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>> ZEEVISSEN > WINTERVISSERIJ IN IJMUIDEN

Fanatiek zeevisser Mark Nijman (34) kent 
bijna blind de weg over de noordpier van 
IJmuiden, een van zijn favoriete stekken aan 
de Noord-Hollandse kust. Op een grauwe 
najaarsochtend laat de geboren Heemskerker 
zien hoe hij hier op schar en wijting vist.
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MET ÉN VANAF

OP SCHAR & WIJTING
DE ZEEPIER



>>

Een paar nette wijtingen komt op de kant.
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 “Let’s go”, klinkt het opgetogen terwijl Mark 
routineus op zijn elektrische vouwfiets 
stapt. Rustig steppend gaat hij vooruit als 
we vanaf de parkeerplaats de noordpier 
oplopen. “Wel zo makkelijk toch? Die pak-

weg 1.400 meter heen en terug met materiaal is aardig 
wat. Helemaal als je net als ik vaak meerdere keren per 
week de pier op gaat.” Ook het warmtepak van Mark 
blijkt bepaald niet overdreven wanneer de lichte mie-
zer onderweg aanzwelt. Koud is het niet, maar de lich-
te westenwind maakt het guur – en toch is het druk op 
de pier. “Daar vlak voor die mannen moeten we zijn”, 
klinkt het terwijl hij in de verte wijst. “Kort bij de kant is 
het daar net iets dieper. Een mooie stek voor gul.”

WAAR ARSENAAL
Gul? We gingen vandaag toch voor schar en wijting? 
“Gul is eigenlijk mijn favoriete vis, dus daar ga ik 
in het begin ook één hengel voor inzetten. 
Als dat niets oplevert, schakel ik volledig 
over op schar en wijting”, stelt Mark ons 

plonst op zo’n 120 meter afstand, waar volgens Mark 
zo’n zes meter water staat. Helemaal onderaan de lijn 
van de tweede hengel, bedoeld voor gul, monteert 
hij via een breeklijntje een zelf gegoten betonnen 
werpgewicht van 70 gram met daarboven één zij-
lijn in plaats van drie. Opvallend is de forse haak-
maat 3/0 met daarop een hele tros pieren. “Gul 
is vraatzuchtig en zit meestal tussen de stenen, 
dichtbij de oever”, verklaart Mark terwijl hij het 
aas met een rustige worp zo’n tien uit de kant legt. 
“Verder weg is echt niet nodig. Ik schat het daar een 
meter of drie diep.”

BEKEND GEZICHT
“En nu is het wachten”, vat Mark de situatie samen als 
zijn hengels tegen de steun staan. De pier stroomt lang-
zaam vol en Mark weet waarom: de zuidpier is al een 
tijd afgesloten vanwege onderhoudswerk waardoor 
vissers alleen op de noordpier terechtkunnen. “Mede 
daarom vis ik hier eigenlijk vooral ’s nachts”, vervolgt 
Mark. “Dan is het stukken rustiger en bovendien aast ‘Met  

die 1400 meter 
heen en terug is  

een vouwfiets  
ideaal’

gerust. De wind mag van hem wel wat steviger, legt 
hij uit terwijl hij over het water tuurt. “Bij ruiger weer 
komt de vis het meest los. Wat het getij betreft is onze 
timing wél uitstekend: het hoogtij is nét ten einde en 
door het afgaand tij begint het nu te stromen. Daar 
houdt schar van.” Mark parkeert zijn fietsje, opent de 
blauwe viskist en tovert een arsenaal aan spullen te-
voorschijn. Molens, onderlijnen, haken, aas en klein ge-
reedschap: werkelijk alles heeft een eigen plekje in de 
bak en ligt tegelijkertijd voor het grijpen. “Zo heb ik al-
tijd alles bij me maar kan ik tegelijkertijd in no time 
verkassen”, verklaart Mark. “Dit krijg je als je al heel 
lang vist en ’n beetje een materiaalfreak bent.”

TWEE HENGELS
Nadat hij zijn hengel voor schar heeft opgetuigd, rijgt 
Mark met behulp van een aasnaald drie zeepieren op 

zijn haken. Vervolgens legt hij aan voor de worp en 
kijkt ter controle één keer kort achterom. Zoef! 

Met een getrainde beweging lanceert hij het 
werpgewicht, dat hoorbaar in de golven 

Voor het vissen op afstand adviseert Mark het 
gebruik van een nylon hoofdlijn. “Gevlochten 
lijn rekt minder en is daardoor gevoeliger, maar 
juist daardoor zie je ook continu de deining van 

het water op je top. Aanbeten zijn daardoor 
moeilijker te onderscheiden. Hoever mijn 

aas in het water ligt, zie ik aan de kleur van 
de lijn op mijn spoel omdat elk deel een 
andere kleur heeft. Belangrijk bij het vissen 

op afstand is ook dat de lijn taps toeloopt. 
Zo’n ‘tapered’ lijn wordt op de laatste vijftien 

meter geleidelijk dikker en dat is nodig tijdens het 
werpen, omdat daar enorm veel kracht vrijkomt. Voor 
het geval dat dikke deel toch een keer breekt, zijn er 
speciale tapered lijnen op klosjes te koop die je via een 
knoop aan de hoofdlijn bevestigt.”

