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Onder de torenhoge cruiseschepen en immense 
zeeschepen die het Noordzeekanaal doorkruisen bevindt 

zich een ‘zoute tong’. In deze zoute onderste laag van 
dit binnenwater kun je in de zomermaanden en vroege 

herfst tong vangen. Op een zomeravond laten Pieter 
Beelen en Orhan Adolfse zien hoe je deze heerlijke zeevis 

met zoetwatermateriaal aan de schubben komt.
TEKST: PIETER BEELEN > FOTOGRAFIE: SANDER BOER

ZOET-ZOUTE
TONGEN

VISpas

Een experiment met een fluorescerend 
werpgewicht leverde ook tong op.
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Op een paternoster 
met drie haken kun 

je door op iedere haak 
ander aas te prikken vrij 
snel achterhalen wat die 

sessie het meeste 
succes oplevertHoewel vismaat Orhan geen doorgewin-

terde zeebonk is, rijgt hij toch vrij be-
hendig drie zeepieren op de aasnaald 
om daarmee de drie haken van zijn pa-
ternoster te vullen. Met een stevige 

zwiep van de karperhengel ploft de montage op een 
slordige zestig meter uit de oever in het water. Zelf kies 
ik voor zagers en een heavy feederhengel en haal ik een 
afstand van zo’n zeventig meter. Nu het nog vroeg in de 
avond is zoeken we de tong richting de vaargeul, maar 
naarmate de tijd verstrijkt komt Solea solea richting de 
schemering dichter naar de kant. Dan zakt het kwik 
naar aangenamere waarden en brengt de zomeravond 
naast wat verkoeling als het goed is ook tong.

KITE DOOR HET WATER
Na tien minuten draaien we de montage binnen om 
het aas te controleren. Slechts één zager is eraf gege-
ten, dus de krabben zijn niet erg actief. Ook de vis lijkt 
lamgeslagen door de hitte, want het eerste uur zien we 
geen enkel teken van leven op de hengeltoppen. Maar 
dan buigt uit het niets mijn hengeltop flink door om 
vervolgens te staan ‘klapperen’. Beheerst draai ik de lijn 
strak – aanslaan is niet nodig met werpgewichten van 
ruim 100 gram – en meteen voel ik dat het om een gro-
te vis gaat. De tong kromt zich zodat hij als een kite door 
het water gaat. Dit maakt dat ik alle zeilen bij moet zet-
ten om de vis over de taludrand te draaien. Mede dank-
zij de 4.20 meter lange hengel lukt dit en zien we even 
later een flinke tong uit het water opdoemen. Met 33,5 
centimeter is dit een heuse lap – wat een start! Na een 
paar foto’s krijgt-ie een stevige tik op de kop en gaat 
deze tong de koelbox in. 

START AASPERIODE
Zodra de schemer intreedt biedt dat eindelijk ook wat 
verkoeling. Na een bloedhete zomerdag is het heerlijk 
om nog lekker lang buiten te zijn en dan is tongvissen 
een prima bezigheid. De lichten van de industrie in de 
omgeving zorgen voor een speciale sfeer en zijn ook een 
teken dat de aasperiode begint. De tong reageert vrij-
wel meteen en in de loop van de avond komen de nodi-
ge vissen op de kant. Zes stuks zijn aan de maat, de rest 
haalt de minimummaat van 24 cm niet en mag weer 
zwemmen. Tegen middernacht is de beet er wel uit en 
gaan we op huis aan. Met in totaal twintig tongen – plus 
bijvangst van bot, steenbolk en kleine wijting – is het 
een mooie sessie geweest. Om zelf ook een leuke avond 
aan het Noordzeekanaal te kunnen beleven hebben we 
een aantal praktische tips voor je op een rij gezet. 

ZOETWATER-
MATERIAAL
Omdat extreem verre worpen 
meestal niet nodig zijn kun je op 
het Noordzeekanaal prima uit 
de voeten met karper- of heavy 
feederhengels. Dus ook als je geen 
zeevisser bent kun je hier met je 
zoetwatermateriaal aan de slag. 
Werpgewichten van 60 tot 150 
gram voldoen naar gelang de 
sterkte van de stroming. Een molen 

vanaf het 6000-formaat 
(liefst een big pit model) zorgt 
ervoor dat je snel genoeg 
kunt binnen draaien, zodat 
je montage niet vast komt te 
zitten in de steile taludrand. 
Kies voor minimaal 30/00 
nylon of een 12/00 tot 
14/00 gevlochten lijn waar 
je een paar meter lange 
voorslag van 40/00 nylon 
aan knoopt. Dit zodat je 
minder snel lijnbreuk hebt 
als je lijn toch het talud 
raakt. De onderlijn komt 
wél uit de zeevisserij en 
bestaat uit een driehaaks 
paternoster, met plastic 
of metalen afhouders.

