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• zeevissen

WERELDSTEK
Er varen internationale containerschepen, driemasters en superjachten voorbij. 
Vistrawlers uit exotische wateren lossen bij de afslag hun lading. En sportvissers 
uit alle windstreken beproeven er dagelijks hun geluk. Hét Visblad maakte een 
rondgang op de kleurrijke Noord- en Zuidpier in Wijk aan Zee en IJmuiden.

TEKST MiCHeL veRsCHOOR FOTOGRAFIE sAnDeR Heezen

De pieren bij IJmuiden en Wijk aan Zee 
zijn in meerdere opzichten wereldstekken.

ij het krieken van 
de dag staat de 
parkeerplaats aan 

de Noordpier al vol met 
auto’s. Enkele nachtvissers 
keren huiswaarts. Bij een 
Pools bestelbusje staat een 
man wiens samengeknepen 
ogen een ernstig slaaptekort 
verraden. De paar visjes die 
hij heeft gevangen, liggen al 

achterin. “Iek nu naar huis. 
 Lekker slaopen,” zegt hij. 
“Voor foto, ik koem an-
dere keer.” Dagelijks strijken 
sportvissers uit alle windstre-
ken – de grenzeloze belang-
stelling voor sportvissen is 
misschien nergens beter 
zichtbaar dan hier – neer op 
de pieren met hun viskar, 
hengels en koelbox. Iedereen 

B

Goran Djoki en zijn vismaat 
Richard Hoek (33) hebben er een 
autorit van dik drie  kwartier voor 
over om in IJmuiden de hengels te 
kunnen uitgooien. “Maar voordat 
we op de pier zijn en alles  hebben 
opgetuigd, zijn we ruim anderhalf 
uur verder”, zegt Goran. “Dus 

staan we vroeg op en rijden we al om vijf uur weg. Zodat de eerste aanbeet 
komt als het licht wordt.” De mannen vissen zo’n acht keer per jaar op de 
pier. “Vroeger kwamen we hier wel vaker, maar daar kwam ineens de klad 
in. Te druk met werk en gezin, je kent dat wel. Nu hebben we het zeevissen 
weer een beetje opgepakt. Dat  wisselen we af met het vissen in het bin-
nenwater.”
De vangsten zijn volgens Goran teruggelopen in vergelijking met vroeger. 
“We pakken gelukkig nog geregeld een mooie vis, maar het is niet om over 
naar huis te schrijven. Het afgelopen jaar waren we blij als we meer dan een 
enkel gulletje vingen. Makreel bijt in het seizoen nog best aardig, en soms 
vangen we een zeebaars. Wat niet aan de maat is, gaat terug als de haak 
niet is geslikt.”
Het liefste staan ze halverwege de Noordpier links bij de kleine vuurtoren. 
“Die biedt ook bij een gure wind altijd wel wat beschutting. Hun zagers 
halen ze bij een hengelsportzaak in Beverwijk. “Tot voor kort verkocht een 
mannetje bij de eerste strandtent verderop nog pieren, maar die is gestopt. 
Jammer, want die kerel was altijd open. Nu moeten we elders op zoek naar 
aas. Dat is wel een extra hindernis om hier vaker te komen.”
Ze hopen vandaag op flink wat aanbeten. “Maar als we niets vangen, is het 
buiten in de wind ook lekker. Af en toe even van huis weg is best prettig. 
Hier is het tenminste lekker rustig.”

‘Af en toe even vAn huis weg 
is Best prettig. hier is het 
 tenminste lekker rustig.’

Goran Djoki.

praat enthousiast over een 
passie die ze ooit, ver weg, 
van huis uit meekregen.

MOTIVATIE
Goed vis vangen vinden de 
meeste piervissers natuur-
lijk belangrijk. Menigeen 
heeft aan de visuitrusting 
een gasbrander, koekenpan 
en flesje bakolie toegevoegd. 

Verser zeevis eten dan op de 
pier is uitgesloten. Maar er 
zijn meer reden om naar de 
pieren te gaan. “Zeevissers 
zijn aardige gasten. Ik kom 
ook voor de gezelligheid,” 
zegt de uit Turkije afkomsti-
ge Okan Kahraman. Ande-
ren willen gewoon lekker 
buiten zijn. “Mijn vismaat 
en ik werken vaak zes dagen 
per week. Op zondag willen 
we de elementen voelen en 
de horizon zien,” zegt de 
Hindoestaanse Surinamer 
Terry Khelawan. Maak kennis 
met Goran, Marty, Riccardo, 
Okan en Terry. En met Stef 
uit  Beverwijk natuurlijk!

