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VanG Ze in de VeiliGe HaVens

TEKST KEES WESTDORP FOTOGRAFIE ROB KRAAIJEVELD EN BRAm BOKKERS

De Nieuwe Waterweg is ook in maart en april nog een goede stek voor gullen.

Het lood trekt de onderlijn strak tegen de wartel aan. Haak je een 
vis, dan wordt het lood als een jojo omhoog getrokken waardoor 
het minder snel vast raakt.

  (foto: Bram Bokkers)
Gulhaak maat 1/0

100 cm 60/00 nylon loodlijn175 gram ankerlood Sterke zeewartel

plastic kraaltje

6 meter 50/00 nylon 
voorslag

dag, avond en nacht kun je zoals 
gezegd tussen de strekdammen 
terecht voor je gul. Met name op 
de stranden van Hoek van Holland 
(zoals gezegd zijn er uitzonderin-
gen) en de Slufter is het ’s avonds 
vaak beter dan overdag.  

MaTeriaal 
De gullen zijn stukken kleiner dan 
vroeger, maar de omstandigheden 
– met name in de Waterweg – vra-
gen toch om vrij zwaar materiaal. 
Vooral op de diepere stukken 
zijn door een groot diepteverschil 
steile randen aanwezig waar de vis 
overheen gedraaid moet worden. 
Verder ligt er onder de kant vaak 
een dijkversteviging van grote 
stenen, die tot wel 20 meter uit de 
kant door kan lopen. Laten we even 
kijken naar de afzonderlijke onder-
delen van onze uitrusting. 

1 Hengel 
Voor het hele Europoortgebied 
geldt dat je voor een zo lang mo-
gelijke hengel kiest. Dit omdat je 
de vis over obstakels (steile taluds 
en steenstorten) heen moet tillen. 
Persoonlijk vis ik zelf het liefst met 
hengels van 5 of 5,5 meter lengte. 
Behalve de lengte is ook een stevige 
ruggengraat noodzakelijk. Je moet 
namelijk veel lood kunnen wegzet-
ten. Daarom adviseer ik een werp-
vermogen tot 200 gram. Sommige 
vissers denken dat ze met 125 of 
150 gram verder gooien, maar bij 
het vissen op gul moet je veel, dus 
groot en weinig aërodynamisch, 
aas gebruiken. Je hebt dan simpel-
weg behoorlijk massa nodig om dit 
geheel op snelheid te houden. Hoe 
lager het loodgewicht, hoe sneller 
dit zal afremmen en hoe minder 
ver je zult gooien.

2 Molen  
Waar veel mensen bij het aan-
schaffen van een molen voor met 
name de Waterweg de fout ingaan, 
is dat zij denken een ‘supersnel’ 
exemplaar nodig te hebben. Het 
tegendeel is eerder waar! Een snelle 
molen heeft een hoge overbrenging 
waarmee je juist minder kracht kunt 
uitoefenen. Vergelijk het met een 
fiets waarmee je tegen een berg op-
fietst. Dit gaat gemakkelijker in een 
lichte versnelling, maar per pedaal-
slag boek je maar weinig terrein-
winst. Met een molen die een trage 

Als je deze uitge-
braakte wijting ziet, 
begrijp je waarom 
je niet snel te groot 
aas gebruikt.

wartel
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HeT JOJO-sYsTeeM

aar ja, tegenwoordig is 
het al heel moeilijk om 
vanaf een strand (en-

kele uitzonderingen daargelaten, 
daarover straks meer) in Nederland 
überhaupt een visje te vangen. Laat 
staan zo’n gigant van een meter 
lang. Vijftig centimeter is vandaag 
de dag een heel mooi gulletje.
Vanaf het strand gaat het dan steeds 
vaker om een toevalstreffer, maar 
in de ‘veilige’ havens landinwaarts, 
waar deze jongens niet worden 
opgeschept door de beroepsvissers, 
is er best nog een aardig klusje 
vis binnen te halen. We hebben 
het over de vele mogelijkheden in 

sTeKKeUZe
Dit is een heel belangrijk punt 
in het Europoortgebied! Vissen 
bevinden zich namelijk lang niet 
altijd op dezelfde stekken. Als 
je weinig of niets vangt, kan het 
natuurlijk zijn dat het water er 
is leeggevist, maar meestal is de 
watertemperatuur of hoeveelheid 
licht de reden dat vis naar andere 
waterlagen trekt. Zijn de vissen 
(of het voedsel waarop zij jagen) 
lichtschuw, dan zal de diepte van 
het water zowel overdag als ’s 
avonds doorslaggevend zijn voor 
de vangsten. Stekken die overdag 
vis opleveren, kunnen ’s avonds 

weg is vaak te herkennen aan stro-
ming en helder, of in ieder geval 
lichter gekleurd, water. Ondiep 
water vind je over het algemeen 
tussen de strekdammen.  
Ook belangrijk is dat je het tij goed 
in de gaten houdt. Bij vloed staat 
het water zomaar even 2,5 meter 
hoger dan bij laagwater. Met name 
de landtong tegenover de Stena 
Line (nabij de Stormvloedkering) 
is dan een goede stekkeuze. Ook 
aan de kant van Maassluis en 
Hoek van Holland zijn diverse 
stekken waar overdag goed gul 
is te vangen. In de late namid-

de ware gullenmeppers 
die in de jaren ’70 vanaf 
de stranden nog heuse 
kabeljauwen van 20 pond 
vingen, praten er nog wel 
eens over: “Weet je nog...” 

het gebied waar de Maas ons land 
verlaat en duizenden zeeschepen 
hun lading komen laden en lossen: 
de Europoort. Hieronder volgen wat 
handige richtlijnen waar je absoluut 
rekening mee moet houden.  

stukken minder zijn en andersom. 
Voor de meeste vissen waarop wij 
het gemunt hebben (dus ook gul) 
geldt: zoek ze overdag op diep wa-
ter en ’s avonds op ondiep water. 
Diep water in de Nieuwe Water-

Verre worpen 
leveren absoluut 
de meeste vis op. 
Stevige, lange hen-
gels met de nodige 
ruggengraat helpen 
je hierbij.

