
 

Fint je weg in het nieuwe seizoen! 
 
De dagen zijn kort.  Corona giert door het land. De Brexit en de Douane hebben niet kunnen voorkomen dat 
de Britse variant tòch het vasteland van Europa heeft weten te bereiken. Het is vaak koud en regenachtig.  
De roofvisdagen zijn tot nader order opgeschort, want het is niet goed coronaproof te doen. In de 
roofvisgroep app worden, in plaats van vangsten, tips uitgewisseld voor molen- en reelonderhoud. Kortom, 
het is een beetje taaie tijd. Onze hoop is gevestigd op het vaccin en beter weer. Ik verlang naar de zomer en 
naar Finten op de Nieuwe Waterweg.  
 
Dagje finten 
Afgelopen zomer waren we, Nico, Louis, Leon, Marco, Arnoud en ikzelf een dagje finten. We vissen eigenlijk 
altijd vanaf afgaand tij en kruipen met het zakken en opkomen van het water verder de krib op en terug.  

    
Op de kop van de krib vingen we regelmatig ons visje en Arnoud zelfs af en toe een klein zeebaarsje. Het 
was inmiddels opkomend tij. Af en toe passeerde er een schip en de boeg- en hekgolf begonnen over de 
uiterste punt van de krib te spoelen.  
Leon was even een broodje eten en zat op de kant. Wij stonden nog ruim veilig, met waadbroeken en -
stokken en schoeisel met noppen om op de gladde stenen te blijven staan. Snel bewegen op zo’n krib kan 
niet, je bent echt even bezig om zonder je nek te breken over de gladde, met zeewier bedekte, stenen de 
krib op en af te klimmen.  
 
Er komt een bootje aan…. 

 
In de verte kwam de 
dagelijkse afvaart van 
de DFDS roro aan, die 
aan het einde van de 
dag vaak vol trucks 
richting Engeland 
vertrekt.  
Een groot drijvend 
flatgebouw, zeg maar.  
 
Vaker gezien, ook wel 
grotere schepen langs 
zien komen.  
 
 
 
 



Een boot!  Ja en? 
Een schip dat aan komt varen zuigt eerst altijd het kribvak leeg. Als het schip voorbij is, dan stroomt het 
weer vol en komt de hekgolf. In het herfstnummer (Nr 3 – pag 40) van Haak, van HSV Groot Rotterdam 
stond er een hele lezenswaardige technische uitleg over waarom dat gebeurt.  
 
En ja hoor, zuiging! 
We zagen langzaam het kribvak leegtrekken door de zuiging van het aankomende schip. Sommigen van ons 
stonden vóór de krib op het wat vlakkere zand en voelden de zuiging. Maar dit keer zagen we dat het water 
wel héél fors weg aan het trekken was en het zand begon te wolken.  Die boot was niet anders dan anders, 
maar de beweging van het water was wel heftiger dan we kenden van deze stek.  
 
Wat eruit gaat, moet er ook weer in! 
 

 
 

https://groot-rotterdam.nl/de-vereniging/haak-magazine


 
  
We weten dat wat eruit gaat, er ook weer in moet, en meestal heftiger. Dat beloofde wat!   
We besloten maar snel wat hoger op de krib te gaan staan. Het water kwam, en hoe! We zetten ons schrap 
(dwars op de stroom, steunend met je been tegen een steen), terwijl het water ons bijna tot aan de knieën 
kwam! En we hielden het. Je kunt 30-40 cm snel stromend water nog wel hebben, als je stabiel staat en die 
grens daar zaten we toch wel aan.  
 
Het liep deze keer dus goed af, maar als je onderuit gaat, word je meegesleurd, je laarzen of waadbroek 
lopen vol, en is er niet veel wat je kunt doen.  
Leon heeft niet alleen een broodje gegeten, maar ook een paar foto’s gemaakt die boekdelen spreken. Je 
ziet ons schrap staan op die krib.  
 

     



Finten doe je veilig, Finten doe je niet alleen !  
Finten doe je dus beter niet alleen, al helemaal niet vanaf de krib. Dat geldt natuurlijk ook voor andere 
spinvissers en vliegvissers.  Niet alleen vanwege de gezelligheid, maar vooral voor je eigen veiligheid. Draag 
een waadbroek of lieslaarzen, en zeker schoenen of laarzen met noppen voor grip (antislipzolen die je 
onder je laarzen zet zijn ook prima). Neem een waadstok of bezemsteel mee voor het lopen op de krib.  Het 
tij komt sneller op dan je denkt en vol van vangdrang denk je vaak dat het nog wel even kan. Kijk ver 
vooruit naar grote schepen en als je het niet vertrouwt, begin op tijd met naar hogere grond te klauteren. 
 

 
 
Hoe Fint je nu? 
Met een lange spinhengel, 2.70 of meer, met een werpgewicht van 10-50 gram, 0.08- 0.10 gevlochten lijn 
en een voorslag van 2 meter 0.40 mm FC kun ik prima uit de voeten. Pilkertjes 12-40 gram (Spro Zocker 
pilkertjes), liefst met enkele haak (Gamakatsu 56,maat 1/0-1-2.  

    
 
Dunne bouwhandschoentjes, want ze hebben scherpe stekels op hun borst en een onthaaktangetje. Werp 
naar de stroomnaden en licht tikkend binnen vissen. Op de voorslag kun je nog een groen streamertje 
zetten of een deltavisje. Meer informatie hierover vind je in het artikel “Zoekt en gij zult finten” van Berend 
in het menu onder de knop “Artikelen/verhalen” op onze website. 
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