
Vangstberichten 2004 

 

Gisteren 30 december gevist bij de schotten voor de glooiing, samen met me maat alex van 14:30 tot 

22:30.  Er stond een stevige zw wind, dus verre worpen met een jojo voor gul was de keuze dit keer. 

En gul hebben we gevangen 30 stuks en als ze allemaal aan de maat waren hadden we nu een 

aanhangwagen vol met vis gehad. Verder hadden we veel wijting, steenbolk, enkele puitalen, en een 

mooie driedradige meun gevangen. We vroegen ons af waarom die steenbolken dood gaan als men ze 

terugzet, nu weten we waarom ze schrikken zich te pletter. (check de foto) En ook wij wensen 

iedereen van de vereniging een 

goed en vooral visrijk 2005 vanuit het mooie westervoort. 

 

ron#467 en alex#528  

  

Ook ik ging donderdag maar ff vissen. Had toch een vrije dag genomen voor het wrakvissen. 

's Morgens vroeg aas gehaald bij hh Maassluis en daar een prachtig Relum drijfpak gekocht, echt een 

prachtpak en dat voor maar 25€ !!! Teun, nog bedankt voor de service. Voor degene die er ook 1 wil, 

alleen maat xxl, dus voor de grotere vissers, zeg maar 1.90 m en langer. En wees er snel bij!!  

Ik ben naar de Dintelhaven gegaan, want het waaide toch wel aardig. Daar lekker beschut kunnen 

vissen, en met de 5 meterstokken die ik van Bert van Rij gekocht heb, gooi ik echt 30-40 meter verder 

dan met mijn oude stokken. Niet dat dat hielp bij het visvangen, want ik heb van 9 tot 16 uur gevist, en 

maar 1 stootje gezien. Helemaal niks gevangen dus.  Er stonden verderop ook nog zo’n 10-12 vissers, 

maar ook bij hun niks naar boven zien komen. Wel viel het me op dat er van de 8 auto’s er 6 

bedrijfsbusjes waren. Ligt heel Nederland plat deze dagen??? 



Maar goed ff er lekker uit geweest en lekker staan gooien. Oefening baart toch kunst, zeggen ze!! 

Ik wens U en de Uwen een heel goed 2005 en tot ziens aan de waterkant!! 

 Tom#278 

  

  

Hallo jongens ik ben woensdag van 13.30 uur tot 1900 uur gestaan aan de nw. waterweg en ik had 3 

gulletjes en één wijting; de gulletjes waren tussen 48 cm en 55 cm, die middag stonden er nog meer 

mensen te vissen en iederéén die ik had gesproken had wat gevangen [en dat waren zeker vijf sport 

genoten]................De groeten en een fijne jaar wisseling en tot mail,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,John. C 

  

Donderdag 30 december samen met mijn vader de zagers op wezen maken die hij voor het 

wrakvisssen besteld had. Gevist van 12.30 tot 18.30 uur op de Pier in Hoek van Holland met hoog 

water om 17.15. Met bij tijd en wijle een straffe wind recht op je neus was het moeilijk om ver te 

gooien, daarom waarschijnlijk geen fatsoenlijke gullemans gezien. Zelf had begon ik met een mooie 

bot, hierna een steenbolkje, daarna een wijting, en na de wijting een gulletje van 20cm. Rond hoog 

water nog een stuk of vier wijtingen er bij gevangen. Mijn vader had 3 wijtingen en een steenbolkje. 

 Gr Bert#168 Cor#186 

  

Woensdag 29 dec.  Gevist op de stenen gl. Op ongeveer 200 mtr afstand voor het strandje. Gestart om 

vier uur, plaatselijk staat er niet veel water zodat er tot de schemering gewacht moest worden voor de 

eerste vis zich melde. Daarna ging het los en werd er veel vis gevangen. Alleen was het formaat 

mini vissie. Heel veel kleine gulletjes, een paar ondermaatse baarsjes en een enkele steenbolk. Maar 

toch lekker gevist . 

Frans, hubert en huub 

  

hoi woensdag is de rolstoel man weer wezen vissen waren er om tien uur in de avond hebben tot drie 

uur gevist 11 grote wijting en een gulletje om vier half vijf zou het hoog water moeten zijn twee uur 

viel het echt stil ik vindt dat de wijting op laag water beter bijt  

 

Jaco 

  

 woensdag  29-12-04 

  

het was een mooie dag om te vissen aan de waterweg. tegen de middag weg gereden .aan gekomen, 

stond het vol van de vissers heeft nog een plekje kunnen,  bemachtigen het was laag maar dat gaf niks 

in gooie, en tegen dat het op kwam had ik al vis in de emmer. toen het donker was bleven ze 

bijten  daarna< niet meer>. ben gestopt en naar huis gereden want hij moest nog gaan, werken  die 

andere dag .en p.s er lag VEEL  troep aan de kant want volgens mijn zijn ze DOOF ruim  het op want, 

je verziekt het voor een ander...  

     afzender............john -pim  de krakers    



  

Ik moest woensdag 29 december voor een boodschap in Scheveningen zijn en dus de gelegenheid 

gelijk ook maar gepakt om een paar uurtjes op het havenhoofd aldaar te vissen. Het weer was goed, de 

wind weggevallen, dus het was aangenaam om te vissen. Nog wel  enorm veel deining in het water. 

De buit was was niet zo heel erg groot met één gulletje van 45 cm. Gevist van een uur voor hoog tot 

anderhalf uur na.  

Groet, Albert #229 

  

  

 woensdag 29-12-2004 gevist op de papegaaiebek. 

 het zat er barstend vol met vissers we zijn begonnen om 14:30 tot 18:00 .  gevist met pieren en 

mesheften.  vangsten waren niet bijzonder.  16 wijtingen waarvan een aantal aan de maat  10 

steenbolkjes.  en één klein gulletje   maar ja in het nieuwe jaar maar weer proberen  iedreen alvast een 

goed visjaar 2005 

 groetjes van de #713   

  

  

Maandagavond de 4e en tevens laatste wedstrijd van de wintercomp. vervist van hengelhuis maassluis 

helaas niet al te beste stek geloot zodat de alg ranking voor mij er niet beter op zou worden. 

Uiteindelijk 1 gulletje kunnen vangen (38 cm). Terwijl er aan de andere kant van het parcour wel 

degelijk vis viel te vangen. Gelukkig viel het met het vuil in het water deze week hel erg mee. 

Hans,Teun en Jeroen bedankt voor de goede organisatie en de mooie prijzen.  

 

Vangzzzzzzzzzzzzzzzzzze  Erik #331 

  

  

Gisterenavond zijn we nog ff wezen vissen aan de glooing. 

Alleen maar mini gulletjes gevangen,was er van vergeven, hengel stond geen minuut stil. 

Allemaal 20-25 cm dus zwemmen weer. 

  

Jan&Mar 

  

Donderdag 23 december zijn we vanuit België weer eens richting Europoort gereden om eens lekker te 

gaan vissen. We zijn rond 18u begonnen en gestopt rond 2u30. Het resultaat was voor mij 1 mooie gul 

en 2 wijtingen, in totaal heb ik er 10 gevangen maar de rest heb ik terug gezet. Mijn ene vismaat had 

het beter getroffen, die had 3 mooie gullen en een paar wijtingen. Maar mijn andere vismaat had 

minder geluk, geen gul maar wel wat kleine rommel. Volgende keer beter zeker. 

  

Groetjes Stef, Steven en Nico 



  

Vandaag 27 december 2004 vanaf ongeveer 18.00 uur tot 23.00 uur gevist aan de papegaaienbek, waar 

het erg druk was. Het begon redelijk met wat kleine wijting, gulletjes en bolken. Al vrij snel nadat we 

begonnen waren echter trok de boel in een half uur tijd volledig dicht met mist, je zag echt geen hand 

voor ogen meer. De vissen kennelijk ook niet, alleen Eric ving nog een gulletje van 40 cm. en wat 

ander spul. Rond 23.00 uur zijn we mede vanwege de extreme kou gestopt. 

Jan, Eric#57 en René#58. 

  

maandag 20 december is de rolstoel man weer wezen vissen op de geheimen plek aangezien mijn maat 

er om half zes uit moest om te gaan werken hebben we het niet te gek gemaakt we waren er een uur of 

zeven en zijn gebleven tot net na tienen de vangst was weer goed 30 steen bolkens en vertien mooie 

wijting dit is een top plek zit dit jaar samen al over de 200 wijtingen  

 

 

Jaco 

Hallo jongens ik ben zondag omstreeks 18.00 uur van huis vertrokken om aan de nw. waterweg te 

vissen. 18.30 aangekomen en na 10 minuten had ik mijn eerste gul ,,,,,,,,, ik ben gebleven tot 22.30 uur 

en had er vijf gulletjes en één wijting van bijna 30 cm en de gulletjes waren tussen 48 en 53 cm. Ik 

zorg een andere keer voor foto's dat beloof ik jullie............. 

De groeten van John .C.  

  

Hallo Vissers en Vangers, 

  

  

Afgelopen Zondag 19 december om ongeveer 06:30 uur samen met vismaat Perry weggereden richting 

de maasvlakte om te gaan vissen.  Eerst nog even naar Hengelhuis Maassluis om het aas op te halen ( 

wel super dat je hier op zondag tussen 07:00 en 10:00 uur terecht kunt )   Deze keer maar gekozen 

voor de ingang van de 8e petroleum haven (nabij de papegaaienbek).   Er stond een matig windje maar 

het zonnetje begon te schijnen dus het was eigenlijk best lekker.   We hebben gevist van hoog naar een 

uurtje of twee over laag.   Het eerste half uurtje was veelbelovend een stel torretjes, een bot, een paar 

zeebaarsjes en een paar wijtingen waren ons deel.   Helaas is het steeds rustiger geworden met de 

vangsten. tegen de tijd dat we gingen opruimen ving perry nog een paar maatse wijtingen.   Helaas wat 

het weer bijna allemaal ver onder de maat, er waren wel weer opvallend veel kleine gulletjes (tussen 

de 20 en de 25 cm)   We hadden qua aantal voldoende vis.   Helaas bijna niks wat mee naar huis kon. 



     

   

Binnenkort maar een keertje ankervissen denk ik .......  

  

Groeten en tot de volgende keer, 

  

Maurits #336 en Perry 

  

Zaterdag 18 December 2004 

Heerlijk genoten  een zaterdag , lekker veel wind , mooie hoge golven en een schitterende branding dit 

zou de opening zijn van een verslagje van een dag surfen op ter heijde. Maar het werd anders nl: 

Vrijdagavond nadat de weerberichten bekeken waren maar eens goed nagedacht wat te doen een 

zaterdag. Afijn een zaterdagochtend toch naar Ter Heijde gereden alwaar de grote prijs Ter heijde 

vervist zou worden. Nadat de auto op de parkeerplaats neergezet was hoorden we de zee al aardig 

ruisen dus dat voorspelde niet veel goeds. Maar dan denk je maar bij jezelf we zien het wel en 

proberen er het beste  van te maken. Nadat Martin onze kaarten opgehaald had  bleek dat ik op c24 

moest staan. Das lekker een geul voor de deur en een heeeeeeeeeeeeeele brede zandbank waar je met 

die wind en giga golven nooit overheen kon komen. Maar afijn er moest toch gevist gaan worden. 

rechts van me werd een botje gevangen en links werd er wat gevangen maar veel was het niet. Mijn 

onderlijnenmap is ong helemaal leeg geweest, haken gewisseld kortom ongeveer alles uit de kast 

gehaald met als uiteindelijk resultaat 4 visjes wat dan nog goed is voor 91 cm op de lat. Laat dan dan 

nog genoeg wezen voor een 2e plaats in het vak. Dat leverde nog een nieuwe molen op wat mooi 

uitkwam omdat afgelopen donderdag 1 van mijn molens de welbekende pijp aan die ene maarten gaf.   



    

 

Donderdag 16 December 2004 

Met Ricardo en Bram wezen vissen thv Vlaardingen.  Met cocktails van pieren en verse mesheften op 

haak 4/0 gevist met als resultaat 1 stuks Gul van 58 cm deze had nog wel een mooie steenbolk in zijn 

maag van ong 15 cm.  Gevist met afgaand water vanaf 19.00 uur tot ong 22.00 uur. 

Maandag 13 December 2004 

Vanavond gevist de 2e comp wedstrijd van H.H.Maassluis in Hoek van Holland bij de klok. Met 

afgaand water en geen wind weing vis gevangen. 1 meun en een wijtingkje wat een 17e plek 

opleverde. 

vangze Erik #331 

  

  

haai, 

zaterdag 18 december, gevist aan de maasvlakte. eerst bij de schotten voor de stenen glooing, maar 

daar stond de koude fuhn te hard aan. daarom beschut bij de papagaaienbek gevist van 1400 tot 2200. 

naast me stonden 4 kerels van zeevisland erg gezelly met die mannen. wat me opviel dat deze kerels 

selectief op gul aan het vissen waren en dat ook met succes deden waar ik meestal de kleine wijtingen, 

steenbolken en torretjes ving pakte deze mannen regelmatig een leuke gul. en de verhalen van hun reis 

van noorwegen vond ik erg interesant, daar moet ik ook eens heen. in ieder geval nog bedankt voor die 

mooie gekregen gul, hij zal zekers smaken mannen. zelf heb ik wat minis en wat maatse wijtingen en 

bolk gevangen. en uiteindelijk ook nog twee gullen van 45 cm. 

groetjes allemaal ron#467  

  



Vanavond 18-12-04 weer naar mijn nieuwe stekkie aan de monding van de Oosterschelde geweest . 

Gevist van 18:30 tot 22:30 uur over het hoge water heen. Gevist met paternoster zonder afhouders met 

haakmaat 1 en met een  grove aasaanbieding van halve mesheften plus nog enkele pieren op één 

haak.  Dit om te proberen verlost te blijven van de te kleine Wijtinkjes. Dit is  aardig gelukt. Ik had 

1  maatse Zeebaars, 1 flinke Steenbolk, 2 Gulletjes  van rond de 30 centimeter en 19 Wijtingen.  De 

kleinste was 29 cm en de  grootste was 38 centimeter. De omstandigheden aan het water 

waren  uitstekend. Droog en een sterk  afnemende wind in de rug. Kortom een prima  visavond . De 

Wijting is er dus nog steeds en er zijn ook mooie exemplaren  te vangen al je de techniek iets aanpast. 

 

v.g. 

 

Wout#154 

  

  

Moe van de "Guppendiscussies"  ben ik dinsdagmiddag 14 december met het overgebleven aas van 

zondag naar de Rat's Place gegaan aan de Nieuwe Maas. Theo#48 was er al en stond ondanks de 

koude al aan het bier te lurken. Het was ruim een uur voor hoogwater en de sterke stroom beloofde 

wel iets. Vol op zout water stroomde er in en dus zou de vis wel meekomen leerde Theo mij. Maar het 

duurde toch vrij lang voor de eerste aanbeet kwam. Het was een zware jongen en mijn hengel stompte 

zwaar. In eens was alles weg en een gebroken haaklijn was het resultaat. Veel te licht die lijntjes zei 

Theo, dus alles veranderd en ja hoor een bot was het resultaat, maar daar kwamen wij niet voor. Koos# 

147 had zich inmiddels bij ons gevoegd. Toen Theo om ca 19:00 uur wegging, kwam hij toch wel 

even kijken bij het horen van onze kreten, toen ik een Gul landde. Dat was een dikke Rivier Gul van 

53 cm. Mijn avond kon niet meer stuk. Later nog een bolk, maar daar bleef het ook verder bij. Om 

22:00 uur hebben we ingepakt. Dus wel een magere vangst (ook bij de andere maten), maar je moet 

tevreden zijn en toch weer een heerlijke avond gehad.  

 



Tot ziens en de groeten Rob#50 

  

  

di 14-12 Nog aas over van zondag dus met Janet ff naar de Dintelhaven gereden om het op te 

maken.Om 18.15 lagen de lijnen in het water en voor Janet in had kunnen gooien lagen er bij al 4 

wijtingen op de kant.Naast ons was een avondwedstrijd van avi-centra waar Leo#163 en Leo#263 aan 

meededen.Na telefonisch contact bleek dat daar de vangsten een stuk minder waren.Want toen wij om 

21.00 er mee kapten had Leo#163 er 1 en Leo#263 er 0.Ikzelf had er 58 en Janet 31 waarvan er 43 

boven de 30cm waren. 

gr Henk#394 en Janet#395 

  

  

Haai, maandag ben ik met Adrie naar de maasvlakte geweest, eerst even zoeken waar we moesten 

gaan staan want de weg is daar een beetje omgelegt. 

En na een kwartiertje sjouwen met de spullen kwamen we op de plaats die gelukkig nog vrij was. 

De eerste hengel klaar gemaakt en ingeworpen en toen ik tegen Adrie zei: even kijken hoe het met de 

stromen is en of we een tweede hengel erbij konden zetten, zei hij gelijk al je hebt beet. 

Ik zei eigenwijs als ik ben dat is de stroming die mijn lood verplaatst, maar nee het was echt beet en 

gelijk had Adrie want er kwamen binnen twee minuten twee wijtingen naar boven. 

Geen grote maar het was vis. 

De tweede hengel heb ik maar niet ingegooid, want het bleef feest, tijd om te eten kregen we niet. 

We begonnen om twaalf uur en om half vier zijn  we gestopt, of we er dertig of vertig de man hebben 

gevangen weet ik niet maar dat het een feestdag was wel. 

We hebben meest wijting gevangen waarvan de helft zeker onder de maat was, 10 kleine gulletjes en 

een stuk of twintig baarsjes en die kunnen we volgend jaar weer vangen net zoals die torretjes. 

1 grote schar hebben we gevangen en 1 mooie gul van 54 cm. 

Dus het was een echte feestdag. 

Arjan #8 

  

  

vandaag 14 dec gevist op de waterweg bij paal 0 met opkomend water,gevist met pieren en 

mesheften,vangst was 6 gullen 3 zwemmen er weer ,3 wijtingen en 5 bolken leuke dag  met veel 

beet,grootste gul was 56 cm 

  

Groeten Rick 

  

  



Zaterdagavond maar weer eens naar het strand geweest, je blijft in de Waterweg toch altijd het gevoel 

hebben van een veredelde kanaalvisser. Op advies van Marcel Bouwman( van de Heul) naar Ter Heide 

gegaan. FF zoeken maar om 19.00 stonden de hengels. Die Marcel moet er een neus voor hebben want 

de vangst was goed. Ik heb gevist tot 23.30: 2 kleine gulletjes (zwemmen weer), 9 prachtige dikke 

scharren ( nog nooit zulke grote van de kant gevangen) en wonder boven wonder twee stevige 

scheefmuilen en dat in december. 

Het was windstil, kortom een prachtige avond. Marcel bedankt en de pieren waren van uitstekende 

kwaliteit. 

Pierre den Hartog 

Nr. 150 

Wijtingfestival 

 

Ik heb vanavond 12-12-04 drie uurtjes gevist op het strand van Westenschouwen. Ik heb gevist van 

19:00 tot 22:00 zoals gebruikelijk op het strand in het donker met één hengel. Maar daar had ik al 

werk genoeg mee.  Het was vanavond een kwestie van ingooien , strak zetten en binnen een  minuut al 

weer een klapperende top. Ongeveer 3 minuten laten liggen dan  inhalen  met als resultaat 

gegarandeerd tenminste 2 á 3  Wijtingen. Alleen  waren de meeste ondermaats (zo rond de 20 

centimeter). Na er zo een  behoorlijk aantal gevangen en teruggezet te hebben, overgeschakeld naar 

een  paternoster met lange afhouders en haken  maat 1. Deze grotere haken  helemaal vol gedaan met 

grof aas, zoals 4 pieren op één haak, halve  meshelften en stukjes vis (Wijting). Bij deze wijze van 

vissen werd het  aantal aanbeten minder, maar ik kon op deze wijze nog wel 19 maatse  Wijtingen op 

het strand krijgen. Maar nog presteerden die kleien krengen nog  zo'n groot stuk aas met grote haak in 

z,n geheel in te slikken. Toen  na 20:30 uur het water weer opkwam werd het aantal aanbeten 

nog  heftiger. Kortom een echte Wijtingavond, zoals er helaas niet zo veel zijn.  Er waren vissers die 

met een volle emmer met Wijting van het strand  afkwamen. Dus als je begin deze week nog een 

avondje tijd hebt probeer het . Ze zijn  er nu. 

 

Vangze 

 

Wout#154  

  

  

Zaterdag wezen vissen in de dintelhaven van 11 uur tot ongeveer 17:30 uur er was ook een wedstrijd 

gaande dus even een stukje verder gereden, de vangst bestond uit 8 botten en 2 wijtingen en ik had als 

aas zagers, naast mij waren er ook een paar aan het vissen en ook die hadden redelijk gevangen ook 

met zagers. 

  

groeten Eelco 

  

  

zaterdagavond op de slufter geweest (trap 2) met een startende zeevisser en dat is geheel volgens plan 

verlopen. Na wat opstart problemen ging het als snel van kiet en kwamen er in vier uur tijd 40 

wijtingen naar boven waarvan de meeste ruim aan de maat waren. Er waren ook nog twee voor mij 



onbekende zeevissers die er voor het eerst waren, geen waadpak, geen idee wat voor tij dat het was op 

die manier word zeevissen spelen met je leven. Slappe lijnen Willem # 32 

  

Hallo Eurovissers, 

in de nacht van zaterdag op zondag 12 december ben ik een paar honderd meter voor de kering 

geweest aan de waterweg, van middernacht tot 5 uur. Ik hoopte van de gullenplaag te 

profiteren.  Daarom had ik twee hengels opgetuigd met elk 1 haak (3/0 en 1/0). Gullemans heb ik niet 

gezien. Wel 5 ondermaatse wijtingen en steenbolken gevangen, alleen aan de 1/0 haak.  En nog een 

paar keer iets groters verspeeld net voor de kant door een gebroken haaklijntje. Er was meestal een 

constant gefriemel aan de toppen te zien. En bij het aanslaan meestal een misser. Daarom denk ik dat 

er veel hele jonge vis zit. De klap op de vuurpijl was een zeedonderpad (20 cm) die eraan hing bij het 

indraaien. Hij spuugde nog een minikrab en een gaaf mosseltje uit. (Die mossel was er misschien in 

gekomen bij het indraaien). Hoewel hij maar klein is heeft ie een hele brede laadklep. Die geeft een 

mooi uitzicht op zijn laatste avondeten. 

Alle vissen zwemmen weer. 

groeten, 

  

Wim #517 

  

11 december op mijn geheime plek van 7 tot half elf met mijn maat en vrouw ja iemand moet voor de 

koffie zorgen ik kan je zeggen het was een top avond 44wijting 2 zeebaarsjes 1 bot 1 gulletje toen we 

naar huis gingen liep het nog steeds storm maar de vrouw moest om 5uur uit bed om te gaan werken 

anders hadden we met drie honderd wijtingen naar huis gegaan  

 

Jaco 

Vr. 10 dec (23.00 â€“3.00 uur), 

Afgesproken met Danny (#555), Dennis (#662), Leon en Merijn op de landtong 200 meter voor de 

kering om te vissen in de waterweg. Gevist met pieren, zagers, mesheft en franse tap. De vangsten 

waren een beetje teleurstellend. Er werd 1 ondermaats gulletje/torretje gevangen. Veder alleen 

steenbolken en weitingen waarvan slechts 1 van leuk formaat was. Afgezien van de vangsten toch een 



leuke avond geweest.  

 

Groeten Stephan (#590) 

  

Donderdag 9 december 2004 met Jan #481 en Ferry van 16.00 tot 21.00 uur gevist op het strand van 

Westerschouwen, recht voor de trap. In het begin had ik er weinig vertrouwen in, want de 

vangstberichten waren niet echt rooskleurig en er stond een matige (en koude) wind uit het oosten tot 

noordoosten. En wind van de kant is over het algemeen niet gunstig voor de visvangst. Tot laag water 

(omstreeks 18.00 uur) en met daglicht hebben we dan ook geen stootje gezien, maar daarna ging het 

echt los. Je had nog niet ingegooid of je hengel stond al weer te klapperen. Het maakte niet uit of je 

ver weg gooide of dichtbij, welke onderlijn of haakmaat je gebruikte, iedere ingooi was raak, met 2 tot 

3 vissen tegelijk. Ferry had zelfs een keer 4 vissen tegelijk, maar dat telt niet, want hij had stiekem een 

extra haak gemonteerd. Hoe dan ook, uiteindelijk hebben we per persoon zo'n 30 tot 40 wijtingen 

gevangen, waarvan overigens wel een groot deel ondermaats was (tussen de 20 en 25 cm.). Al met al 

toch een geweldige avond gehad en door dergelijke goede vangsten ben je de kou snel vergeten. De 

wijting zit er dus nog steeds!!! 

 

Groetjes en iedereen prettige feestdagen toegewenst! 

Kees #482. 

  

  

9-12-04 vandaag wezen vissen in de waterweg het was bizar koud het was rond het vriespunt maar met 

een harde oosten wind er op voelde het als min 5 toch nog een paar gulletjes gevangen 6 in totaal 

waarvan er 3 weer terug gezet zijn (zie je wel erwin je bericht heeft geholpen) de andere 3 waren 47-



49-52cm ik heb voor de zekerheid er een meetlat bij gelegd ik hoop dat het een beetje te lezen is. 

 

gr.rob419. 

