
aud Kalschoven 
staat vooral bekend 
als een gedreven 

snoekbaarscrack. De Heems-
kerker nam verschillende 
malen deel aan het Nederlands 

NIEUW: ULTRA-LIGHT ROCKFISHING
Lichter vissen, meer vissoorten

Zeevissen staat vaak synoniem voor poken van hengels 
en klompen van molens – want hoe krijg je anders 
dat stuk lood van 200 gram richting Engeland? Daud 
Kalschoven pakt het echter helemaal anders aan. Hij 
vist vlak onder het kantje tussen de steenstort en 
betonblokken met ultralicht materiaal. En vangt daar 
zo vissoorten die je anders nooit zou vangen.

TEKST EN FOTOGRAFIE RAYMOND HAKKERT
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Kampioenschap Snoekbaars-
vissen (NKS). Daar ligt ook 
de aanleiding om deze zoute, 
ultralichte rotsvisserij op te 
pakken. “Tijdens het snoek-
baarzen met een dode spiering 

op de fireball, kwamen we 
erachter dat we meer snoek-
baars vingen naarmate de 
aasvis verser was.” Dat bracht 
Daud en zijn vismaat Dave op 
het idee om voortaan zelf hun 
spieringen te gaan vangen. 
“Verser kan niet! Thuis heb 
ik zelfs speciaal een zout 
aquarium om de spieringen 
in leven te houden. Want van 
aasvis die in de gemiddelde 
vriezer bewaard is, blijft na 
het ontdooien vaak niet meer 
dan een slap en snotterig visje 
over. Daar kun je ook nog roof-
vis mee vangen, maar tijdens 

snoekbaarswedstrijden maken 
details het verschil.”

NUTTIG + AANGENAAM
Inmiddels gaat Daud er allang 
niet meer alleen maar voor het 
vangen van zijn aasvissen op 
uit, maar combineert hij het 
nuttige met het aangename. 
“Ultra-light rockfishing is 
gewoon heel erg leuk. Want 
behalve spiering vang je nog 
veel meer vissoorten. Af-
hankelijk van het jaargetijde 
kleine wijting, gul, steenbolk, 
bot, zeebaars en meer van 
de bekendere soorten. Maar Ultra-light rockfishing: met ultralicht materiaal aan zee vissen levert een bonte mix aan vangsten van diverse soorten op.
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ook vissen die je met grover 
materiaal nooit aan de hengel 
zult vangen. We zijn de gekste 
vissoorten al tegengekomen: 
naast spiering ook de botervis, 
pieterman, pitvis, koornaar-
vis, donderpadjes, grondels, 
haring en horsmakreeltjes. 
Dus ook als het met bak-
ken uit de hemel komt of 
zoals vanavond donker en 
steenkoud is, staan wij 
hier met licht materiaal te 
vissen”, zegt de Noord-
Hollander met Indonesi-
sche roots enthousiast.

ACTIEVE HENGEL
Dat doet hij standaard 
met twee hengels: een 
hengel waarmee hij 
actief vist en een steun-
hengel die is voorzien 
van een spieringtuig. 
De handhengel is 
een lichte spinhengel 
van 2.70 m. “Ga niet 
korter, want anders 

heb je niet genoeg reikwijdte 
nabij steenstort of betonnen 
golfbrekers.” De kleine tot me-
dium maat (spin)molen (1000 
tot 3000 formaat) is gevuld 
met 20/00 nylon lijn, waaraan 
Daud een 80 cm lange wap-

lijn zitten drie zijlijntjes met 
daaraan kleine haakjes (maat 
10 of 12) die Daud voorziet 
van kleine stukjes mesheft en 
slikzagertjes. “Lekker klein aas 
dus, want de vissen waarop 
we mikken hebben geen grote 
bek. Bovendien kun 

rotsen’ naar boven komt”, zegt 
Daud. Stekkennis is daarbij es-
sentieel. “Op den duur weet je, 
vaak door schade en schande, 
wel waar de kieren en gaten 
tussen de betonblokken en 

golfbrekers zitten. Dat 
zijn de gouden 
stekjes. Ook 

VOERPLEKJES
In zijn aastas heeft Daud een 
bak vol kleine zagertjes en een 
bos mesheften zitten. “De 
mesheften raap ik zelf langs de 
kust. Dat scheelt een hoop geld, 
want op zo’n avondje ultra-light 
rockfishing gaat er best wat aas 
en voer doorheen. Zeker als je 
ook voerplekjes maakt.” Voeren 
doet hij met een mengsel van 
visafval, vermalen oud brood 
en zand. “Dat werkt prima en 
geeft net wat extra vertrou-
wen.” Wil je wat betreft aas 
lekker variëren en kies je voor 
gemak, dan voldoet een zakje 
gemengde zeevruchten uit de 
supermarkt ook – al maakt 
onze chef-kok Daud daar lie-
ver een heerlijke vissoep van.

