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e schrijven eind 
augustus. Volgens de 
berichten wordt er 

de laatste dagen weer erg goed 
tong gevangen in Vlaardingen. 
Je leest het goed: Vlaardingen. 
Om tong te vangen hoef je 
namelijk helemaal niet per se 
naar de Zeeuwse of andere 
stranden. Zo is de Nieuwe 
Waterweg tot eind oktober een 
gekende tongstek. 
Daarbij zijn vooral de stads-
boulevards van Vlaardingen, 
Maassluis, Schiedam en 
Rotterdam favoriet. Kijk dus 

TONG, GUL EN WIJTING  IN DE STAD
Zeevissen voor landrotten

De favoriete stek van zeeviscrack 
Pim Troost is de Maasboulevard 
in Vlaardingen. Deze ligt vanaf de 
monding van de Nieuwe Waterweg 
bij Hoek van Holland gezien dik 
25 kilometer landinwaarts! In dit 
artikel laat Pim je zien dat er op 
deze stadslocatie – en zelfs nóg 
verder landinwaarts – meer zeevis 
te vangen is dan je zou denken. 

TEKST PiM TrOOsT 
FOTOGRAFIE BraM BOKKers

niet raar op als je nu tongvis-
sers aantreft op pak ‘m beet de 
Rotterdamse Mullerpier! Zo 
gek is dit niet, want de Nieuwe 
Waterweg is nou eenmaal een 
open ‘zoet-zout verbinding’. 
Vanwege de getijdenwerking 
is de onderlaag van het water 
tot ver landinwaarts zout (zout 
water is zwaarder dan zoet 
water). Je kan hier dus zowel 
zoet- als zoutwatervissen 
vangen. Oktober is voor de 
zeevisserij een soort over-
gangsmaand waarin je naast 
de nodige botten ook nog 

Tot in hartje 
Rotterdam - 
dus tot wel 
35 kilometer 
landinwaarts 
- kun je ‘s 
zomers en in 
de herfst tong 
vangen!
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prima tong vangt. En vanaf de 
herfst tot de eerste winterkou 
kun je hier zelfs goede aantal-
len gul en wijting vangen. 
Zo wordt er in het najaar in 
de Rotterdamse Waalhaven 
geregeld meer en grotere 
wijting gevangen dan langs 
de topstekken die dichterbij of 
aan de kust liggen! 
Leuk voor straks, vandaag 
gaan we het op tong proberen. 

STEVIG MATERIAAL
In de Nieuwe Waterweg kan 
het behoorlijk stromen, dus 
heb je stevig materiaal nodig. 

slijtvaste voorslag. Daarmee 
voorkom je bovendien dat de 
lijn tijdens de inworp in je 
vingers snijdt. Een goede, ste-
vige driepootsteun en viskist 
complementeren het geheel. 

STALEN AFHOUDERS
In de periode dat je tong kunt 
verwachten (vanaf juni tot 

eind oktober) is het wijs om 
met stalen afhouders te vissen. 
Die zorgen ervoor dat je aas 
goed stil op de bodem blijft 
liggen; een vereiste om tong 
te kunnen vangen. Eventueel 
kun je je paternoster nog ver-
zwaren met wat loodjes, om de 
zaak extra goed op de bodem 
te houden. Plastic afhouders 

Gebruik bij stevige stroming een ankerlood en bij hoog- en laag-
water – als de stroming vrijwel wegvalt – lood zonder ankers.

TONGVISSEN INGEZOOMD
Voor tong moet je aas goed plat op de bodem liggen. Kies 
daarom voor – al dan niet verzwaarde – stalen afhouders.

Tong heeft maar een klein bekje, dus met een haak maat 6 in het 
‘Aberdeen-model’ zit je zeker niet te krap.

Zagers zijn top voor tong. Eén zagertje op de haak volstaat en 
zorg daarbij dat de haakpunt mooi vrij blijft.

