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KIEZELS, KEIEN 
EN KABELJAUW
Vingen we gul en kabeljauw enkele decennia terug nog volop vanaf de stranden; 
tegenwoordig concentreert de kantvisserij op deze gulzige vreetzakken zich 
voornamelijk in wat dieper water. Denk dan aan stekken bij en tussen steenstort 
en andere obstakels, zoals die bij de pieren van IJmuiden. En daarom gaan we met 
Visblad TV deze maand op pad met zeeviscrack Rik Hagedoorn, die het vissen op 
dit soort ‘vuile stekken’ helemaal eigen heeft gemaakt.
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We praten honderduit over de 
gullen die je daar kunt vangen, 
en hoe je er tegenwoordig moet 
vissen. Zijn mooie strandhen-
gels en molens voor het verre 
werpen laat Rik vandaag even 
voor wat ze zijn. Die maken 
nu namelijk plaats voor twee 
al wat oudere doch loeisterke, 
stugge en boomlange ‘stok-
ken’ die al de nodige littekens 
vertonen van het rauwe werk 
op de pier. Daar is alles wat je 

ziet immers ruw en van steen, 
blijft niets krasvrij en is vissen 
op kabeljauw en zeebaars een 
kwestie van buigen of barsten. 
Ook kiest Rik in plaats van 
lood heel milieubewust voor 
een partij oud ijzer en flinke 
kiezels.

ZUIDpIER
Als de koffie nogal heet naar 
binnen is gewerkt en een por-
tie mesheften en dikke, zwarte 

zeepieren 
in bakjes is gestopt, gaat het 
snel richting de Zuidpier. Op 
de ‘Noord’ had ook gekund, 
maar daar is het nu – laat in 
de ochtend – al razend druk 
met vissers. Veel drukker dan 
op ‘de Zuid’. Respect voor de 
ouderdom doet mij even later 
keurig achterop de scooter van 
Rik belanden, terwijl camera-
man Sytse en fotograaf Bram 
de drie kilometer beton van de 
pier te voet afleggen. Daardoor 
zijn Rik en ik al visklaar als de 
rest arriveert, en vangt Rik in 
de bocht van de pier al snel het 
eerste gulletje van de dag. Een 
‘tor’ van hooguit 30 cm, die 
weer snel terug gaat in zee.

MInIVIs
Daarna volgen voortdurend 
vinnige tikken op de hengel-
toppen, die behoudens één 
mager steenbolkje echter niet 
worden verzilverd. Tussen 
de stenen van de pier leven 
naast krabben immers heel 
veel mini-gulletjes en steen-
bolkjes die maar wat graag 
aan je aas plukken zonder 
zichzelf daarbij aan de grote 
gulhaak te prikken. Zelf krijg 
ik met een verre worp en een 
gewone platvispaternoster ook 
voortdurend beet, wat keer op 
keer kleine wijting oplevert. 
Grotere vis lijkt op onze stek 
te schitteren door afwezigheid 
en louter op de kop van de pier 
voorradig. Alleen staat het daar 
al vol met vissers en hengels. 
Want wie het eerst komt, die 
het eerst maalt. Het blijken 
echter voornamelijk klanten 
van Rik, die ten behoeve van 
Visblad TV best wel een stukje 
willen inschikken wanneer Rik 
dat vriendelijk vraagt.

A

Deze maand in Visblad TV een spoedcursus gul 
vissen tussen de blokken van de pier in IJmuiden.

STERKE STOKKEN EN 
WERKPAARDEN
Voor het zware werk op gul tussen de keien van 
de pieren en havenhoofden, heb je een bijzonder 
krachtige hengel nodig van 4 tot 5 meter lengte, 
met 150 tot 250 gram werpgewicht. Molens 
hoeven niet per se supersnel te zijn, omdat je bij 
meer snelheid vrijwel altijd aan kracht inboet. 
Neem daarom een krachtige molen die bijvoor-
beeld geschikt is voor het bekende wrakvissen 
op zee. Een echt werkpaard dus!

laat je mooie hengels thuis en neem ‘lomp sterke’ poken mee.

ls we Rik ’s ochtends 
vroeg in zijn hengel-
sportwinkel in Bever-

wijk treffen, staat de koffie al te 
dampen en komt het gesprek – 
hoe kan het ook anders – met-

een op de pieren van IJmuiden. 
De Noordpier en de Zuidpier 
zijn Rik’s lievelingsstekken. 
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’paTaTVos’
Maar nog voordat we verkassen 
worden we getrakteerd op een 
van de meest bizarre taferelen 
ooit. Terwijl een zeehond ons 
eigenwijs met de kop boven 
water gadeslaat en daarachter 
drie bruinvissen duidelijk 
zichtbaar zijn, staat achter ons 
ineens een prachtige volwassen 
vos aan onze tas te snuffelen. 
Drie kilometer van de veilige 
duinen verwijderd en toch to-
taal niet bang. Deze ‘patatvos’ – 
zo worden de handtamme vos-
sen aan zee vaak gekscherend 
genoemd – eet smakelijk een 

broodje kaas van Rik en poseert 
voor onze camera’s alsof het de 
gewoonste zaak van de wereld 
is. Vooral vis schijnt ‘Reintje’ 
op de pier in leven te houden. 
Maar wanneer wij hem even 
later op weg naar de kop van 
de pier een kakelvers wijtinkje 
voorhouden, haalt hij zijn neus 
op en lijkt te vragen: “Waar 
blijft mijn kaas?”

Raak!
Eenmaal op de kop van de 
Zuidpier aangekomen, zien 
we meteen een paar maatse 
gullen van 40 cm+ gevan-

benieuwd naar de gastrol van deze IJmuidense patatvos? 
check dan snel de nieuwe aflevering van Visblad TV!

naast gul kun je hier ook je hart 
ophalen aan wijting en schar.

