
Handleiding garnalennet 
- De garnalennet constructie bestaat uit een duwstok en een driehoekige 
dwarslat waarop 
   het net doorgelust is aangebracht. 
- Schuif de onderzijde van de duwstok tot aan het merkteken in het gat van 
het hardhouten blokje 
   in de dwarslat. 
- Neem de twee koorden aan de bovenzijde van het net en laat deze voorlangs 
kruisen bovenop het blokje van de duwstok. Voer de koordeinden achterlangs 
en leg daar een knoop. Leg hierna ook nog een knoop aan de voorzijde en 
eindig met het leggen van een dubbele strik aan de voorzijde van het blokje en 
trek alles goed aan. 
 
- Om te voorkomen dat u tijdens het vissen op de lange kuilzak stapt, legt u 
deze tijdens het vissen in het net. 
Wanneer u garnaal heeft gevangen, haalt u de kuilzak even uit het net en 
steekt u het net vervolgens omhoog, waardoor de vangst in de kuil valt. Hierna 
legt u de kuilzak met de vangst weer in het net en gaat  u verder met vissen. 
 
- Wanneer u voldoende garnaal heeft gevangen, leegt u de vangst in een mand 
of op een groot stuk plastic kleed of vuilniszak. 
   Voor het openen van het net trekt u aan het uitstekende gedeelte van het 
sluitkoord aan de achterzijde van het net. 
   Vervolgens sluit u het net weer met de speciale knoop, zoals deze is 
beschreven. (zie Handleiding knoopleggen kuilzak of bekijk de video) 
 
- Wanneer u klaar bent met vissen dient de duwstok van de dwarslat te 
worden verwijderd. U zult merken dat de stok nagenoeg onwrikbaar met de 
dwarslat is verbonden. Dat komt door de uitzetting van het hout in het water. 
- Teneinde de duwstok te verwijderen, legt u de dwarslat op een vlakke 
ondergrond en plaatst u de linker voet voorzichtig op het hardhouten blokje 
van de dwarslat. Voorkom hierbij dat u op het net staat. Vervolgens beweegt u 
de stok een beetje van links naar rechts (wiebelen) waarbij u de stok ook 
omhoog trekt. Hierbij ziet u dat de stok zich langzaam lost uit de dwarslat. 
- Neem hiervoor even de tijd. Het is de bedoeling dat de dwarslat niet kan 
bewegen als de duwstok wordt verwijderd. Gelieve niet te forceren door de 
stok met al te grote bewegingen uit de dwarslat te verwijderen. 
 
- Nadat de twee delen weer van elkaar zijn gescheiden kan het geheel weer 
worden samengevoegd voor transport. 
  Het verdient aanbeveling om het net even af te spoelen in zee. Thuis het net 
even afspoelen, uitrollen en laten drogen. Zorg ervoor dat het hardhouten 
verbindingsblokje op de dwarslat zandvrij blijft. 
 



Knopen van het sluitkoord van de kuilzak 
  
Dit proces is ook te bekijken op YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=593JTNoPuRA 
 
Om een goede knoop te leggen aan het eind van de kuilzak, houdt u het 
uiteinde van het net     met het sluitkoord goed bij elkaar met twee vingers 
van de linker hand. Trek nu met de rechter hand het uiteinde van het koord 
iets uit en vorm daarvan een lusje. Vorm van het koord ook een lusje aan de 
linker zijde van de twee vingers.  
Wikkel vervolgens de rest van het koord - van rechts naar links - strak tussen 
de twee gevormde lussen om het net heen, totdat er zoveel koord overblijft 
dat er nog een lusje kan worden gevormd. 
Deze lus steekt u door de laatst gevormde lus. (het koord er dus niet geheel 
doorheen trekken, maar zodanig dat de twee lussen in elkaar steken). 
Hierna trekt u aan de lus die zich aan het uiteinde bevindt (rechter zijde hand). 
Hierdoor wordt ook de knooplus aan de linker zijde van de hand 
aangespannen, waardoor het net goed wordt gesloten. Het uiteinde van het 
koord steekt nu zichtbaar uit. 
Wanneer de kuilzak moet worden geleegd, trekt u aan het uiteinde van het 
koord waardoor de knoop lost en het net opent. 
Het verdient aanbeveling om de knoop enkele malen thuis te oefenen, zodat 
het routine wordt.  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=593JTNoPuRA