naam: Goran Djoki
nationaliteit: in Nederland 
geboren Serviër
woonplaats: Hoorn
leeftijd: 40

pieren iJmuiDen gereD voor sportvisseriJHet vissen vanaf de pieren van IJmuiden (zowel de Noordpier bij Wijk aan Zee, als de Zuidpier bij IJmuiden) blijft gelukkig mogelijk. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is dat zeker niet. Door roekeloos gedrag van met name niet-vissers op de Pieren, vonden de laatste jaren enkele ongevallen plaats, waarvan uiteindelijk de sportvisserij de dupe dreigde te worden. Rijkswaterstaat en de Gemeente Velsen waren na deze voorvallen voornemens om beide Pieren permanent afsluiten voor publiek. En daarmee zouden deze twee bij zeevissers zeer geliefde stekken – waar een slordige 10.000 mannen en vrouwen jaarlijks vissen, en tevens de enige mogelijkheid in de regio om vanaf de kant in dieper water te kunnen zeevissen – verloren gaan. Dankzij de inspanningen van Sportvisserij MidWest Nederland, Sportvisserij Nederland en de plaatselijke hengelsportver-enigingen Zeevissen.com en de IJZZV zijn die plannen inmiddels weer van de baan. Wel geldt er nu een soort van gedoogregeling: een ieder betreedt de pieren nu op eigen risico. Al fungeren vissers van de twee genoemde verenigingen tegenwoordig wel min of meer als controleurs die goed in de gaten houden of sportvissers en wandelaars geen ondoordachte dingen doen. Daarnaast worden er door Sportvisserij MidWest Nederland nu minstens twee keer per jaar schoonmaakacties gehouden. Ook voor de  activiteiten van de hier beroepsmatig actieve staand want visser is – na lang over en weer gepraat – een oplossing gevonden, middels een afkoopregeling. Kortom: de pieren van IJmuiden zijn gered voor de sportvisserij!
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Terry Khelawan leerde vissen in de Suri-
namerivier en de kreken in het binnenland. 
“Als kind haalde ik geregeld trapoen, 
anjoumara en meerval boven water. Er 
is in Suriname zo’n enorme variëteit aan 
tropische vissen”, zegt Terry. Hij herinnert 
zich spannende visavonturen in de jungle. 
“Goed georganiseerde expedities waren 
dat. We gingen mee met mensen die thuis zijn in het binnenland. 
Want in de wildernis vissen, is niet ongevaarlijk.”
Dat avontuur trekt nog steeds. “Sinds ik in Nederland woon, ben 
ik al twintig keer teruggeweest. Op familiebezoek, maar ook om 
te vissen. Vissen is in Nederland tot in de details geregeld. Dat 
is in een klein land misschien noodzakelijk, maar het beperkt 
ook de vrijheid. In Suriname is vissen nog echt een manier van 
leven.” 
Terry is op de pier met zijn collega en vismaat Danny van Dijk. 
Terry is plaatwerker, Danny is monteur. Die laatste is door Terry 
in de ban geraakt van het zeevissen. Terry: “Vissen is onze ge-
deelde hobby, maar het is ook altijd een dagje uit. Mijn vismaat en ik werken vaak zes dagen per 
week. Op zondag willen we de elementen voelen en de horizon zien.” Vroeger boekte Terry nog wel eens een plek op een visboot. “Dan heb je alles voorbereid, 
een dag vrij genomen en word je last-minute gebeld dat het niet doorgaat wegens onstuimig weer. En als het wel doorgaat, zit je bovenop elkaar geperst. Dat 
doe ik niet meer.” Het vissen vanaf de pier is er voor in de plaats gekomen. “Hier is genoeg ruimte en word ik bovendien ook niet zeeziek.”
Ze hopen vandaag op een paar gulletjes en wat platvis. Vis meenemen voor de pan vinden ze niet belangrijk. “We hebben hier wel eens tot drie uur ’s nachts 
gestaan zonder iets te vangen. Als het niet te koud is, zijn dat topdagen.”  
De vismaten dromen er wel eens hardop over om te emigreren naar Suriname. “Jazeker, en dan gaan de hengels mee!”

