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>> ZEEVISSEN > OP DE PIEREN VAN SCHEVENINGEN

In de wintermaanden zijn de havenhoofden van 
Scheveningen haast een tweede thuis voor Ed 
Stoop. Aan de hand van zijn jarenlange ervaring 
op deze betonnen kunstwerken die een eind 
in zee steken, geeft hij je vijftien tips om zelf 
succesvol vanaf het havenhoofd te vissen.
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W aar het in de zomermaanden ma-
kreel, geep, fint, zeebaars en tong 
is wat de klok slaat op het haven-
hoofd, draait het de rest van het 
jaar om klassiek zeevissen. Met 

lange werphengels en onderaan de onderlijn een be-
hoorlijk werpgewicht wordt de paternoster met twee 
of drie haken zo ver mogelijk in zee geworpen – op zoek 
naar schar, bot, wijting en gul (jonge kabeljauw). Storm 
en een stortbui uitgezonderd, sta je hier hoog en droog. 
Wil je een (favoriete) stek op de koppen van de hoofden, 
dan is het een kwestie van er op tijd bij zijn. De ruimte 
is beperkt en wie het eerst komt, die het eerst maalt. De 
uitslaper zal genoegen moeten nemen met een minde-
re stek elders. Waar je ook een plekje vindt, met de vol-
gende tips kun je als beginnend havenhoofdvisser zeker 
je voordeel doen.

15 HAVENHOOFD 
TIPS

TIP 4
VOORSLAG
Bij het vissen vanaf het havenhoofd is 
een voorslag – een schokbreker van een 
aantal meters dikke(re) lijn – onmis-
baar. Dit vanwege de verre worpen en 
het feit dat je de vangst tussen en over 
de betonblokken moet loodsen. De 
lengte van de voorslag (50 of 60/00 ny-
lon) bedraagt zo’n 10 tot 12 meter. Deze 
bevestig je met behulp van een speciale 
voorslagknoop aan de dunnere hoofd-
lijn. Aan de voorslag komt middels een 
(speld)wartel vervolgens de onderlijn of 
paternoster.

TIP 1 STEKKEUZE
Overal waar de betonblokken niet al 
te schuin en gevaarlijk liggen, kun je in 
principe vissen. Zowel aan de buitenkant 
als aan de meer beschutte binnenkant van 
de havenhoofden. Zelfs vanaf de koppen 
van de oude havenhoofden en vanaf de 
strandjes aan de binnenkant van de voet 
van de hoofden wordt in de winter dikwijls 
schar en wijting gevangen. 
Houd er wel rekening mee dat aan de 
buitenkant van de havenhoofden en voor 
de eerste grote bocht alleen tijdens de 
vloed goed kan worden gevist – bij eb is 
het door zandsuppletie te ondiep om vis te 
kunnen vangen. Met opkomend water kun 
je over de gehele lengte van de buitenkant 
van het Noorderhavenhoofd prima vissen 
(in het weekend kan het echter druk zijn 
met planksurfers). Voorbij de bocht van 
het Zuiderhavenhoofd kan vooral afgaand 
water gunstig zijn, maar is de binnenkant 
juist weer goed tijdens de vloed. 

TIP 2
HENGEL EN MOLEN
De grote werpafstanden en sterke 
getijdenstromen vragen om zwaar 
zeevismateriaal: werpgewichten van 
minstens 100 gram die zijn voor-
zien van ankers die in de zeebodem 
vastgrijpen. Kies voor werphengels 
van 4 tot 5 meter lengte die geschikt 
zijn voor werpgewichten van 100 
tot 200 gram. Combineer de hengel 
met een grote, sterke en vooral snelle 
werpmolen.

