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DE GARNAALVISSER
Wie de vrolijke Dominique Vandendriessche (27)
uit Oostduinkerke ontmoet, zou denken dat onze
Noordzee een of ander geluksserum bevat. In het
gezelschap van de zee en zijn paarden voelt
Dominique zich al  12 jaar de luckiest man alive, en
hij vertelt dan ook met fonkelende oogjes over zijn
leven als garnaalvisser. 

Wanneer ben je met het garnaalvissen gestart?  
“Dat heb ik volledig te danken aan mijn vader: hij han-
delde in paarden en was zélf garnaalvisser. Als klein
jongetje zat ik er dus al middenin. Op mijn zestiende
ben ik er dan officieel zelf aan begonnen. Sindsdien is
er eigenlijk nog steeds niet veel veranderd aan de stiel.
We vissen nog altijd op de traditionele wijze: met ons
trekpaard en een net van 8 meter breed en 20 meter
lang gaan we de zee in. Wel opvallend: de hoeveelheid
garnalen die we vangen, wordt ieder jaar een beetje
kleiner.” 

Heb je voor je job niet een héél goede conditie
nodig? 
“Ik denk dat je vooral veel goesting moet hebben, zoals
bij elke job. We gaan maximaal 30 meter diep de zee
in, dus een groot risico om te verdrinken is er gelukkig
niet. Maar soms kan een onvoorziene put in de zeebo-
dem of een harde golf me wel doen schrikken. Dan
schiet je overlevingsinstinct toch in werking, en is het
echt vertrouwen op je reflexen geblazen. En ja, we moe-
ten ook best vaak voor dag en dauw uit de veren, omdat

we afhankelijk zijn van de getijden. Maar eerlijk
gezegd: het zijn vooral de paarden die zich het meest
inspannen. (lacht) We bouwen trouwens echt een
gevoelsband op met die beesten, dat maakt hen ook
extra gemotiveerd.” 

Denk je soms: ‘dat oude boerenleven met paard en
kar, het lijkt me wel wat’? 
“Ja, van mij mag
die manier van
leven wel terugke-
ren. Vroeger was
het de normaalste
zaak om met die-
ren te werken. Zo is
de paardenvisserij
trouwens ontstaan:
de boeren uit de
streek gingen in hun vrije tijd samen met hun viervoe-
ters vissen. Tegenwoordig zijn ze druk in de weer met
machines die hen ook nog eens handen vol geld kosten.
Mensen beseffen vandaag de dag niet meer waar het
woord ‘paardenkracht’ vandaan komt. Jammer, toch?” 

Toch even vragen: kan je van je ambacht leven? 
“De garnalenvangst zelf brengt jammer genoeg niet
zoveel op. Ik combineer het daarom met allerlei zaken:
ik leid paarden op, ben ook hoefsmid, en we
leiden groepen rond. Superleuk, trouwens.
Dan rijden we met de hoefkar en de paar-
den naar het strand, gaan we samen vis-
sen en koken we daarna de garnalen om

ze ineens te proe-
ven. Verser kan
gewoon niet! Je ziet: in feite is
het vooral de interesse van de
mensen die onze job in stand
houdt.” 

Geef je ons nog een gouden tip
om garnaaltjes te pellen?  
“Dat is ongelofelijk simpel! Je
neemt de garnaalstaart in je ene
hand en de kop in de andere, en
let er op dat de garnaal omhoog-
kijkt. Dan draai je een klein
beetje met beide stukken, in ver-
schillende richtingen zoals je
een schotelvod zou uitwringen.
Als je een krak hoort in de pel,
haal je ze er vloeiend af. En dan:
genieten.” 
Ook op garnalenjacht? 

Vind alle info op 

www.de-paardenhoeve.be.
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