vlak achter steenstort kun 
je altijd actie verwachten.” 
Verfijnd vissen in zo’n ruige 
omgeving vraagt er wel om 
wat dat je wat extra materiaal 
en reserveklosjes met on-
derlijnen meeneemt. Omdat 
aanbeten in eerste instantie 
uitblijven, werpt Daud regel-

De hoofdmoot van de vangsten bestaat uit kleine vis, 

maar er lopen soms ook grotere exemplaren tussendoor.

perlijn met aan het einde een 
haak maat 6 of 8 bevestigt. 
Een 10-grams loodje dat vast 
op het einde van de hoofdlijn 
is gemonteerd, houdt de boel 
op zijn plek. “Aan deze hengel 
vis ik met iets grover aas, wat 
vaak de wat betere vissen zoals 
kleine gul, wijting, dikke bot-
ten en zeebaars op-
levert. Als je van 

Het zelf vangen 
van spiering als aasvis voor het 

snoekbaarsvissen bij NKS-wedstrijden, bracht Daud 
geheel onverwacht op het spoor van ultra-light rockfishing.

Met het lichte materiaal kun 
je heel precies de kantjes uit-

vissen én heb je ook lol van 
de kleine vissen die je vangt.

Sprot.

Smelt.

Koornaarvis.

Gevlekte lipvis.

Spiering.

Dikkopje.

Slijmvis.

Groene zeedonderpad.

Puitaal.

Kleine pieterman.

Zwarte grondel.

Vijfdradige meun.

VISSOORTEN EN STEKKEN
Bij het verfijnde ultra-light rockfishing vang je vaak vissoorten die je aan regulier (lees: zwaarder en lomper) zee-
vismateriaal normaal niet zo snel vangt. Tot de vangstmogelijkheden behoren onder meer: kornaarsvis, vijfdradige 
meun, spiering, gevlekte lipvis, puitaal, sprot, slijmvis, smelt, kleine wijting, zeebaarsjes, schar, bot, horsmakreel, 
pietermannen (let op voor de giftige stekels op de eerste rugvin!), botervisjes, jonge haring en kleine gul.
Typische stekken voor deze visserij zijn: pieren, sluizen, golfbrekers, betonblokken, steenstort, gemalen, waterlozin-
gen, brakwaterkanalen, stalen oeverwanden, bruggen, dukdalven, steigers en voor anker liggende schepen.

Met de Vissengids app zie je direct welke vis je gevangen hebt.

Mesheften en kleine zagertjes zijn het aangewezen aas voor dit type visserij.

die laatste soort een volwassen 
exemplaar haakt, dan heb je 
de dril van je leven. Al trek ik 
dan jammer genoeg geregeld 
aan het kortste eind”, lacht 
Kalschoven als de bekende 
boer met kiespijn.

SPIERINGTUIG
De hengel met het spiering-
tuigje is voor het nog wat 
fijnere werk. Het materiaal is 
in grote lijnen hetzelfde, zij 
het dat de molenspoel nu is 
gevuld met 10/00 gevlochten 
hoofdlijn. Dit heeft haast geen 
rek, waardoor aanbeten beter 
doorkomen en de visjes zich-
zelf sneller haken. Aan deze 
hengel knoopt hij een 2 meter 
lange onderlijn (20/00 nylon 
of fluorocarbon) met aan het 
einde een loodje. Op de onder-

je met kleine haakjes wel grote 
vis vangen, maar wordt dat 
andersom een stuk lastiger.” 
Door met mesheft en zager-
tjes te vissen, wordt vaak snel 
duidelijk welk aas die dag het 
beste scoort. Aangezien de 
zijlijntjes verdeeld zijn over de 
onderlijn die vanaf de bodem 
2 meter omhoog reikt, mikt 
Daud ook meteen op verschil-
lende dieptes. Zo komt hij 
er ook snel achter op welke 
diepte de azende vis zich 
bevindt.