  

Gisteren morgen om precies te zijn zaterdag 04-12-2004 omstreeks 07.00 uur richting de nieuwe 

waterweg gereden. Met goede hoop vertrokken om er na 3 uurtjes achter te komen dat we alléén maar 

lood staan te vergooien. Ik snap het niet hoor, die lui die helemaal weg zijn van de waterweg?? Ik vind 

het er persoonlijk moeilijk vissen, constant vast, waar ligt en begint die vaargeul. Om een uur of 11 

maar naar de europoort gereden om daar op de papegaaienbek een visje te haken. Ook dit ging niet op, 

laag water maakte de vissen tot dieper water zwemmen. We hadden nog één troef in handen en dat 

was het Calandkanaal, gelukkig maakte dat de dag toch nog tot een leuk einde, in zeg eens anderhalf 



uur 12 mooie wijtingen gevangen. 

 

Strakke lijnen, 

 Jeroen en Karel op’t Hof 

  

Woensdag, 8 december gevist in europoort met mijn broer Nico # 495. 

Tussen 17.00 en 23.00 u (laag naar hoog) voortdurend beet gehad, vooral aanbeten van bolken. We 

hadden bij elkaar zo'n 40 vissen. Nico alleen wijting en zelf had ik wijting, bolk, 1 schol, 1 bot, 2 

zeebaarzen en 1 gul 50+. Deze laatste trok mijn hengel uit de steun. Alles zwemt weer 

 

Al met al lekker gevist en het weer was perfect. 

goede vangst, Kees #756 

  

Gisteravond 07-12 ben ik mijn nieuwe hengel die ik van sinterklaas gehad heb maar eens gaan 

uitproberen. Hiervoor maar weer naar de monding van de  Oosterschelde gereden. Gevist van 19:00 

uur tot ongever eer 23:00 uur van  laag naar hoog. Ik heb gevist met pieren. De vangst bestond uit uit 

7  Zeebaarsjes (tussen de 25 en en 35 cm) 5 te kleine Wijtingen en een Gulletje  van ongeveer 30 cm. 

Het aantal missers  was denk ik het dubbele aantal.  Hierop van alles geprobeerd , zoals andere 

onderlijnen en andere haken maar  niets mocht baten. Vermoedelijk was het kleine Wijting. De 

gevangen vissen  waren allemaal voor in het bekje gehaakt zodat ze allemaal onbeschadigd  retour 

konden. Ik heb de indruk dat de flinke Wijting van dicht onder de kust vertrokken  

is. 

 

Vangze 

 



Wout #154  

  

  

Afgelopen dinsdag 8 december heb ik met vismaat Eric #57 geprobeerd om een visje te verschalken. 

Tegen alle goede adviezen in toch maar weer naar de papbek gereden.   Toen we het kleine strandje 

links zagen liggen zaten er pas 2 vissers.   Dus wij vol goede moed met volle bepakking aan het 

klúnen.   FF snel een babbeltje gemaakt met de locals (oostvoorne) die er stonden, en daarna vlug aan 

de gang.   Helaas was het strandje van de papegaaienbek omgetoverd in een ware vuilnisbelt en het 

was helaas geen aangespoeld vuil, maar achtergelaten door personen die vissen.   Het was echt 

een t€ringbende (excuus voor het taalgebruik) het strand lag bezaaid met : diverse plukken lijn 

gevlochten en nylon , kapotte onderlijnen, verpakkingen van onderlijnen/haakjes, plastic flessen van 

colemanfeul, plastic zakken, oude doeken, petroleum flessen.etc etc   

Echt niet meer normaal. 

 

JONGENS RUIM JE EIGEN TROEP OP !!!!!!!!! 

  

Zo da's eruit. 

  

We hebben toch lekker staan vissen, gevist van twee uurtjes na hoog tot 1 uurtje voor hoog (kwam 

helaas zo uit).   Vangsten waren met afgaand water niet zo  est, een paar kleine wijtingen en een 

gulletje waren mijn deel, Eric ving ook een paar wijtinkjes.   Toen de schemer viel begonnen we beter 

te vangen.   Aantallen waren goed te noemen maar het formaat viel erg tegen.  samen wel een 100 

stuks vis gevangen, het merendeel was wijting een paar baarsjes een stuk of 10 kleine torretjes 



(opvallend!!) en gelukkig maar een paar bolken.   Er kwamen toch nog een paar visjes door de stenge 

selectie en die mochten mee naar huis.   

Dus al met al lekker gevist. 

 

Groeten 

  

Maurits # 336  en Eric # 57 

  

  

Dinsdag 7 dec. " onder de klok " gevist in Hoek van Holland met opkomend water vanaf 19.00. 

Prachtig weer. Mooie pieren van Van de Heul. De vangst was beperkt. Drie maal gul aan de 

dwarrellijn waarvan een te klein, die zwemt dus weer en een mooie wijting. Regelmatig aanbeten maar 

geen vis, zat dan ook met 4.0 en 5.0 te vissen, te groot voor dat kleine spul. Om 22.30 even lekker 

door het mulle zand naar huis. Onderweg als aandenken op de dijk fijn op de foto. Het is maar dat we 

het weten. 

  

Pierre den Hartog Nr. 150 

  

Afgelopen zaterdag wezen vissen in de waterweg voorbij de kering. 

  



Tot aan donker geen beet gehad, na donker veel beet, waarschijnlijk alleen klein spul want echt stevig 

was het niet. Gevist met 2 hengels, per hengel een paternoster met 2 haken met pieren en zagers. 

Gevist van 15.00 tot 21.30 hoog 19.30 uur.   

Eind-resultaat 2 kleine gul, 20 cm, 2 zeedonderpadden, 1 mooie tong en schol, 2 kleine botjes. 

  

Veel plezier 

Ronald 

  

Maandag 7 december 2004 

 

Vanavond 1e wedstrijd van de wintercomp. georganiseerd door Hengelhuis Maassluis gevist in hvh bij 

de klok. Het was lekker weer bijna geen wind en een opkomend tij. Het eerste uur konstant vis en toen 

een uur bijna geen aanbeet, daarna ging de vis weer azen en kwamen de aanbeten ook weer terug. 

Hetgeen bij mij resulteerde in totaal 10 vissen met een totale lengte van 2,63 cm . 1x wijting, 1x bot en 

8x gulletjes waaronder 1 van 44 cm. Het was dus weer eens een super avond met weer eens nieuwe 

gezichten. 

 
Erik#331 

  

  

Afgelopen wedstrijd op de Oosterschelde topoog kaduuk van m´n boothengeltje ondanks wat 

reddingspogingen van Dick en Willem toch een hengeltje geleend van Gilles! Heren bij deze nogmaals 

dank voor de hulp! Bij m´n K2 had ik hetzelfde probleem, dus afgelopen zaterdag naar De Heul om 



een setje nieuwe ogen te regelen. Dit hadden de mannen zo opgelost. Toen gelijk maar de kans 

waargenomen om 50 piertjes mee te nemen want in moest natuurlijk m´n ogen testen. 

Eerst van plan om zondag even in het Calandkanaal even voor te vissen voor de laatste competitie 

wedstrijd. Echter Armel en Leo hadden dit zondagochtend reeds gedaan met een bedroevend resultaat. 

Dus heb ik m´n plannen gewijzigd en ben zondag om een uurtje of 5 in de middag naar het strand van 

HvH gereden. E.e.a. naar aanleiding van Jeroen zijn goede vangstbericht. Om 18:00 uur lag het eerste 

hengeltje in het water. Tweede gaan optuigen, erbij gelegd en vervolgens het eerste hengeltje 

opgepakt. Even wat rommelen en boem vis, wat blijkt een mooi gulletje van ff in de 50! (Binnen 10 

minuten dus) Opnieuw ingegegooid en toen stond nummer twee reeds te rammelen. Wijting, nou dat 

ging zo tot 21:00 uur door met als eindresultaat twee gulletjes van in de 50, een stuk of 7 van rond de 

25 cm, en 8 wijtingen tussen de 25 en 30 cm en 2 botten. Nou moet ik zeggen ik had ook wel prachtige 

piertjes bij de Heul vandaan. Om 21:30 weer met een goed gevoel naar huis. Groeten uit Krimpen en 

tot zondag a.s 

.Jos Mels #121    

  

  

zo 6 dec. wezen vissen in de waterweg gevist tot hoog water het resultaat glenn 2 gullen  1 kleine en 

1van 47cm en een mooie wijting van 35cm zelf had ik 4 gullen  3 van 40 cm 1 van 52 cm en 4 

steenbolken div. gullen verspeeld (los schieters) dus redelijk veel beet gehad. wederom een leuke 

visavond gehad met heerlijk weer. 

 

gr.rob419-glenn. 

  

  



Zaterdagavond samen met Hans 262 nog ff wezen afkikken na een weergaloze boottrip afgelopen 

vrijdag. Deze keer hebben we de Dintelhaven (voor ons redelijk onbekend water) gekozen bij het 

bluspompstation. Gevist van 19.30 uur tot 23.00 uur met als resultaat 19 wijtingen, 1 bolk en 3 

zeebaarzen en deze zwemmen natuurlijk weer. Slappe lijnen 

Willem # 32 

  

  

Zondagochtend 5-12 het aas van afgelopen vrijdag opgemaakt, gevist van 7:45 tot 10:30 in de 

waterweg tegenover de Stena Line. Regelmatig beet en ca.10 visjes (bolk, wijting en een gulletje) 

gevangen, alles zwemt weer. In het calandkanaal voor de kering was een wedstrijd van een vereniging 

uit Hellevoetsluis. Nog  even gestopt om te kijken maar ook hier werd niet veel gevangen. 

  

Ruud #501 

  

Zaterdag 4 december van 18.00 - 22.00 uur, 

 

Gevist in de waterweg, vanaf de landtong, ca. 400 meter voor de kering, met Danny (#555) en Cor. 

Gevist met 1 hengel per persoon. Zagers, pieren en mesheft als aas. Vangsten bestonden uit 4 ferme 

botten, 4 stinkbolken, wijting, een klein gulletje en een leuke gul. Danny was vandaag de gelukkige 

met een leuke gul. Dit was ongeveer een half uur voor HW op zager aan een wapperlijn van ca. 50 cm 

en ver uit de kant.  

 
Groeten Stephan (#590 

  



Vandaag  04-12-04 nog een restje aas opgevist van gisteravond.Het aas dan ook maar opgevist op de 

stek van gisteravond bij de Neeltje Jans ondanks dat de vangsten gisteren bij ons niet geweldig 

waren.  Zo als gewoonlijk wint de aanhouder. De vangst was nu in ieder geval beter. Gisteravond 

slechts 1 gulletje, nu weer 1 Gulletje, 1 grote Steenbolk, 5 grote Wijtingen, en 5 Zeebaarsjes. (alles 

25+) en nog een megakrab. Er waren nog een paar  sportvisvrienden aan het vissen. Ieder ving redelijk 

een visje. Wat opviel  was dat er vrij veel grote Wijtingen gevangen werden. 

 

vr. gr. 

 

Wout#154  

  

Gisteravond 03-12-04   van 19:30 tot  23:00 gevist in de buurt van de Neeltje Jans met afgaand water. 

De resultaten waren in totaal 3 kleine Gulletjes, 3 Steenbolken en 1 Maatse Wijting. Al met al was de 

vangst niet  echt geweldig. Volgende keer beter. 

 

vangze 

 

Wout#154, Toon en Adriaan 

  

  

Vrijdag 03-12 na het werk samen met Arvy (is vorige week voor het eerst meegeweest en heeft de 

smaak te pakken) 

naar de landtong tegen over de Stena Line gereden. Gevist van 18:30 tot 21:00 uur en helemaal niks 

gevangen. 

Daarna nog 2 uurtjes in het Calandkanaal gevist met als resultaat Arvy 4 en ik 2 kleine wijtingen. 

Groeten, 

Ruud #501 

  

vrijdag 03-12-2004 voor de zoveelste keer gaan vissen in de waterweg met de hoop een gulletje of 

meer te pakken ...na een paar weken met vangsten bestaand uit kleine gulletjes en veel wijting en bot 

... is het dan eindelijk gelukt om een paar gullen te haken .... 

 

ben met opkomend water begonnen met vissen en al naar een 10 minuten vissen  had ik een klein 

gulletje gevangen . ik werd helemaal gek want had speciaal  haak 5/0 aan mijn hengel gebonden in de 

hoop dat veel van dat kleine spul  eraf zou blijven .. het mocht de eerste 1,5 uur niet baten want ik 

haakte  alleen maar kleine vis totaal iets van 8 visjes ...  na zo'n 1,5 uur vissen knalde de top stevig 

naar beneden en werd er flink  aan de hengel getrokken . ik wist meteen dat dit raak was en begon met 

het optakelen... ik heb  verleden jaar een gul van 70cm en ruim 4 kilo gevangen (vangst 

berichten  december 2003) op een stuk waar minder stroming stond ...  nu lag mijn haakje dit keer vol 

in de vaargeul en het tij zat er goed in  ..bij het optakelen dacht ik aan iets dat mischien nog groter was 

dan de vis  van toen ... maar één maal uit de vaargeul kreeg ik het gevoel dat de vis flink aan het  mee 

zwemmen was en op de kant was het een gulletje van zo'n 50cm en rond de  2 kilo ...  niet verkeerd 

maar het voelde aan of er wat groots zou komen ...  vervolgens ving ik nog wat klein spul en toen het 

water bijna hoog was kreeg  ik nog een flinke tik op mijn hengel met als gevolg nummer 2 ook dit 

keer  een gulletje van rond de 50 cm ...  later ving ik er nog een derde bij en een mooie wijting ...  

totale vangst een 4 botjes /3 bolkjes / 1 wijting / 1 klein gulletje / 3  



mooie gullen van 49cm tot 52 cm  de zwaarste woog 1,9 kg 

 

al met al een leuke visdag en eindelijk ook voor mij gul van formaat ... 

 

Erwin 

Donderdag 3-12-2004 

 

Vanavond wezen vissen in Maasluis met afgaand water. Het duurde lang voordat de stroming er in 

kwam. Lekker gevist. Alleen viel de vangst een beetje tegen. 3x steenbolk,4x wijting, 1x gul en ook 

nog een mooie dikke decembertong. Hopelijk is het a.s. Maandag beter als we op het strand van Hoek 

van Holland starten met de mini-comp. van Hengelhuis Maassluis. 



 
Erik #331 

 

 

Vrijdagmiddag weer op tijd vertrokken om aas te gaan halen voor het weekend vissen. Eerst dus langs 

het Hengelhuis (superpieren, zonder koeling zondags nog kakelvers!!!), en daarna door naar het strand 

van Hoek van Holland om daar een paar uur op het strand te vertoeven (LW 21.20). De vangsten logen 

er niet om in de 2,5 uur dat ik daar bezig was. Om half tien kon ik de balans opmaken en die bestond 

uit 9 wijtingen (allemaal rond de 25 centimeter) en twee gulletjes van ongeveer veertig centimeter. 

Omdat je dan toch een beetje op de wijting rekent wat kleinere haken gebruikt, en alsof de duivel 

ermee speelt, een mooie gul eraan, althans het voelde een stuk zwaarder als die andere twee. Maar in 

de branding was het feest weer over en stond ik weer met kale haken. De gullen meldden zich niet 

vroeger als 9 uur, en de wijtingen niet later. Daarna maar de nodige pitamientjes naar binnen gewerkt 

in de vorm van een grote shoarmaschotel en weer terug gegaan naar Maassluis om daar de nacht door 

de brengen bij de aanlegsteigers van het pontje. Helaas waren de vangsten hier iets minder als op het 

strand.. In vijf uur vissen (0.00 uur begonnen, HW om 2.55h) wist ik maar een gulletje (20-25 

centimeter) en twee wijtingen te vangen.  Om vijf uur begonnen met opruimen en daarna de eerste 

pont gepakt naar Rozenburg waar Erik en Tom op me stonden te wachten om me mee te nemen naar 

de Oosterschelde waar de negende competitiewedstrijd werd vervist. Een mooie avond gehad met 

mooie vangsten, een flinke bui op het strand gehad en voor de rest is het de hele nacht schitterend 

weer geweest, maar ja, een beetje mazzel heb je wel nodig. 

Strakke lijnen, 

 

Jeroen 

  

  



Aan gezien het vrijdag 26 nov. weer voor de zoveelste keer regende, besloten we op zondag te gaan 

vissen. Na enige mail wisseling zouden we om 13.00 uur gaan vissen. Aangezien ik het niet meer kon 

houden, stond ik om 12.15 uur al beneden aan de flat bij Leon. Door de intercom wist hij te vertellen 

dat hij nog in zijn blote sn..... liep. Aangezien ik geen zin had om naar boven te gaan om dat te 

aanschouwen, besloten we elkaar aan de waterkant te treffen. Dat zou deze keer de Zweedse Geul 

worden. We hebben 2 uur voor en 1 uur na hoog gevist, met als resultaat Leon 1 gul en 2 wijtingen en 

ik 1 gul en 2 zeeratten. 

  



 
 

 

  

Omdat ik van deze sessie nog wat pieren over had en omdat ik met de voorzitter van de 

wedstrijdcommissie nog het progamma van de meetingen 2005 moest bespreken. ben ik woensdag na 

het werk nog even met Gilles gaan vissen. Ook hier weer in de Zweedse Geul ( hetgeen Gilles een 

waardeloze stek vind ?????). Hier ging het gelijk op, de man 1 gul 1 zeerat en 1 ondermaatse gul die 

weer zwemt. Daarna bij het genot van een biertje het progamma van de meetingen voor 2005 op 

papier gezet. Dit word zeer binnenkort op de site geplaatst. 



Groeten Theo # 48 

  

  

Dinsdag 30 november met Theo #48 afgesproken om de data van het evenementenprogramma en 

wedstrijdschema voor 2005 door te spreken. Dat ging niet voordat er twee uurtjes gevist was aan de 

Zweedse geul. Dat is geen favouriete stek van mij, je zit er vrij gemakkelijk vast en na het haken van 

een vette gul moet je je schouder uit de kom draaien om over de richel te komen. Zo gebeurde het al 

de eerste inworp en kon ik direct een nieuwe onderlijn monteren. Daarna was het elke inworp beet, 

maar na een uur had ik nog maar 1 gul en 1 bolk kunnen verzilveren. Theo ving ook zijn visje en toen 

we naar ons vergadercentrum vertrokken hadden we beide 2 gullen en een bolk. 

  

Gilles #59 

  

Hoi visvrienden 27-11 wezen hengelen bij het linker platform van de AVR .Gevist van 01.30 -07.00 

uur.De eerste 3 uur geen stootje gezien pas na hoog toen de stroming er uit was ging het loos veel beet 

gehad met als resultaat 4 kleine wijtingen en een aantal steenbolken wat mee naar huis ging waren 4 

mooie gulletjes van 49 tot 54 cm omdat ik er ook nog 2 vlak aan de kant kwijt raakte was het toch wel 

een geslaagde sessie .Trouwens gevist met pieren aan lange stalen afhouders en haak 2 aan de nieuwe 

K2 afgelopen week gekocht bij de penningmeester (wereldhengel) visgroeten John 646. 

 

Hoi Wijtingmeppers 

 

Gisteravond 28-11-04 nog even een paar uurtjes naar het strand van Westenschouwen geweest om te 

proberen nog een paar Wijtingen aan de schubben te komen. Ik had alleen nog messchelpen als aas. 



Dit ging niet zo goed. Wel  een paar aanbeten gehad maar leverde maar één Wijting op.  Gelukkig 

kreeg ik  een klusje pieren van een medevisser die ik al vaker aan de waterkant heb  ontmoet . 

(nogmaals hartstikke bedankt). Vervolgens nog snel vijf mooie  Wijtingen er bij gevangen. 

 

Vangze Wout#154 

  

Zaterdagmiddag, een uurtje voor hoog water gestart met vissen in de waterweg . Plaats van handeling 

200 meter voor de kering. Weinig stroming en vrijwel direct aanbeten van steenbolken. Aan 4/0 haken 

kleine bolken vangen, met als extra de derde aanbeet een gul van 45 cm.  Rond het hoge water  diverse 

aanbeten waaronder e en tweetal gullen formaat crèche, een aardige wijting en een paar steenbolken, 

Na de kentering weinig aanbeten, wel nog twee gullen van 40 en 50 cm. Daarna tot aan het lage water 

geen aanbeet meer gezien.Gevist met zeepieren en mesheftschelpen. 

Huub 88 hubert 683 

  

Gisteren 27-11-04  heb ik mijn zwager Cees en zijn collega Gerard met zoon  Arjen op bezoek gehad 

om een dagje te gaan vissen. Eerst van 13:30 tot 17:00  uur gevist aan de Noordbout  met hoogwater. 

De resultaten daar waren  bedroevend één Botje maat postzegel. Daarna maar snel naar 

Westenschouwen  gereden om daar met laagwater wat Wijting te verschalken. We hebben daar  gevist 

vanaf ongeveer 18:00 tot 22:00 uur. Daar ging het in ieder geval een  stukje beter. Met ieder één 

hengel hebben we in totaal 23 Wijtingen, 2  Zeebaarsjes, 2 Botjes en 2 Meuntjes gevangen. De vis was 

wel kleiner dan dat  ik de laatste tijd op Westenschouwen gewend ben. Het lijkt erop dat de 

forse  Wijting weer een poosje weg is van de kust . Gevist met zowel, pieren,zagers  en messchelpen. 

De Wijting was het beste te vangen aan een mix van  messchelpen en pieren. 

Ondanks de moeizame vangst toch lekker een dagje gevist. 

 

vangze. 

 

Wout, Cees, Gerard en Arjen  

  

  

Zaterdag 27-11 afgesproken om na het sinterklaasfeest op 't werk met m'n vader te gaan vissen in de 

waterweg tegenover de Stena Line, zou hoog zijn om 15:05 uur. Sinterklaasfeest liep nogal uit en ben 

omca.14:00 uur gaan rijden. Mijn vader  zou al aan het vissen zijn. Onderweg nog even gebeld met 

m'n maatje Arvy (vist normaal nooit) maar wilde wel eens een keer mee. Hem onderweg nog even 

opgepikt en uiteindelijk om ca 14:30 aangekomen op de visplek. Snel even m'n vader bellen om te 

vragen waar die stond, blijkt ie nog in de file te staan en dat terwijl hij het aas bij hem 

heeft.......zucht.... Alvast de hengels in orde gemaakt en toen mijn vader om 15:00 aankwam snel de 

haken beaasd en ingegooid. Direct beet (zowel Arvy als ik), beide een gul aan de lijn. Die van Arvy 

kwam vast te zitten tussen de stenen en ik ving er een van ca. 50 cm. Daarna niet veel beet meer 

gehad, ik ving nog een gulletje van een cm of 15, verder niets. Toch lekker gevist met heerlijk weer en 

weinig wind. 

  

Vangsu, 

Ruud #501 

  



Dinsdag 23 november van 09.00 - 15.00 uur samen met vader Adrie #520 gevist vanaf de landtong. 

Aangekomen op de vaste stek bleek dat vele medevissers ook een vrije dag hadden want het was er 

razend druk.  

Hengels optuigen en de beaasde haken te water. Op de hengeltoppen echter weinig actie te bemerken. 

De steenbolken die in de weken ervoor nog in grote getale in de Waterweg aanwezig waren, bleken 

bijna geheel verdwenen dus tijd genoeg voor een praatje hier en daar. Aan het eind van de vissessie 

hadden zowel Adrie als ikzelf allebei 1 gul van rond de 50cm op de kant. Daarnaast nog wat klein 

spul. 

Omdat ik as. maandag twee weken op vakantie ga, besloot ik de nacht van vrijdag op zaterdag toch 

nog even op gul te gaan vissen. Weer gekozen voor de landtong en gevist van 01.30 tot 05.30. Het 

eerste uur nauwelijks aanbeten geregistreerd. Van 02.30 tot 04.30 aardig gevangen. In totaal vier 

gullen van tussen de 39 en 54 cm, enkele steenbolken en een bot geland. De twee grootste gullen 

meegenomen voor de pan en de rest zwemt weer.  

grtz, Bert #487 

  

vandaag 27-11-2004 gevist op het strandje tussen de glooiing en de papegaaiebek. 

eerst even het aas opgehaald gevist tussen 12:30 en 17:00. we zouden eerst naar de papegaaiebek gaan 

maar dat zat helemaal vol. toen hebben we het maar geprobeerd op het strandje maar het was niet veel 

. gevist met piet #751 die zat nog geen 5meter van mijn vandaan en die heb werkelijknog geen aanbeet 

gehad. mijn vangsten waren  1 bot 27cm 6 zeebaarsen tussen de 25/30cm en één flinke zeebaars 

van rond de 50cm 

  

groetjes richard #713 en piet #751 

  

  

Vrijdagnacht gevist in het Calandkanaal: de vangst bestond uit 15 wijtingen 20-25 cm. en een heleboel 

missers vooral met kleine haken en de meeste gevangen met pieren. Ik heb ze groter gevangen in de 

Waterweg. 

Vang ze. 

  

Johan#494 

  

gisteren wezen vissen met peter en den eddy gevist van 18u30 tot 01u00 vlak voor de 

stormvloedkering resultaat peter 2 mooie gullen 50 cm eddy 1 gul van 35 cm en ikzelf ook een gul van 

45 cm groetjes van de westmalse gullemeppers en vangt ze !!!!!! 