MONO OF GEVLOCHTEN
Wat betreft de lijn kun je voor gewone nylon kiezen. Dan kom je wel al snel 
uit op minstens 45/00. Rik geeft daarom de voorkeur aan gevlochten 
lijn met een dikke van 30/00 of 35/00, direct aan de onderlijn geknoopt. 
Dus zonder voorslag. Supersterk en zonder rek stelt een dergelijke lijn je 
in staat om flink door te halen als een dikke vis het aas heeft gepakt. Met 
elastisch nylon vol met rek gaat dat veel moeilijker. Dan moet je veel meer 
pompen, wat in dit geval dikwijls verzuipen betekent.

ONDERLIJN MET BREEKLIJN
Speciaal voor de visserij op ‘vuile grond’ kiest Rik voor een onderlijn met 
breeklijn. Dat wil zeggen dat hij heel simpel een driewegwartel gebruikt, 
met aan het oog aan de zijkant van de wartel een circa 30 cm lange haaklijn 
van 50/00 tot 60/00 Amnesia. Aan het bovenste oog van de wartel komt 
de gevlochten hoofdlijn en aan het onderste oog een circa 60 cm lange 
breeklijn van 40/00 nylon (dus zwakker dan de haaklijn en hoofdlijn) met 
daaraan het lood of de loodvervanger. Heb je een gul aan de haak en loopt 
het werpgewicht vast tussen de keien, dan trek je eenvoudig de breeklijn 
stuk en kun je de vis probleemloos binnendraaien.

gen worden – kabeljauw van 
onder de 60 cm noemen 
we immers gul. Al zijn er 
vissers die groot en klein gul 
noemen of juist kabeljauw. 
Het gaat immers om één en 
dezelfde vissoort. Als Rik zijn 
onderlijn amper 30 meter 
van de voet van de pier in zee 

WAAR EN WANNEER
Hoewel de gullen heel het jaar tussen de stenen van de pieren bij IJmuiden 
(en bijvoorbeeld ook de Scheveningse havenhoofden) te vinden zijn, is 
toch vooral de periode oktober tot april favoriet. Dan worden vaak ook de 
grotere exemplaren, tot soms wel 70 cm, gevangen. Zowel eb als vloed 
kunnen gunstig zijn. Bij vloed is de afstand tussen de zee en de zeevisser 
echter wel meters korter dan bij eb. Dat maakt de dril en vangst van een 
flinke vis stukken eenvoudiger dan wanneer je die meters meer omhoog 
moet takelen. Bovendien is de getijdenstroom bij vloed sterker dan bij eb, 
wat sowieso gunstig is voor de vangkansen.

KIEZELS EN IJZER
Vanwege het feit dat werpgewichten bij deze vorm van zeevisserij voortdu-
rend vastraken, lood nogal prijzig is en vooral niet in de natuur thuishoort, vist 
Rik met kiezelstenen en stukken ijzer als werpgewicht. De stenen verkoopt hij 
voorzien van een oogje in de winkel, de keuze aan oud ijzer is haast onbeperkt. 
Moeren en bouten, maar ook stukken betonijzer, bougies en delen van een 
fietsketting. Zelfs rauwe aardappelen met daarin een flinke kram heeft Rik 
in zee geworpen en ook dat werkt. Zeker bij de 
‘breeklijn-techniek’ is het eigenlijk zelfs 
‘not done’ om nog lood te gebruiken. 
Kies voor een loodvervanger!

loodvervangers zoals 
steen: milieuvriendelijk en 
ideaal bij obstakel-stekken.

AAS EN HAAK
Wat Rik betreft zijn grote, zwarte 
zeepieren en mesheften bij uit-
stek het aas voor gul. Vooral een 
cocktail van beide is bijzonder 
effectief. Zijn de mesheften vers 
en levend, dan kun je zo een 
stuk of een hele mesheft op de 
haak rijgen. Ontdooid en uit de 
vriezer afkomstig, heb je spe-
ciaal bind-elastiek nodig dat je 
in de hengelsportwinkel koopt. 
Dit alles rijg je op een forse en 
vooral sterke kabeljauwhaak 
nummer 1 – afhankelijk van 
het formaat vis soms zelfs 
op een 3/0 haak. Wees ook 
vooral niet zuinig met aas, 
want gul heeft een flinke muil 
waar een aardige hap eten 
in past.

heeft geworpen, volgt vrijwel 
meteen een flinke beuk op 
de hengeltop. Rik aarzelt 
geen moment en begint aan 
de molen te draaien of zijn 
leven ervan afhangt. Dat moet 
ook wel, want met zoveel 
keien onder water wordt elke 
aarzeling of verslapping bij 

het binnendraaien meteen 
afgestraft. Een mooie dikke 
gul van zo’n 45 cm kan even 
later vereeuwigd worden 
– spoedig gevolgd door de 
nodige soortgenoten. Missie 
meer dan geslaagd! Check 
voor een videoverslag van 

deze visdag daarom gauw de 
nieuwe aflevering van Visblad 
TV. Dat kan door de QR-code 
te scannen, te kijken op 
www.hetvisblad.nl, en uiter-
aard ook op onze Facebook-
pagina (www.facebook.com/
hetvisblad). Doen!

Gevlochten hoofdlijn heeft nauwelijks rek.

Zorg altijd dat de breeklijn 
dunner is dan je aaslijn.

op de Zuid- en noordpier van IJmuiden 

is een verre worp overbodig.

Van oktober tot april is IJmuiden een topstek voor gul.

Een cocktail van een mesheft 

en grote zeepieren is top.


