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ZEEVIS

DE NEDERLANDSE JAWS
De gevlekte gladde haai, oftwel Mustelus asterias, is tegenwoordig geen toevalstreffer
meer op de Noordzee. Sterker nog, zelfs een gerichte visserij op deze haaiensoort is
mogelijk. Ze zijn één bonk met spieren en die gebruiken ze ook wanneer ze gehaakt
worden! Al met al een geweldige sportvis. En bovenal, hoe cool is het om haaien te
vangen voor onze eigen kust?!

D

e positieve vangstberichten van haaien gaan als een
lopend vuurtje door zeevisland. Een aantal jaar geleden
hoorden wij de eerste geruchten over
gladde haai als bijvangst tijdens het

vissen op platvis. Eén boot besloot de
proef op de som te nemen en gericht
een poging te wagen. Het werd een succes. Het seizoen daarop bleken er nog
meer haaien gevangen te worden. Dat
wilden wij ook wel eens meemaken!

Samen met mijn twee broers bemachtigden we een plekje op de Big Marlin;
de schipper die het hele haaivissen
aan het rollen heeft gebracht. Om een
lang verhaal kort te maken: 11 haaien
aan boord en de grootste van de dag
bedroeg maar liefst 97cm!
Sindsdien wordt er elk jaar goed haai
gevangen. Dit jaar wederom en dan te
weten dat we nog maar halverwege het
seizoen zitten, dat loopt van mei tot
september/ oktober. Vrijwel alle boten
weten de haaien goed te vangen, tot
wel meer dan 30 stuks op een dag! Dat
niet alleen, ook vanaf het strand worden ze gevangen. Jawel, zelfs vanaf het
strand is een gerichte visserij op haaien
mogelijk.

❱ BUFFER

In de Noordzee vis je het beste vanaf
de boot, waarbij je door een ervaren
schipper recht boven de haaienstek-

Feitelijk heeft de
platvisserij voor de
eerste haaienvangsten
gezorgd!

Ankerlood helpt je om een
mooie bocht in je lijn te krijgen,
zodat de onderlijnen op de
bodem liggen.
ken wordt gebracht. De visserij is niet
overdreven moeilijk, maar verdient
wel een paar aandachtspunten, vooral
de aaspresentatie verdient wat aandacht. Enkel goed aangeboden aas
wordt gewaardeerd door onze gevlekte
vrienden.
Voor de bootvisserij is een boothengel
van 240 tot 300 cm aan te bevelen,
geen zware wrakkenhengel, maar
een die wat soepeler in de top is. Een
karperhengel is ook goed, alleen lastig
vanwege zijn lengte. De molen die je
gebruikt moet stevig zijn, er komen
namelijk behoorlijke krachten op te
staan. Persoonlijk vis ik het liefste met
een gevlochten hoofdlijn, 17/00 is
genoeg. Verder is een 10 meter lange
voorslag van 55/00 fluorocarbon aan
te raden om te voorkomen dat je lijn
kapot schuurt op rotsen en mossels,
maar ook als schokdemper zodat de
haak niet uitscheurt.
Ook het schommelen van de boot wordt
deels opgevangen door de rek in de
voorslag, het andere deel wordt opgevangen door de bocht in je lijn. Zo blijft
je onderlijn lekker stabiel op de bodem
liggen. Een volledige nylonlijn kan ook;
gebruik dan 30 tot 40/00, liefst ook
met een voorslag.

❱ ONDERLIJN
Goed, voor deze haaien zul
je geen strand vol mensen
in paniek zien vluchten,
maar gaaf en sterk zijn ze
absoluut!

34

Beet

De onderlijn is erg belangrijk, mijn
favoriet is een paternoster van ongeveer 150 cm voorzien van drie stalen
afhouders. Wel moeten er bij iedere
afhouder een of meerdere loodjes
geplaatst worden zodat het geheel zo
plat mogelijk op de bodem blijft liggen.
Aas dat niet op de bodem ligt wordt
genegeerd. De haaklijntjes mogen niet
langer zijn dan de afhouder, omdat de

HAAIEN TAGGEN

Tegenwoordig worden op bij
na
alle boten de haaien en rog
gen
gemerkt met een tag. De va
ngstgegevens, het geslacht en de
lengte worden genoteerd.
Bij
terugvangsten komen we ste
eds
iets meer over het (trek)ge
drag
te weten. Er zijn al in Nederla
nd
gemerkte haaien in Spanje
en
Noorwegen gevangen!
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Tijdens het haaivissen vang je allerlei
andere vissoorten.
Soms is het alleen
wachten op die
bijtperiode.
Dezelfde haken als voor platvis,
alleen een slagje groter!

Belangrijk: loodgewichtjes
voor of op iedere afhouder.

haken anders om de staande lijn slaan.
Als haak volstaat een maat 1 of 2, hetzelfde langstelige model als bij platvissen. Om de onderlijn tegen de bodem te
houden maak je gebruik van een ankerlood. Afhankelijk van de stroming kies
je voor 150 tot 250 gram loodgewicht.
Hoe lichter, des te beter. Lood dat los
komt van de bodem gaat rollen en pikt
zo de lijn van je buurman op, dus dat is
geen goed idee.