VERKASSEN
De lijnen lopen strak het 
water in nabij het sluizencom-
plex van IJmuiden, nu is het 
afwachten tot de hengeltop 
begint te trillen. “En maar zien 
wat er van tussen ‘de betonnen 
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IN HET DONKER
Ultra-light rockfishing kan het klokje rond worden 
gedaan, maar in de donkere uren zijn de resultaten 
aanzienlijk beter. De scholen vis komen dan dichter 
bij de kant, waardoor ze met licht materiaal beter 
bereikbaar zijn. In het donker aan zee vissen bij 
pieren, sluizen en havencomplexen vraagt wel om 
een aantal voorzorgsmaatregelen. 
Ga nooit alleen op pad, neem een degelijke hoofd-
lamp en een opgeladen telefoon mee. 
Zorg ook dat je stevig schoeisel met een grof 
profiel draagt voor meer grip op de door algen 
begroeide en soms spekgladde oevers. 
Wees tenslotte extra alert op de golven van 
passerend scheepvaartverkeer. Die zie je in het 
donker minder snel aankomen. Laat je hierdoor 
niet verrassen.

Vis je in het donker, ga dan 

goed voorbereid op pad.

matig richting dieper water 
om de vis te zoeken. Met suc-
ces, want al vrij snel krijgt hij 
een ferme tik op de hengel die 
actief wordt gevist. Een kleine 
wijting heeft het stukje mes-
heft gepakt. Het blijft echter 
bij deze ene vis, dus besluiten 
Daud en Dave dat het na een 
uurtje tijd is om te verkassen.

VAN ALLES WAT
We zetten koers richting de 
nabijgelegen marina van 
IJmuiden. “Daar verzamelt 
zich altijd een hoop vis en 
vangen we zeker nog wel wat”, 
klinkt het vastberaden. In het 
licht van de lantaarnpalen zien 
we inderdaad van alles in het 
water, van schooltjes garnalen 
tot ronddobberende krabben. 
Al snel blijkt dat Daud het bij 
het rechte eind heeft. In korte 
tijd belanden diverse soorten 
zeevisjes voor even op het dro-
ge. Zo zien we zeebliek (jonge 
haring), spiering, wijting en 
een krab voorbij komen. En 
na een knalharde aanbeet laat 
een jonge gul zelfs even de 
slip ratelen. Opvallend is dat 
de diverse soorten niet dwars 
door elkaar worden gevangen. 
Vangen de heren bijvoorbeeld 
spiering, dan is de volgende 
aanbeet veelal ook spiering. 
Telkens als de aanbeten even 
stil vallen, is de kans groot dat 
bij de eerstvolgende aanbeet 
een andere soort zich meldt. 
Of dat er grotere vis is gear-
riveerd.

ZEEBAARS
Nadat de aanbeten plotsklaps 
zijn stilgevallen, veroorzaken 

vluchtende visjes niet lang 
daarna kringen in het water 
rond de palen van de steiger. 
“Daar jaagt 
duidelijk iets 
groots. Ver-
moedelijk een 
achtergebleven, 
oude zeebaars 
die achter 
de zeebliek 
aanzit”, zegt 
Daud. “Ook 
buiten de typi-
sche zeebaars-
maanden 
(mei tot en 
met oktober) 
hebben we al 
diverse keren 
een joekel 
aan de lijn 
gehad. Als 
ze willen, 
trekken die 
alle lijn van 
je molentje!” 
Ook platvis 
behoort re-
gelmatig tot 
de vangsten. 
“Mits groot 
genoeg, 
gaat die dan 
geheid mee 
naar huis”, 
zegt onze 
chef-kok 
verlek-
kerd. Qua 
vangst kun 
je dus van 
alles ver-
wachten, 
wat deze 
visserij zo 
spannend 

maakt. Daarom gaan Daud en 
Dave minstens eenmaal per 
week samen op pad. “En niet 

alleen om verse spiering als 
aasvis te vangen; ook gewoon 
voor de fun!”

In veel landen is ultra-light  rockfishing al jaren populair. Je hebt er  weinig  materiaal voor nodig, kunt het jaar rond aan de slag en vangt haast  gegarandeerd vis (zoals deze wijting).


