Vissers van nu – die boeten
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Traditioneel vissen met een zeilend monument is een pleziertje. Een combinatie van het weer,
de techniek van het zeilen en de handigheid met het visgerei maakt dit tot een veelzijdige en
uitdagende bezigheid. Tijdens zeil- en visserijevenementen zoals het visserijweekend op Urk, in
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	benodigde technische vaardigheid
	benodigde spierkracht

Enkhuizen, in Makkum en de Workumse Visserijweek tijdens de herfstvakantie in oktober worden
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deze technieken nog door menig liefhebber uitgevoerd. Het vissen op zich is al leuk, maar wordt
minder leuk als je lege netten met enkel gras of schelpen binnen trekt. Dan is veel vis vangen
natuurlijk leuker en de ultieme bevestiging van de beheersing van zeil- en vistechnieken.

aan hangt. Door het net van de ene naar de andere kant te

namelijk vrij veel schade aan de netten met zich mee brengen.

schuiven kan je zien waar de gaten zitten. Als het in een plooi

Vooral die verrekte wolhandkrab heeft er een handje van zich

hangt kan je het net bijvoorbeeld strak zetten met een fiets-

in je net vast te grijpen en enkele hangers en mazen kapot te

spin en gewicht aan iedere kant; dan krijg je een beter zicht

De steken voor het boeten van een net zijn erg makkelijk, het

Vereniging Botterbehoud mee gevist mag worden is 120 mm.

knippen. Dan zit er niet veel anders op dan na iedere visse-

op wat je aan het doen bent. Een doorgewinterde visser van

uitsnijden van een gat voor je met boeten kan beginnen is het

Dat betekent dat als je een maas recht trekt de afstand tussen

rijactiviteit de netten mee naar huis te nemen en in de verlo-

vroeger legde het net over de rugleuning van een stoel en deed

lastigst. Een goed begin is het halve werk, zo geldt ook hier.

de bovenste en de onderste knoop van 12 cm is. Kleiner mogen

ren uurtjes op regenachtige avonden en typische zondagen te

de werkzaamheden zittend op een andere stoel.

Boeten is fysiek geen zwaar werk natuurlijk, als je een goede

de mazen niet worden, iets groter is geen bezwaar.

komen dat tijdens het boeten dat zekere knoopje alsnog sneuvelt.
De maaswijdte van de netten waar door de vissers van de

Tip: Piet Bouma, visser-voor-een-week met een lange staat

werkplek en –houding hebt. Mentaal vergt het - zeker voor de

Om de zeil- en vistechnieken van de vissers onder zeil te do-

van dienst, heeft een installatie bedacht tussen twee vaste pun-

ongeoefende visser – vaak uithoudings- en doorzettingsver-

Schootsteek

cumenteren, over te brengen aan nieuwe vissers en voor het

ten met op ieder punt een katrol en een schootklem. Daartus-

mogen; ook een soort spierballen toch?!

De enige steken die gebruikt worden bij het boeten van een

nageslacht te bewaren, werken we aan het ‘Handboek Zeilen-

sen trek je het bovensim strak.

want te repareren.

Benodigdheden

• Een boetnaald (maat)
• Garen van dezelfde dikte als het gaal
• Een beschadigd visnet
• Iets om het net mee recht te hangen: haakje, knijpers,
gewichtjes ...
Wat vooral belangrijk is, is een plek waar je het visnet op kunt
hangen. Boeten gaat het makkelijkst als je er goed bij kan en

tagrijn

Laat van de afgesneden ‘poten’ ongeveer 1 cm staan om te voor-

boeten. Boeten is de vakterm voor het repareren van visnet.

de Visserij’. In dit artikel leggen we uit hoe schade aan staand
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Een goede vangst heeft ook een nadeel. Het kan

het net recht en strak hangt. Sommige vissers geven de voor-

het net uitgehangen tussen twee muren met op iedere muur

keur aan een bezemsteel of vaarboom waar het net opgebost

een houten klos met daarop katrol en schootklem

2017/3

Een goed gat is het halve werk:
Uitsnijden

net is de schootsteek en de halve steek. Begin de reparatie bij
de driepoot aan de bovenkant van het gat. Het garen knoop
je eraan met een schootsteek en een extra steek, zodat er als

Een gat in een net is zelden klaar om direct gerepareerd te wor-

het ware een mastworp op de maas komt. Het eindje houd je

den. Om te beginnen dienen de randen van het gat zo uitge-

kort, of snijd je later af. Daarna zet je met een schootsteek de

sneden te worden zodat overal twee- en vierpoten ontstaan.

tweepoten weer aan elkaar.

Een tweepoot is een plek waar slechts twee draadjes bij elkaar

Als het gat groter is dan een enkele rij mazen, worden

komen. Bij een vierpoot komen er – jawel – vier bij elkaar, en

nieuwe mazen ingebreid. Daarbij zet je na het aanhechten

vormen hele mazen. Slecht op twee plekken in het gat mag een

de nieuwe mazen als lussen vast aan de twee poten. Het is

drie(3)poot zitten. Aan het begin en het einde van de reparatie.

lastig om alle nieuwe mazen op dezelfde maat te houden.