Neem daarom gerust hengels 
mee die een gewicht tot 200 
gram weg kunnen zetten. 
Zelf gebruik ik de Shimano 
Surfleader van 4.5 meter 
lang. Kies verder voor snelle 
zeemolens die zijn gevuld met 
10/00 of 12/00 mm gevloch-
ten hoofdlijn. Om ervoor te 
zorgen dat de boel in die harde 
stroming op zijn plaats blijft, 
is zwaar ankerlood noodzake-
lijk. Meestal volstaat 175 gram, 
maar het kan soms nodig zijn 
om 200 grams lood te gebrui-
ken. Knoop aan de dunne ge-
vlochten hoofdlijn een stevige, 

of wapperlijnen zijn een stuk 
minder bruikbaar in de zware 
stroming van de Nieuwe Wa-
terweg. Er zijn tegenwoordig 
prima kant-en-klare onderlij-
nen met stalen afhouders te 
koop. Daar zitten vaal wel erg 
grove haken op. Die zou ik er 
afhalen en ze vervangen door 
de Gamakatsu LS-5013F – of 
een andere ‘Aberdeen-achtige’ 
haak – in maat 6 of 4. Let erop 
dat je de haak voor tong nooit 
te groot kiest. Deze vissen 
hebben immers relatief kleine 
‘smoeltjes’.

AAS EN ADVIES
Voordat we gaan vissen, 
scoren we eerst even een 
portie zagers bij de hengel-
sportzaak. Dit is hét aas bij 
uitstek voor de tong. Vergeet 
vooral niet om van tevoren je 
zeeaas te bestellen, want niet 
overal kunnen ze uit voorraad 
leveren. Drie ons zagers is in 
deze periode van het jaar zeker 
niet te veel voor een paar uur 
vissen – krabben zijn immers 
ook niet vies van een zagertje. 
Uiteraard vragen we ook nog 
even hoe het met de vangsten 
is gesteld. De winkelier is 
doorgaans goed op de hoogte 
van de recente vangsten en 
kan je nuttige tips geven 
over waar te vissen en wat te 
verwachten. Je kunt natuur-
lijk het beste te rade gaan bij 
een winkel in de buurt van 
de plaats waar je gaat vissen. 
Van een winkelier die een heel 
eind buiten de Rijnmond is 
gevestigd, kun je niet verwach-
ten dat hij vangstinformatie 
over de Nieuwe Waterweg 
paraat heeft.

HOOGWATER
Tong vissen is ook een kwestie 
van timing. Het uurtje dat 
het hoogwater is en het water 
praktisch stil staat, is in mijn 
ogen de beste tijd voor tong. 
Je aas blijft dan immers mooi 
stil liggen en dat is nou juist 
wat tong wil. Nou moet ik er 
direct bijzeggen dat er ook 
met opkomend en afgaand tij 
en met laagwater tong wordt 
gevangen. Sowieso heb je 
iedere dag oplevingen voor 
wat betreft de frequentie van 
aanbeten – en dat kan per dag 
verschillend zijn.
Vandaag is het om 15.00 uur 
hoogwater, zodat we aan het 
eind van de ochtend naar de 
Maasboulevard in Vlaardingen 
vertrekken. We zijn vast niet 
de enigen, want op een goede 
stek sta je immers zelden 
alleen. De auto kun je hier tot 
een meter of vijftig bij het wa-
ter vandaan parkeren. Dat is 
in vergelijking met het strand 
een voordeel van de stad: je 
hoeft niet door het mulle zand 
tegen de duinen op te sjou-
wen. Krijg je niet al je spullen 
in één keer mee, dan loop je 
gewoon nog een keer.

STROOMOPWAARTS 
Het is inmiddels een uur vóór 
hoogwater als alles klaar staat 
en de hengels zijn opgetuigd. 
De stroming loopt alweer 
enige uren naar binnen, zodat 
we iets stroomopwaarts (rich-
ting zee) inwerpen. Dit doe ik 
omdat je lijn na het afzinken 
in de stroming zo mooi recht 
vooruit komt te liggen en je 
dus de meeste afstand maakt. 
Nu is het een kwestie van af-

Bot is een vis die 
je ook hier het 
hele jaar door 
kunt vangen. 

Zeevissen in de stad heeft zijn 
geheel eigen sfeer en dynamiek.
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VISpAS VErpLIchT!
Houd er rekening mee dat de Nieuwe Waterweg vanaf het oostelijk haven-
hoofd van Maassluis onder de categorie ‘binnenwater’ valt. Vanaf daar – 
en verder landinwaarts – is de VISpas het vereiste visdocument.
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wachten. Dat duurt niet lang, 
want kort na de inworp volgt 
één harde tik op de hengeltop. 
Vervolgens gebeurt er verder 
niets meer. Toch draai ik maar 
binnen, want het zou wel 
eens een tong kunnen zijn. 
Het eerste stuk gaat vrij zwaar 
omdat de klapankers nog 
terug moeten klappen, maar 
daarna gaat het wat gemak-
kelijker. Het laatste stukje 
maak ik nog even extra tempo 
omdat er voor de kant wat 
stenen liggen, maar dan is de 
eerste tong van vandaag bin-
nen. Hierna volgen niet veel 
later nummer twee en drie. 
Alles midden op de dag in vol 
zonlicht.

