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e ouderen onder ons herinneren 
zich de dagen nog dat we gewa-
pend met een armetierig olie-

lampje op pad gingen en om de hengeltop 
een belletje klemden. Vreselijke ondingen: 
je ziet in het donker vrijwel nooit welk 
belletje er rinkelt. Na het oliepitje maakte 
zeevissend Nederland eind zestiger jaren 
massaal kennis met de petroleumvergas-
ser – zo’n druklamp met een gloeikousje. 
Daarbij werd de hengeltop voorzien van re-
flecterend materiaal zodat een aanbeet op 
meters afstand van de lamp nog goed was 
te zien. Belletjes werden hierdoor op slag 
overbodig. Inmiddels is het stormlampje 
aan zee ook zo goed als verdwenen en blij-
ken gaslampen evenmin nog noodzakelijk.

HeT OndiePe OnTWaaKT
In al die jaren is de reden om bij nacht 
en ontij aan zee te gaan vissen echter niet 
veranderd. De nachtelijke uren bieden bij 
uitstek de mogelijkheid om verschillende 
vissoorten te vangen. De vis komt maar al 
te vaak pas na het vallen van de avond in 
ondiep water en binnen werpbereik, dan 
wel tot leven. Tong kan overdag bijvoor-
beeld doodstil onder het zand liggen en 
pas actief worden als de zon in de zee is 
gezakt. En wat te denken van de wijting 
die in dit jaargetijde overdag de kustlijn 
mijdt en de diepte opzoekt, maar ’s nachts 

DE NACHT IS 
VOOR DIEVEN – 
éN ZEEVISSERS

de nacht is voor dieven, zei mijn grootmoeder altijd. en hoewel 
menig onverlaat inderdaad de duisternis verkiest om zijn of haar 
slag te slaan, zijn het toch vooral zeevissers die gedurende de 
wintermaanden de nodige uren nachtrust ontberen. aan onze 
nachtelijke dijken, pieren en stranden wacht immers avontuur van 
formaat. 
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vaak bijna het strand op zwemt. Ditzelfde 
verschijnsel is ook van toepassing op gul 
en nu het zeewater steeds schoner wordt 
in iets mindere mate ook voor de schar. In 
het donker zoekt de vis het ondiepe op en 
worden de stranden en de eventueel aan-
wezige golfbrekers stukken productiever in 
vergelijking met overdag. Voor havenhoof-
den gaat dit verhaal niet zo sterk op omdat 
het water daar doorgaans een stuk dieper 
is en de vangsten bij daglicht vaak net zo 
goed zijn.

GeliJKGesTeMde GeesTen
Maar er is meer dan vis vangen wat het 
nachtvissen zo speciaal en aantrekkelijk 
maakt. Het heeft iets sinisters; noem het 
mystiek. Het is ook veel spannender dan 
het vissen bij daglicht. Bovendien lijken 
de aanbeten wel feller – misschien zijn 
ze het ook wel. Tegelijkertijd heb je ’s 
nachts minder aanloop van dagjesmensen, 
vogelaars, passanten en wat dies meer zij. 
Dus ook niet de vraag wat je vrouw er wel 
niet van vindt dat je hier in het holst van 
de nacht staat, waar je dobber dan toch 
staat en hoe je nou ziet dat je beet hebt. Of 
–erger nog– van honden die uitgerekend 
jouw tas kiezen om tegenaan te pissen. 
De enigen die je doorgaans ’s nachts op 
het strand of havenhoofd tegenkomt zijn 
gelijkgestemde geesten. 

VeiliGHeid VOOr alles
Die laatste heb je ook nodig in de vorm 
van een vismaat, want je doet er ver-
standig aan om niet in je uppie te gaan 
nachtvissen. Je zult maar ongelukkig ten 
val komen op de gladde basaltkeien en 
misschien wel een arm of been breken. 
Zie dan nog maar eens tijdig een veilig 
heenkomen te vinden. Ga trouwens in het 
donker ook nooit waden. Dom en levens-
gevaarlijk! We zijn tegenwoordig allemaal 
in het bezit van een mobiele telefoon, 
maar dan nog. Ga als het even kan met 
één of meer vismaten op pad. Dat is wel 
zo verstandig en zeker ook een stuk gezel-
liger dan in je eentje. 
Daar is ook plek genoeg voor, want op de 
kop van een golfbreker kun je makkelijk 
met drie of vier man vissen. Bestudeer 
vooraf wel heel goed de getijdentafel en 
houd wind en waterbewegingen voortdu-
rend in de gaten. Als het even kan begin 
je met vissen als het vloed is geweest 
en de zee weer langzaam zakt. Zo kun 
je steeds verder de strekker opschuiven 
tot je uiteindelijk op de kop staat. Daar 
kun je vervolgens een aantal uren vissen 
alvorens het water weer opkomt. Let er 
wel op dat je tas of viskist en vooral je 
aas voldoende hoog staan zodat er geen 
onverwachte golf overheen kan spoelen. 
Op het hoge en droge havenhoofd heb je 
hier uiteraard geen last van. Toch geldt 
ook hier dat je altijd de weerberichten en 
getijdentabellen dient te raadplegen voor 
je gaat vissen.

nieT alTiJd Ver
Het feit dat vis in het donker dichterbij de 
kust komt, betekent ook dat zij die hun 
aas bloedver de zee in werpen ’s nachts 
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zeebaars en wijting gaan 
‘s nachts op rooftocht.

