiden gingen 
we op pad met Theo Modder en Siebe Wolfard. “Het 
is iedere keer weer verrassend wat er boven komt.”
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De visserij mag dan vrij simpel zijn, de weg 
naar de stek van vandaag is dat niet be-
paald. Maar ondanks de drie hengels, tas 
en aasbox die Theo op zijn klautertocht 
over de enorme keien bij zich heeft, be-

weegt hij zich toch verrassend soepel voort. “Als bagage-
medewerker op Schiphol ben ik qua sjouwwerk wel wat 
gewend”, grijnst hij. Vismaat Siebe volgt in zijn spoor. 
De reden dat ze zoveel moeite doen om bij hun stek te 
komen, is eenvoudig te verklaren: “Langs dit dijkje zit 
veel vis.” Dat is te danken de gunstige ligging, verklaart 
Siebe. “Dit is een klein en beschut strand met aan de zij-
kant grote keien. Hier heb je rustig water met genoeg 
schuilmogelijkheden. En omdat het ondiep is, warmt 
het ook nog eens sneller op.”

GATEN EN KIEREN
Het jachtterrein van Theo en Siebe bevindt zich in de 
gaten en kieren tussen de grote keien van de pier. Daar 
kunnen predatoren als de gul en aalscholver niet bij, 
maar vindt kleine vis in de waterpoeltjes tussen de 
blokken wel voldoende voedsel in de vorm van onder 
meer wormen en kreeftjes. Ver werpen is hier dus niet 
nodig: Theo laat zijn aas – een stukje zager – recht on-
der de hengeltop zakken. Zo kom je ook niet snel vast 
te zitten tussen de stenen. Nog geen halve minuut later 

geven venijnige tikjes op de hengeltop aan dat de eerste 
vis zich heeft gemeld. “Een slijmvis”, zegt Theo terwijl 
hij zijn leesbril opzet om de vis te kunnen onthaken. 
“Dit zijn gulzige rakkers met een keiharde bek, dus ver-
geet niet om een onthaaktang mee te nemen.” 

AANTALLEN MAKEN
Ook Siebe weet al snel de eerste vis te haken. Aan zijn 
kromme hengel te zien is het een enorme vis, maar 
schijnt bedriegt. “Deze lichte winkle picker staat al snel 
hoepeltje rond”, lacht hij. De ‘krachtpatser’ blijkt een 
gehoornde slijmvis. Een gulzig exemplaar bovendien, 
want als Siebe met de vis op de foto gaat wordt hij in 
zijn vinger gebeten. Bovendien lijkt de slijmvis niet 
meer van plan om los te laten. Het weerhoudt de lood-
gieter uit Warmenhuizen niet om met een brede glim-
lach te poseren. Die lach blijft op hun beider gezichten 
gebeiteld, want op deze vroege zomerochtend in augus-
tus heeft het duo al na tien minuten acht vissen gevan-
gen. Geluk of wijsheid? “Meestal lopen de vangsten lek-
ker door”, zegt Theo. “Zeker in de ochtenduren en met 
hoogwater. De vis lijkt dan minder schuw te zijn.”

STEVIGE CONCURRENTIE
Bovendien is de concurrentie onder water moordend, 
verzekert Theo ons terwijl hij met grote regelmaat zijn 
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visjes vangt. “Zeker waar ik nu sta. In dit kommetje 
stroomt de hele tijd water in en uit. Daarmee komt er 
ook continu voedsel voorbij. Dat zijn bij vissen geliefde 
plekken om in een hinderlaag te liggen. Vang ik een vis, 
dan kruipt die na te zijn teruggezet waarschijnlijk even 
onder een steen om van de schrik te bekomen. Zijn plek 
wordt dan vrijwel meteen ingenomen door een andere 
vis. Zo kun je op één stek blijven vangen.” Dit verhaal 
geldt echter niet voor alle vissoorten. “Lipvis aast juist 
weer iets hoger in de waterkolom en ook pollak jaagt 
actief rondom de steenstort.” Die laatste soort tovert hij 
niet veel later uit het water.

SCHERP VISSEN
De vistechniek van beide heren is eenvoudig. “Zoek een 
interessante plek zoals een poeltje water tussen wat 
grote rotsen. Laat daar je aas – een stukje zager van zo’n 
twee centimeter, maar een made werkt ook prima – 
naar beneden zakken en tik af en toe je montage een 
beetje omhoog. Zit er ter plekke vis, dan krijg je snel 
een aanbeet.” Geen respons betekent verkassen. “Door 
te zoeken vind je vanzelf de hotspots. Het ene poeltje 
is namelijk het andere niet”, legt Theo uit. Doordat je 
vrijwel altijd vlak voor of zelfs recht onder je voeten 
vist, kun je heel scherp vissen. “Dat is ook nodig, want 
als je niet oplet zwemt de vis zich vast tussen de 
stenen.” De kleine koornaarvis die hij vangt, doet dat 

gezien zijn bescheiden formaat niet zo snel. “Dat de vis 
klein is, maakt me niets uit. De soortenrijkdom vind ik 
namelijk veel interessanter dan het formaat.”

VASTE STOK
Naarmate het water gedurende de ebstroom steeds 
verder zakt en de aanbeten teruglopen, pakt Siebe 
er een vast hengel van 4,5 meter lengte bij. “Op de 
goede stekken van net staat nu nog amper een meter 
water. Met een iets langere hengel kan ik met dezelfde 
montage alsnog onder de top tussen de stenen 
vissen.” Een vaste hengel aan zee mag misschien een 
ietwat vreemd gezicht zijn, deze vistechniek doet ook 
prima dienst bij het betere peuterwerk in het zilte 
nat. Zo trekt een paganelgrondel de soepele top van 
de vaste stok best nog aardig krom. “Mooi toch?!”, 
becommentarieert Theo de vangst van zijn vismaat. “Je 
zit zo een paar uurtjes heerlijk ontspannen te vissen en 
het blijft altijd leuk om te zien wat voor verrassingen er 
allemaal boven water komen.”

>> MATERIAAL
Voor dit type zeevisserij kun je tal 
van hengels gebruiken, zo lang het 
maar kort en licht materiaal betreft. 
Theo’s speciale, zelfgemaakte hen-
geltje van één meter lang voor het 
pielen tussen de blokken is ietwat 
specialistisch, maar met een lichte 
spinhengel of een old school winkle 
picker van om en nabij de twee 
meter kun je ook prima peuteren. 
Combineer de hengel met een klein 
formaat molen (1.000 serie) die is 
voorzien van 22/00 nylon. Dit is 
slijtvaster dan een gevlochten lijn, 
wat prettig is aangezien je tussen of 
vlakbij de rotsblokken vist.

>> MONTAGE
Net als het materiaal is ook de mon-
tage bijzonder eenvoudig. Op Theo’s 
hoofdlijn komt een gewichtje van 
zo’n vijf gram om het aas op diepte 
brengen. Direct daaronder volgt een 
wartel ter bevestiging van de nylon 
onderlijn. Die laatste is zo’n 10 tot 15 cm 
lang en heeft een diameter van 16/00. 
Aan het einde zit een haakmaatje 16 
tot 12 waarop een stukje zager of een 
made wordt geprikt. Siebe kiest voor 
een onderlijn met aan het uiteinde een 
dropshotgewichtje van 5 tot 7 gram 
en daarboven drie zijlijntjes van 5 cm. 
Dit om met één onderlijn tegelijkertijd 
meerdere waterlagen af te kunnen 
vissen.”
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