❱ UPTIDE VISSEN

Uptide vissen is stroomopwaarts
vissen. Het is belangrijk
om de onderlijn in zijn
volle lengte plat op
de bodem te krijgen
door je lood ver
stroomopwaarts te
werpen. Dat is niet
moeilijk, iedere boot
heeft zijn anker aan
de voorzijde bevestigd.
Werp dus altijd richting
de punt van de boot. Laat je
beugel open staan tot het lood
de bodem raakt. Sluit nu niet direct
je molenbeugel maar laat ongeveer tien meter lijn vieren. De lijn
wordt door de stroming in een bocht
gedrukt en de eerste meters zullen zo
mooi plat op de bodem komen te liggen, zeker met de fluorcarbon voorslag
en de extra loodjes op de paternoster!
Zodoende liggen er drie haken op
de bodem. Wie niet goed uptide vist,
heeft maar met een of hooguit twee
haken kans een haai te vangen. Zonde
natuurlijk.
Zet je hengel vervolgens tegen de
reling en houd de top goed in de gaten.
Hoewel haaien ook zacht kunnen aanbijten en je dan slechts enkele tikjes
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Zorg ervoor dat de haaklijntjes kort
zijn om verwarring te voorkomen.

op de top ziet, is de aanbeet doorgaans
onmiskenbaar. De top vliegt krom en
niet zelden komt de onderkant van de
hengel los van het dek. Wie zijn hengel
verlaat kan dan ook wel eens bij een
lege plek terugkeren; ik heb het zien
gebeuren!

❱ DRILLEN

Zeevissen heeft nog steeds een beetje
het imago van zwaar
materiaal en een potdichte slip. Platvissen en
wijting trek je natuurlijk
zo binnen, maar met
een haai aan de haak
zul je toch echt wel
met de slip moeten
werken. Haaien
van boven de 70
cm vechten

behoorlijk. Geloof het of niet, de helft
van de grote haaien die gehaakt worden breken binnen luttele seconden de
haaklijn. Puur omdat de slip niet goed
afgesteld staat, dus de eerste meters
zijn cruciaal. Zorg dat je een haai snel
een meter of drie van de bodem krijgt,
dan zwemt hij in open water en heb je
alle tijd om hem rustig en beheerst te
drillen. Haast je niet, als de haak eenmaal goed zit krijg je hem wel boven.
Typisch voor de haaien is het bonken
op de hengel, al kopschuddend komen
ze meter voor meter naar boven. Af
en toe verrassen ze je en rossen ze
enkele meters lijn van de slip.

❱ RANDJES

Haaien foerageren gezamenlijk langs de randen
van zandbanken en in de
buurt van rotspartijen.
Wie zijn aas tegen een
rand weet te krijgen
heeft een goede
kans dat hij een
haai vangt.

Van links naar rechts,
van boven naar beneden:
Heremietkreeften, pieren,
zagers en stukken inktvis
zijn allen uitstekend aas
voor haai! Met name
heremietkreeften vormen
topaas!
Onthoud waar je inwerpt,
vang je een haai werp dan op
exact dezelfde plaats terug.
Kijk ook eens om je heen
waar een ander gooit. Vangt
je buurman een haai kijk dan waar hij
inwerpt. Werp dan op dezelfde afstand
van de boot. Zijn stek inpikken is echt
niet nodig, de randen zijn vaak meters
lang. Mocht er een haai gevangen worden, draai dan snel in, beaas je haken
opnieuw en werp weer in, dit is vaak
namelijk het moment om er een te
vangen. Er komt bijna nooit maar één
haai aan boord, vaak zijn het er meerdere die kort achter elkaar bijten en
vervolgens weer een poosje niets. Al
met al een soort aasperiode. Vaak zie
je dat gebeuren net voor of na het
kerend tij, als de stroming niet zo
hard is. Zorg dan dat je je aas op de
bodem hebt liggen en je top goed in
de gaten houdt…
Martijn Dekkers

Workshop
haaivissen

Vanaf mei 2018 gaan we ha
aiworkshops verzorgen. Met
8 tot 11
deelnemers vertrekken we
in alle
vroegte vanuit een Zeeuws
e haven.
Aangekomen op de stek sta
an alle
hengels, ook uw eigen heng
el,
klaar om te vissen (max. éé
n p.p.).
Natuurlijk krijgt u voor we
daadwerkelijk gaan vissen een go
ede
uitleg over het vissen op ha
ai. De
haaien springen echt de bo
ot niet
in, maar wie op de juiste ma
nier vist
maakt een goede kans een
echte
Noordzeehaai te vangen. Uit
eraard
staan wij u de gehele dag bij
met
raad en daad. Bij deze works
hop
zitten aas, onderlijnen en loo
d
inbegrepen! Let op, voor ha
aien en
roggen geldt catch & release!
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