  

  

Zaterdag met 4 man wezen vissen in de nieuwe waterweg 



wer arriveerde rond 11 uur bij het water en de vangsten bij andere vissers waren rond slecht, dat gaf 

geen goede moed 

Toch maar spullen uit gepakt en gaan vissen. De uiteindelijke vangst was best aardig 4 gulletjes (rond 

de 50 centimeter) 

en een setje bolkies. We zijn rond 3 uur weer weg gegaan. 

mzzl patrick 

  

  

Gisteren avond met Leo 163#  de 2'de competitie wedstrijd van Aviceta mee gevist,om 18.30 was het 

verzamelen bij de winkel in Oostvoorne , nummer trekken voor de wedstrijdplaats , Leo 163# had 25 , 

en Leo 263# had  29 (wel en fijne naam eigenlijk hahahahaha), er werd gevist op de stenen glooing 

laagwater ,dus tussen de blokken door naar de waterkant,om 19.30 knalde we de eerste lijnen richting 

zee, na twee minuten al beweging op de top en mn eerste wijting hing ,na een half uurtje Leo gebeld 

bij hem net eender , zo ging het de tot 10.30 door , koud was het niet met die actie  , daarna de vissen 

meten Leo en ik hadden allebij rond de 20 vissen, bij allemaal zat er flink vis in de emmer variërend 

van steenbolk ,wijting,zeebaars,gul,tong,bot en puitaal, leuke avond gehad en op naar de volgende 

week 3'de wedstrijd (uitslag volgd) 

allemaal tot zaterdag of zondag en net zoveel succes als ik hahahahaha 

'Vangszeeeeee 

grtz Leo263# 

  

vandaag 23-11 nog eens wezen proberen op de stek van vorige week 16-11 deze keer stond de wind 

nw 

wat echt verre worpen onmogelijk maakte. maar met een enkele haaklijn en lood zonder ankers lukte 

het toch nog aardig om in de vaargeul te komen waar ik in 1 uur tijd toch nog 5 gullen 25-40-48-48-

52 wist te vangen 

daarna was het gedaan met de gul. wel nog 1bot 1gr.wijting 6 steenbolken bij gevangen dus wederom 

leuk gevist.  

 gr. rob 419. 

  

  

vandaag 22-11-2004 wezen vissen op de papegaaiebek met opkomend water. 

s'ochtends om zeven uur even de pieren opgehaald bij de eagle. om acht uur naar de maasvlakte 

gereden met piet #751. het weer zat mee een stevige westen wind in de rug dus we konden lekker ver 

gooien in de vaargeul. vangsten waren redelijk een mooie tong van 38cm een mooie bot 35cm 

12 wijitings 24 steenbolken en nog een paar postzegels een mooie vis ochtend gehad ondanks het 

slechte weer wat ze opgaven waar wij niks van hebben gezien op de maasvlakte  



 
groetjes en vangste 

richard #713 en piet #751  

  

  

Zondag 21 november samen met Martin #272 meegedaan met het Federatiekampioenschap. Dit werd 

gevist van 10.15-14.15 op het strand bij Vluchtenburg. Heerlijk weertje en een acceptabele branding 

zorgden voor optimale omstandigheden. Ik lootte op plek A2, bijna een kopnummer, dus niets stond 

meer in de weg voor een leuke wedstrijd. Om 10.15 vloog het aas ver weg en binnen 5 minuten kwam 

de desillusie. Grote pakken apenhaar zorgden er voor dat vissen onmogelijk was. Al snel bleek dat 

richting Arendsduin geen apenhaar was en hier werd dan ook redelijk gevangen. Op mijn gedeelte van 

het parcours was het ehter 5 minuten vissen en 15 minuten lijn schoon maken. Afwisselen met een 

tweede hengel leek de oplossing, maar dan moet je geen materiaalpech krijgen. Kortom het was geen 

pretje. Uiteindelijk wist ik toch nog een zeebaarsje en een botje te vangen en werd daarmee 9e in het 

vak, nog net in de mooie vleesprijzen. In de vakken B en C was -veel- meer vis gevangen: gulletjes, 

botten en fraaie zeebaarzen. Hier kwam ook de winnaar vandaan. Martin had op B2 ook pech en kwam 

tot één botje. Arjan, bedankt voor de soep en de support! 

  

Gilles #59   

  

  

vrij 19-11 Ondanks de harde wind toch maar naar de pap.bek aan het diepe water met de wind in de 

rug.Na een paar uurtjes opgegeven want met de Gateway de hele tijd voor je neus heen en weer kun je 

het verder wel vergeten.Zaterdag met een hoop aas over maar 1 van de havens ingedoken.Waar het 

tenminste een stuk beter was,veel wijting en gigabotten waarvan 6 boven de 40cm en 1 een nieuw 

eurovissersrecord van 44cm.Willem#697 kwam ook nog ff vissen en ging ook heen met een emmer 

vol wijting.Janet had ook een stuk of 30 wijtingen en een aantal botten.De grote botten allen aan de 

mesheften gevangen en de enkele zeebaarsjes ook. 



 
gr Henk#394 en Janet#395 

  

  

Deze week wezen vissen langs de waterweg , ik heb geprobeerd speciaal de gul te belagen, is me 

aardig gelukt ,maandag 8 stuks de grootste  was  65 cm de kleinste 40 + ,ik had  een lamme arm van 

het indraaien  , prachtig dat bonken op mn k2s wat een actie , jammer dat mn accu van mn toestel leeg 

was, dinsdag morgen 3 stuks allemaal klein die zwemmen weer ,sávonds  een x 45 cm en een keer 

50cm ,woensdag avond heel kort geweest ,weer over hoog de aanbeten waren er wel ,maar het lukte 

me niet om ze er uit te krijgen,alles gevangen op lange metalen afhouders met haak 5/0  +/- 1uur na 

hoog kwamen de eerste aanbeten, daarna mn k2s een paar dagen vrijgegeven , en mn arm ook . 

Volgende week weer eens proberen, wel lekker die visfile's op tafel. 

Allemaal vangszeeeeeeee en misschien tot aan de waterkant. 



  

grtz Leo263# 

  

Afgelopen woensdag (17/11) nog ff wezen  vissen bij de PPGB eerst op het strandje daarna naar 

boven verkast en achter onze bussies gaan zitten ivm opkomende tij..het regende al heel de tijd als een 

gek en het zand van de papegaai zat in je pendek dus hebben we om 18:30 maar besloten in te pakken 

en weg te wezen.Wat een naadweer man en wat het nu nog steeds is trouwens zeg.. dus als die zee en 

het weer weer een beetje aan het chillen is dan gaan we weer knallen. 

We zaten ter hoogte van de groene boei dus als je daar in gooit en later binnen gaat halen lijkt het net 

of er 40 ponds kabeljauw aan je haak zit..je moet hem ff de vaargeul uit trekken.Echt een plek waar we 

niet meer gaan dus..maar je knalde wel op je gemakkie een metertje of 150 met Bf 7 in je kraag en dan 

deden we nog geeneens gek.. 

Al met al 1 tongetje der uit en twee gulletjes en twee scholenbaarssies die weer lekker rondzwemmen 

nog een paar bolkies en 1 wijting die ook weer zwemd. 

L8rzz 

     

Maui en Rene 



  

Vrijdag 19 november, 

 

Wezen vissen op het linker platform bij de inlaat van de AVR met Danny (#555). Gevist van 20.00 tot 

0.15 uur. Bij aankomst had ik de schrik van m'n leven. Danny liet mij in z\'n nieuwe Crysler rijden. 

Net toen we het graskantje opdraaiden welke veranderd was in een grote modderpoel, gleden we zo'n 

5 meter naar benden en kwam de waterweg wel heel erg dichtbij. Gelukkig kwamen we net op tijd tot 

stilstand en kon ik de bocht naar rechts nog net maken (opluchting, koud zweet!). We hebben er de 

rest van de avond om kunnen lachen. Het weer was wel afzien. Van tijd tot tijd horizontale hagelbuien 

en kleine "orkanen". We hebben gevist met 1 hengel per persoon, zager en pieren en lange 

wapperlijnen met grote haken. Vangsten bestonden uit een stapel steenbolken en 1 gul. Dit maakte 

alles weer goed.  

 
Groeten en vang ze!!!  Stephan #590 

  

Beste Eurovissers en andere meelezers, 

 

Zwaar gefrustreerd dat de boottocht niet doorging besloten om gewoon in de Nieuwe Waterweg te 

gaan vissen. Begonnen om een uur 0f 19.30 met vismaat Hans, met een zware noord wester in de rug, 

regen, hagel, natte sneeuw, onweer, sterren, de maan en een windstil landschap. Met andere woorden 

de omstandigheden waren zeer wisselend! De enige constante was de temperatuur. Begonnen met een 

graad of drie, maar toen we weggingen waren de inmiddels door natte visspullen hard bevroren.... 

 

Tussendoor nog lekker gevangen ook; schar 15 botten en mijn eerste Nieuwe Waterweg Gul. Met 

name met de Gul was ik erg in mijn nopjes. Wat een gevecht is dat op stromend water met een lange 

zeehengel! Heel wat anders als met zo'n korte pook in een boot. Voor een Gul van 50 cm moest ik echt 

aan de hengel hangen en pompend binnen halen. Prachtig! 

 



Om 01.00 uur ingepakt en met de kachel op 30 graden Celsius weer naar Utrecht gereden. OOOOh 

wat voelde die tintelende tenen lekker toen de auto zalig opwarmde. 

Harteleijke visgroet, 

 

Hans Scheeringa en Patrick Langendoen 

  

  

gisteren wezen vissen van 14u30 tot23u vlak voor de stormvloedkering met men vaste vismaatje peter 

als aashebben we pieren en diepvriestappen gebruikt had zelf 1 tong 35cm 1gulletje 30cm 2 gullen 

40cm en 1gul 50cm men vismaatje had alleen wat kleine steenbolken hoop volgende keer beter voor 

hem maar we hebben samen een leuke avond gehad  groetjes van de malse gullemeppers en vangt ze ! 

! 

  

  

Aangezien de bootsessie afgeblazen werd, besloot ik mijn bestelde aas op te maken aan de waterweg 

bij de landtong. 

Begonnen om 06.00 uur ondanks hagel en harde wind.Begonnen met een pilker, want de strandhengel 

was gewoon niet te hanteren. 

Na een half uur een ruk aan de hengel. Bleek er een matras van 42 cm aan te hangen. Tussendoor wat 

bolkjes en wijting.Na weer een 

half uur kon ik een tweede tong van 40 cm noteren. Intussen had een andere visser naast mij al twee 

gullen op het droge. Dit was allemaal 

voor hoog water. Tijdens hoog water alleen maar bolkjes en wijting. Anderhaluur na hoog begon ik de 

ene na de andere gul naar boven te halen. 

In totaal 4 stuks en kwam er nog een tong van 34 cm erbij. Om 14.00 uur ben ik ermee gestopt. Het 

was een heerlijke sessie. 

     

Vang ze!!!! 

  

Johan #494 

  



  

Donderdag 18-11-2004 

Deze avond wezen vissen in de Waterweg bij Vlaardingen, samen met Graham een collega. Het weer 

viel wat wind heel erg mee, maar wat de regen aan gaat niet het heeft de hele avond geregend. De 

vangsten waren dezze avond niet echt bijzonder, ten opzichte van eerder deze week eigenlijk heel 

slecht zelfs. Graham 2 botjes en een maatse wijting. Zelf had ik 1 botje en een grote bot en toch 

uiteindelijk met de laatste draai nog een gulletje.          

                                     

               

vangzzzzzzzzzzzzzzzzzzze Erik#331 

  

  

gisteren 16-11 wezen vissen in de waterweg gevist met opkomend water tot 1uur over hoogwater met 

een flinke zw wind kon je lekker ver in de vaargeul komen gevist met een wapperlijn met 1 haak bijna 

iedere inworp had ik wel beet met als resultaat. 4 gullen 48-51 cm 2 gulletjes 30cm zwemmen weer. 2 

tongen 35- 4cm laatste ook weer laten zwemmen. 1gr bot en een berg steenbolken 



dus wederom weer een leuke dag gehad. 

 
gr.rob419. 

  

  

op 16-11-2004 gevist op de papegaaiebek gevist samen met piet #751. 

gevist met pieren zagers en mestheften. lekker rustig weer bijna wind stil. gevist met afgaand water . 

in totaal met ze tweeén meer dan vijftig vissen gevangen. 14 zeebaarsen waarvan een paar van 35cm. 

wat wijting en zelfs nog één makreel. en verder allemaal steenbolken . maar verder een lekkere visdag 

gehad. 

  

groetjes richard #713 

  

  

gisteren met zn 2en gevist op de waterweg. 

het was heerlijk weer en met de vangst waren we ook wel tevreden. 

32 stuks. 



    

 

2 gulletjes(45) 

3 bolken 

1 zeedonderpad (18 cm) 

rest bot 29 -40cm 

  

groet erik #499 

  

  

In de nacht van zondag op maandag ons aas op wezen maken aan de waterweg. 

Na het debakel van zaterdag afgesproken met Dick#340 om gullen te gaan meppen. Helaas kwam ik er 

de volgende ochtend achter dat ik die avond m'n oog van de hengel had afgegooid. Nou jou het 

werpen ging redelijk dus so what! We zijn rond 23.00uur vertrokken en pas om 04.00uur zou 

het  hoogwater zijn. 



Het zou een windstille nacht worden windkracht 2 , maar we werden weer met een orkaan 

geconfronteerd. 

Desalniettemin als 2 diehards blijven zitten tot 05.00uur s'ochtends. Gevist met zagers en pieren, deze 

waren nog in uitstekende conditie ( Koolmoes Den Haag )  

De vangsten waren helemaal zo slecht nog niet. Er werd gul, wijting, steenbolk en ondergetekende 

haalde weer een giga tong naar boven, het extra vermelden waard dacht ik zo. Geloof dat ik dan toch 

wel de Tongenkoning genoemd mag worden! Vorige week ook al een megatong het houdt niet op. 

Straks in januari zitten ze er misschien ook nog wel. 

Zowel opkomend als afgaand stroomde het als een tierelier. Dick had de pech om zijn 1e gul te 

verspelen maar ja dat hoort d'r bij. We hadden al snel in de gaten dat de (DDD) 

DonaldDuckDwarrellijn geen goede beslissing was geweest, en er werd al snel overgestapt op de 

gewone simpele afhouders met een klein wapperlijntje eronder. Al eerder genoemd had dit een beter 

resultaat. Er werd nauwelijks ondermaatse vis gevangen, de gullen waren van redelijk formaat 50+ en 

zelf zat er 1 steenbolk bij die niet onder deed van een heuse kabeljouw, helaas kwamen eerst zijn ogen 

boven, daarna de rest van de vis. 

Ondanks de storm een heerlijke avond gehad, met een leuke verscheidenheid aan vis. 

Om half 6 thuisgekomen, lekker senseootje gepakt en 2 uurtjes gelegen om weer fris naar het werk te 

gaan. Dit moet ik ook niet vaker doen ( ben tenslotte geen 18 meer ) 

Vanavond iets eerder naar bed en gaan we na de reparatie van mijn hengel uitkijken naar de volgende 

sessie. 

Oh mijn god daar heb je die olifant weer en die bliest.......................................................  

  

groetjes van Geer uit Zoetermeer  

(vanaf vandaag de nieuwe tongenkoning)   

  

  

Vrijdagavond met zijn tweeën langs de waterweg gevist (ter hoogte van vlaardingen) Resultaat:  IK 2 

grote tongen en mijn maat 2x gul waarvan een leuk aan demaat was 65 cm.Gevist met zagers en zo 

rond 22.30 werd het best gevangen. 

  

Groetjes, 

Hans 

  

Vanavond 14-11-04 rond laag water gevist vanaf het strand van Westenschouwen. Zoals gebruikelijk 

gevist met één hengel. In totaal 12 Wijtingen voor de pan gevangen en nog wat klein spul. De 

omstandigheden waren goed weinig wind en ze beten enthousiast, hetgeen soms ook nog wel wat 

missers opleverde. Na het overschaklen naar een onderlijn met stalen  afhouders en lange haaklijnen 

werdeb de missers minder. Gevist met een mix van pieren en mesheften. De grootsten werden verleid 

door de mesheften. 

 



vangze voor de rest van de week. 

 

Wout 3154 

  

dag vis vrienden vandaag is de rolstoelman weer op zijn geheimen plek geweest gevist van 15.00 tot 

20.30 de vangst bestond uit 28 wijtingen 

Jaco 

  

Hallo Eurovrienden 

Deze week niet zo veel te melden, na een paar keer in Vlaardingen gevist te hebben met als resultaat 

tussen de nodige steenbolken en wijtingen ,en een botje van (net geen record Tom )42 cm op 40 gram 

na een kilo ,zijn we D.D.A.in de Hoek wezen vissen, redelijk weer vangsten, diverse gulletjes botjes 

wijting en nog een zeebaars van -40 cm ,om rond 23.00 uur gestopt ,met zn alle naar huis door een 

drankfuik van de politie (goed dat je er niet bij was Theo)hahahahahahhaahaa,iedereen mocht door 

rijden,zaterdag vol goede moet naar de Hoek ,voor de 8é competiewedstrijd,daar is helemaal weinig 

over te vertelen,wind zand regen en anders om ook weer terug rond 20.00 uur afgeblazen,daarna met 

nog een paar euro's(vissers) wat aas opgemaakt in de waterweg,dat was helemaal niks,dus zondag 

maar weer eens in dat toch wel steeds mooier wordende Vluuuuuuuuringe de rest van mn aas 

opgemaakt, en daar ving ik nog een mooie tong van 41 cm,die gaat morgen zo de pan in.nauw 

visvrienden dat was het voor deze week wel een beetje ,  misschien ga ik deze week een wedstrijdje 

van Avicentra mee vissen ,misschien tot aan de waterkant laterrrrrrr en allemaal vangszeeeeeeeeeeee 

 

Gruuuute uuuuuuut dat mooie Vluuuuuuurdinge Leo 263# 

  



  

Ook eens een bericht plaatsen lijkt mij gepast omdat ik ook veel informatie van deze site haal. 

Vandaag gevist in de Waterweg op het diepe stuk ver na de kering. 

Enkele steenbolken en 1 mini gulletje.Gevist van 09.30 tot 13.30 uur. 

mvg Ger 

donderdag 11 en vrijdag 12 november wezen vissen aan de zweedse geul. donderdag was het niet 

wild, ikzelf helemaal nix gevangen en om me heen werd zote zien ook niet teveel gevangen, mijn 

buurman pakte nog een mooie gul (ligt nu bij mij in de vriezer...hartelijk dank..en jaja, ik heb thuis 

eerlijk verteld dat ik hem heb gekregen en niet zelf heb gevangen!!). stond wel even gek te kijken toen 

ik in de verte ineens de kop van een zeehond  boven water zag verschijnen, dacht even dat ik een 

biertje teveel op had  maar nee, hij was er echt....niet bevorderlijk voor het vissen natuurlijk  maar toch 

wel leuk om een keer te zien... vrijdag 12 november al om 8 uur aan de waterkant, vanwege de 

mindere  weerberichten in de middag. de vangst was iets beter dan de dag ervoor, 5  steenbolken. 

gevist met zagers en pieren. over twee dagen gezien een magere  vangst, zeker als ik de 

vangsberichten van anderen lees....vraag ik me  weleens af wat ik verkeerd doe??? maar ach....twee 

heerlijke dagen langs de waterkant gehad.....en dat is toch  ook heel veel waard.... 

 

arie #735, benthuizen 

  

  

za 13-11 Nadat we flink uit onze hemd gewaaid waren tijdens de competitiewedstrijd en 

een voortijdige stop na 45 min.waarin ik met de laatste indraai nog een baarsje had zijn we met 

Joop#107 en Willem#697 nog ff wat aas op wezen maken en hebben we nog wat wijtingen en botten 

gevangen.zo 14-11 nog aardig wat aas over dus nog maar een paar uurtjes terug waar Gilles ook nog ff 

een paar uurtjes kwam vissen.In 3.5 uur met zijn drieen hadden we rond 70 wijtingen een tiental 

botten en een zeebaarsje en het maakte niet uit wat je aan de haak deed ze gingen echt voor alles, 

vooral vlak voor hoog water was het een gekkenhuis. 

gr Henk#94 en Janet#395 

  

Heerlijk fris weer, windstil en begonnen met laag water, veel klein spul in de vorm 

van madurodam steenbolkjes. Met opkomend tij rond een 00.00 uur de eerste leuke wijtingen en op de 

valreep met hoog nog een mooie gul, helaas gestopt omdat het aas op was ( veel krabben ) en 

dichtvallende luiken ( leeftijd ). Wel weer een leuke avond gehad en gezien de 

aanbeten met opkomend tij goede hoop dat de gul dichter bij de kust gaat komen. Wel de volgende 

keer grotere haken er op want daar hebben we er toch een paar potentiële mee verspeeld. PS  e 2 oude 

mannetjes van deMuppetshow waren er ook ‘’ alleen krabben, geen beet, veel vast, te donker, te koud, 

geen wind ‘’ voor deze heren het advies : koop een aquarium ! 

Sjoko 

  

do 11-11  weer eens wezen vissen op de pap.bek gevist van 16.00-22.00 met laag water 

de vangst was net als 2 weken geleden veel bolkjes mooie wijting en zeebaars. 

in totaal hadden we 52 vissen. 



8 zeebaarzen 30-40cm 

20 wijtingen 20-35cm 

24 steenbolkjes 

een leuke avond gehad met heerlijk weer (windstil) 

gr.rob 419-steven 

  

Donderdagavond bij laag water wezen vissen op het strand bij HvH. 

Samen met Rob, Leo(2x), Ricardo en Bram. Vrij sterke stroming, heel veel vuil op de lijn. Gelukkig 

ving ik rond elf uur nog een leuke gul, van rond de 45 cm. Wat weer en getij betreft een ideale avond, 

het vissen viel mij vies tegen!   

Groeten, 

  

Leendert. 

  

Ben gisterenavond naar het strand van HvH geweest met een paar donderdagavond-

mannen(Leendert#315, Leo#263, Bram#405 en Ricardo#119. Later voegde zich nog Leo#163 bij ons, 

maar die stond zo ver weg, dat ik hem niet heb gesproken. Prachtig weer bijna geen wind , tij afgaand 

tot laag (1900). Vlak voor laag water was het moeilijk vissen ivm grote hoeveelheden apenhaar in de 

ebstroom, je kon toen ook niet ongeankerd vissen. De vangst was redelijk althans bij mij. Heb met één 

hengel gevist met een driehaaks paternoster en had drie gulletjes, eentje van 47 cm. en één wijting en 

één bot. De overige mannen (allen twee hengels) hadden of één gul of één bot,toen ik wegging om 

2300 uur. Alleen Leo Bernard had toen twee gulletjes , een wijting en een zeebaarsje. Toen de stroom 



wegviel om ca 2200 uur was het lekker vissen. Dat belooft wat voor as Zaterdag!  

 

 Groeten Rob#50 

  

Donderdag 11 november 2004 van 17.00 tot 22.30 uur (omstreeks 19.00 uur laag water) met vismaten 

Arjen, Ferry en Jan #481 gevist op het strand van Westerschouwen. Gelijk na de eerste keer ingooien 

al beet én vis. Ondanks het feit dat het hier een ondermaatse wijting betrof, beloofde dat toch veel 

goeds voor de rest van de avond. En het ging ook goed tot circa 19.30 uur. Op dat moment vond de 

schipper van een garnalenkotter uit Yerseke het blijkbaar nodig om zo'n 50 meter uit de kant alle 

garnalen (en vis) voor onze neus weg te slepen. Het gevolg hiervan was dat we bijna 2 uur lang geen 

beetje meer hebben gezien. Uiteindelijk besloot de wijting toch weer terug te komen en hebben we het 

laatste uurtje nog leuk gevangen. Eindresultaat: gemiddeld zo'n 15 wijtingen per persoon, waarvan 

ongeveer de helft ondermaats. Als aas hebben we pieren gebruikt. Een heerlijke avond gehad met een 

heldere sterrenhemel en een lichte noordoostenwind in de rug. 

 

Kees #482. 

  

  

Woendagavond na onze dienst ( 23:00 ) ff gaan knallen met onze nieuwe K2 stokken. We hebben ze 

beide net aangeschaft. tjonge,tjonge.....wat gooien die krengen ver zeg. Vanaf nu dus flink in de 

vaargeul....dat moet um wezen..... En idd....Om 23:30 onze stokken te water gelaten , het was ong. 2 

uur voor hoog. dus mooier kan je niet hebben. De eerste bolken melden zich aan....wat een drama zeg 

die dingen. We kregen er honger van....Dus.....ff een shoarmaatje besteld in Rozenburg...en ja hoor een 

kwartiertje later kwam die man ff langs met de bestelling.  De handel ff naarbinnen gewerkt en weer 

verder gaan vissen........ Toen een mooie aanbeet van een tong van 37 cm.daarna nog 2 gulletjes van 50 

cm , wijtingje, hebben we weer terug gezet,moet nog ff verder groeien en natuurlijk weer bolken.... 



Maar goed....gevist tot ong. 7:00 uur,  moet zeggen met afgaand tij verder niet veel meer gevangen. 

Wel een gezellige nacht gehad en voor herhaling vatbaar...... 

 René # 736 & Maui # 730 

  

Dinsdag 9 november weer even langs de waterweg gevist. 