ZAGERS EN 
ZEEPIEREN
Tong is verzot op zagers en zeepie-
ren. Met zagers kun je flink variëren: 
van stukjes zagers, hele zagers, wat 
‘rijpere’ zagers met een luchtje, 
kweekzagers, steekzagers tot en 
met slikzagertjes. Wat je op de haak 
prikt is een kwestie van smaak en 
van vertrouwen. Op een paternos-
ter met drie haken kun je door op 
iedere haak ander aas te prikken 
snel achterhalen wat die avond de 
meeste aanbeten oplevert. Bestel 
het aas een dag van tevoren bij een 
hengelsportzaak in de buurt of op 
jouw route naar het Noordzeeka-
naal. Zo voorkom je teleurstellingen. 
Een koelbox met koelelementen 
zorgt ervoor dat het aas lang goed 
blijft en je de hele sessie van vers 
aas bent voorzien.
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De bonte mix 
van mogelijke 

(bij)vangsten maakt 
de visserij aan het 
Noordzeekanaal 

extra leuk
AVONDSCHEMER
Tong aast graag in de schemerperiode en komt 
dan ook dichter onder de kant (tot 30 à 40 meter, 
waar de eerste taludrand zich bevindt), terwijl je ze 
overdag van ver moet halen. De lange zomeravon-
den zijn daarom ideaal, maar de herfstperiode – tot 
ongeveer de eerste nachtvorst, meestal ergens in 
oktober – is zeker net zo goed. Begin bij daglicht en 
vis tot in het donker door om de kans op vis te ver-
groten. Vergeet je hoofdlamp, breekstaafjes voor op 
de hengeltoppen en anti-muggenspray niet. Blijf je 
langer dan twee uur na zonsondergang zitten? Zorg 
dan dat je in bezit bent van de landelijke NachtVIS-
toestemming. Deze hologramsticker kost slechts een 
tientje een plak je eenvoudig op de achterkant van 
jouw VISpas.

ZEEVIS IN EEN  
KANAAL
Het Noordzeekanaal valt officieel onder het binnenwater 
– met de VISpas mag je er vissen met twee hengels die 
ieder zijn voorzien van maximaal drie haken – maar is 
een fijne zeevisstek. Je kunt er bijna altijd terecht omdat 
je minder afhankelijk bent van de wind dan op het strand 
of op de pier. De vlakke ondergrond van gras maakt dat je 
stabiel staat en je materiaal na afloop van de sessie niet 
onder het zand zit. Bovendien kun je de auto doorgaans 
vlakbij de stek parkeren. Goed bereikbare stekken zijn 
het pontje in Velsen en het pontje bij Buitenhuizen. Valt 
er langere tijd weinig neerslag, dan trekt de zoutwater-
laag – die zwaarder is dan zoetwater en zich onderin de 
waterkolom bevindt – verder naar binnen toe richting 
Amsterdam. Ook de zeevis beweegt mee, zodat je deze 
dan nog verder van zee kunt vangen.

UITSCHIETERS 
EN BIJVANGST
In het Noordzeekanaal zijn de tongen 
doorgaans wat kleiner dan wanneer 
je ze vanaf het strand of havenhoofd 
vangt, maar uitschieters van 30 cen-
timeter of meer zijn zeker mogelijk. 
Meestal vang je per sessie wel enkele 
maatse vissen die een smaakvol maal 
opleveren – tong is een echte lekkernij. 
Houd daarbij wel de minimummaat 
van 24 centimeter in de gaten. Aan het 
Noordzeekanaal vindt bovendien re-
gelmatig controle plaats. Behalve tong 
maak je ook kans op bijvangst in de 
vorm van bot, steenbolk, zeebaarsjes, 
scholletjes, paling en wijting. Verder 
zijn verrassingen mogelijk zoals puitaal, 
rode poon, tarbot, griet en soms ook 
exotische vissoorten die met het bal-
lastwater van zeeschepen zijn meege-
lift. Je weet dus nooit zeker welke vis er 
aanbijt, wat het vissen aan het Noord-
zeekanaal extra spannend maakt.

@orhan_fish