‘in surinAme is vissen nog een mAnier vAn leven.’

naam: Terry Khelawan
nationaliteit: Surinaamse 
Nederlander
woonplaats: Utrecht
leeftijd: 37

‘een mooie vis BAk ik op De pier.’
Vanuit zijn woonplaats Alkmaar 
reist Okan Kahraman een paar keer 
per maand naar IJmuiden. Vandaag 
naar de Zuidpier. Hij oogt als een 
lichtgewicht visser: niet zeulen met 
een volgeladen karretje, maar de 
hengels in een foedraal bij zich op 

de vouwfiets. In een tas van bescheiden formaat zitten de overige visbeno-
digdheden. Zo eenvoudig kan vissen zijn. “’s Zomers heb ik wel wat meer bij 
me hoor”, relativeert Okan. “Bijvoorbeeld een gasbrander, pan en bakolie. 
Als ik een mooie vis vang, maak ik die meteen schoon en bak ik hem in de 
pan. Een gul of zomerse makreel neem ik ook wel mee naar huis. Dat is een 
van de redenen waarvoor ik naar de Noordpier ga.” 
De winterkou weerhoudt Okan er niet van om met de hengels aan het water 
te staan. “Met een warme jas en dikke broek is het hier goed uit te houden. 
Ook als er wat meer wind staat.” Hij was er vanochtend al vroeg bij, maar 
heeft nog geen vis gezien. “Ik had gehoopt op wat platvis, maar het zat niet 
mee. Jammer, maar als ik niets vang is het hier ook goed. Zeevissers zijn 
aardige gasten. Ze maken onderling altijd een praatje. Eigenlijk kom ik hier 
ook voor de gezelligheid.”
Aanspraak en collegialiteit bij het vissen, herinnert Okan zich goed van de 
tijd dat hij nog in Turkije woonde en met zijn oom in de zee bij Izmir viste. 
“In elk land zijn sportvissers nieuwsgierig en spraakzaam. Dat vind ik mooi 
aan het vissen op de pier: we zijn mensen met dezelfde hobby en delen 
dezelfde interesse. Voor je er erg in hebt gaat het gesprek ook over andere 
zaken dan vissen.”

Halverwege de zuidpier 
staan twee Engels-
sprekende heren druk 
te praten. Marty Tonner 
komt uit Londen, maar 
werkt al tien jaar voor 
Tata Steel. Dit is het 
voormalige Corus, oftewel de Hoogovens, de immense staalfabriek aan de 
overkant in Wijk aan Zee. Toen hij nog in Londen woonde, reisde hij naar 
Dover om te vissen. Vanuit zijn woonplaats Uithoorn is IJmuiden voor hem 
de meest voor de hand liggende zeevislocatie. 
Op de grond liggen twee gulletjes van tussen de veertig en vijftig centime-
ter. “In Dover ving ik altijd best aardig, maar hier vang ik beter”, zegt Marty. 
“Al is het vandaag niet best hoor. We zouden nu goed kabeljauw en gul 
moeten vangen, maar het is tot de eerste week van januari nog niet erg koud 
geweest. Het water is te warm. Pas als het water afkoelt, komt kabeljauw 
onder de kant scharrelen. Wat me daarbij opvalt is dat we de laatste jaren 
ineens in het voorjaar vaker grote kabeljauw vangen. De vis lijkt een beetje 
in verwarring en in de ‘verkeerde’ tijd van het jaar te komen.”
Marty en zijn Ierse vismaat Jim McGowen komen gemiddeld twee tot drie 
keer per maand naar IJmuiden om te vissen. In de zomer zijn ze er wekelijks 
te vinden. Marty: “Zolang mijn vrouw niet zeurt dat ze zich eenzaam voelt, 
is het oké. De pier is een mooie en een sociale plek om te vissen. Vissers ko-
men naar elkaar toe en maken een praatje, strandgangers lopen op en neer, 
en iedereen is vrolijk. It’s terrific. Bovendien is vissen mijn enige hobby, dus 
daar moet ik wel gebruik van maken. 
Ook als we vier of vijf keer achter elkaar niets vangen, blijven we terug-
komen. De keer daarop vang je zomaar twintig vissen, zoals hier wel is 
gebeurd. We denken wel eens dat we iets van de zee weten, maar de zee is 
volkomen onvoorspelbaar.”

Marty Tonner (links) 
en Jim McGowen.

‘ook Als we niets vAngen, 
 BliJven we terugkomen.’

naam: Okan Kahraman
nationaliteit: Turks
woonplaats: Alkmaar
leeftijd: 40

naam: Marty Tonner en Jim McGowen
nationaliteit: Marty is Schot, Jim is Iers
woonplaats: Uithoorn
leeftijd: 52