We zouden eerst wat steurgarnalen vangen en dan gaan vissen, maar dit wilde niet erg lukken dus even 

aas gaan kopen hierna hengeltje ingegooit om een uur of vier. Toen het donker werd wilde het wel 

weer vlotten met de garnalen. Vangst was niet denderend maar ik ving wel me eerste tongen 1 van 

35cm en 1 van 25cm, mijn partner in crime ving nog een wijting van 35cm En helaas de derde partner 

in crime die iets later was bijgeschoven ving helemaal niks 

  

Volgende keer beter mazzelsss Danny#704 

  

Vandaag, dinsdag 9-11 lekker vrij genomen en de hengels ingeladen. 

Eerst even bij Avi Centra aas wezen halen, en toen op naar de maasvlakte. Heerlijk zonnig en windstil 

weer. Om 10 uur gingen de eerste pieren te water, en om 11 uur ving ik de eerste wijting van wel 21 

cm. Niet groot maar het begin was er, na weer een half uur ving ik een baarsje van 23 cm. Weer een 

half uur later, een mooie aanbeet en een maatse baars kwam mij begroeten, direct gevolgd door 

zijn  broer of zus. Dit was het begin van een erg druk anderhalf uur, de ene hengel beazen en dan stond 

de andere weer te klapperen. En alsof het bekende belletje weer gegaan was onder water, na half twee 

geen tikkie meer gezien. Om drie uur ingepakt en terug naar de auto gewandeld waar ik een dik 

kwartiertje later aankwam. Ik heb 1 mini wijting, 1 bolkje, 4 mini baarsjes, 1 zeer mini torretje, 4 grote 

wijtingen allen boven de 30 cm, en 16 maatse baarzen gevangen. 

Al met al een superdag. 

Arjan #8 

  

hallo viscollega's, 

Zaterdagavond 6-11 naar de Waterweg geweest en afgesproken met vismaten Dick, Donald, Andrew 

en Peet. We hebben lekker gevist vanaf half 8 tot een uurtje of half 1. Ook Bert en z'n Pa waren 

aanwezig maar die zijn er waarschijnlijk alleen geweest om de lege plekken op te vullen. Ze hadden 

namelijk de hele avond geen stootje gezien. Ja en als je het naar de zin hebt dan gaat de tijd vlug. Het 

is dat het aas op was anders hadden we er nu nog gezeten. 

Een onwijs gezellige avond geweest met weinig wind en geen vuiltje aan de lucht met ook nog aardig 

wat vis aan de kant. 

Met de Donalddwarrelijn werd menig gulletje naar binnen getakeld. Donald en Andrew  hadden 

vanzelfsprekend de meeste gullen En ook Peet haalde zijn maaltje vis naar boven. Wel gingen er 

jaloerse blikken mijn kant op toen ik een  heuse deurmat ( tong ) rond de 40 cm naar boven trok en dat 

in november het moet niet gekker worden. Dick moest het deze keer met een hatelijke nul doen. ( kon 

net zo goed bij Bert en Cor gaan staan ) Ook de wijtingen die gevangen werden waren knap aan de 

maat. Dit alles moet toch perspectief bieden voor de komende weken. 



Nadat we onze hengels hadden ingepakt ( Dick en Ik ) kwam Bert ineens spontaan aangelopen met 

zijn overgebleven aas.Tsjongejonge moet ons weer gebeuren had dat niet een uurtje eerder gekent 

Bert? dan hadden we nog wel een uurtje kunnen blijven, maar om nu weer alles uit te pakken enzo dat 

schiet ook weer niet op. De overgebleven jongens zouden er ook zo mee ophouden. Zodoende nog 

even blijven kijken om via een coopertest over het strand de auto proberen terug te vinden. Jezus wat 

een ko..re end zeg. 

Kon het niet laten om zondag 7-11 toch even met m'n viervoeter naar Maassluis te rijden om hem daar 

uit te laten en kon ik ook gelijk daar even mijn gezicht laten zien. Een zogenaamde mini-mini-mini-

meeting met Jan, Joop, Leo, en Tom die van het schitterende weer gebruikt maakten. Tom was al 

vroeg gestopt i.v.m. Ajax op t.v. ( dat is gelogen hoor maar klinkt wel leuk ) 

Vangsten aldaar,  heel veel bolkies, een paar wijtinkjes, Joop  nog een toegetakelde gul erbij, Jan een 

gigabot, en Leo een emmertje vol aasvisjes, maar je weet Leo ik vind bijna alles klein. 

Al met al toch weer een lekker daggie geweest. Zondagavond met het gezin de rollade 

aangesneden!!!!!!!! Vandaag op mijn roosterdag 8-11, weer wezen vissen want ik kon het niet laten. 

Corien ( m'n vrouw geloof ik ) weggebracht  om 8:45 en rechtstreeks door naar HvH aas opgehaald en 

hup naar de Berghaven, daar maar weer eens proberen want de berichten daar waren hoopgevend. 

Eurovisser Rene#200  had hetzelfde idee en kwam iets later opdagen. Als je Rene kent dan weet je het. 

Dan wordt het meer L.llen dan vissen.  Eerste 2 uur geprobeerd  om ook met een lange 

Donalddwarrellijn gullen te vangen,  maar dat mislukte, als resultaat leverde dit maar 1 bolkje op. 

Daarna gevist met 2 rode afhouders en een dwarrellijntje maar toch weer steeds K.lere bolken, je werd 

er echt gek van. Achter elkaar 2, 3 haken vol maar gullen ho maar. Rene ving tussen de bolken door 

nog wel een dikke maatse wijting. Al met al weer een geslaagde dag, wat kan vissen toch leuk zijn! 

 

En toen kwam er een olifant voorbij en die bliest het hele verhaaltje uit. 

  



groeten van Geer 

uit Zoeterrrrrrrrmeerrrrr 

  

  

Op zondag 7 november zoals zovele Eurovissers even de verslaving gaan afbouwen voor deze week. 

Je moet toch ergens van afkicken. Uiteraard weer gekozen voor dezelfde stek als de hele week. 3 uur 

voor en 1 uur na hoog gevist met als resultaat 4 gullen, 1 valsgehaakte bot, 1 wijting en 7 bolken. Wat 

een waardeloze stek is dat toch. Van de week maar ff een nieuwe stek uitproberen. 

Groeten Theo 

  

Vrijdag 5 november, net als vorige week, gevist in Maassluis nabij de ligplaats van de Stella Bel. Een 

stevige W/NW-wind zorgde voor een volle wind van rechts. Dit gecombineerd met grotendeels 

afgaand water maakte het vissen nogal lastig. Begonnen met hoogwater en bijna doodtij volgens het 

boekje, de wind zorgde echter voor een extra hoge waterstand en het nodige drijfvuil. Gelukkig weinig 

regen gehad en ondanks de harde wind toch aanbeten weten te registreren. De vangst van 8.30 - 15.00 

uur was ongeveer hetzelfde als vorige week, nl: 18 steenbolken (tot 25 cm.), 6 mooie wijtingen, 1 

tong, 1 bot en een madurodamgulletje. Volgende week even niet vissen, daarna als het weer een beetje 

meezit een dagje eurovissers-ankervissen met de Sirius vanuit Stellendam. Tot volgend vangstbericht 

of op de Sirius. 

 

Grtz Cor #475 

  

Hallo allemaal. 

 Ik ben zelf geen lid van de Eurovissers maar ik kijk toch zeker eens per week naar de vangstberichten. 

De verhalen zijn leuk en  vaak nog informatief ook. Ik schrijf dit berichtje omdat ik zaterdagavond een 

volgens mij toch wel bijzondere vis heb gevangen voor nederlandse begrippen aan de waterweg 

(landtong net na de kering). Ik had al een paar botten en steenbolken te pakken en een tong 35+ totdat 

ik 1 felle ruk op me top zag. Slaan en indraaien.  Het voelde als een klein bolkje maar tot mijn grote 

verbazing was het een heuse LENG van zeker 12 hele cm die nu weer rondzwemt.. Dan denk ik altijd, 

waar kleine zitten zitten ook grote. Gegroet  en vang ze, 

 Damian 

  

  

Hallo Collega-vissers, 

  

Afgelopen vrijdag zijn we de maasvlakte maar weer eens een keertje onveilig wezen 

maken.   Aangekomen op de stek kwam eigenlijk tegelijk met ons Danny # 536 aangereden.   Gezellig 

met z'n drieën een sessie vissen en bij kletsen natuurlijk.    Om 15:30uur gingen de eerste lijnen het 

water in.   Volop beet, wederom zeer veel steenbolk.   Na een halfuurtje een ram op m'n 

k2  ......gwakamolen...ik stond te trillen op m'n benen , snel de hengel uit de steun gehaald en pompen 

geblazen.   Dit visje gaf zich niet zo snel gewonnen, even later kwam er een prachtige baars boven 

water.   Ook m'n maatje Eric # 57 ving Twee bakken van baarzen achter elkaar.   Nog wat maatse en 

Ondermaatse wijting gevangen (zwemmen weer) en een tiental scholenbaarsjes (zwemmen 

weer).   Aan de aantallen lag het deze sessie niet ze waren wel erg klein, ik heb deze middag / avond 



zo'n 60 stuks mogen vangen ik heb slechts 3 wijtingen en een baars mee naar huis genomen.   Mijn 

vismaat Eric #57 heeft na zijn twee volwassen baarzen ook nog een groot aantal steenbolken en 

scholenbaarsjes gevangen.     

Heerlijk gevist tot middernacht. 

 Het was een geslaagde vissessie met volop vis en slappe klets. 

 
Groeten. 

  

Maurits # 336 en Eric # 57 

  

  

Afgelopen week ben ik viermaal naar de langtong gereden om 's avonds na het werk nog even een 

hengel uit te gooien. Afgelopen maandag van 17.00 tot 20.30 gevist. Zo'n uurtje voor HW twee 

gullen, 44 en 59 cm, kunnen landen. Om de gul van 59cm binnen te krijgen, had ik een beetje mazzel. 

Tien meter uit de kant zwom de gul zich vast tussen de stenen. Na even met de hengel in de hand te 

hebben gewacht, kwam er gelukkig beweging in. De gul begon weer te zwemmen en daarna kon ik 

hem op de kant krijgen. Tijdens HW en daarna alleen maar steenbolk gevangen. 

Donderdagavond opnieuw naar de landtong gereden. Gevist van 17.00 tot 22.00. Alleen een paar 

bolken en twee wijtingen gevangen. Wel tweemaal gul aan de haak gehad. Bij de eerste gul brak mijn 

al ietwat gerafelde voorslag (vervangen dacht ik nog vantevoren, ach nog een keer werpen) en de 

tweede viel net voor de kant van de haak.   

Vrijdagavond maar weer opnieuw proberen. Gevist van 20.30 tot 23.00. Na een kwartier het eerste 

gebonk op de hengeltop. De eerste gul, 51cm, op de kant. Daarna nog maar sporadisch actie op de top 



gezien met als mager resultaat twee bolken. Dus inpakken maar en de volgende avond nog maar eens 

proberen. 

Zaterdagavond gevist van 20.30 tot 23.00, wederom vanaf de landtong. Net voor HW een gul kunnen 

pakken, lengte 49cm. Tijdens HW en daarna nog slechts steenbolk en een tweetal maatse 

wijtingen. Tevens kennis gemaakt met Willem #32 die naast me stond te vissen. 

Alle dagen gevist met zeepieren en mesheften aan lange eenhaaks dwarrellijnen. 

groeten Bert #487 

  

  

Zondag 7/11 

Mar en Jan meegedaan aan de, door Ahoy Hengelsport  ism Noordwijkse zeehengelaars 

,georganiseerde koppelwedstrijd. 

Zo`n 68 koppels verzamelde zich in het Noordwijkse. 

Zoals altijd een gezellige boel daar in Noordwijk,bakkie koffie met broodjes stonden al klaar toen we 

daar al voor zeven uur aankwamen. 

Mooie prijzen tafel met een mooie trofee voor de eerste 3 koppels en natuurlijk heel veel 

hengels,molens en andere hengel artikelen. 

Plaats-kaarten opgehaald,aas verdeeld en met de trekkers het strand op( toch lekker wanneer je niet 

eerst een kilometer moet lopen). 

6 uur vissen met daartussen een uur om naar je tweede stek te gaan, wederom gebracht door de 

trekkers. 

Een broodje en een drankje werd in die tijd ook nog op de visstek afgeleverd . 

Het weer kon ook niet beter,bijna geen wind en een lekker najaars-zonnetje.Heerlijke dag gehad. 

Vangsten waren niet om over te schrijven maar je kan niet alles hebben,zo hier en daar kwam wat 

zeebaars en bot boven water. 

Mar en ik ook nog in de prijzen met elk 3 vissen. 

Vangze, 

Marian en Jan 

  

  

Hallo euro vrienden 

Deze week niet zo veel gevist, 

maandag aas van zondag    opgemaakt in Vlaardingen 5 groote botten steenbolk en 4 wijtingen, 

dinsdag  aas van maandag  opgemaakt in Vlaardingen weer botten en tong 

'woensdag aas van dinsdag opgemaakt in Vlaardingen ongeveer het zelfde met een gul er bij, 



donderdag aas van woesdag en een beetje erbij gehaald in de Hoek opgemaakt een zeebaars 3 gullen 

en wijting 

vrijdag       aas van donderdag opgemaakt in Vlaardingen alleen steenbolk gevangen 

zaterdg heb ik vrij gehad om zondag heel vroeg nieuw aas te halen in Maassluis met Tom ,Jan en Joop 

en zoon om een dagje te gaan vissen na diverse steen bolken vingen we omste buurt wat anders Joop 

een gul Jan en Tom de Botte koning ja hoor een paar Botten ik zelf nog een behoorlijke wijting en een 

tong na een heel leuke dag gehad te hebben met nog een bezoek van Leon en Simone en onze hof 

fotograaf Rob 50# zijn we weer naar huis gegaan ,nauw vis vrienden ik heb nu een lame vinger want 

typen is niet mn strekste kant ,ik denk dat ik van de week maar is een keer ga vissen 

hahahahahahhaahaha 

allemaal tot zaterdag in de Hoek 

Gruuuute UUUt dat Mooie Vluuuuuuuuuurdingen en vangszeeeeeeeeeee 

 

grtz Leo 263# 

  

  

Hallo mede vissers. 

Na een avond les gehad te hebben van Theo, ben ik zaterdag ochtend 6-11 om 08.00uur vertrokken 

naar de waterkant om de laatste pieren te gaan opmaken. 

Het zou rond half 10 hoog zijn dus kon ik net dat laatste uurtje voor hoog meepikken. 

Aangekomen op de stek stond er al 4 man te vissen waaronder ook een paar site leden. 



De wind stond recht in mijn gezicht, wat erg prettig was toen het eenmaal begon met regenen. maarje 

smelten zal ik niet. 

Dus beazen en gooien is het devies. redelijk snel kreeg ik de eerste aanbeten, en de groep naast 

mij stond regelmatig een visje te vangen voornamelijk steenbolk en bot. maar ook een mooie maatse 

Tong hadden deze mannen weten te vangen.    

De aanbeten waren eigenlijk het zelfde als de avond ervoor, zeer nerveus en waarschijnlijk door de 

grote haken kreeg ik niet veel vis op de kant. na een uurtje stond de teller op een handvol bolken en 

een mooie wijting. vlak voor hoog ging de stroming wat minder hard, en het stroomde al niet hard, 

waardoor ik 1 hengel met een jojo onderlijn  en een ankerloos verwerplood een vreselijk eind ( voor 

mij dan) de vaargeul ingesmeten heb. even later een flinke tik gevolgd door een slappe lijn, en zowaar 

een mooie gul van net onder de 50cm kwam op de kant. dus 2e hengel met 2 afhouders en vol met 

pieren richting vaargeul. maarja toen was het dus alweer hoogwater en Gul was er niet meer te 

bekennen. wel nog even met de buren staan babbelen wat erg gezellig is en na de laatste pieren de 

waterweg van zeer dichtbij te hebben laten zien redelijk tevreden terug naar huis, om 's avonds 

lekker de gevangen vis met de dames op te eten. 

  

Van de week ga ik het zeker weer proberen. 

Groetjes Hans #366.   

  

Za. 6 nov, 

 

Wezen vissen voor de kering in de waterweg vanaf de landtong van 20.00 tot 0.30 uur. Aanwezig 

waren Danny(#555), Dennis (#662), Cor, Rob, Maurice en ikzelf. Gevist met zagers, pieren, mesheft 

en franse tap. Vangsten bestonden uit tong, steenbolken, botten en  postzegels. Echt wild was deze 

avond qua vangsten niet te noemen, er gingen perioden van meer dan een half uur voorbij zonder dat 

een van ons iets ving. Volgende keer weer beter. 

 
 



 
Groeten Stephan(#590) 

  

  

Zaterdag 6-11-04 

  

Redelijke vooruitzichten en aas over van de laatste keer. Mijn zwager gebeld en op naar de waterweg. 

Bij de AVR moesten we ze gaan binnen slepen. Met kunst en vliegwerk, glibberend en glijden naar 

beneden aan de linkerzijde van de inlaat. Om 16:30 het aas te water (slikzagers en wat mesheften) en 

het feest kon beginnen. Feest was het wel maar aan de overkant en op de langs komende party schepen 

en niet bij ons. Om 21:30 alles binnen gehaald met als resultaat 8 onderlijnen, een miezerig gulletje en 

een steenbolkje. Kortom het was kommeren kwel. Een troost de buurman stond ook niet vet te vangen 

maar had wel meer dan wij met zijn twee. Terug naar boven bleek ook nog een hele toer. Een 

snowmobiel zou van pas zijn gekomen zo glad, dus u bent gewaarschuwd. 

  

De mazelen, wibo #640 

  

Vanavond 06-11-04 het laatste restje aas opgevist bij de Noordbout. Ik heb gevist van 19:30 tot 22:30 

uur. Het resultaat was 1x beet en een 1 mini  Botje. Gevist met pieren, zagers en slikzagertjes  en met 

verschillende  onderlijnen. Maar dit mocht niet baten. Wel heel veel last van krabben.  Binnen vijf 

minuten waren de haken geheel leeg. Volgende week beter. 

 

v.g. 

 

Wout#154 

  

Hallo mede-vissers 

Vrijdag namiddag en avond gevist in de nieuwe waterweg van half vier tot negen uur met leeglopers 

en kweekzagers  De vangst bedroeg een vijftiental steenbolken en twee gullen,een van 45 cm. En een 

van 50 cm. De leeglopers waren veruit favoriet Wel veel vastgezeten en hierdoor toch een paar mooie 

exemplaren verspeeld inclusief onderlijnen 

Vis ze en vang ze 

Michel uit Roosendaal  # 654 



  

Vanavond 04-11-04 tussen 18:30 en 21:00 uur nog wat kweekzagertjes opgevist bij Colijnsplaat. Om 

half zeven lag mijn onderlijn in het water. Vijf  minuten later had ik al een mooie Tong van 34 

centimeter gevangen en nog 5  minuten later twee Steenbolken van flink formaat. Ik kreeg er goede 

zin in  met goede verwachtingen. Hierna nog twee aanbeten vermoedelijk van Steenbolk  gehad. Maar 

daarna geen stootje meer. Om ongeveer acht uur begond ebstroom  goed te lopen maar ook dat bracht 

geen leven meer in de brouwerij. Om negen  uur het maar voor gezien gehouden. De Tong krijgt 

morgen zwemles in de  roomboter.Ik ga het daar het weekend nog eens probreren maar dan een 

paar  uurtjes voor hoogwater beginnen.  

vangze het weekend 

 

Wout#154 

  

  

Vrijdag 29-10-04 

Eindelijk was het weer eens zover. Samen met het vrouwtje bivak opgeslagen op de landtong, aan de 

zeekant van de kering. Vanaf 14:00 uur kreeg het aas natte ''voeten" en konden we van het mooie weer 

genieten, want buiten de krabben had de vis nog geen trek. Het lijkt wel of die rakker stalen scharen 

hebben want menig onderlijntje werd stuk getrokken. Een uur of 16:30 verkast naar voor de kering. 

Hier was het nog steeds een drukte maar toch een stekkie weten te vinden. De eerste vis melden zich 

om een uur of 17:00 en natuurlijk op de stok van het vrouwtje (je geneerd je dood) maar vis is vis en 

we lusten het allebei. Na een kort gevecht werd die haai geland. Een wereld vangst met een 

gul(letjeeee) van hooguit 25 cm. Met een briefje om zijn nek terug naar zijn familie gestuurd maar het 

mocht niet baten. 

  

Tussen 18:00 en 19:30 kwam de rest van het tuig eens kijken of er een visje te vangen viel. Grootse 

verhalen opgehangen maar om de een of andere reden geloofde niemand er wat van, behalve toen er 

tussen neus en lippen door werd gemeld dat we ook nog een piep klein gullentje hadden gevangen. 

Gek he dat dan weer wel. Met een groepje van 5 man en 2 vrouwen is er nog meer aas nat gemaakt. En 

dat was niet het enige wat nat werd. Sodejuu wat een partij water kwam er uit de lucht, er was goed 

gespaard. Drie keer raden, de voorspellingen hadden een enkel buitje verwacht dus ik had geen laarzen 

meegenomen maar gewoon in de makkelijke sportschoen langs de waterkant. Van sportschoenen was, 

toen de regen op ons neer kwam, al gauw geen sprake meer en heb ik ze maar om gedoopt tot flippers. 

Oja, we hebben nog een zeldzame soort gespot, nee geen vis maar een alleenlopende zelfstandig 

vissende vrouw met twee kaauwen (en dit is niet verzonnen). Nee de vogels hadden geen hengel uit 

staan. Natuurlijk je raad het al de dames hadden elkaar gevonden dus had ik ineens de 

verantwoordelijkheid over twee stokken. Wel grappig om te horen dat het kaauwenvrouwtje haar man 

geheel niet van vissen houdt en zij wel (asjemenou) dat moet een zeldzaam soort zijn. De vangsten 

gingen verder en met een baarsje, twee botjes en als klap op de vuurpijl net terwijl ik mijn hengel 

definitief wil binnenhalen mijn eerste tong van het jaar 35 a 40cm (is ook altijd het zelfde liedje). 

Zo hebben we geen vis overgelaten voor alle andere hengelaars. Om 23:00 zat iedereen half nat in de 

auto en na een half uur ontwazemen onderweg naar huis. Het is toch nog een heel stuk geworden 

zeg. TE lang van stof zullen we maar zeggen. 

  

Met vriendelijke groet 

Patricia & Wibo #640 



  

  

Vandaag 5-11 weer wezen vissen met het V-team op Theo's gouwe stek, de Ratsplace. 

Theo was er als eerste, en op het moment dat ik aan kwam, zo rond 18.30, waren Leon en Sjaak ook 

reeds aan het vissen. 

Het  was nog 2 uur voor hoog dus geen haast, alhoewel Theo had al een gul en een wijting op de kant! 

dat beloofde veel goeds voor de komende vis uren. verderop zat Eurovisser Hans ook te vissen en 

zoals later bleek had hij ook al een gulletje gevangen. Dit in tenminste als de ratten er niet met zijn 

beaasde onderlijnen op stap waren hahaha. Geweldig verhaal. 

Na snel de Jojo beaasd te hebben de hengel een zwieper gegeven en maar wachten op wat moest 

komen. en jahoor daar ging Theo z'n hengel weer tekeer resultaat GUL. 

Dit herhaalde hij nog 3 keer 2 x Gul, 1 x Tong? 

Een half uurtje voor hoog besloot Sjaak maar eens van onderlijn te veranderen, ingooien en binnen 5 

min stevige tikken op zijn top, zouden wij dan eindelijk Theo in gaan halen? Ja een Gul van 51cm. 

Om half 10 zijn we gestopt. Leon helaas niets deze keer, Sjaak 1 Gul en 1 Bolk. Theo 4 Gullen net 

onder de 50cm. 1 Wijting en 1 flinke Tong, Ikzelf heb de hele avond regelmatig beet gehad maar heb 

aleen in de laatste inhaal een Bolk mogen verwelkomen. zucht. 

Sjaak en Hans bedankt voor de gullen, ik zal de Familie in ieder geval weer een avond kunnen voeden, 

lol. 

Jammer dat Marcel en Peet iets anders te doen hadden, hopenlijk zijn ze er volgende week weer bij. 

  

Een ieder weer bedankt voor een zeer gezellige avond, en blijkbaar moet ik maar even gaan oeffenen 

van de week. 

  

Greetzzz, Hans #366 

  

  

vrijdag 5 -11 vandaag ff naar de hoek geweest, veel wind , veel zwanen enz,maar ook 2 gulletjes en 

wat         

klein grut. dus toch nog een geslaagd daagje! 

J. sr & J jr 

  

Vrijdag 5-11. We zouden eigenlijk gaan wraksvissen met de boot, maar de wind gooide weer eens roet 

in het eten. Om onze vrije dag niet helemaal te laten vergallen besloten om dan maar van de kant te 

vissen. 's Morgens eerst aas opgehaald bij Eagle, maar eer je daar weer weg bent! FF ouwehoeren, ff 

spulletjes kopen, ff ouwehoeren, ff koffieleuten, ff ouwehoeren enz. Toch gezellig zo'n praathuis waar 

ze ook nog visspullen verkopen. 



Vanwege de harde wind besloten om het eens naast de DSM te proberen. We zaten redelijk uit de 

wind achter de auto, maar kwam je er achter vandaan dan woei je zowat in de Waterweg. Kijk maar 

naar de lap op de foto. 

 

Stefan 

  

Woensdag 3 november wezen vissen in de waterweg tegenover het havenhoofd van vlaardingen. 

In eerste instantie was het niks  tot een uur of 21:00  toen ving me maat een klein palingkje die weer 

lekker zwemt hierna ving ik een wat grotere paling. 