ZONDER ANKERS
Dan is het rond 15.00 uur echt 
hoogwater. De stroming valt 
nu helemaal weg en ik besluit 
om zonder ankers verder te 
vissen – dat kan nu prima. 
Mijn onderlijn ligt nog geen 
minuut in het water of de 
hengeltop staat alweer te klap-
peren: een fantastisch gezicht. 
De vis trekt mijn hengel flink 
krom en lijkt onvermoeibaar. 

Dit keer geen tong, maar een 
paling. Die gaat meteen weer 
terug. Dat moet ook, want voor 
deze met uitsterven bedreigde 
vissoort geldt sinds vorig jaar 
een terugzetverplichting. 
Daarna begint het water al 
weer af te gaan. De stroming 
loopt lichtjes richting zee, 
dus gooien we nu enigszins 
stroomopwaarts (landin-
waarts) in. Na een minuut 
of tien draai ik mijn hengel 
binnen om te controleren of er 
nog aas aan de haken zit. Dat 
blijkt foetsie te zijn. De krab-
ben weten wel raad met onze 
zagers en zeepieren. Of toch 
niet? Aan de onderste haak 
hangt iets zwarts te spartelen: 
een zwartbekgrondel. Een 
‘nieuwe’ vissoort die de laatste 
jaren veel in de Nieuwe Water-
weg wordt gevangen.

PLEZIER VAN DE STAD
Naast het feit dat we leuk vis 
vangen, is het ook genieten 
van het uitzicht op deze stadse 
locatie. Schepen varen continu 
af en aan en er is meer dan ge-
noeg te zien: grote container-
schepen, tankers, plezierjach-

PIM’S BONUSTIP: DE ‘LINK’
Krijg jij ook altijd zere duimen van het openen van je speldwartels? Met een zogenaamde ‘link’ maak je een paternoster gemakkelijk en snel aan de voorslag 
vast. Om ervoor te zorgen dat je paternoster niet uit zo’n ‘link’ raakt, is het verstandig om bovenaan je paternoster een tonwartel te zetten die stevig in de link 
geklemd zit. Zou je alleen met een lus werken, dan loop je het risico dat het hele zaakje los komt.

ten, sleepboten en nog veel 
meer. Bovendien biedt deze 
locatie nog meer voordelen. 
Zo kun je op een dagje vissen 
prima je partner meenemen 
als deze van winkelen houdt. 
Ik ken iemand die zich 
door zijn vrouw en dochter 
aan de boulevard laat afzet-
ten, waarna de dames gaan 
winkelen en hij lekker gaat 
vissen. Iedereen tevreden! En 
na afloop stap je zo weer de 
auto in, want er zit geen zand 
in je spullen. Dat zeevissen in 
de stad is dus helemaal zo gek 

nog niet. Bovendien zijn er 
legio stekken waar je terecht 
kunt: tong wordt gevangen 
vanaf Hoek van Holland tot de 
Rotterdamse Mullerpier. Houd 
er wel rekening mee dat je 
regelmatig publiek hebt, dat in 
jouw ogen misschien ‘domme’ 
vragen stelt. Leg ze rustig uit 
hoe een en ander in zijn werk 
gaat en kweek zo meer begrip 
voor onze schitterende hobby. 
Dit laatste houdt uiteraard ook 
in dat je geen troep achterlaat. 
Veel succes en plezier bij het 
zeevissen in de stad! 

Tot in de herfst vang je in 
de Nieuwe Waterweg zo 
nu en dan ook paling. Zet 
deze bedreigde vissoort 
altijd direct weer terug in 
het water.

Met zo’n ‘linkwartel’ hoef je je duimen niet 
meer kapot te drukken op een speldwartel.

Door stroomopwaarts in 
te werpen, kun je zover 
mogelijk weg vissen. Met 
afgaand tij is dat landin-
waarts, met opkomend 
tij is dat richting zee.