De driepoten zijn de aan- en afhechting van het garen waarmee

Daarna is het opletten geblazen. Bij grote gaten is het nodig

je het gat repareert. Onderstaande tekeningen laten zien wat

om zelf veel mazen te maken. Daarbij kan je gebruik ma-

een geschikt en een ongeschikt gat om te boeten is [tekening

ken van bestaande mazen om de grootte te bepalen. Som-

toevoegen van 2/3/4 poten].

mige vissers gebruiken hiervoor een schieltje – een dun en

Zorg bij het uitsnijden dat je een fijn scherp mes gebruikt.

glad plankje dat zo hoog is als een halve maas. De lussen

tagrijn

2017/3
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drie manieren waarop het fout kan gaan [ tekeningen henk goudappel ]

Steek de boetnaald van achter in de maas (2-poot) en trek
de lus voorzichtig aan.
Als het knoopje naast het andere knoopje ligt, knijp je de
lus en het vaste eind met je duim vast. Sla het garen in een lus

Trek alle steken goed aan, anders gaan ze glijden. Doe tape
om je vinger om kloven te voorkomen.

kan (volgens de overlevering en sterke verhalen) boeten en tv
kijken tegelijkertijd.

Let goed op dat het gat goed wordt uitgesneden. Het
geeft veel meer voldoening om een gat in één keer te kun-

Oefening baart kunst

Ga van tweepoot naar tweepoot, en van boven naar be-

nen repareren in plaats van tussendoor afhechten – uitsnij-

We hebben het boeten geprobeerd in woorden te vatten. Het

den – en weer op nieuw aanhechten om vervolgens het gat

echter vast niet in een keer lukken. In het Zuiderzeemuseum

dicht te boeten.

zitten altijd vrijwilligers in de schuur bij de helling die het brei-

worden erom heen geslagen, en de knopen worden strak

Tijdens het boeten zal je er achter komen hoeveel werk

op het plankje gelegd. De maaswijdte van de mazen wordt

en tijd het kost om een gat te repareren. Grote gaten zullen

Plezier

dan zeker gelijk.

aanzienlijk moeilijker blijken dan kleine, omdat je dan zelf

Boeten kan best leuk zijn. Het geeft de visser in ieder geval

rijevenementen zijn er altijd wel mensen aan het boeten, die

en op basis van dezelfde steken en techniek uitleggen, voordoen en oefenen met een ieder die dat wil. Tijdens de visse-

Let wel op, er komt een moment dat de bestaande mazen

veel mazen moet maken die niet allemaal dezelfde maat zul-

voldoening om al die gaten te repareren en het net weer netjes

beginnende boeters op weg kunnen helpen. Na de Visserijweek

moeten worden opgenomen. Ofwel vergeet niet de bestaande

len hebben. Dat laatste bemoeilijkt de voortgang en consis-

en compleet te zien worden. En om te merken dat je er steeds

in Workum volgt jaarlijks de boetdag, waar leden van de Vis-

mazen mee te pakken bij het repareren! Op ieder willekeurig

tentie van de reparatie. Lijkt het gat te groot, dan kan je er-

handiger in wordt. Uit eigen ervaring kunnen we je aanraden

serij Vereniging Workum kunnen leren boeten van Henk de

moment kan je de poten tellen en zal je zien dat de randen van

voor kiezen om een transplantatie uit te voeren. Het gat wordt

om op tijd te beginnen, als de volgende visserij nog ver weg

Haas. Ook daar blijkt altijd weer dat boeten, gezelligheid en

het gat nog steeds bestaan uit 2 en 4 poten. Behalve de plek

vierkant uitgesneden en gevuld met een bestaand stuk gaal.

lijkt en het weer is om binnen te zitten, zoals tijdens de winter-

geluid (sterke verhalen) prima samen gaan. De jonge vissers in

waar de draad aangehecht is en de plek waar je de laatste steek

Slechts langs de randen is het nog nodig om de twee delen met

maanden. Tijdsdruk maakt het boeten echt niet leuker. Gezel-

Workum, Elburg krijgen vanzelfsprekend lessen in boeten en

zal leggen – het einde van het gat. Als dat niet zo is dan is er

elkaar te verbinden. Zeker bij grote gaten scheelt zo’n trans-

ligheid en gezelschap echter wel: nodig andere bemanningsle-

breien van netten. Ook in Spakenburg en Woudrichem wor-

een fout gemaakt bij het uitsnijden.

plantatie veel tijd. In de volgende Tagrijn wordt uitgelegd hoe

den of leergierige en handvaardige vrienden en kennissen uit

den af en toe lessen netten boeten aangeboden.

dat in zijn werk gaat.

om mee te doen. Op deze manier boete doen voor gevangen

Resumé

en/of geconsumeerde vissen is ook prima te combineren met

Aanhechten aan de eerste, bovenste driepoot met een dub-

Tips

bele steek.

Zorg dat er aan het begin van het garen op je boetnaald een

of gene. Wat ons betreft het liefste zonder beeld. Boeten en

tekeningen marie - louise brantjes en henk goudappel

knoopje (enkele steek) zit, dit helpt bij het maken van de eerst

geluid gaan namelijk prima samen. Boeten en beeld is echter

foto ’s coen blaauboer

Steek je vinger door wat mazen, en sla het garen om je vinger.

2017/3

de beginnende boeter niet ten goede komen. De expert echter

aan en laat dan pas los. Deze ‘slag’ krijg je vast snel te pakken.

Eindig bij de onderste driepoot. Leg er een extra steek op.

tagrijn

een slechte combinatie. Dat zal de hand-oog coördinatie van

draad niet eruit trekt bij het maken ervan.

en steek onder het vaste eind door, trek schuin naar beneden

neden.
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steek (schootsteek). Het knoopje zorgt er namelijk voor je

bijvoorbeeld een podcast of een cabaretvoorstelling van deze

bertien broekhans

& coen blaauboer

tagrijn
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