Daarna ving me maat nog een mooie tong en ik 2 gullen  dus werd een leuk avondje tot 24:00 uur 

gevist. 

  

Danny#704 

  

GIsteravond 03-11-04 heb ik visles gehad. Namelijk gisteravond ben ik met een echte visser ,Arjan 

wezen vissen op het strand van Westenschouwen. We hebben met afgaand water gevist vanaf 19:30 

tot ongeveer  23:00 uur. Arjan ving er 25 , te weten 23 Wijtingen, 1 Steenbolk en een Botje. Ik kwam 

niet verder dan 2 Wijtingen. Vissen met afgaand water op het strand is een kwestie van heel ver 

werpen. En dat was dus het verschil. Veel geleerd en leuk gevist. De Wijting was over het algemeen 

van goed formaat. 

 

v.g. 

 



Wout#154 

  

Gisteren vanaf het strandje bij de ppgb van 1700 toto 23.30 uur, een heerlijke avond gehad. Mooie 

aanbeten en veel (ondermaatse ) vis o.a. bolkjes en mini scholenbaarsjes met hoogwater, kering van 

het tij mooie wijtingen en maatse zeebaarsjes gevangen. Alles zwemt weer dus de beloning zal deze 

winter wel volgen……………..hoop ik. De meneer uit Made wil ik nog even bedanken voor het aas ! 

Sjoko 

  

Op woensdag 3 november dus weer even naar Ratsplace geweest met als resultaat een heerlijke sessie. 

Gevist van 16.30 tot 19.30 uur met wederom de eerste aanbeet van een bot. Ik weet nu dat alles draait 

om een uur voor hoog water. Ik heb toen namelijk in drie kwartier 5 gullen en een wijting gevangen. 

Op en na hoog was het niets meer.  

Groeten Theo # 48 

  

  

zaterdag 30-10-2004 weer eens  de  vislaarzen  aangedaan  en  weer eens  lekker  gaan  vissen in 

de  waterweg.ik had  leuke  vangst  berichten  gezien  dus  ik  dacht  laten  we 

het  weer  eens  proberen.ik kwam om 19.00 aan op een bekende  stek in  de buurt  van 

vlaardingen.het  was om  even 18.00  hoog  water  dus  ik  was vrij laat.binnen  een  half uur 

had  ik  mijn  eerste  hengel in het  water liggen en binnen 5 minuten een 

heftige  aanbeet.het  was  direct  raak een  leuke  gul  van 48  cm.terwijl ik  me  andere  hengel  in 

orde  aan het  maken  was  binnen  een  10  minuten ging  weer  de  top tekeer.deze keer een  gul van 

46 cm.nou mijn  avond  kon niet  meer  stuk.naast  mij  stond  een  karpervisser  met  karper  stokken 

ook  hij  stond  de  ene  na  de  andere gul  te vangen met  zagers. deze  jongen  ging  zeker  met 

een  kilo  of 6 aan  vis  naar  huis.ik aan het  einde  van  de avond  5 gullen  varieerend  van 40 t/m 

48  cm. zondag had  ik nog  wat  aas  over  van zaterdag dus  ben ik 

weer  even  gegaan.aangekomen  om  ongeveer 18.00 t/m 21.00 uur weer 5  hele 

mooie  gullen  zie  de  foto,s. gewoon  aan het  piertje. 

    

nou  ga  snel  weer  vissen want  dit   beviel me  best. 

groeten  alex #518 

  

  



Ben vanochtend om 05.00 opgestaan om eens lekker een daggie te gaan vissen. 

Om 06.00 stonden me hengeltjes klaar naast de kleine pier net voor de waterkering in de Nieuwe 

waterweg. Dan denk je toch dat je met opkomend water de meeste kans hebt. Daar had ik geen geluk 

in vandaag. Heb tot 15.00 zitten vissen en de buit bestond uit...1 bolkie en een tongetje.   

Terwijl er rond 10.00 een man naast me komt zitten die na een half uur al een mooie gul eruit haalde 

en de hele dag bolken ving. Waarom had ik dat geluk niet dacht ik.   Ik heb wel het een en ander 

geleerd van die man. 

Aangezien ik nog niet zolang aan zeevissen doet,heeft hij mij wat tips gegeven,zoals ingooien en 

gebruik eens loodlifters en koop eens een goeie molen. Want die van mij begaf het opeens...draaide 

slecht op en opeens brak me pootje af. Gelukkig mocht ik van die meneer zijn reserve molen lenen en 

zo heb ik toch nog even kunnen vissen. 

 
 

Ramon 

  

Hoi vissers, 

Dat de theorie niet altijd de praktijk is, heb ik maandag 1 november weer ondervonden. Ik ben toen 

gaan vissen in de waterweg op mijn vaste stek aan de H.v.H. kant. Om 13.00 uur gestart, terwijl het 

pas 17.15 uur hoogwater was. Gevist met 1 hengel en de op die plek bijna noodzakelijke jo-jo 

montage met loodlifter. Verder geen risico genomen, want er is gul, dus een haak 4/0 erop, Als aas 

alleen kweekzagers. Tussen 13.00 uur en 16.00 uur ving ik 6 bolken en 3 gullen 40-47 cm. Toen het 

water echt binnen ging lopen en ik dacht dat het pas echt moest gaan komen, ving ik tot 18.30 uur nog 

slechts 1 bolkje. Wel veel korte aanbeten, van waarschijnlijk kleine bolkjes die met de stroming 

voorbij schoten en de volle haak niet konden pakken. Lekker gevist en een paar lekkere vissies voor de 

pan. 



Geluk allemaal, Peet de Hagenees #360. 

  

Zoals al gezegd, zou ik vandaag 1 november het aas van het weekend gaan opmaken. Ik heb er 

uiteindelijk toch maar niet een portie bijgehaald anders blijf je aan de gang en dan is het thuisgeduld 

een keer over. Ik had deze dag gekozen voor Ratsplace waar wij met het Vteam al 2 jaar geregeld 

vissen, maar dat de laatste tijd vaak bezet is omdat Jan en alleman deze stek moet doorvertellen aan al 

hun vrienden en kennissen. Maar goed, dat is het ENIGE nadeel van de Eurovissersvereniging 

Maar op maandag heb je daar geen last van. Om 15.30 uur stond er 1 hengel in de steun met aan het 

uiteinde een lijntje met daaraan een frutje pieren. Binnen 5 minuten was het irritante getril van een bot 

al waarneembaar. Dus ik dacht, nee he. In de tussentijd had ik al een paternoster met stalen afhouders 

geprepareerd en beaast. dus gauw die bot eraf, nieuwe onderlijn eraan en zwiepen maar. Toen bleef het 

toch wel een uurtje stil, terwijl het water steeds harder naar binnen ging stromen. Op zich een goed 

teken. Toen ineens om 5 voor 5 waren er binnen een straal van een vierkante kilometer wel 300 

kopmeeuwen aan het jagen. Dit betekend dus dat er veel aasvis aanwezig is. En waar aasvis is, is 

roofvis. En op klokslag 5 uur, tik, tik, tik, slappe lijn. en dan weet je het wel, flinke gul. De lijn strak 

zetten en pompen. Gelijk was al duidelijk dat dit een flinke Gul was. Gelukkig kwam ik nergens vast 

te zitten, ook omdat ik de tip van Gilles afgelopen vrijdag had onthouden. Na een paar minuten komt 

Gullemans in zicht en zie je dat het een goeie 60tiger is. Dus voorzichtig naar de kant drillen. Dan, als 

hij voor driekwart uit het water is en je wilt hem naar boven, de kade optakelen, valt hij van de haak. 

Dan ineens hoor je in je achterhoofd Donald # 313 zeggen : DIKKE LIJNEN, GROTE HAKEN, je wil 

toch vis vangen. En gelijk heeft hij. Gauw de de lijnen en haken veranderd, beaasd en ingegooid. 

Gelukkig werd dit drama binnen een half uur verzacht met een gul van 52. Ik moet zeggen dat zo'n na 

het werksessie eigenlijk best wel lekker is. FF al het gez........ van je werk eruit gooien. Zou eigenlijk 

op dokters vvorschrift moeten, want dan kan je de kosten declareren. Als ik mij kan inhouden dan ga 

ik woensdag pas weer vissen. Jullie horen het wel. 

Groeten Theo # 48 

 

 

30 oktober 2004 

  

Met drie man lekker wezen vissen aan de waterweg. 

Gevist van ongeveer 16.00 uur tot middernacht. In het begin al direct veel beet, was bijna allemaak 

steenbolk wat bovenkwam. Toen het donker werd, kwam er ook af en toe een wijting boven, 2 

supergrote tongen, een palinkje, een gulletje, en 2 vijfdradige meunen. Die zag ik trouwens voor het 

eerst, wat zijn ze lelijk zeg! 

Halverwege de avond had ik 1 geweldige dreun op mijn hengel, daarna niks! Voor de zekerheid toch 

maar even gevoeld, er zat duidelijk toch iets aan! Draaide best zwaar, dacht zal wel een gulletje zijn, 

haal ik tot mijn stomme verbazing een gigantische steenbolk boven! 

Bleek een steenbolk van 36 cm te zijn, 1 cm tekort voor het record! Maar ja, toch geen fototoestel bij 

me, en maar 1 andere eurovisser erbij, dus dat scheelt weer een teleurstelling. 

Wel lekker gevist, mooi weer, en redelijk goede vangsten! 

  

Groeten Bas#609 



  

Zaterdag de 30e maar weer eens naar het westen getuft. Na aas gehaald te hebben een stekkie gezocht. 

Op de Pap. Gevonden. Begon gelijk al met kleine baarsjes en bolken dit ondanks het afgaande water. 

Gezien het tij halverwege de dag naar de landtong gereden.Wat een drukte zeg leek wel de 

Scheveningse pier. Toch nog een stekkie gevonden in het begin. Na wat bolken en botten voor gezien 

gehouden.Wel twee schitterende klappen op de hengel gehad echter niet kunnen verzilveren. Deze 

sessie geen loodje verspeeld wat toch wel een uniek genoemd mag worden. 

Volgende keer beter.  

John #99 

  

Vrijdag 29 oktober met mooi weer gevist in Maassluis nabij de ligplaats van de Stella Bel. Een dag 

voor springtij, dus gegarandeerd een heftige stroming, verder een beetje ongeluksdag wat betreft 

materiaal; topoog kapot, een paar onderlijnen verspeeld e.d. Het zat gewoonweg niet zo mee dit keer!. 

Desondanks was de vangst redelijkt te noemen: 1 gul (ca. 50 cm), 6 wijtingen (waaronder flinke 

exemplaren), 21 steenbolken (tot 25 cm) en 1 bot. Gevist tussen 8.30 en 15.30 uur, toen werd het mij 

te druk en tijd om te vluchten. Het leek wel een wedstrijd met een internationaal deelnemersveld, 

allerlei exoten smeten het lood om je oren. Om 16.00 uur weer veilig thuis en de komende dagen 

genoeg te reviseren. Volgende keer maar met een helm op langs de waterweg gaan staan. 

 

Grtz Cor #475 

  

Afgelopen zaterdag van 14.00 tot 19.00 gevist vanaf de Rozenburgse landtong samen met Adrie #520. 

De gul liet zich vandaag niet zien. Samen vingen we zo'n 20 steenbolken, 7 maatse wijtingen en drie 

botten. Maandag gelijk na het werk nog even het aas op gaan maken. Zelfde stek uitgekozen en gevist 

van 17.00 tot 20.30. Net voor HW twee gullen, 44 en 59 cm, kunnen landen. Tijdens HW en 

daarna alleen maar steenbolk gevangen. 

groeten Bert #487  

  

hoi vis vrienden hier de rolstoel man zondag wezen vissen op mijn geheimen plek in de waterweg van 

half 5 tot negen uur20 steenbolken die weer zwemmen en 7 wijtingen en een mooie tong van rond 30 



cm 

 

gr. Jaco 

zondag de 31e oktober gevist in de zweedse geul (gevonden dankzij de hulp van diverse 

eurovissers...grote klasse). gevist van ca. 13.30 uur tot 17.30 uur. de vangst, 3 kleine gulletjes (groeien 

nu weer verder). klinkt niet spectaculair misschien, maar de laatste keren had ik helemaal nix 

gevangen en gul sowieso nog nooit dus mijn dag kon niet meer stuk. gevist met pieren en mesheften 

(wat een gekl... met dat bindelastiek zeg..) totzover mijn eerste vangstbericht hier...dat er nog velen 

mogen volgen... 

 

groet arie #735 

  

  

Zondag 31 oktober sinds lange tijd weer eens samen met mijn vader wezen vissen op de landtong 

tegenover de Stena Line. Gevist van 14:15 tot 18:45 uur met hoogwater om 16:45 uur. Het was lekker 

weer en er stond weinig wind. Gevist met pieren en zagers Het vissen was helemaal niks tot ik rond 

hoog water 2 keer beet kreeg en binnen 10 minuten 2 gulletjes van 40 en 45 cm ving. Daarna niks 

meer gevangen. De krabben bleven wel actief, na vijf 

minuten was je haak leeg. 

  

Groeten Ruud #501 

  

Zondagavond 31-10, Net terug en heerlijk gevist, maar in m'n eentje te Vlaardingen. Geen respons 

gekregen voor mijn oproep op het prikbord,  jammer dan! 



Genoeg verhalen gehoord aldaar over de te vangen gullen gisteren, maar vandaag waren ze duidelijk 

niet aanwezig. Deze gullen zijn door omstanders gesignaleerd in Maassluis, ja het zal allemaal wel. 

Vanmiddag alleen maar 5 maatse botten 30+, 1 jeweetwel botje en weer een voorn uit het water te 

toveren.  

Van het prachtige herfstweer genoten, geen wind en een beetje bewolkt, het water als een 

biljardlaken,  nou, wat wil een mens nog meer? Gevist van laag naar hoog met EEN lange dwarrellijn. 

Ook met de gewone rode afhouders geprobeerd maakte niet uit alleen maar bot,bot,bot,bot,bot,bot. Als 

aas  zagers en pieren en HELE GROTE HAKEN. 

  

Misschien kunnen we voor a.s. zondag met wat meer mensen afspreken, wel zo leuker, want ik begin 

die meetings nu al te missen.  

  

groeten Geer 

uit Zoeterrrrrrrrrmeer  

zondag middag  weer is lekker wezen vissen met peet. heerlijk weer...en een schitterend tij....16:40 

hoog en een stijging van  135 cm. dus dat wordt gullen trekken.....maar of dat gebeurde? we zijn 

lekker vroeg vertrokken richting hvh. daar aangekomen...hengels opgetuigd en beaasd, om de hengels 

een uur  later pas in te gooien. dit was , omdat het als een gek naar buiten stroomde. affijn...peet ging 

een gok wagen en gooide in....de stroom viel wel mee  met daar buiten stromen. dus heb ik mijn 

hengel er maar snel achteraan gegooid. peet had al gelijk beet....top stond lekker te rammelen....zo'n 

aanbeet   waarvan je zegt...nou dat is een echte....steenbolk hehe snel onthaakt en terug gegooid...want 

voor zulk grut komen we niet! al vrij snel daarna ving peet een gul...en daar kwamen we dus wel voor! 

al snel daarna pakte ik ook een gul. en ving peet een wijting...die ook weer vrolijk rond zwemt. daarna 

werd het bij peet stil en ging ik rustig door met vissen...met  als resultaat 2 gullen erbij. maar toen 

gebeurde het bij peet.....keigoeie visser dat die is...staat  die een partij te pompen....z'n hengel boog 

zowat door tot aan het handvat toe....en maar pompen....vlak onder de kant gekomen  bleef die maar 

diep zitten...dus ik pakt z'n lijn beet om hem omhoog te tillen...ik dacht zo dat is echt een zware....en 

ja  hoor hij kwam naar boven...een echte betonkei van een kilo of 6 hahahaaha. peet gelijk weer 

ingegooid...en kreeg daarna een echte aanbeet..klappen  op z'n top en z'n lijn slap...maar helaas deze 

vis loste hij. ik zelf heb ook 2 lossers nog gehad. heb daarna nog 1 klein gulletje gevangen van een cm 

of  30 die weer  vrolijk rondzwemt. we zijn een er om een uur half 7 mee gekapt en weer richting huis 

gegaan.  

al met al een heerlijke visdag gehad....totdat de wind ging draaien  

richting noordoost en het afgelopen was met de vangst 

 

gegroet uit dat mooie delft...peet1,3 en donald 313 

  

  

Ik had vandaag 30 oktober nog 1 1/2 portie pieren in de koelkast liggen van afgelopen vrijdag, en die 

moeten natuurlijk op. Aangezien ik gezegend ben met een begripvolle vrouw en dochter, mocht ik nog 

ff gaan vissen. Maar aangezien ik de vrees had dat 1 1/2 portie niet genoeg was, ben ik even naar 

Hengelhuis Maassluis gereden, want die zijn tegenwoordig op zondag open (kijk op de site voor de 

tijden). Heren van het Hengelhuis, ik kan maar een ding zeggen, WERELDSERVICE. Nu was het nog 

wat vroeg, dus ben ik nog even gaan klussen aan mijn zeevisbootje, zodat wanneer straks de trailer is 

goedgekeurd ik volop de zee op kan. Om 14.00 uur richting Zweedse Geul getogen. Ik had het plan 

om een heel stuk rechts van de Zweedse Geul te gaan vissen omdat ik dacht dat het wel vol zou zitten, 



dus ik had speciaal mijn vouwfiets meegenomen. Eerst maar even cross country naar de visplek 

gereden om de spullen uit te laden (want als je daar je auto neerzet is er altijd wel zo'n niksnut met 

zo'n pet die ons allemaal past, die je ff een bekeuring moet geven, en dat terwijl er in mijn ogen wel 

belanrijker zaken zijn, maar goed !). Cross country retour en parkeren. Bij de parkeerplaats van de 

Zweedse Geul kwam Leo Lagendijk # 163 ook aanrijden( sorry Leo op het prikbord staat een verkeerd 

nummer). Die kwam even kijken bij een van zijn maten. Het bleek dat Armel Spee met zoon en 

(schoon?)vader in de Geul aan het vissen was. Even iets wat betreft de Zweedse Geul. Totop 2 jaar 

terug bestond de Zweedse Geul nog niet eens laat staan dat daar veel mensen gingen vissen. Maar het 

schijnt dat nu half Nederland de Geul weet te vinden. Vandaar dat ik weer verder ga kijken naar 

nieuwe plekken. Maar goed, ik ging uiteindelijk vissen. Ik had mijn visspullen ergens 3 km. verder 

verstopt dus gauw naar de stek fietsen voordat er helemaal niet meer gevist kan worden. In het begin( 

3 uur voor hoog) stond er gelukkig weinig stroming, hetgeen een uur voor hoog wel veranderde in 

sterke stroming. Ik heb gevist met een hengel met 3 haakspaternoster en een hengel met een 

Donaldlijn. Het enige verschil was de haakgrootte. De paternoster had 4tjes en de Donaldlijn had een 

2tje. Ik had alles bij elkaar 19 steenbolkjes geland(shame, shame, shame) en 1 gul gemist. Uiteraard de 

meeste vis aan de paternoster. Wat betreft de vangsten leek het wel een Eurovissercompetitiewedstrijd 

(lekker veel en klein) Maar goed, nu heb ik weer aas over en waarschijnlijk te weinig voor een 

volledige sessie. Dus morgen nog ff een portie bijhalen en weer vissen op een andere stek. 

Groeten Theo # 48 

  

  

Hallo Eurovissers 

De laatste week van okt heb ik vissend afgesloten D.D.A samen met Erik in Vlaardingen gevist 

,resultaat 3 Tongen groot en 5 wijtingen Erik 331# was wegens drukke werkzaamheden laat, het was 

al afgaand dus nog weinig er bij gevangen, weinig leven nog ,dus vroeg naar huis,vrijdag met Leo 

163# ff aas opgemaakt ,ik moest wat vroeger weg dus heb maar  een uurtje gevist,zaterdagnacht om 

kwart over twee met Yvonne mn (vechtvriendin )en Chico 263# (onze viervoeter) midden in de nacht 

naar de P.P.G.B gereden caravan erbij ,en wat later naar het strandje richting Steeneglooing nauw ik 

had beter in Vlaardingen kunnen gaan vissen ,ik ben de tel kwijt geraakt zoveel steenbolken ik 

gevangen heb van groot naar klein en weer terug,en nog een paar wijtingen rond 1 uur 

s'middags nieuwe wintertijd weer naar Vlaardingen terug gereden, gevist met jojo dubbele jojo 

dwarrellijnen haakje 4 t/m 2 ok tot aan de waterkant 



en allemaal vangszeeeeeeee 

 
 

 

grtz Leo 263# 

  

  

zaterdagavond na lange tijd weer eens wezen vissen op de pap.bek. maanden lang werd er slecht 

gevangen nou dat viel toch wel mee. gevist van 1900-2400 uur toen was het aas op. zoveel beet 

hebben we dit jaar nog niet gehad. resultaat 62 vissen. 

11 zeebaarzen 35-40cm 

2 botten 

25 wijtingen waarvan de helft tussen de 35-40cm 

24 steenbolken 



een leuke avond gehad dus lekker weer windstil. 

 
 gr rob419-glenn-danny 

  

  

30-10 op de slufter geweest (trap 2 het was wel een gok en niet geheel ongevaarlijk om daar weer eens 

te vissen) samen met Hans 262. Het was heerlijk weer geen wind en goed bijgelicht door de maan was 

het heerlijk vissen. Vanaf de eerste worp was het bingo. De wijting lag min of meer opgestapeld voor 

de kust en deed goed zijn best om gevangen te worden. We vingen er niet èèn onder de maat. Om het 

vissen ontspannen te houden hebben we beiden met 1 hengel gevist want het moet natuurlijk niet op 

werken gaan lijken. Het eindresultaat was allebei 16 stuks wijting en de man twee baarzen (zwemmen 

weer).  



 
 

 
Slappe lijnen Willem 32 en Hans 262.  

  

Za. 30 okt, 

 

Restant zagers van vrijdag op gaan gooien met Danny (#555) op dezelfde stek als gisteren achter de 

Shell. Geen tong meer gezien. Danny ving nog wel een leuke zeebaars van 40cm. Verder kwamen er 



alleen een aantal grote steenbolken en 1 bot naar boven.  

    

Groeten Stephan(#590) 

  

Vr. 29 okt, 

 

Wezen vissen met Danny(#555), Dennis(#662) en Leon in de Nieuwe Maas achter de Shell(van 21.00 

uur tot 3.00 uur). Totaal werden er 6 tongen gevangen(20cm, 33cm, 34cm, 35cm, 36cm en 37,5cm), 2 

weitingen(20cm), 1 bot. Dennis(#662) wist er nog een gul uit te trekken van 48cm op pieren en 

mesheft.  

    

 

    

Groeten Stephan. 

  

  

Vrijdag 29 oktober, roch mog ff vissen?? Ja, gewoon doen! Dus naar de Waterweg in de hoop dat het 

beoogde stekkie nog vrij was. Aangekomen kon het nog net, maar dat was omdat de Swedish chef 



maar met één hengel wenste te vissen. Bij de eerste inworp al beet en gebonk op de top kondigde de 

eerste gul aan. Net onder de kant gaf hij echter het nakijken: haaklijn kapot. Aiiii, en dan gebeurt bijna 

het ergste wat je als visser kan gebeuren: kist met materiaal vergeten.... Gelukkig bracht Theo 

uitkomst en zo kon even later dan toch een gulletje met tong worden geland, in de volgende worp 

gevolgd door een wijting. Theo, zat van die stille toppen, zag in een ooghoek zijn hengel een zwiep 

maken en jawel, een zeer fraai gul lag even later op de kant. Inmiddels waren Sjaak en Leon ook 

gearriveerd en die brachten de nodige regen mee. De vangsten liepen ook wat terug, maar toch kwam 

er nog een mooie gul en tong bij. Theo was inmiddels al vertrokken en Sjaak en Leon hadden 2 boten, 

een bolk en een tongetje. Alle vis een meter of 40 uit de kant op pieren gevangen. Om 20.30 zeiknat in 

de auto gestapt en teruggereden na een keigezellige sessie! 

  

Gilles #59   

  

Na enkele goede adviezen van Huub#88 (nog bedankt Huub!) vrijdag 29 oktober met de kinderen 

gevist bij de uitlaat van de elektriciteitscentrale. Met licht materiaal en kweekzagertjes een paar 

baarsjes kunnen vangen (en netjes weer teruggezet). Ter plaatse nog wat tips ontvangen van een "oude 

rot" die daar vaker viste. Ook hij wist maar één baarsje te vangen, dus het was helaas geen topdag. 

Daarna nog even aan de papegaaienbek gevist met de kinderen. Kwam ook nog een baarsje uit, een 

wijtingkje en natuurlijk wat bolkies! Toen het begon te regenen snel ingepakt. 

  

Vang ze! 

  

Gr. 

Erik#57 en Bram, René#58 en Teun. 

  

Donderdagmiddag/avond  27 oktober  gevist in het Beerkanaal, met een matige tot vrij krachtige 

rugwind was een eindje werpen geen probleem. Gevist ter hoogte van het Spaanse gat. De vis deed 

het geweldig, het aantal gevangen bolken was niet meer te tellen. Na het inwerpen stonden de 

hengeltoppen continu te klapperen, gevist werd met stalen afhouders en haken maat 6. enbeaast met 

zagers. Tijdens de schemering bleken de baarzen plotseling aktief te worden en 

werd overgeschakelt opeen gulonderlijn en een stevige haak. De haken werden voorzien van 

een helemesheft en vast gezet met elastiek. Kwam armen en benen tekort om alle aanbeten te 

verzilveren.Tien ondermaatse baarzen en 12 volgevreten baarzen aan de maat werden in korte tijd 

even geleend van het water. Goede sport, goed weer, prima viswater en een spetter goede vangst. 

