
 

 

 

Overleven op zee 
Vis vangen zonder hengel 

Wat moet je doen als je midden op zee drijft? Hoe kun je dan een visje vangen om 

te overleven?  

Dit is Jona, hij heeft een vraag: je moet overleven op zee maar je hebt geen hengel 

bij je, kun je dan toch vissen? Dat zou ik ook weleens willen weten. Hai! Ik ben 

Japie. Ik ben visspecialist. Als je alleen op zee zit in een bootje... en je hebt niks te 

eten, dan MOET je gaan vissen. Ook al heb je geen hengel? Pfff, dan moet je 

improviseren. Nou, doe je best. Je pakt je T-shirt en ja... die scheur je gewoon aan 

stukken. Kom op, Japie! En dan maak je allemaal kleine reepjes zoals dit. En dat is? 

Dit gebruik je als je vislijn. Maar er moet natuurlijk ook een haakje aan. En waar 

haal je dat dan vandaan? Ja, toevallig een paperclip. Dat is wel heeeel toevallig, 

Japie. Kijk eens, begint al te lijken. Komt in de richting. Maar welke vis bijt nou in 

een paperclip? Als je dan gaat vissen moet je op het haakje iets glinsterends 

maken. Wat dan? Een stukje zilverfolie. Oke. Of een stukje fel rood, groen gekleurd 

stukjes stof. Of van je sok of van je onderbroek. O! Die vis wordt nieuwsgierig. Die 

denkt dat 't een klein visje is. Grote vissen eten kleine vissen. Als dit dan beweegt 

lijkt 't een klein visje. Op een gegeven moment komt er een vis aan en: pop! Die 

hangt er dan zo in. Vast. O, zit dat zo! Maar hoe haal je zo'n glibberige joekel naar 

binnen dan? Dan pak je 'm 'pap', zo bij z'n kieuw...en dan trek je 'm zo aan boord. 

Aha! Dat is eigenlijk alles. Nou, ik zit liever met jou op zee dan met mijn vader, 

geloof ik. Dank je wel. 