M

WaterWeg
Wonderlijk

WereldWater

60 cm 60/00 nylon haaklijn

‘Ver werpen, gevlochten 
hoofdlijn en groot aas, dan 

komt het wel goed’
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nieT Te VOOrZiCHTiG MeT aas
Het allerbelangrijkste is dat je de locatie vindt waar de vis zich ophoudt en een goed geurspoor maakt. Dat is 
een kwestie van ‘proppen’: een stuk of vijf à zes pieren op een haak, al dan niet gecombineerd met mesheften of 

tappen. Een rits aas van 20 centimeter, 
waarbij het grootste deel dus op de 
haaklijn zit, is heel normaal.  
Overdag vind je de beste visplek door zo 
ver mogelijk uit te werpen. Zoals gezegd 
kan dit met zulke grote proppen aas 
alleen met zware hengels; d.w.z. stokken 
voor minimaal 175 gram. Door wat min-
der aas te gebruiken kun je de gewenste 
afstand ook met lichtere hengels en 
lagere loodgewichten nog bereiken. Je 
vangt dan naar mijn idee wel minder vis 
vanwege het zwakkere geurspoor. Wees 
dus niet te voorzichtig bij de keuze van je 
aas, hengels en loodgewichten.

overbrenging heeft, draai je een gul 
dus ook veel gemakkelijker binnen 
dan met een snelle. Zelf vis ik met 
molens die 70 tot 80 centimeter per 
slag draaien. Bijkomend voordeel 
is dat deze molens vaak een veel 
langere levensduur hebben.  

3 Lijn 
In tegenstelling tot wanneer ik 
vanaf het strand vis, gebruik ik in 
het Europoortgebied voornamelijk 
gevlochten lijnen. Dit kan omdat 
hier geen golfslag staat en je dus 
geen last hebt van misleidende 
‘nepaanbeten’ oftewel golven die 
op je lijn beuken. Let er daarbij 
wel op dat de molen die je gebruikt 
geschikt is om met gevlochten lijn 
te vissen – eentje die de lijn dus 
kruiselings opspoelt.
Ik geniet vooral van de gigantische 
aanbeten bij het vissen op gul. 
Deze zijn met dyneema natuurlijk 
veel heftiger dan met nylon, omdat 
gevlochten lijnen geen dempende 
werking hebben. Aangezien je toch 
een sterke lijn nodig hebt (met het 
oog op eventueel vastraken) neem 
ik doorgaans een 20/00 dyneema 
hoofdlijn. Kies je toch voor nylon, 
ga dan voor een sterke 35/00. 
Ga je nog dikker, dan lever je in op 
werpafstand. En die afstand is juist 
aan de Nieuwe Waterweg van groot 
belang. Bovendien vangt een dik-
kere nylon lijn ook meer stroming, 
waardoor het lood minder goed 
blijft liggen. Reden genoeg om 
zeker niet te dik te vissen.  

4 Onderlijn 
Het liefst vis ik met een zoge-
naamd jojo-systeem: eenvoudig te 
maken en zeer effectief vissen. Het 
grote voordeel is dat het lood bij het 

inwerpen onderaan hangt. Bij de 
worp kun je het op de dijk neerleg-
gen, terwijl het aas veilig boven 
de grond bungelt. Haak je een vis, 
dan trekt deze het lood tegen de 
wartel. Zo is de kans op vastraken 
een stuk kleiner. Een sleeplijn 
achter het lood is ook mogelijk, 
maar is wel lastiger met inwerpen. 
Gebruik zowel voor de haaklijn als 
de staande lijn 55/00 of 60/00. 
Hiermee voorkom je onnodige lijn-
breuk op de richels en stenen. Als 

haak neem je een maat 1/0 tot 3/0 
en met 200-grams ankerlood zit je 
vrijwel altijd goed.  
 
sTrOOMOPWaarTs 
In de Waterweg kan het hard 
stromen, houd er bij het kiezen van 
een stek daarom altijd rekening 
mee dat je ver genoeg bij eventuele 
medevissers vandaan blijft en hoe 
het tij is – waar stroomt je lood 
naartoe? Werp altijd stroomop-
waarts in en geef behoorlijk wat 
lijn, zodat het lood net zoals bij het 
bootvissen goed bodem pakt. Als 
het echt goed hard stroomt, loop ik 
rustig 20 tot 30 meter stroomop-
waarts om in te gooien en geef dan 
net zo lang lijn totdat deze zelfs in 
tegenovergestelde richting wijst als 
waar ik naar toe heb gegooid.  
Blijft het lood echter nog steeds 
niet liggen, dan is het zaak iets 
minder ver uit te gooien of even 
te wachten totdat de stroming 
afneemt. Ook als de stroom er 
bijna uit is moet je de lijn niet al 
te strak draaien, zeker als je met 
dyneema vist. Gevoelsmatig heb je 
dan minder missers. Ik hoop dat 
er weer wat lezers enthousiast zijn 
geworden en misschien tot aan de 
Waterweg! n

Het lood raakt 
makkelijk vast in de 
kleibodem van de 
Waterweg. Met een 
gevlochten hoofdlijn 
en een strakke 
hengel trek je het 
gelukkig makkelijk 
weer los.