Huub 88 

  

Hallo Zeevissers 

 

Vanavond 29-10-04 voord er derde avond op rij naar het strand van Westenschouwen geweest. Dit 

keer met Toon en Adriaan. De omstandigheden waren goed maar de vangsten waren niet 

overweldigend. In  totaal 1 Steenbolk, 3 Botten en 17 Wijtingen gevangen. De Wijtingen varieerden 

vanvond sterk in grote. Sommige onder de maat en een  paar hele grote van 35+. Gevist met pieren en 

mesheften. Volgende week met hoog water in de avond het maar weer eens in de  Oosterschelde 



proberen. Voor diegene die morgen uitkomen op de verschillende wedstrijden : Vangze. 

 

vr. gr. 

 

Wout#154, Toon en Adriaan  

  

  

Donderdagavond 28 oktober samen met Michiel#164 gaan vissen ter hoogte van Vlaardingen. Het was 

afgaand tij tot laagwater. We hebben gevist van 19:00 uur tot ca 01:00 uur met wisselend resultaat. Ik 

begon al snel met een dikke tong van 38 cm en kort daarna eentje van 30 cm. Alle twee op oude 

stinkzagers. Daarna de verse zagers van Marcel gebruikt, die Michiel voor mij mee had gebracht. 

Vooral die ene die apart voor mij was ingepakt, deed het goed! Goede mop Marcel!  Ben er dik 

ingetrapt. Een vette paling kwam hem snel inslikken. Later pakte ik nog een tong van 38 cm, buiten 

een tiental bolken. Michiel was meer bezig met zijn steurkrabbenvisserij  (hij heeft waarschijnlijk een 

nieuwe soort ontdekt) , dan met zijn hengels.  Buiten een groot aantal bolken ving Michiel later ook 

nog een tong. Verder heerlijk gestaan en genoten van een prachtige heldere herfstavond.  

 
 



 
Groeten Rob# 50 

  

  

Mijn eerste vangstberichtje voor de Eurovissers: 

 

28 oktober -na lange afwezigheid- eens wezen kijken of er al wijting zwom in de Rijnmond.  Volgens 

de jongens van Ahoy waren ze nu groter (=minder klein?)in het Caland kanaal dan in de Waterweg 

dus daar maar  heen gereden. Caland kanaal lag er lekker bij in het zonnetje, zo'n 2  uur voor HW daar 

aangekomen, windje 4 in het gezicht. Meteen m'n  nieuwe, via Ebay verworven, werpreels 

natgemaakt, een Penn 980 MAG, een  Shimano Calcutta 700S en een oude maar nog perfect lopende, 

zeldzame  Shimano Triton Mk III MAG. Prachtig speelgoed. En alle drie goed  funktioneel blijkt, da's 

mazzel, is wel eens anders met tweedehands  spul...Pier/zager/klein inktvis stripje gemixt aan de haken 

en gooien  maar....Gevist tot 3 uur na HW. Niks bijzonders gevangen maar wel een  leuk husseltje vis; 

wat scholenbaars, kleine wijting en natuurlijk  bolk, 12 in totaal. Als deze wijtingen groot zijn 

vergeleken met de  Waterweg, ben ik bang dat je die dan maar beter als aas kunt  gebruiken... Maar 

goed dat het daar niet echt om gaat...Heerlijke dag  gehad, heb er het roteind rijden graag voor over. 

En vanochtend lekker  ontbeten met gebakken wijting en bolk... 

 

Groeten 

 

Michel 

  

Op donderdag 28 oktober 2004 van 19.00 tot 23.30 uur (dus met afgaand tij) met vismaat Jan #481 

gevist aan de landtong bij Rozenburg, na de kering tussen de 2e en 3e strekdam. Het was voor ons al 

enige tijd geleden dat we op de landtong hebben gestaan. Na aanleg van de tunnel onder het 

Calandkanaal en komend vanuit de richting Goeree-Overflakkee, was het even zoeken met als 



resultaat dat we Rozenburg ook eens van de andere kant hebben gezien. Hoe dan ook, volgens mij zijn 

we behoorlijk omgereden, maar uiteindelijk toch op de plaats van bestemming aangekomen. Ik had 

nog maar net ingegooid, of ik kreeg al gelijk een hele mooie beet met als resultaat een scholenbaarsje 

van een centimeter of 25. De grootte viel een beetje tegen, maar het beloofde wel wat voor de rest van 

de avond. Echter, dat viel bitter tegen. Over de gehele avond hebben we met 2 man en 4 hengels in 

totaal 5 scholenbaarsjes, 3 botten, 1 steenbolkje en geen enkele tong, wijting of gul gevangen. Als aas 

hebben we pieren gebruikt. Toch een heerlijke, heldere en droge avond gehad. 

 

Groetjes, 

Kees #482 

Hallo visbroeders en -zusters 

 

Ik had nog een vijftigtal piertjes over van mijn vissessie van gisteravond plus nog een hoeveelheid 

mesheften uit de vriezer. Dus net genoeg om vanavond 28-10-04 een paar uurtjes te gaan. Wederom 

gekozen om met één hengel te vissen. Dit blijft mij beter bevallen als met twee hengels vanaf  het 

strand in het donker. Gekozen voor een stekje op het strand in  Schouwen-Duiveland. Het was 

beduidend  minder druk dan gisteravond. Het weer  was uitstekend. Over de vangsten het volgende. 

Tot een  halfuurtje voor laagwater helemaal  niets. Vanaf een half uur voor laag tot ruim een uur na 

laag in totaal 12  grote Wijtingen gevangen van boven de 30 centimeter op een mix van mesheft  en 

een pier op één haak. De twee grootste  Wijtingen gevangen op een mix van  mesheft en een stuk 

steekzager die nog tussen de pieren zat. Ook nog een  Steenbolk gevangen en een megakrab. Helaas 

moest ik ophouden vanwege het  opkomende water. De vis ging steeds beter bijten me thet 

opkomende water .  Wat wel heel opvallend was dat de Wijting uiterst voorzichtige aanbeten gaf.  Het 

leek wel aanbeten van Tong. Iets verderop waren een paar vakantiegangers uit Limburg aan het vissen 

.  Dit gezin viste met weinig professioneel materiaal waardoor ze niet zo ver  gooiden. Maar de 

mensen vingen wel een aantal mooie Scharren en eveneens  zo,n megakrab. Dus ook deze mensen 

hebben een prima zeevisavontuur gehad. Ze  waren naar de ze plek gekomen op advies van Roel van 

Seafish uit Zierikzee.  Als het weer een beetje redelijk is denk ik dat morgenavond maar weer ga. 

 

vangze 

 

Wout#154  

  

  

Arie Haring # 610 was boos om me om dat hij hier bij de Euro vissers voor gek stond met een klein 

tongetje ! 

Nou Arie,  ik hoop dat je niet meer boos bent .(Arie Haring met een mooie Paling) 

En hier bij nog een paar Boys from the hood ! 



  

Groetjes     Jan # 538 

  

  

Dinsdag een  heerlijk dagje gevist op de sluisjesdijk . ik zelf heb een mooie tong,zes bottje en vier 

wijtingen gevangen. En van dries een paarwijtingen en botjes voor me schoonmoeder gekregen . Dries 

trok er zelf weer een paar tongen (mazelpik) uit ! En van Aad  van Weel kreeg ik een mooie tong voor 

bij mij anderen tong. 

Nou Aad die zal smaken! 

    



 

    

Groetjes # 538 

  

  

Woensdag 28 oktober was het hoog tijd om even te gaan uitwaaien. Om 18.00 uur zat ik ter hoogte 

van Vlaardingen, even na hoog water in diep water. Eén hengel ver weg gegooid en één op een meter 

of 30, zeg maar op de stroomnaad op de grens van ondiep naar diep. Beide hengels beaasd met 2 

pieren en 1 zager. Direct kreeg de verre al beet: een vette steenbolk was mijn deel. Bij het ophalen van 

de andere diende zich een mooie tong aan! Dat wordt een mooie avond! Helaas heb ik op de verre 

hengel niets meer gevangen en was het om 20.00 uur helemaal gedaan met de vangsten. In de 

tussentijd toch nog 4 bolken, 3 botten, 2 gulletjes en nog een tong gevangen. Alle vis op de pier 

gevangen, met uitzondering van 1 gulletje. 

  

Gilles #59  

  

Vanavond 27-10-04 mijn geluk geprobeerd op het strand van Westenschouwen. Het was er behoorlijk 

druk. De vangsten waren over het algemeen matig. Er werd hier en daar een enkele Wijting gevangen. 

Het probleem zal waarschijnlijk de harde wind geweest zijn. Echt ver gooien was niet eenvoudig met 

de zeer sterke zijwind. Ik had zelf  4 maatse Wijtingen op een mix van pieren en mesheft. Maar in elk 

geval niet voor niets geweest en lekker uitgewaaid. 

 

Vangze 

 

Wout#154  

  

  

Suf van het lezen van al die wedstrijdperikelen via de e-mail, vroeg ik mij af waar het eigenlijk om 

ging. Vissen natuurlijk! Dus snel een hengel gepakt en naar 's Gravenzande gereden om mijn adellijke 

zagers van Zaterdag in het zoute water te plonzen. Hoog water dus misschien een zeebaarsje? Lekkere 

Ooster 5 Bft. in de rug, dan kan ik ook ver werpen. Mijn spoel bijna leeg en verder dan de brekers over 

de kop van de strekker. En ja hoor, kleine zeebaars rond de 30 cm. Ik heb er drie gevangen en weer 

naar hun moeder gestuurd. Lekker bijgekomen op het strand en nu maar hopen dat het een beetje 



rustiger is geworden in Eurovissersland.  

 

Groeten Rob#50 

  

  

Donderdag 21 oktober had ik met Rob#50 afgesproken om steurgarnalen te gaan vangen voor de 

wedstrijd van komende zaterdag. Omdat we geen zin hadden om een paar uur naar een kruisnet te 

gaan staren, hebben we gelijk maar van de gelegenheid gebruik gemaakt om te proberen een visje te 

vangen. Albert#229 voegde zich later ook nog bij ons en ik had ook nog Sander, een collega 

meegenomen. Rob opende de score met een mooie tong van 37 cm en al snel volgde er een gul. Kort 

daarna stond ook mijn top te rammelen en toverde ik een mooie tong van 38 cm uit het water. Rob 

volgde met zijn tweede gul, toen later ook weer mijn top stond te klapperen. Ik voelde wel dat het om 

een flink gewicht ging, maar kon niet opmaken wat ik nu aan de haak geslagen had. Pas voor de kant 

leek de vis te begrijpen wat er aan de hand was en voelde ik dan eindelijk het karakteristieke gebonk 

van een gul. Een beste gul van 63 cm en dat aan de rode afhouder met een Gamakatsu haakje F36 size 

8 met e en zager, precies voor door de lip gehaakt... Ik riep een paar weken terug al dat het niet gekker 

moest worden, maar dat neem ik terug. Hoe gekker hoe beter! Na de kentering ving Rob nog een 

mooie paling en Sander ving zijn eerste bot, een paar steenbolken en ook nog even een wijting. Albert 

ving ook nog een paar steenbolken, net zoals Rob en ik. Hopelijk gaat het ons zaterdag ook zo goed 

af! 

  



     

    

Groeten namens ons allemaal, 

  

Michiel#164 

  

  

Woensdag 20 oktober heb ik eindelijk mijn belofte kunnen waarmaken om Isabel een keer mee te 

nemen vissen. In de hoop een aantal mooie tongen of zeebaarzen te kunnen vangen kwamen we rond 

19.30 uur aan bij de Stenen Glooiing en wat zie ik: windmolens. Gezien het tij (HW) en het feit dat 

Isabel nog nooit gevist had maar wel per se wilde vissen, besloot ik maar om helemaal aan het einde te 

gaan zitten waar maar heel weinig stenen in het water liggen. Haar eerste worp belandde 6 m uit de 

kant in het water. Ik dacht bij mezelf hier staat een nieuw talent voor de Eurovisser competitie. Helaas 

lag er na een paar uur vissen nog geen vis op de kant en besloten we ons geluk ergens anders te 

zoeken. En wat gebeurt er? Bij het indraaien bleek er een vijfdradige meun aan een van de haken van 

Isabel te hangen. Ik zag de bui al hangen. Ondanks dit bemoedigende resultaat toch maar besloten om 

naar het Hartelkanaal te rijden met in het achterhoofd de berichten dat je daar altijd wel bot , paling of 

een zeebaarsje kunt vangen. Nou, ik had beter met mijn schepnet achter de konijnen aan kunnen gaan 



rennen want die zaten er genoeg, maar vis ho maar. Natuurlijk weer hetzelfde verhaal als op de vorige 

stek. Ik gooi lekker een eind weg en Isabel gooit net over de oeverbeplanting heen en de wind blaast 

de lijn in een vlierbessenstruik onder aan het water. Ik met gevaar voor eigen leven het taluud af. 

Opvallend was dat er veel vis uit het water sprong, zul je ook nog zien. De vernedering was kompleet 

toen ik na een anderhalf uur Isabel moest attenderen dat ze beet had. Een scholenbaarsje werd haar 

tweede vis van de avond en bij mij bleef de teller op 0 staan. Gelukkig was het de volgende dag 

donderdag en zou ik deze week misschien toch nog wat glans kunnen geven. Aan de andere kant: als 

het 2-0 in mijn voordeel was geweest, zou ze nooit meer mee willen. Dus: "Zoals het een heer 

betaamd..." zullen we maar zeggen. 

     

Groeten, 

  

Michiel#164 

  

  

Heel het weekend bezig geweest op jacht naar de baars, vrijdagavond, zondagochtend en vanmiddag 

o.a. wezen vissen bij de MOT op de maasvlakte op het puntje. 

Omdat ik het idee had dat ik net de lengte niet haalde zaterdag nog een nieuwe stok gekocht, een Ron 

Thompson van 3.90. 

Dat dit scheelde bleek vandaag, vanochtend met opkomend water aantal zeer mooie baarzen gevangen, 

de gootste was 71 cm, op een pilkertje van 50 gram. 

Vanmiddag net na de vloed nog even met mesheffen gevist, leverde ook nog aantal baarzen op, waren 

allemaal wel wat kleiner. 

Al met al nog mooie dag gehad.... 

Edwin P 



Delta 837 

  

  

vandaag gevist met kipfillee en de vangsten liegen er niet om 4uur gevist bij opkomend tij 7 wijtingen 

gevangen en 2 zee baarzen en dat voor nog geen 5 euro,s 

Tom 

  

Zondag na een grandioze competietie wedstrijd van zaterdag avond aas op wezen maken in de 

waterweg, +/- rond 11 uur ging mn eerste onder lijn het water in heel snel haalde ik mn eerste bot 

omhoog , gevolgt door nog een stuk of  7  na 2uur kwam ook mn eerste tong er uit een van rond de 40 

cm daarna nog een kleintje en een van 35 cm toen een eens een  knal op mn hengel met weegschaaltje 

en je hoor aan een gul van haast 50 cm hing aan haakje 4 daarna was mn aas op en ben om rond 14.00 

uur gestopt leuke vis morgen na een leuke vis avond 

tot aan de waterkant. 

En vangzeeeeeeeee 

gr Leo 263# 

  

  

Afgelopen zondag van 09.30 tot 16.00 gevist vanaf de Rozenburgse landtong. De gul liet zich vandaag 

helaas niet zien. Hoewel er zo'n 20 vissers naast elkaar zaten, heb ik niemand een gul zien landen. De 

vangst van vandaag was niet verrassend. Net als de afgelopen keren, weer zo'n 20 steenbolken, 

drie botten (van die grote) en nog een tong. Opvallend genoeg werd er in de buurt van mijn visstek 

ook door niemand wijting gevangen. 

groeten, Bert #487 

  

vrijdag 22-10-2004 weer wezen vissen in de waterweg .. ondanks de slechte voorspellingen was het 

weer lekker en zat er weer genoeg  vis onder de kant  zat net ff lekker kwam er een storm van vissers 

aan die een wedstrijd gingen  houden... maakte mij niets uit want maakte het alleen maar gezelliger en 

uiteindelijk  heb ik met een 11 visjes natuurlijk gewonnen alleen  jammer dat ik niet mee  mocht doen 

...  mijn eind stand  een bolkje of 8 (3 gekregen van een visser naast me ) 4 botten waarvan er weer 

twee aan het groeien zijn en twee mooie tongen  waarvan eentje 34 cm 

 



 

nu gooien de meeste vissers de bolkjes terug want ze vinden deze niet te eten... maar een grote bolk 

kan als lekkerbekje prima door kwestie van de juiste  kruiden en beslag en de kleintjes neem ik mee 

als lekkernij voor de poezen.... meestal gaan ze toch dood na het vangen ....  ook nog slecht nieuws te 

melden ??? ja de heen reis 16 km bij eindhoven (wat  een klo.te stad altijd files)  en de terug reis de 

A58 afgesloten dus kon ik  omrijden en bij eindhoven je raad het al ook daar de ring totaal dicht 

kon  ik midden in de nacht door het centrum !!!!  terug reis totaal 3,5 uur gereden en was ik dus pas 

om 3uur thuis ....   maarja een dag later was dit het resultaat van de tongen 

 
 

Groeten Erwin 

  

  

zaterdagochtend 23-10 wezen vissen op de papegaaiebek. omdat we dan de harde zuid wester in ons 

rug hadden. er is wel een hoop regen naar beneden gekomen maar het was niet koud. gevist van een 

uur of acht tot half twee in de middag. de eerste inworp was gelijk was gelijk raak drie mooie 

steenbolken aan één hengel tot twaalf uur goed gevangen daarna werd het minder  gevist met één 

ondelijn met afhouders en ééñ met een jojo  resultaat 16 steenbolken 1gul en een mooie wijting 25cm 



een leuke ochtend gehad 

 

groetjes richard #713 

  

Vissers, 

 

Vandaag anderhalf uur gevist rond het hoge water bij Maassluis. Een 7-tal bolkjes gevangen. Verder 

niets. Veel krab, je kon het goed zien wanneer ze aan je aas rukten. Ook hebben ze 4 * het sim boven 

men haken erafgebeten 

 

Groeten uit Woerden, 

 

Huut #505 

  

Hoi met maurice(van de bruine forel).. 

Vanacht zijn we wezen vissen in het beerkanaal. Eerst waren we bij de blokken wezen kijken ,daar 

kwamen per seconde bakken van 2 meter je laadruimte in zetten op de boothelling,dus daarna zijn we 

naar de papegaaiebek gereden nog ff bij de Maasmond gekeken. Zaten 4 man te vissen die ook niks 

vingen,er staan tegenwoordig allemaal windmolens,hebben ze snel gebouwd die dingen trouwens. 

Toen zijn we naar het beerkanaal gereden achter bij het hek van nerefco gezeten,mijn maat(collega) 

zijn camper geparkeerd en mijn busje zo.. zodat we lekker uit de wind zaten en die hengels maar 

klappen heel de nacht... van de wind. Het enigste wat we gevangen hebben zijn 12 steenbolken en 

twee wijtingen...alle katten uit de buurt ook weer blij. Voor de rest hebben we lekker bier en whiskey 

zitten zuipen en om 5 uur gaan slapen. Half negen wekkertje gezet.. dat werd dus half elf met een 

houten kop,weer verder gaan vissen..en je raadt het al..weer steenbolken Nog ff met het opkomende 

water met een dobber en een klussie zagers eran voor de blokkies zitten vissen daar,helaas ook niks. 



Daarna zijn we maar naar ons werk gegaan waar we nu een beetje zitten bij te komen van onze 

vangsten ;) Was wel een gezellig nachtje en dagje...  

Groeten   

Maui en Rene (wij zijn bezig om lid te worden trouwens). 

  

Vrijdag 22 oktober, 

 

Wezen vissen in de waterweg voor de kering vanaf de landtong met Dennis(#662), Leon, Cor, Rob, 

Maurice en Marcel. Gevist vanaf 21.00 uur tot iets van 12.30 uur. Vangsten bestonden uit een stuk of 

25 steenbolken, 4 botten en een aantal postzegels, 1 paling, 1 tongetje en zowaar 1 gulletje(gevangen 

door Maurice aan pier en mesheft).  

 
Gtroeten Stephan(#590) 

  

  

22-10  met willem 697 wezen vissen in de waterweg voorbij de kering gevist met opkomend water 

er stond een harde zw wind maar het was best lekker weer. 

resultaat. 

3 gullen 40-47 cm 

1 zeebaars 35 cm 

2 steenbolken 32 cm 

10 kleinere bolkjes 



veel beet gehad. (ook nog 3 gullen verspeeld vlak voor de kant) 

dus al met al een leuke avond gehad. 

gr.rob 419- willem 697 

  

  

Met 5 man wezen vissen, vlak voor de kering, op de waterweg. Harde wind in de rug, maar ook een 

lekker zonnetje. De vangsten waren redelijk, bij elkaar iets van honderd steenbolken, een paar 

wijtingen, en wat platvis. Zelf had ik iets van 25 steenbolkjes(ondanks de grote haak!), een wijting, 

een minigulletje, een botje, halverwege de dag grote klappen op mijn hengel,een mooie zeebaars lag 

even later op het droge. Alleen de zeebaars heb ik meegenomen voor in de pan, de rest vond ik niet zo 

interessant. Wel een lekkere visdag, met genoeg vis! 

Groeten Bas#609 

  

Vandaag was het weinig, erg weinig. 3 bovenmaatse zeebaarzen en verder helemaal niks. Er werd 

eigenlijk door niemand goed gevangen, hier en daar een visje werd er gevangen. Wellicht was het 

weer een slechte factor, een harde Zuid Wester kracht 6 bij 18 graadjes, erg aangenaam maar de baars 

had er minder zin in. In de namiddag maar eventjes naar de papegaaienbek gereden al dromend van de 

grote zeebaarzen. Wat er gebeurt!!!!!!! Een tiental flinke zeebaarzen van een centimeter of 60/70 

gewoon voor onze neus maar niet bijten. Alsof de duivel er mee speelt!!!!  

Anyway Tight Lines..  

Jeroen en Karel op’t Hof 

  

  

Op donderdag van 09.00 tot 16.30 gevist vanaf de landtong samen met mijn vader, Adrie #520. Als 

aas zeepieren en mesheften gebruikt aan lange, eenhaaks wapperlijnen. Ondanks de voorspelde 

windkracht van 6 - 8 bft, een heerlijke zonnige dag met weliswaar een stevige wind in de rug maar 

alleen tijdens de ochtend windkracht zes. 

Gedurende de hele dag werd uiteraard steenbolk gevangen (zonde van je dure aas), samen in totaal wel 

zo'n 20. Daarnaast samen acht wijtingen, waarvan twee dicht tegen de 35cm, drie botten en, tijdens 

laag water, toch nog een gulletje (41 cm). Kortom, weinig gullemans maar lekker gevist en veel staan 

ouwehoeren met andere vissers en passanten. 

Bert #487 

Woensdag 20-10-04 

Onverwacht een dag vrij dus van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog te gaan baarzen. 

Collega Stefan wilde ook graag mee om ook het zeebaarzen eens te proberen. Bij vertrek was het 

beeste weer dus een plek uitgezocht met de wind in de rug. Het werd dus beerkanaal. We hadden daar 

weinig last van het weer. Stefan had na drie worpen al de eerste baars, beginnersgeluk natuurlijk. Al 

vrij snel volgden er meer, bij mij niet natuurlijk, viste allebei op dezelfde manier met een Owner plug. 

Een ding was verschillend hij stond altijd links van mij, toen ik dat doorhad ben ik links gaan staan en 

ja hoor hij ving ze weer, hoe gek word je dan. Na een paar uurtjes was de stroom eruit en zijn we 

huiswaarts gekeerd. 



Resultaat Stefan 5 mooie baarzen en ik 0,0. Volgende keer vraag ik of ik een keer met hem mee mag. 

 
gr. Marcel #12 en Stefan 

Beste Collega Eurovissers!!! 

 Zaterdag 16 oktober een dag die wij niet snel zullen vergeten, zeker 50 zeebaarzen gevangen naast de 

Blokkendam aan de zeekant. Gewoon een wapperlijn met een 50 grams druppellood. Een dodelijke 

combinatie in samenwerking met zagers en slikzagertjes. En ook nog een zeehond gespot die de 

vangsten meteen wist te dalen naar, je raad het al nikssss meer.  Tevens een leuke foto voor de site van 

ons vader. 



 
Bedankt en tot binnekort..  