DOORSNEE 
SET-UP 
Hengel: 
4.20-4.50 meter, werpgewicht 
100-250 gram
Strandmolen: 
10.000-formaat
Hoofdlijn: 
23/00 mm nylon (tapered) 
Onderlijn: 
150-180 cm (70/00 mm) met drie 
staande haaklijnen van 35 – 40 
cm (40/00 mm Amnesia) 
Haken: 
maat 6 met lange steel
Werpgewicht: 
140-150 gram, liefst 
gestroomlijnd

>> ‘TAPERED’ NYLON:  
VERDER WERPEN
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Mark verzwaart zijn steun met een fikse waterzak die hij centraal bevestigt. “Niet alleen door de wind, maar 
ook door een harde aanbeet – bijvoorbeeld van gul – kunnen je hengels zomaar omver worden getrokken.”
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de gul ’s nachts het best.” Diverse vis-
sers maken in het voorbijgaan een 
praatje met Mark en informeren naar 
de vangsten. De meeste kennen 
hem van de hengelsportafdeling 
van Dierenwereld van Someren 
in Heemskerk. “Ik begon er ooit op 
mijn dertiende – toen nog vrijwil-
lig na schooltijd – en ben er daar-
na nooit meer weggegaan”, schetst 
Mark nadat hij een vaste klant suc-
ces heeft gewenst. “Inmiddels heb ik een vast contract 
en ben ik compleet met het bedrijf vergroeid. Het bevalt 
me nog steeds uitstekend.” Mark opent de krant met 
verse pieren en rijgt zijn haken weer vol. “Inderdaad, dit 
aas komt ook van ons.”

JONGE WIJTING
“Ja, kijk”, meldt Mark enthousiast terwijl hij naar de lin-
ker hengeltop wijst. Een lichte trilling verraadt leven, 

maar een overtuigende aanbeet blijft 
uit. Na een korte check blijkt de haak 
leeg gevreten. “Krabben”, klinkt het 

mompelend. “Daarom moet je hier dus 
regelmatig je aas controleren.” Als op 

de haak een nieuwe zeepier zit en de ‘kor-
te’ hengel weer is ingelegd, draait Mark zijn 

andere hengel binnen. Een jonge wijting, waar-
van de aanbeet nauwelijks zichtbaar was, blijkt het 
aas compleet te hebben verzwolgen. Na een paar foto’s 
zwemt de vis alweer. “Die haalde bij lange na de mini-
mummaat niet en áls ik al vis meeneem, is het meest-
al gul”, verklaart Mark, die na nog een paar wijtingen 
besluit om ook de ‘korte’ hengel om te bouwen tot een 
verre. De onderlijn – met drie haken in plaats van één 
en een zwaarder gewicht – is in een mum van tijd ver-
wisseld.

SCHARREN
“Dit begint erop te lijken”, klinkt het even later als Mark 

>> HANDIGE 
APPS
Mark gaat nooit op pad zonder 
vooraf het weer en getij te chec-
ken. Gratis apps zoals Windfinder 
en Tide Prediction zijn hem daar-
bij van dienst. “Vrijwel alle zeevis 
– ook schar – aast doorgaans het 
best bij afgaand tij, dus mik daar 
altijd op”, legt hij uit. “De wind 
moet uit de juiste hoek komen 
(liefst west of zuidwest) en mag 
natuurlijk niet té sterk zijn. Vanaf 
windkracht 6 uit het (noord)
westen sluit de Reddingsbrigade 
de noordpier bij Wijk aan Zee 
af. Volkomen terecht, want dan 
slaan de golven eroverheen en 
wordt het gevaarlijk.”

‘Betonnen 
werpgewichten 

zijn een uitstekend 
loodalternatief’

Mark’s zorgvuldig geordende viskist.

Tref je een school 
scharren, dan kan het 
bingo zijn.

twee knappere wijtingen binnendraait. Hopend op 
schar onthaakt hij de vissen om snel de haken opnieuw 
te beazen. Iets verderop komt een platvis op de kant en 
even later heeft ook Mark succes: een nerveus trillende 
hengeltop leidt de eerste schar van de dag in. Een kwar-
tiertje later volgt ook nummer twee. “Mooie maatjes”, 
constateert Mark tevreden nadat hij ook deze vis heeft 
teruggezet. Na een blik op zijn horloge begint hij alvast 
één hengel af te tuigen. De plicht roept: diezelfde mid-
dag moet hij gewoon weer ‘aantreden’ op het werk. “Je 
ziet het: vissen op schar is geen hogere wiskunde maar 
vooral een kwestie van blijven zoeken naar de juiste af-
stand – én van geduld”, vat Mark de ochtend samen. 
“Als je een grote school treft, kan het ook zomaar bingo 
zijn.” Meer zeevistips omtrent aas, materiaal en ande-
re aspecten? Ga dan naar www.vissendoejezo.nl voor 
een snelcursus zeevissen. Check daarnaast ook eens de 
Facebookpagina van De Strandprutsers, waar dertien 
bevriende zeevissers – waaronder medeoprichter Mark 
– hun kennis en ervaringen delen.