TIP 3
NYLON LIJN
Aangezien platvis en wijting nog wel 
eens aan het aas willen ‘plukken’, 
heeft een nylon lijn duidelijk de voor-
keur. Een gevlochten lijn zonder rek 
laat te snel een aanbeet zien zonder 
dat de vis daadwerkelijk ‘hangt’. De 
aanbeten op een lijn met rek zoals 
nylon zijn minder fel, maar je vangt zo 
wel meer vis. Kies voor een diameter 
van 30 of 35/00, zodat de lijn niet 
direct breekt als die onverhoopt langs 
een betonblok schuurt.
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TIP 5 ZONDER AFHOUDERS
De meeste paternosters zijn voorzien van afhouders. 
Deze dienen om de haaklijn weg te houden van de 
hoofdlijn. De 20 tot 30 centimeter lange staafjes van 
kunststof of metaal zorgen tijdens de worp voor lucht-
weerstand. Hoe dikker en langer de afhouders, des te 
minder ver de worp. Om extra ver te kunnen werpen, 
wordt daarom dikwijls gekozen voor een paternoster 
zonder afhouders. Dit nylon is minstens zo dik en sterk 
als de voorslag en voorzien van twee of drie kleine ton-
wartels – op circa 40 centimeter van elkaar – die tussen 
kraaltjes zitten opgesloten (met behulp van knopen of 
sleeves) op het hoofdgedeelte van de paternoster. Aan 
de kleine wartels bevestig je de maximaal 30 cm lange 
haaklijntjes van 35 of 40/00 nylon.

TIP 13
SCHERP RVS VISMES
Een roestvrijstalen en vooral scherp vis-
mes is onmisbaar voor de panvisser op de 
pier. Schar is bijvoorbeeld een van de sma-
kelijkste platvissen voor in de koekenpan. 
Dood de vis direct na de vangst met een ferme 
tik op de kop en snijdt het vlezige gedeelte vlak 
daarachter tot even over de helft in. Nu kun je 
de kop pakken en die er met ingewanden en 
al vanaf trekken – dat is voer voor de krabben. 
Krab vervolgens met je mes aan beide zijden 
van de vis de schubben weg en de schar is op 
zout en olie na panklaar. Let op: schar moet 
besterven en kan pas de volgende dag worden 
gebakken of ingevroren voor later.

TIP 15VOOR EN NA DE VISSESSIE
Check altijd eerst de weerberichten en het getij voordat je gaat vissen. Bij 
zeer slecht weer en storm worden de hekken van de havenhoofden geslo-
ten. Wil je echter toch gaan vissen? Zoek dan je heil op een van de eerder 
genoemde strandjes aan de voet van het hoofd of bij de smalle doorgang 
(ook wel bekend als de Pijp). En zit je visdag erop? Gooi je afval dan in de 
vuilniszakken aan de torentjes op het eind van de havenhoofden of neem 
dit mee naar huis. Zie je rotzooi van anderen liggen? Neem dit dan ook 
gelijk even mee zodat de pieren schoon blijven. 

TIP 10
BAGAGEWAGEN
Vanaf de parkeerplaatsen – 
bij het Noorderhavenhoofd 
is het gratis parkeren van 
november t/m februari, 
bij het Zuiderhavenhoofd 
overdag vrij parkeren en 

van mei tot oktober vanaf 18.00 tot de volgende ochtend 
betalen – is het een behoorlijk eind lopen naar de betere 
stekken op het havenhoofd. Een bagagewagentje voor je 
materialen scheelt dan een hoop gesjouw. Ook een vouw-
fiets kan handig zijn om bij de stek te komen.

TIP 14
EMMER AAN TOUW
Op het havenhoofd ben je meters 
van het water verwijderd. De 
enige mogelijkheid om aan water 
te komen is middels een emmer 
aan een lang touw. Na het kuisen 
van de scharren of het rijgen van 
pieren en zagers wil je immers de 
vis afspoelen of je handen kunnen 
schoonmaken – zeker als je daarna 
nog een hapje wilt eten.