Jeroen, Jordy, en Karel op’t Hof 

  

maandag weer eens wezen vissen in hoek van holland met theo#48. theo kwam me om 15:00 uur 

ophalen....we zouden is in hoek van holland  gaan vissen. theo had nog aas over van de meeting...en 

dat moet opgevist worden  natuurlijk. op de stek aangekomen was het gelijk de hengels 

optuigen,beaasen en het  water in smijten om de gul is flink te gaan belagen. we kwamen erachter dat 

de krab wel erg actief was en we dus besloten om  nog maar wat aas bij te gaan halen bij albatros. 

affijn theo stapt net in zijn auto...en wat gebeurd er..van die  heerlijke droge klappen op mijn hengel 

gevolg was dat de eerste gul op de kant was. 5 minuten later komt theo weer terug en zag die vis 

liggen.....met de  opmerking....ja hoor het zal is niet zo zijn.!!! na een half uur begon de stroom er flink 

in te komen, zodat je lood  zowat naar de kant verdween. om een uur of 6 kwam andrew#311 ff langs 

om te kijken of we wat vingen. en theo bood andrew gelijk een hengel aan en ik een molen...dus kon 

die  nog ff vissen. al snel kwam de 2de gul naar boven bij mij na een tijdje een stilte op  mijn top 

gezien te hebben. en trok andrew ook gelijk een gul naar boven. toen de stroming  een stuk minder 

werd kwamen de aanbeten los. gul nr. 3 kwam meer naarboven...deze heb ik teruggooit...zat onder 

de  zweren....hengel beaasen en gelijk weer ingooien en m'n andere haaklijn  beaasen....met achter me 

het commentaar van theo...je heb weer beet! ik met een opmerking: ja ik kan echt goed vissen he..ik zit 

namelijk op  gullen. me lijntje neergegooit om m'n hengel te pakken en ik zie andrew ook  gelijk z'n 

hengel pakken...resultaat 2 gullen tegelijk...waarvan die van  mij ook weer terug ging richting 

waterweg...zat ook weer onder de zweren. affijn het aas was zo goed als op en we zouden de laatste 

worp doen om  daarna richting huis te gaan.  m'n lood lag nog niet op de bodem of de 5de gul melde 

zich. dus snel weer ingooien...wat geen resultaat meer had...ja een kale haak. we zijn om half 9 weer 

richting huis gegaan met een voldaan gevoel theo 0 gullen  andrew 2 gullen en ik 5 gullen. 



    

gr. donald#313 & theo#48 & andrew#311 

  

Hallo allemaal, 

Ik (#151) ben zaterdag met mijn zoontje van 8 (#321) eens wezen vissen op de gele ponton bij Hoek 

van Holland. 

Daar had ik nog nooit gestaan en toen ik er kwam zaten en al 3 man te hengelen. Verre worpen in de 

harde stroming met veel verlies van materiaal door vastzitten. Ook waren er alleen maar een paar 

bolken gevangen. Mijn zoontje had na 30 seconden en een worp van twee meter al een zeedonderpad 

van een centimeter of 15. Toen ging het los en kwamen er vele bolken en een heuse gul van een 

centimeter of 40 boven water. Het lukte hem niet zelf om deze te bedwingen en ik hem hem maar 

geholpen. En alles op twee meter van de ponton. Het ergste van alles is dat ik er maar een bolk uit 

kreeg. Wat ik ook probeerde, ik zat steeds vast en ving niks. Het heeft me 5 komplete onderlijnen 

gekost. Die snotpin heeft zelfs niet vastgezeten...... Ik hoop dat het niet te jaloers klonk. Het was al met 

al wel een fijne dag zonder regen!! 

Groeten, Wim en Sjors 

  

Hallo allemaal, 

ik was zondag voor het eerst op de rozenburgse landtong, aangekomen om 14.30 uur en ben begonnen, 

net voorbij de kering met wat rubber kunstaas te vissen (twister en shads). Na vier keer vastzitten en 

de nodige krachttermen ben ik op lepels overgeschakeld. Ik heb niet meer vastgezeten, maar nog 

steeds geen beet gehad. Bijna nog natte voeten gekregen toen ik op een strekdam stond en er een schip 

langskwam. 

Om vier uur heb ik de strandhengel opgetuigd (voor de kering) met een onderlijn met drie haken en 

metalen afhouders met haakje 4.  Heb  geen krabben en geen vis gezien. Ondertussen was het gaan 

regenen. De bijlegger opgetuigd en om zes uur ving ik een kleine wijting en met de schemering kreeg 

ik steeds vaker stootjes. Nog twee ondermaatse steenbolken gevangen. Alles gevangen op de bijlegger 

met een schuiflood van 80 gram en een haakje 2. Het water stroomde erg rustig, 80 gram bleef  goed 

liggen. De loodlifter deed zijn werk goed, alleen ging die aan diggelen toen ik in het donker stond in te 

draaien en bij de volgende worp zat het zaakje vast. OM 21.00 uur genokt. 

Een fijn dagje met weinig wind en niet zo koud als ze beloofd hadden. 

  

Wim Hubers, eurovisser #517 



  

Vrijdag 15 okt weer gaan vissen aan de waterweg  tegenover vlaardingen net naast het terrein van 

shell. 

Gevist vanaf een uur of 21:00 uur tot  04:00 uur Met steurgarnalen en zagers als aas. Er werd met 

tussenpozen lekker gevangen, dan een uur niks en dan weer paar keer beet en ook vangen. Ik zelf ving 

me eerste gul van een cm of 45 verder ving ik nog 2 scholletjes en een bot. Me maten vingen: maat; 

een paling en 2scholletjes en 2 botjes   maat; 2   4 scholletjes en 4 tongen, 2 van deze tongen werden 

gevangen tijdens het schoonmaken van de al reeds gevangen vis. Zijn hengels stonden nog in, hij zag 

wel een paar tikjes maar ging door met vis schoonmaken Toen de hengels werden ingehaald zat er aan 

elke hengel een prachtige tong. 

  

Was dus weer een heerlijke visavond/nacht 

  

groet en klapperende toppe toegewenst 

Danny#704 

  

Gisteren 15 okt. heb ik in de Schiedamse Waterweg de  vissen belaagt met shads . 

Het was niet veel maar nadat ik er een shad van 20 cm. met een extra dreg in de staart had 

aangehangen heb ik toch vis gevangen . 

Eerst hing er een Baars van 32 cm. aan die na , a la Rex Hunt , de Kiss of live weer verder mocht 

zwemmen . 

Na een uurtje kreeg ik een mooie aanbeet en de lijn vloog door de slip , na een poosje kreeg ik hem in 

zicht , het was een mooie snoekbaars . 

Na veel gegoochel en met behulp van mijn dropnet kreeg ik hem binnen . 

Het was een nieuw P.R. , hij was 80 cm. en woog 4,3 kg. 

Toen ik hem de Kiss of live wilde geven stelde hij met een sluwe glimlach op zijn gemene kop voor 

om te gaan tongzoenen.........ik ben gelukkig getrouwd dus heb ik hem in plaats daarvan een knal voor 

zijn kop gegeven en heb hem voorgesteld om de rest van zijn bestaan in de hete roomboter en mijn 

maagsappen te gaan zwemmen . 

Gek genoeg had hij hier niets tegen in te brengen ... ??? 

Verder wilde er niets meer bijten dus heb ik mijn boeltje gepakt . 

                        Groeten , Tup #167 

  

  

16 okt 

  



Zaterdag avond samen met m'n vader voor de kering op de landtong gezeten, bij mij bleef de vangst 

beperkt, een mooie tong en wat steenbolk, mijn vader heeft de bijna de hele avond zijn longen uit zijn 

lijf gerend, 2 mooie gullen, een mooie tong, een aantal botjes (waarvan één kleiner dan 4 cm, deze 

kwam uit de maag van een gul ... leefde nog en zwemt nu dus weer lekker), en een hele zooi 

steenbolken. Gevist van 21:00 tot 00:30 op kentering van 't tij. 

  

gr, Cor en Danny#555 

  

Vr. 15 op za. 16 okt, 

 

Gevist vanaf de landtong tussen de groene boei en de eerste strekdam, met Dennis(#662), Leon, Rob 

en Maurice. Vangsten bestonden uit tong, bot, zeebaars en steenbolk. Gevist met zagers, pieren en 

mesheft. Zeebaars en steenbolk werden enkel gevangen aan wapperlijnen, met een pieren en/of zagers 

als aas. Tong en bot werden enkel aan rode afhouders, waarbij het aassoort niets uitmaakte. 

Opmerkelijk was dat de tongen in een kort tijdsbestek werden gevangen van ongeveer drie kwartier 

rond hoogwater.  

    

    

grt. (Stephan#590) 

 

  

Vrijdag 15 oktober om 07:30 richting zierikzee gereden om eerst wat pieren,witjes en zagers te gaan 

steken. Daar kwamwen we ? nog tegen even gekletst en hij ging zondag 17-10 misschien een 

wedstrijd vissen (hoe is het verlopen ? ?). Om 11:30 bij het beerkanaal aangekomen om te kijken of de 

wijting al was gearriveerd, het was louter veel mini-bolkjes en wat scholenbaars. In een uur tijd al 

ruim 20 visjes, en besloten naar de nieuwe maas te rijden om te bezien of het daar wel wil lukken. Om 

14:30 De hengels beaasd en om 14:35 lag de eerste mooie wijting al op de kant. Na nog wat 



doubletten wijting, een paar mooie tongen en botten, mocht mijn vader zijn eerstse gul van dit seizoen 

landen. Om 19:00 uur begon het te regenen en om 19:00 uur begonnen met het schoonmaken van de 

vis. Schuin in mijn ooghoek kreeg ik plots een mooie klap op de hengel en vervolgens de bekende 

slappe lijn, na een kort gevecht mocht ook ik mijn eerste gul van het seizoen landen (ruim 50 cm). 

Ondanks dat de vis goed bleef bijten, besloten we in te pakken voor het dreigende onweer. Om 22:00 

uur zaten we thuis aan een biertje de stand op te maken. Ruim 20 bolkjes, 14 wijtingen, 2 zeebaarsjes, 

8 botten, 3 mooie tongen en twee gullen.   

 

Groeten, 

Carlo #436 en Hans #514  

  

  

Vrijdagavond 15 oktober 2004 van 19.00 tot 23.30 uur met Arjen gevist op het strand aan de 

Rampweg bij Renesse ("Kijkduin"). Jan #481 is deze keer niet mee geweest. Hij mocht niet van zijn 

vrouw, of was hij echt ziek? We zullen het nooit weten! Het weer was in ieder geval schitterend. Een 

heldere sterrenhemel met een lichte zuidenwind in de rug. Ook het tij was gunstig, want het was 

omstreeks 21.30 uur laag water. De vangst daarentegen was echter niet veel bijzonders. Resultaat: 

Arjen één mini-wijting en ikzelf drie mini-wijtingen en twee krabben. Als aas hebben we pieren en 

kweekzagers gebruikt (maakte niets uit). Ook variëren met onderlijnen (stalen afhouders, 

bezemafhouders, lange dwarrellijnen, grote of kleine haken), ver weg of dicht onder de kant, 

het maakte allemaal niets uit. Het is overigens wel een mooie stek (bedankt Harold), maar wel heel erg 

druk met "kijkers" die allemaal om een praatje verlegen zitten. Dit is op zich geen probleem, ware het 

niet dat je misschien wel honderd keer dezelfde vraag wordt gesteld en er zodoende van vissen weinig 

terecht komt. Ondanks alles toch een heerlijke avond gehad. Volgende keer beter? 

  

Groetjes, 

Kees #482. 

  

Donderdag 14-10-2004 

Deze avond samen met Graham en Leendert naar de glooing gegaan in de hoop daar wat zeebaars te 

kunnen vangen. Helaas was het op de eerste stek waardeloos geen stootje op de hengels gezien. Toen 

maar verkast. Daar weer ingegooid en terwijl ik mijn 2e hengel weer aan het optuigen was was de 

eerste aanbeet al te zien. Daarna volgde de ene na de andere wijting met af en toe een steenbolkje 

ertussen. Je gooide in en terwijl je je lijn aan het strakdraaien was voelde je al een aanbeet. De wijting 

is dus weer terug al moet je ze wel zoeken. Helaas zijn ze nog niet echt groot maar er zitten al mooie 

exemplaren tussen. Aaskeuze en onderlijn maakte niet uit alleen de haakkeuze wel. 

Vangzzzzze Erik #331 

  

Vanavond 15-10-04 vanaf 19:30 tot 23:00 uur gevist vanaf het strand bij Westenschouwen met 

afgaand water. Tot ongeveer 21:00 uur was het niet veel . Enkel wat aanbeetjes maar geen  vangst. 

Toen het water echter ver genoeg gezakt was ging het beter. In ruim  een uurtje hebben we vervolgens 

16 mooie Wijtingen, waarvan verschillende  dik boven de 30 cm gevangen. Ook nog 2 Steenbolken 

gevangen. Vanaf het  moment dat het water weer op kwam was het weer over met de vangst. We 

hebben elk met één hengel gevist. Dit doen wij wel vaker als we in het  donker van het strand af 



vissen. Vist op zich een stuk relaxter dan met twee  hengels. Als aas hadden we vers gestoken 

zeepieren. Ondanks de slechte weersverwachtingen hebben we prima visweer gehad. Weinig  wind en 

droog. 

 

vangze 

 

Wout#154, Toon en Adriaan  

  

Vrijdag de 15e zo'n 3 uurtjes gevist in de waterweg bij maassluis. Het water begon net op te komen. 

De vangst bestond uit 15 kleine steenbolkjes, en 5 wijtinkjes, waarvan 3 aan de maat waren. 

 

Groet, 

 

Gerard #505 

  

  

Donderdag 14 oktober heb ik samen met Albert#229 en Rob#50 op de Landtong de gullen belaagd. 

Gewapend met stalen en rode afhouders en met pieren beaasde grote haken hebben we met afgaand 

water en gedurende laagwater tot ongeveer 01.15 uur staan vissen met een afnemende ZO wind en een 

enkele regenbui. De vangsten waren redelijk en door de grote haken wisten we de steenbolken nog 

enigszins op andere gedachten te brengen bij het zicht op een sappige zeepier en de eigenwijze 

steenbolken die het toch niet konden laten, waren allemaal netjes gehaakt en zwemmen nu weer 

vrolijk rond. Albert was deze keer gullenkoning want hij ving er twee van ruim 40 cm en ook nog 

twee steenbolken. Rob ving een kleine gul, drie botten en drie steenbolken. Zelf moest ik genoegen 

nemen met een gul van net over de 40 cm, drie steenbolken, één bot en één zeebaars van ongeveer 30 

cm. 



 

 

Groeten, 

  

Rob#50, Albert#229 en Michiel#164 



  

  

Dinsdagavond 12 oktober weer wezen vissen op de zelfde plek als die in het vangtsbericht van 9 

oktober. We kwamen om 20:00 uur aan, er zaten al 2 man te vissen  maar we konden er nog mooi bij 

zitten. Eerst weer steurkrabbetjes gevangen (echt een superaas) Hierna de hengels opgetuigd en 

ingegooid. Duurde niet lang of of de eerste paling werd gevangen door me maat. Een van de andere 2 

vissers kwam gelijk kijken, zat al tijdje te vissen bleek en ze vingen niet veel. Het zou heel de avond 

zo blijven met de aanbeten en de vangst. Me andere maat ving nog een leuke tong  en verder vingen 

we nog 3 palingen en een stuk of  7  bot/scholletjes. Ook verspeelde we nog een stuk of 4 vissen, waar 

dit aan gelegen heeft weten  we eigenlijk niet, ze schoten er vlak voor de kant af  helaas. 

  

groeten Danny #704 

  

Vanavond 13-10-04 i.p.v. voetbal kijken  de hengels maar weer eens gepakt. Van 18:00 tot 22:00 uur 

gevist op het strand van Renesse bij Kijkduin. De vangst was niet echt wild, namelijk 3 Wijtingen van 

redelijk formaat en 1  Steenbolk. Ik heb gevist met Zeepieren. 

 

v.g. 

 

Wout#154  

  

  

Zaterdag 9 oktober wezen vissen met zijn  3en aan de waterweg tegenover vlaardingen, bij de ingang 

eerste petroleumhaven. Eerst wat steurkrabbetjes gevangen, ter plekke. Hiernna de hengels gevuld en 

om 05:30 uur begonnen met vissen. Tot 09:30 uur lekker gevist hierna niks meer gevangen om 12:00 

uur zijn we gestopt Na een half uur ving  me maat een prachtig tong verder vingen we allemaal nog 

wat bot en schol. Regelmatig beet gehad dus lekker gevist. In totaal een stuk of 15 gevangen hebben er 

nog wat terug gegooit omdat ze wel erg klein waren. 

  

groeten Danny#704 

  

Vrijdag 8 Oktober 2 uurtjes gevist bij Maassluis rond het hoge water. De vangst bestond alleen uit 

kleine steenbolkjes. Elke 10 minuten waren men haken leeg, of door een aanbeet van een bolkje, of 

door de krabben die zeker  nog actief waren. 

 

Gr, 

 

Huut #505 

  

Zaterdagmorgen naar de waterweg gereden ik had nog wat zagers over van m'n vakantie in zeeland. 

daar in zeeland was het ook erg slecht wat de vangsten betreft. In de waterweg was het al niet veel 

beter maar dat kwam ook doordat het net doodtij geweest was die nacht ervoor, het zou om een uur of 

12 hoog zijn maar het water kwam bijna niet omhoog en er was bijna geen stroming ,  het is bij 5 



steenbolkjes gebleven .   

 

Groetjes, 

Willem T #28 

  

hoi hier de rolstoel man vandaag wezen vissen op de water weg het regende wijting maar niet groter 

dan 10 cm op vier na zwemmen ze weer hoop dat ze dit jaar nog groter worden anders moet ik toch 

naar de visboer ha ha 

Jaco 

Afgelopen vrijdag als afsluiting van m,n revalidatie nog een keer proberen de gul te pakken. Eigelijk 

een uur te laat maar ja naar de landtong vlak bij de steiger vlug de hengels gepakt en ingegooid . Wat 

denk je al na 10 min een tas vol, maar niet met vis maar met troep van een ander, als een bakje met 

wormen lege  verpakkingen van paternosters en wat het ergste ismeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeters met 

lijn  Toen ik de baars zag jagen aan de kant ben ik de spinhengel gaan pakken en de kant afgestruind 

op zoek naar,maar helaas  Wat ik allemaal ben tegengekomen voor troep daar was m,n zak te klein 

voor Het kan niet vaak genoeg gezegd worden , RUIM JE TROEP OP<STELLETJES EI…s Wat het 

vissen betreft wel een paar tikken gehad op de top maar niet gelukt om er een te pakken te krijgen 

deze keer ,en nu maar hopen dat het een zaterdag met de gullenmeppers beter gaat. O ja gevist van 

9.30 tot 14.30 Eindelijk weer een maandag  werken na 14 weken. 

Gr multipla leo nr 372 

  

Vandaag Zondag 10 oktober even voor het hoge middag water naar de WW gegaan tussen de Zweedse 

Geul en de uitlaat van het Oranje kanaal. Ik had nog aas over van Vrijdagavond/nacht en dan wordt je 

onrustig met dit mooie weer. Dus snel de scooter gepakt, want dan kom je makkelijk op het rustige 

gedeelte. Gehoopt een paar gullen te pakken, maar het was alleen bolk en nog eens bolk. Wat ik ook 

probeerde lange haaklijnen en hele lange haaklijnen, ik ving er dertien in totaal. Enkelen waren wel 

van het gullen formaat en gaven goede sport tegen de stroom in. Bij andere vissers geïnformeerd, maar 



dat was ook alleen maar steenbolk wat de klok sloeg. 

 

Groeten, Rob#50  

  

vrij.8-10 Voor het eerst in maanden weer eens naar de pap.bek gereden.Om 16.30 begonnen met 

vissen en de eerste 2 uur geen stootje gezien daarna alleen minibolkjes en paar kleine baarsjes,daarna 

een uur voor hoog een aantal wijtingen en toen helemaal over.Zaterdag hetzelfde alleen een stuk of 80 

minibolken en een paar wijtingen en een enkele baars.Zondag harde wind recht op je gezicht maar elke 

keer dat je in de geul kon gooien baars met als resultaat op zondag 14 baarzen alle tussen 30 en 50cm 

ontelbaar aantal minibolken en 2 wijtingen.Dus met andere woorden behoorlijk hopeloos.gr Henk#394 

en Janet#395 

  

Afgelopen donderdag 7 oktober heb ik in de Nieuwe Maas staan vissen met de hoop er weer een paar 

mooie vette palingen voor de rookoven uit te kunnen trekken en misschien nog een tong of wat. Bij 

Marcel in de zaak noge even snel nieuwe Dyneema op mijn molen laten leggen. Ik was van plan om 

die goedkope platte witte lijn te kopen, maar Marcel toverde zijn beste verkoopspraatjes uit zijn pet en 

zodoende ging ik met de door hem aangeraden duurdere variant de deur uit. Een supermooie lijn is dat, 

niets te veel gezegd. Tussen neus en lippen vertelde hij mij ook dat Gilles op weg was naar de winkel, 

maar ik liep hem net mis zou later blijken. Op de stek stonden al drie mannen te vissen, dus was ik 

genoodzaakt om iets verderop te gaan staan. Toen ze later weg waren, ben ik even gaan kijken of mijn 

aasnaald er nog lag die ik vorige week daar was verloren en tot mijn verbazing zag ik Gilles op zijn 

knieën zitten bezig een lijn in elkaar te knopen. Hij vertelde me dus dat hij me de winkel uit had zien 

lopen en me nog nageroepen had, maar ik had hem niet gehoord. Omdat ik alleen maar steenbolkjes 

ving en Gilles toch al twee tongen en twee gullen op de kant had weten te krijgen, besloot ik dus maar 

naast hem te gaan staan. Helaas maakte dat voor mijn vangsten niets uit want ik bleef alleen 

steenbokjes vangen. De ene mooie paling die ik gehaakt kreeg, wist zich 10 m voor de kant weer los te 



wurmen en zwaaide nog met zijn staart. Gilles ving wel nog een mooie dikke paling en een handvol 

steenbolkjes. We verbaasden ons samen over de wisselende vangsten op deze stek (zie vorige week) 

en het feit dat er geen enkele bot werd gevangen. Ook de krabben waren niet thuis. Ondanks de 

magere vangsten was het toch weer een gezellige avond en ging ik met de twee gullen van Gilles naar 

huis, waarvoor bedankt. 

     

Groeten, 

  

Gilles#59 en Michiel#164 

  

  

zo weer heerlijk 2 keer wezen vissen enwel twee keer avond tij dus meest is dat wel lekker zo ook nu 

twee dagen heerlijk weer gehad de eerste avond was vrijdag dus haaste uit me werk snel eten en dan 

snel naar de pier naast donald#313 en theo#48 een mooie stek uitzoeken dat lukte goed en de eerste 

worp was gelijk gul denk dat gaat goed  theo vond het geloof ik allemaal wat minder :P want die had 

nog niets recht van me donald dus die stond lekker te vangen en nog meer rechts van me theo 

dus  stond helemaal niets te vangen ja alleen een keer z'n buurman die als een monk in liep te gooien 

na een paar uur gingen donald en theo weg ik bleef nog effe  en dat bleek niet helemaal voor niets nog 

een gulletje bijgevangen en een grote wijting toen het weer hard de verkeerde kant op ging stromen 

maar naar huis gegaan 

volgende dag zaterdag dus had nog aas zat over naar maassluis gereden om daar me geluk te 

beproeven was er vijf uur voor hoog godver gewoon me stek bezet me half casablanca en een tering 

herrie maken dat volk denk hier moet ik niet wezen dus dan maar naar de zweedse geul 

hier zat niemand  dus snel hengels in het water effe wachten .......... lijn aan de kant hm das niet 

grappig dacht ik dus 200 gram erop ingooien effe wachten kut weer lijn aan de kant wat ken het daar 

stromen zeg dus dan maar dichterbij vissen na een paar uur geen stootje van echte vis gezien te hebben 

had ik rond hoog water ineens serieus beet mooie klappen op je hengel denk zo das me eerste  niet dus 



twee bonken gevoeld los hmmm...... jammer dacht ik al snel kreeg ik weer mooie aanbeten eerste gul 

was te klein zwemt weer lekker rond de tweede en derde gul waren een aan de maat verder nog een 

paar keer mooi beet maar of gelijk los of na een paar meter los vaag hoorbijvangst was nog een paling 

van zeker 20 centimeter en dat aan een gulhaak moet je ook niet begrijpen en nog een megabolk  maar 

die gaat net zo makkelijk dood als de kleine exemplaren (dus die hoeven niet meer aan me haak te 

komen) nou dit waren  dus twee geslaagde sessies 

  

groeten andrew#311 

  

Zaterdag avond 9 oktober naar de Pier in HVH geweest. Gevist van 20.30 uur tot 01.30, hoog water 

om 01.25. Er was relatief weinig verhoging, waardoor het niet zo hard stroomde. Dit had tot gevolg 

dat ik niet één lijn ben verspeeld. Een schitterende avond weer gehad, ondanks dit was ik voorzover ik 

kon zien toch de enigste die daar aan het vissen was, behoudens de baarzen jongens. De vangst 

bestond uit 2 steenbolken, 4 wijtingen en 2 gullen. Ik heb gevist met twee hengels, één hengel met een 

jojo en de andere met 3 lijntjes van een 30 centimeter. Op de jojo heb ik maar 1 steenbolkje gevangen, 

wat vreemd is want je zou daar eerder gul op verwachten dan op de korte lijntjes, maar die waren toch 

succesvoller. 

Gr Bert #168 

  

Vrijdagavond begonnen om 18:00 uur aan de Nieuwe Maas op mijn favoriete stek met de bedoeling de 

laatste tongen en palingen van dit seizoen in de emmer te krijgen. Maar daar viel echt niks te beleven. 