Wijting schuimt bij 
nacht en ontij het 
ondiepe af.

Van alle gemakken 
voorzien met een 
hoofdlamp.
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het risico lopen om dit ook wel 
eens over de vis heen te gooien. 
Het is daarom een verstandige 
tactiek om je kansen te spreiden en 
één onderlijn ver in zee te plaatsen 
en de ander middels een soepel 
worpje stukken dichterbij het 
strand neer te leggen. Door op twee 
paarden te wedden en zo de vis te 
zoeken kom je er vanzelf achter 
waar deze zich precies ophoudt. 
Wie deze aanpak volgt, doet er 
verstandig aan om overdag de vis-
stek te gaan bekijken. Dit levert een 
schat aan informatie op over even-
tueel aanwezige zandbanken en 
muien. Het zal niet de eerste keer 
zijn dat vanaf de zijkant van de 
breker in kniediep water meer vis 
wordt gevangen dan over de kop.

rUiM in HeT aas
Zolang de vorst wegblijft, bevolken 
krabben en garnalen het nachte-

Samen met een vismaat 
is veilig én gezellig.

Zelfs nog een win-
terharde tong.

lijk kustwater. Het bekende Britse 
spreekwoord ‘No crab no fish!’ 
geeft aan dat zij een belangrijke 
prooi vormen voor vis en deze 
richting het ondiepe lokken. Aan 
de andere kant plegen ze ook een 
flinke aanslag op onze aasvoorraad. 
Draai dus regelmatig, zo om het 
kwartier, binnen om te controle-
ren of er nog aas op de haken zit 
en neem voldoende aas mee om 
de lange winternacht mee door te 
komen. Honderd zeepieren of twee 
ons zagers is geen overbodige luxe 
voor twee hengels en zelfs nog iet-
wat aan de karige kant. Zorg vooral 
ook dat je eigen maag niets te kort 
komt en stop een flinke partij pro-
viand en uiteraard een goedgevulde 
thermoskan met snert in je tas.

GOed VerliCHT
Hoewel je de petroleumvergas-
ser nog steeds veelvuldig aantreft 
langs de nachtelijke kust, kiezen 
steeds meer zeevissers er toch 
voor om minder materiaal mee te 
sjouwen. Voorzien van een goede 
hoofdlamp en een stel toplichtjes 
komt Jan Splinter immers prima 
de winter(nacht) door. Ook breek-
staafjes worden vaak als toplicht 
gebruikt, maar deze hebben als 
nadeel dat ze bij kou – en zeker in 
vrieskou – niet optimaal werken 
en snel zijn uitgegloeid. Zeker de 
kleintjes van 3 millimeter dik. Dit 

probleem doet zich niet voor bij 
toplicht met een batterijtje. Vergeet 
uiteraard niet om extra batterijen 
mee te nemen – ook voor de hoofd-
lamp. Met een paar batterijen doe 
je bijna een eeuw met de moderne 
LED-lampjes. 
Een sterke lichtbron in de vorm van 
een goede hoofdlamp is belang-
rijk om de inhoud van je viskoffer 
gemakkelijk te kunnen overzien en 
je aas, eventuele aasnaalden, natje 
en droogje plus natuurlijk je vangst 
te belichten. Meer heb je in feite 
niet nodig en een liter lampenolie 
wordt er ook niet goedkoper op. 
Wil je een gaslamp trouwens feller 
en beter laten branden; doe dan 
een scheutje wasbenzine door de 
petroleum.

COMFOrT en VisPleZier
Waar je voor kiest om jezelf en je 
hengels in het donker zichtbaar te 
maken is uiteraard geheel aan jou. 
Bedenk wel dat je nachtelijk com-
fort, hoe je het ook wendt of keert, 
altijd wat minder is dan wanneer je 
overdag vist. Daarbij kunnen slaap 
en kou het je evengoed moeilijk 
maken. Hiervoor krijg je echter een 
gezonde berg spanning en avon-
tuur terug. Vis vangen mag dan 
misschien niet de enige reden zijn 
om bij nacht en ontij naar zee te 
gaan; het maakt het avontuur wel 
compleet. n