TIP 12
HENGELSTEUN
De bekende driepoot is op pieren en havenhoof-
den de meest gebruikte hengelsteun, maar hier 
kleven toch enkele nadelen aan. Ze nemen op een 
druk bezet havenhoofd veel ruimte in en dienen 
altijd te worden verzwaard met een tas of em-
mer water of zand zodat ze niet omver worden 
getrokken door wind of stroming. Handige 
doe-het-zelvers en doorgewinterde havenhoofd-
vissers gebruiken daarom hengelsteunen die 
je op de betonnen rand van de havenhoofden 
kunt vastklemmen. Die staan steviger en nemen 
minder ruimte in.

TIP 9 AAS
Zeepieren en – als goede tweede – 
zagers staan met stip bovenaan als 
zeeaas. De zeepier heeft vers en le-
vend de meeste vangkracht, de zager 
juist als hij een weekje in een krant 
verpakt zit en wat onaangenaam 
begint te geuren. Zeepieren worden 
meestal in zijn geheel over de haak 
geschoven, terwijl zagers (zeker de 

wat grotere) meestal in twee of drie 
stukken verdeeld op de haak worden 
geregen. Zeepieren en zagers zijn 
in veel hengelsportwinkels te koop, 
zeker wanneer die langs de kust zijn 
gevestigd. In Scheveningen kun je 
aan de Dokter Lelykade (1e Binnen-
haven) dagelijks al om 6.00 terecht 
voor zeeaas.

TIP 11 AASNAALD
Zeepieren en zagers zet je het beste met een aasnaald op de haak. Prik de 
punt van de naald door het dunne(re) uiteinde van de worm en schuif de 
naald voorzichtig door de gehele zeepier zonder hem lek te prikken. Zet de 
haakpunt vervolgens in het holle uiteinde van de naald, houd de lijn aan de 
haak strak en schuif de zeepier vanaf de naald over de gehele haak. De dikke 
kop van de worm hangt nu in de haakbocht en achter de weerhaak, zodat 
de kans dat deze bij een krachtige worp van de haak vliegt minimaal is. Kies 
voor het gemak een wat langere aasnaald: daar kun je meerdere zeepieren op 
rijgen en zo snel drie haken beazen. 

TIP 8 STEVIGE HAAK
Kies voor een stevige haak, want in tegenstelling 
tot het strand kun je de vangst op het havenhoofd 
niet rustig naar je toe trekken – die moet een eind 
omhoog worden getild. Een dunne, buigzame haak 
kan je dan vis kosten. De langstelige, gesmede F36 
nummer 6 van Gamakatsu is de ideale haak voor 
platvis en wijting, maar ook een goed gehaakte gul 
van een kilo til je hier gerust nog aan omhoog.

TIP 6 EXTRA MATERIAAL
Reservemateriaal is op het havenhoofd geen overbodige 
luxe. Zorg dat je altijd wat extra haken in verschillende 
maten, (speld)wartels en extra klosjes lijn met voorslag-
nylon en nylon voor haaklijnen bij je hebt. Voor die 
laatste is het geheugenvrije Amnesia erg populair. De 
versies met een trekkracht van 6 en 9 kilo worden het 
meest gebruikt. Een extra met lijn gevulde spoel bij de 
werpmolen mag trouwens evenmin ontbreken in de 
uitrusting.

Zorg dat je 
werptechniek in orde is 
en je keer op keer keurig 

recht vooruit kunt werpen 
voordat je aanschuift tussen  

het legioen van ervaren 
havenhoofd - 

vissers
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TIP 7  WERPGEWICHT
Zeevissers kiezen steeds vaker voor loodalternatieven als werpgewicht. De 
varianten van ijzer, beton en wat dies meer zij dient wel aerodynamisch te zijn 
om de benodigde werpafstand te kunnen halen. En voorzien van ankers om 
de haken en het aas in de stroming op hun plek te houden – aan paternosters 
die in sneltreinvaart over de bodem rollen vang je namelijk geen vis. Bij weinig 
tot geen stroming kan tijdelijk voor een werpgewicht zonder ankers worden 
gekozen. Let op dat je voor vaste ankers kiest, aangezien wegklapbare ankers 
door het botsen tegen de betonblokken al snel niet meer goed functioneren.