Stef Dijkman kwam als kind al op de 
Noordpier. “Ik ben geboren en getogen 
in Beverwijk en mijn vader nam me altijd 
mee vissen. Vanaf een jaar of vijf, zes oud, 
was ik hier niet weg te slaan. In de loop 
der tijd is dit echt mijn visplek geworden.” 
Al is er ook een periode geweest dat hij 
zijn hengels in een hoek liet verstoffen. 
“Vanaf mijn vijftiende zat ik achter de 
meiden aan. Toen vroeg ik me als puber 
ineens af: ‘Wat doe ik hier eigenlijk op 
die pier?’ Op zijn twintigste kwam de 
viskoorts weer terug.
Stef en zijn vrienden – die bijna allemaal 
vissen – stonden vroeger consequent 
drie keer per week op de pier. “Tegen-
woordig lukt het nog zeker twee keer 
per maand om hier te zijn. Verder ga 

ik ieder jaar in september naar Noorwegen. Daar vang je in een week wat je hier op jaarbasis 
vangt. Wat dat betreft zat er toen ik vroeger met mijn pa meeging meer vis. Al zitten er op de Noordpier nog best prima dagen tussen. Die moet je dan wel net 
treffen.” Stef hoopt vandaag op gul en schar. “Voor het pannetje, want we krijgen vanavond visite.”
’s Zomers vist hij hier op tong en zeebaars. Een beetje tussen de betonblokken rommelen met kunstaas of dobber en zagers. “Zodra de makreel onder de kant 
komt, is de zeebaars ook terug”, is zijn ervaring. Zijn grootste zeebaars was 64 centimeter, de grootste tong een exemplaar van liefst 54 centimeter. “Een hele 
beste vis, want zo groot vang je ze zelden nog.” Tong groter dan de minimummaat gaat altijd mee voor het pannetje. “Ik bak ze in roomboter met wat zout en 
peper. Heerlijk!”
Het visvirus heeft Stef ook al doorgegeven aan de volgende generatie. “Een paar jaar terug was ik hier met mijn zoontje. Die ving vlak onder de kant zowaar een 
zeeforel! In de dertig jaar dat ik hier vis had ik zo’n prachtbeest nog niet eerder gezien. Dat maakt zeevissen zo uitdagend. Op de pier weet je nooit wat je boven 
water tovert.”

‘miJn zoon ving 
 onDer De kAnt 
een zeeforel.’

naam: Stef Dijkman
nationaliteit: Nederlander
woonplaats: Alkmaar
leeftijd: 43

Terry Khelawan (rechts) met zijn vismaat Danny van Dijk.

Stef Dijkman.

Okan Kahraman
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Riccardo is nog maar kort in Nederland. Twee maanden geleden werkte 
hij nog in de financiële sector in Londen, nu is hij in dienst bij een investe-
ringsmaatschappij in Amsterdam. “De hele week zit ik binnen achter de 
computer. Daarom wil ik in het weekend iets totaal anders doen. Vissen 
bijvoorbeeld. Dat deed ik ook in Italië. Vooral in rivieren en meren en wat 
minder aan zee. Ook in de omgeving van Londen was gelukkig genoeg 
viswater. Vissen ontspant: het zorgt dat ik de stress van het werk even kan 
vergeten.”
Riccardo is op de pier met twee vrienden die voor een korte vakantie zijn 
overgekomen uit Bologna. “We keken vanochtend naar buiten, zagen dat 
het mooi weer was en besloten te gaan vissen.” Het is eb en met hun korte 
werphengels is het behelpen voor de Italianen. Ze moeten dicht tegen het 
water aankruipen om überhaupt te kunnen ingooien. Ze hebben ook geen 

aas bij zich. “We hebben wat mossels van de stenen geplukt. Misschien dat 
we daar iets mee kunnen vangen,” lacht Riccardo.
Dit is pas de tweede keer dat hij in Nederland aan zee vist. “We zijn nog niet 
erg bekend hier. We kijken de kunst maar een beetje af bij onze buren, want 
ik geloof niet dat we veel goed doen. Een paar tips kunnen we dus nog wel 
gebruiken. Ah, onze buren vissen met wormen. Waar kun je die kopen?”
Ondanks de beperkingen hebben Riccardo en zijn maten goede hoop van-
daag vis te vangen. Een platvisje zou mooi zijn, want voor zeebaars en ma-
kreel – die hij het liefst vangt – is het nog te vroeg. “Daarvoor moet ik later 
dit jaar terugkomen”, weet Riccardo. “Met onze telescoophengels hebben 
we in de omgeving van Haarlem met kunstaas op het binnenwater gevist. 
Daar vingen we een snoek, maar de echt goede stekken hebben we nog niet 
gevonden. Moeten we het IJ bij Amsterdam een keer proberen? Grazie!”

Riccardo Lattanzi (links) met zijn vrienden 

Pierre en Rosario (met hengel).

‘we kiJken De kunst Af BiJ onze Buren.’

naam: Riccardo Lattanzi
nationaliteit: Italiaans
woonplaats: Amsterdam
leeftijd: 32