Om ca 20:00 uur heb ik mij bij Michiel#164 en Albert#229 gevoegd om aan de landtong van het 

uiterst mooie windstille weer te genieten. Van Michiel kreeg ik nog een aardig lesje sterrenkunde. Dat 

wij ook nog een aardig visje vingen viel buitengewoon mee. Aan de overkant stonden Theo, Donald 

en Andrew Gullen te verzamelen, althans dat werd ons per mobile door de Swedish Chef te verstaan 

gegeven. We zien hun vangstbericht met spanning tegemoet..... 

Al met al vingen we een paar tongen waarvan twee boven de 30 cm en Michiel en ondergetekende 

hadden ook nog Gul. De maat was ca 45 cm. Niet gek voor de landtong. Albert hield het bij Tong en 

Bot. Doubletten kwamen regelmatig boven water. Verder ving iedereen nog een flink aantal 

bolken.  De Waterweg is weer terug van weggeweest!  . Het was een heerlijke avond in een 

ouderwetse Eurovissers sfeer!  Toen ik om 02:30 uur naar huis ging keek al weer uit naar as. Zaterdag 

om met zijn allen de Gul te gaan belagen. 



   

 
Groeten Rob#50. 

  

vrijdag 08-10-2004 wederom vanuit limburg naar mijn favoriete visstek de waterweg gereden  

gevist vanaf 16.00 tot 23.00 uur.  ik ben vanaf 19.00 pas echt de haken gaan  beaassen want overdag 

vang je er weinig en krabben voeren vind ik zonden ...  ik had woensdag er ook al gevist en had toen 



een visje of 30 gevangen ..  voornamelijk steenbolk een stuk of 24 ... ik had nog een paar kleine 

botjes  en één grote bot  ...  ik kwam daar s'avonds iemand tegen met een renault station en die kwam 

mij  vertellen dat mijn lijnen niet helemaal ok waren ...hij liet me een paar van  zijn lijnen zien en gaf 

mij nog wat goed advies .. ook lag er in zij emmertje twee flinke tongen die volgens mij zowat 

aan  rekord lengte's waren althans één daarvan ...de man kwam mij profesioneel  over en advies is 

natuurlijk nooit weg ...  

ben dan ook vrijdags terug gegaan met nieuwe lijnen en dit keer met vriendin  ...  het weer was heerlijk 

en het vangen was meteen een stuk beter dan voorheen  ... al het kleine spul bleef netjes van mijn 

haken af op een 6 tal botjes en 2  steenbolkjes na dan .. en grote vissen waaronder een mooie tong en 

paling hapte gullzig toe ...  

naast mij stonden twee vissers die er totaal niets meer van snapten !!! ze  zaten bijna op mijn lip maar 

vingen 0,0 terwijl ik een uurtje of 2,5 achter  elkaar de vis optakelde .. de één nog groter dan de ander 

... bij ieder vis  kwam één van hun  ff kijken wat het nu weer was en vroeg zich natuurlijk af  wat voor 

aas en wat voor lijnen ... bij het zien van mijn aas raakte hij  zowat in verwaring !!! er lagen 

mestheffen, zagers (slik en gewoon ) pieren  (klein en groot) franse tappen en ook nog eens 

regenwormen.. 

dan maar de vraag waar ik gooide ?? gewoon een metertje of 100 weg !!!! hoever ??? ik vroeg hem 

nog hoever hij ze had liggen ?? ja heel ver zei hij  !! maar bij het zien van hun werpen en afstand had 

ik al genoeg gezien ...  ik hoorde iedere keer een flinke zwiep waarna ik  vervolgens flink wat 

lijn  hoorde aflopen en ik begon tussentijds te bidden en te bukken en hoorde  daarna op een metertje 

of 40 plons !!! best knap maar daar zaten ze gister  niet want op de paling na heb ik ze zeker op 80 

meter en verder weggehaald  ...  de paling pakte ik op een metertje of 7 uit de kant ...  al met al voor 

ons een leuk dagje met een leuke vangst ... 2 x steenbolk - 6 x kleine bot - 4 x bot - 1 tong - 1 paling 

...  mijn aas aanbod was zo ruim omdat een visser vroeg op de avond naar huis  reed en voor mij nog 

wat lekkers had !! kreeg een mooi portie aas en onder  in de zak zaten ook nog eens 2 pakjes met 

loodlifters ...  heel erg aardig van hem maar volgens mij was dat niet de bedoeling !!! dus  mocht hij 

mij de volgende keer zien of ik hem kan hij ze gewoon terug  krijgen ... het gaat om de man met de 

grijze caddy of combo ...  ps .. heb me nog de pleuris achter je aangerend ..je bleef op een metertje  of 

400 staan en reed vlak voor mijn poten weg !!!! blij dat ik niet rook  want 400 meter sprint in een iso 

met 10graden is knap vervelend .... 

    



    

 

groeten Erwin 

  

Datum: 08-10-2004 

Locatie: Papagaaiebek 

Tijd: 1100uur tot 2300uur 

Opbrengst:  ca 238 STEENBOLKEN  ???  4 mooie maatse wijting 1 …krab Bijzonderheden: De 

steenbolken gevangen met de “floating glow bead kraaltjes” zoals beschreven in ZHSnr10blz22. Met 

deze kraaltjes zou je meer Wijting vangen?! Vergeet het maar, allen maar STEENBOLK. 

Groet en vang ze Eric#57 

  

  

gisteren 7-10 wezen vissen in de waterweg ik ben eerst even wezen kijken op de kop daar was 

niemand aan het vissen wel zag ik een kotter slepen in het calland kanaal later ging hij verder in de 

waterweg volgens mij is dat toch verboden zo ver naar binnen. ik ben een stuk terug gegaan ik heb 

gevist 19.00-1.00 ik had 3 gullen 35-40 cm 1 tong 34 cm 3 botten waarvan 2 tegen de 40cm 6 



steenbolken. 

 

gr.rob419 

  

6 oktober wezen vissen aan de haven van Maassluis. Als we de weersvoorspellingen mochten geloven 

zou het een prachtige dag worden. Helaas stond er een forse storm. Onze hengel lag 10:30 uur te 

wachten op wat zou gaan komen, de eerste worp was goed voor een schol.  Voor Arie, mijn broer was 

dit de 1e na jarenlang niet meer gevist te hebben. Nou was het niet het formaat wat je meeneemt 

maargoed het was na jaren lang de eerste. Zelf had ik thuis een eigen onderlijntje gemaakt, afgekeken 

van de website ondelijnen.nl. Ik had een zgn dwarrellijn gemonteerd, en ja hoor na een half uurtje 

kwam de eerste Wijting boven, helaas ook de laatste. De rest van de dag was het slecht, wel werden er 

nog wat scholletjes gevangen maar deze werden teruggegooid om ze nog even te laten groeien. Zoals 

je kan zien aan de foto is Maasluis een ideale stek om te vissen voor mijn broer. (Rolstoel) Echter 

graag zou hij lekker aan de Maasvlakte willen vissen, maar helaas heb er nog geen plek weten te 



vinden waar hij kan vissen. Maargoed we blijven zoeken. 

 

  

  

Hallo Visvrienden. 

  

Ik wil jullie een kijkje in onze visvijver op Charlois laten zien. Hier lekker dichtbij huis hebben wij  # 

610 Arie Haring, Rik,Krik en ik veel visplezier  en vangen wij de mooiste (zee) vis,zoals 

Bot,Tong,Wijting,Gullutjes,en paling. Hierbij een paar fotos van onze vangsten. En uh,ik zou zegge 

kom zelf is kijkuhhhhh ! 

    



    

    

Groetjes Jan Moet #538 

  

  

Hoi medevissers, 

  

Na een verblijf in zonnige oorden  alwaar er vanzelfsprekend ook gevist werd, ging ik samen met  een 

maat van mij naar de Rozenburgse landtong om weer eens te proberen wat vis te verschalken. Bij 

aankomst omstreeks 17.30 uur was een aantal vissers al aanwezig. Een ieder had 1 of 2 gulletjes 

gevangen maatje 40-50 cm. 

Mijn vangst bestond een gulletje van 43 cm en  heel veel bolkjes. Mijn maat had alleen maar bolkjes. 

En ene BERT uit Dordrecht had er 5 gulletjes gevangen en bedankt voor het aas. 

  

Johan 494# 

  

maandagochtend vroeg half 11 gaat de telefoon...dacht wie beld er nu zo vroeg. het was dus theo...die 

vroeg of ik mee ging vissen....en ja..daar zeg ik  geen nee tegen. rond 2 uur zou die me ophalen en 

zouden eerst langs de heul gaan..want  theo had nieuwe lijn nodig. speciaal voor die dikke gullen. 

affijn..zo rond  15:00uur  richting een nieuwe stek...waar ik vroeger  veel gevist hebt en altijd leuk 

gevangen heb. we moeste ff kijken of we er nog konden komen....dat was dus geen probleem. spullen 

uitgepakt en vissen maar. we hebben deze stek gelijk een naam gegeven: DE DUITSE GLEUF de 

eerste aanbeten kwamen zeer snel van de gul....flinke klappen op de  top...dat je zegt...ja dat zijn 

aanbeten van vis en dus niet van die priegelkutaanbeetjes, waarvan je gaat twijfelen of  het nou vis was 



of de wind. alleen was de gul niet al te gulzig met het nemen van het aas...het was  aanslaan...3 slagen 

draaien en los. dit was best frusterend. affijn...grotere haken erop. en dit werkte. de eerste gul melde 

zich snel...dacht zo die is binnen. niet veel later ving theo ook een gul...en we dachten ...zo dat gaat 

lekker. daarna regelmatig aanbeten.....maar echt vastzitten....nee...vaak lossers m'n tweede gul  was nu 

ook op de kant...met het commentaar aan mijn  rechterkant....ja het zal is niet zo zijn. nog geen 2 tellen 

later krijgt theo zo'n aanbeet van...3 flinke droge  klappen op z'n top...vervolg lijn viel slap. en je raad 

het al...dat zijn de dikkere jongens....theo flink  pompen...na zo'n 20 tal meters gepomt te 

hebben,schoot z'n top naar achteren.....vis weer gelost!!??...het gaat nu vervelend  worden!!!.....toen 

die ingehaald had zagen we wat de oorzaak was. lijnbreuk op z'n haaklijn. maar al met al hebben we 

heerlijk visweer gehad heerlijke tempratuurtje  en af en toe wat lichte mot regen totaal stand theo 1 gul 

en ik 4 en natuurlijk wat van die wedstrijd  formaat steenbalkendetjes...oftewel meeuwevoer. 

en wat ook totaal niet onbelanrijk is....je zit hier totaal niet vast. 

 

 

gegroet donald#313 en theo#48 

  

  

Maandag direct na het werk aas opgehaald bij Ahoy en vervolgens naar de Waterweg gereden. Mijn 

vader, Adrie #520, had ook wel zin om een hengeltje uit te gooien en hij ging dus ook mee. 

Allebei met twee hengels gevist. Mijn hengels opgetuigd met lange enkelhaaks wapperlijnen met 

daaraan haakmaat 2/0. Mijn vader had niet zo'n vertrouwen in de gul en koos aan de ene hengel een 

enkelhaaks wapperlijn met haakmaat 1 en aan de ander een paternoster met twee afhouders in de hoop 

nog tong te vangen. Als aas heb ik cocktails en soms ook een combinatie van mesheft/pieren gebruikt. 

Na de eerste worp bleken de steenbolken jammer genoeg ook gelijk actief en haakmaat 2/0 vormt geen 

belemmering voor die mini-bolken (15-25 cm) want ik ving er gelijk een paar. Helaas worden die 

steenbolken daarna drijvend in het water meeuwenvoer. Na een aantal bolken en botten te hebben 

gevangen, zag ik na drie kwartier vissen mijn top eindelijk "dreunen" van de typische aanbeet van gul 

en kon ik de eerste gul van de dag landen. In de drie uur daarna wisselden de vangst van kleine 

steenbolken en botten elkaar af. Maar de gul bleef ook actief azen. Met tussenpozen van ongeveer drie 

kwartier kon ik steeds gul op de kant krijgen. De teller stopte deze dag bij in totaal vijf gullen, 

waarvan de kleinste 44cm en de grootste 52cm was. Adrie ving vandaag voornamelijk steenbolk en 

bot. Toch kon ook hij, vlak voordat we naar huis zouden rijden, nog een gul aan zijn dagvangst 

toevoegen. Met een tevreden gevoel en zes gulfilets hebben we daarna de thuisreis weer aangevangen. 



 

 

groeten, Bert #487 

  

Zondag 3 oktober  met de bellyboot op zeebaars gevist in het warme water van de centrale op de 

Maasvlakte. Door de nogal hoge zeegang  gevist met de vliegenlat onder de blokken op het ondiepe 

gedeelte. De vangst bestond uit 4 ondermaatse baarzen, na een uurtje of 3 mijn arm uit de kom 

gegooid te hebben gestopt, de vissen vertoonden geen bijtlust meer.. Marcel weet wat mijn favoriete 

vlieg is, wat het nu net niet is, een Delta lure die perfect met de vliegenhengel te werpen en te vissen 

is. Op de weg naar de kant peddelend  laat ik altijd mijn vliegenlijn( met deltalure) te water. Soms 

levert dat wel eens een bonusvis op. Een bot  een baars  een hoop vuil,of een tarbot zoals afgelopen 

zondag. Bij het binnendraaien van de lijn knalde er een meter of 15 van de waterlijn een heuse tarbot , 

de eerste van mijn leven op het kunstaas. Na een enerverende dril, wat is zo’n platvis sterk zeg, kon ik 

het beest landen. Helaas geen kamera meegenomen in verband met de golven. Een volgende keer ga ik 

met zandspieringen en de werphengel erop uit om er gericht op te gaan vissen. Er kan gerust met een 

behoorlijk formaat spiering gevist worden want dit soort platvissen heeft een behoorlijk grootte muil. 

Huub 88 

  

Beetje laat, maar beter laat dan nooit. Na een hoop ellende en gekloot, eindelijk afgelopen zaterdag 2 

oktober weer kunnen gaan vissen. Gekozen voor H.v.H. met als doel een paar gullen te gaan vangen, 

Daar aangekomen was me de krachtige zuidwester toch iets te veel en ben ik maar doorgereden naar 

de landtong. Ik begon om 13.30 uur te vissen t.o. de Stena Line. Het was daar opvallend stil, maar het 

was heerlijk met de wind achter me en het zonnetje erbij. Vangst bestond uit 3 bolken, 1 grote bot en 

jawel mijn eerste gulletje van dit seizoen van 37 hele centimeters. Rond hoog water was er helaas niet 

te vissen vanwege enorme velden zeewier, waarvan ik enige enorme bossen binnen heb moeten 

takelen, maar toch heb ik lekker staan vissen tot 19.45 uur. 



Goeie tijden allemaal, Peet de Hagenees 360 #. 

  

Vrijdagavond met z'en tweeen van 21:30 tot 00:30 gevist in de waterweg bij Maassluis. Enkele bolkjes 

gevangen en 3 gulletjes gevangen die allemaal zo'n 35-40 cm waren. Veel onderlijnen verspeeld door 

vastzitten. 2 gulletjes teruggegooit, zodat ze verder kunnen groeien. Eentje meegenomen omdat de 

haak erg diep zat. Zaterdag middag nogmaals met zijn tweeen een uurtje of 4 gevist. Resultaat: weer 

een paar bolkjes en 2 gulletjes van rond de 35 cm. Alles weer teruggegooit, zodat ze verder kunnen 

groeien. Ook deze dag weer het een en ander verspeeld. Toch leuk gevist. 

 

Groet, 

 

Gerard #505 Woerden 

  

Hier nog een verlaat bericht van een vrijdag. Eindelijk weer vissen nadat ik voor de vakantie m,n 

hamstring scheurde ,na de vakantie m,n poot brak en de tongsessie op de boot miste en nu aan het 

revalideren aan de waterweg. Ben om half twee het aas bij hengelsport ahoy gaan ophalen en daarna 

als een speer naar de landtong gereden en m,n hengels geinstaleerd bij de waterkering  en na een uur 

ver kast richting de steiger waar ik een woensdag op de steiger al een leuke tong van 34 en een schol 

van 29 cm en de nodige bolken gevangen had maar de steiger was bezet dus maar een stukje verderop 

gaan zitten . Regelmatig bezoek van de steenbolk en net over hoogwater begon het twee keer beet 

hebben de vis voelen maar hem er niet uit krijgen en afbreken dus . Bij de volgende vastloper kreeg ik 

beet op de andere hengel dus hengel wegleggen en binnenhalen en de eerste gul kwam binnen 45 cm 

,toen de andere hengel gepakt en die bleek los te zijn met een tong van 33 eraan. Nog in het donker 

staan klooien met belletjes en de zaklamp om dat het lekker weer was en de bel bleef 

maar rinkellen met steenbolk,. te lang doorgegaan met gevolg zelf het eten klaar maken. 

Groetjes MULTIPLA LEO 372 

  

Vrijdag 1 oktober gevist met twee man op het strandje tussen de stenenglooing en de pap. bek op de 

maasvlakte. 

De vangst was niet super 2bolkjes 1wijting 1scholen baarsje. 

Gevist van 14.30 uur tot 20.30 uur . 

We zijn gestopt omdat er een beroeps visser met sleep netten bezig was . 

Deze kam in het donker zo kort onde de kant (50/70meter) dat mijn lijnen werden meegenomen en 

door de klap tegen de steun ogen sneuvelden . 

Ik vind dit echt niet mee normaal hij had ons smiddag echt wel zien zitten en kwam toe meerdere 

malen op 150 meter voorbij . 

Helaas heb ik niet het nummer van de boot . 

Met vriendelijke groeten van een niet Eurovisser uit Weurt bij Nijmegen . 

  

Harold Janssen .... Groetjes 

  



Zondag 3 oktober samen met mijn ouwe gabber Leon afgesproken om te gaan zeebaarsen op de 

maasvlakte . 

Zou om half 12 bij hem zijn ,en heb gelijk El bij Simone gebracht . Dan hebben die wijfen ook wat te 

doen . Wat dan ? Lekker ouwehoeren natuurlijk ,hahaha Maar kan je vertellen dat wij als v team meer 

ouwehoeren dan die wijfen hoor. Maar goed met Leon plank gas naar een nieuwe stek gegaan . 

Eenmaal aangekomen even alles bekeken ,en smijten maar . Leon had als eerste een mooie zeebaars 

eraan ,maar die viel  voor de kant eraf . Hoe gek word je dan , Hij stond nog te shaken  van die aanbeet 

. 

Ik dacht  had ik maar eens zo'n  mooie aanbeet ,was al weer een tijdje geleden . Afijn een andere plug 

erop gedaan,en knalle . Kolere weer niks zeg ,mijn  arm viel al zo wat uit de kom van het gooien . 

Maar ik haalde langzaam in ,en zag me plug al in het water (was zo helder als de nete )naar me toe 

komen . Nee zeg komt er uit het niets een pracht van een zeebaars erop knalle ,hij kwam gewoon het 

water uit . Ik schok me de nete ,het is goed dat ik al gescheten  had die morgen ,anders had ik het 

ter  plekke in me broek gedaan . Jezus wat schrok ik me de nete zeg . 

Stak maar gelijk een peuk in me bek ,om even bij te komen , Je begrijp het al die baars pleurde van me 

haak af ,hoe gek word je dan . Schiet mij maar lek ,ik dacht  dat ik hem had maar nee hoor . Afijn 

Leon zei  dat als we weer hier heen gaan ,nemen we steur garnalen mee ,dan hebben  we nog meer 

kans . We hebben  nog een tijdje door staan knalle ,en leon had nog een misser geloof ik . We zijn toen 

naar de blauwe brug gegaan en hebben daar nog staan knalle . Was niks ,weer door gegaan waar ik 

verdooft  en geblinddoek was door Willem een tijdje geleden . Oja Willem ik ben nog bezig om het 

lek te vinden in het V team ,zal niet lang meer deuren denk ik .hahaha Afijn we hebben lekker daar 

staan knalle ,van alles geprobeerd . Maar niks kon de zeebaars verleiden . 

Toen weer terug naar een andere  plek  , en daar weer knalle. Leon ving als eerste een leuke zeebaars . 

Ik had verder geen klote .ja 2 zeik natte poten . Het water was al hoog aan het worden ,dus moest  ik 

op een gegeven moment  toch de kade op gaan  ,anders sta je tot aan je leuter in het water . Maar ja zo 

gezegt zo gedaan ,alleen gleed  ik weer naar beneden  en stond tot aan me knieeen in het water . Heb 

ik dat ??????????? 

Kon Leon zo wat afvoeren met een ambulance  ,want die kwam niet meer bij zowat . Afijn we hebben 

een wereld dag gehad met zijn 2 . We zijn maar eens  gaan kijken hoe het met de dames  was ,nou die 

hadden het ook naar de zin . Dus 4 man die een top  dag hadden .hahaha en dat voor een zondag 

.hahaha 

  

                                 GR PEET #1,3    .......... ALLEMAAL DE MAZZELS .........  

  

  

Zondag morgen 3-10-2004 

  

Rond de klok van 4.00 zijn  Cor Robert en ik  richting de waterweg gegaan om eens lekker van een 

opkomend zonnetje te gaan genieten.Eenmaal aangekomen op de plek moest ik eigenlijk gaan kiezen 

met welke onderlijn ik zou gaan vissen. 

Ik kan je zeggen dat ik het niet wist .Dit kwam namelijk omdat er tong en jawel ook gul te vangen was 

. Ik besloot om op de gul te gaan en Cor op de tong  en Rob ja die deed maar wat .Na twee uur vissen 

nog geen gul terwijl Cor de enen bolk na de andere binnen draaiden tot hij riep wat nu weer .Het bleek 



een mooi gulletje te zijn gevangen op haakje 6 en dit terwijl ik met gamakatsihyyei haakje 2.0 zat 

,GRRRRRRR. Nu ik wist dat ze er echt zaten ben ik nog wat veder weg gaan vissen en jawel hoor 

mijn eerste gul was er ook . Cor wist nog een aantal tongetjes te vangen waaronder een albino.Zelf had 

ik ook nog een scheefsmoel aan mijn haakje 2.0  We hebben lekker gevist en van een mooie 

zonsopkomst genoten. 

      

 

Gr Ricardo. 

  

  



Zondag voorafgaande aan Zilt om 03.00 het bed uit getogen om nog een paar visjes te verschalken. 

Om 04.30 vlogen de onderlijnen richting het zilte nat van de Nieuwe Maas. Gevist met pieren en 

zagers en dat leverde al snel een tongetje op. Vervolgens een botje en weer een tongetje. Dan, een 

bolkje "Zo, het is nog wel echt zout hierzo!" Om 06.00 uur brak het doulblettenuur aan, in één haal 2 

tongen, dan 2 palingen, gevolgd door 2 botten en 2 wijtingen. Wat zeg je??? Jawel, 2 wijtingen in het 

zicht van de Euromast. Dat de gullen dit goede voorbeeld volgen bleek even later. Om een lang 

verhaal wat in te korten: 24 visjes in 4,5 uur tijd, niet al te groot maar heerlijk gevist!!! 

  

Gilles #59 

  

Vrijdag 1-10 van 1500 tot 2300 op de landtong gevist net voor Rozenburg. 

  

Rond 1800 was het hoog. Vooral voor en over hoog redelijk goed gevangen. Dwarrellijnen met haak 

Gamakatsu 4 en pieren als aas. Op de zager geen beet gehad(?????????) Resultaat: 2 gullen( 50 en 45), 

twee palingen(60 en 50) , twee tongen (27 en 29) en 20 steenbolkjes. Zeker met de prima 

weersomstandigheden zorgde dit voor een fijne vistrip en vis op het bord!    

Nog een dingetje! Wat een rotzooi wordt er achter gelaten. Het kan blijkbaar wel meegenomen worden 

naar de stek, maar het mee terugnemen is zooooooooooooo moeilijk! Jammer hoor!! Zo wordt het 

verpest voor de goedwillenden en vandaag of morgen staan er hekken!!! 

  

Leo(3) 

  

Ben zaterdag 2 oktober nog eens vanuit Antwerpen vertrokken naar het strand "Hoek van 

holland".  Van 12:00 uur tot 20:00 uur geprobeerd om nog eens een zeebaars te haken.  Als aas 

mesheften gebruikt.  Pas om 18:00 uur klepperde de top van één van mijn twee zeehengels, en ja, een 

zeebaarsje van 45cm. Een 10 minuten later klepperde de top zeer hevig, maar ik was te laat, stond juist 

een sigaretje te rollen.  Ik zal het roken toch moeten opgeven! Verder geen tikte gezien.  Om 20:00 uur 

ingepakt en heb dan nog even 2 uur genoten van file op de snelweg tussen Rotterdam en Breda. 

 

Groetjes vanuit België, 

Guybe 

  

Zaterdag 2 oktober 

 

Met Danny#555 om 4.00 uur s'ochtends afgesproken op de landtong t.o. de Stenaline. Gevist met 

wapperlijnen en afhouders, 1 hengel p.p., als aas pieren, zagers en mesheft. Gevist tot 9.00 uur. Helaas 

nog geen gul gevangen, volgende week beter. Naast een aantal postzegels bestonden de vangsten uit 

een paling en een aantal botten.  

 

Groeten Stephan#590 

  

Het was weer vrijdag dus onze visavond en i.v.m. het tij zijn we lekker vroeg weggegaan en waren om 

een uur of 4 aan de zweedse geul waar de hele week al leuk gul werd gevangen. Er werd al vrij snel 

vis op de kant getrokken, welliswaar steenbolkjes maar vis. 



Mijn eerste bolk had ik getjoekeld. Getjoekeld mars? ja getjoekeld Peet.Kreig noû wat, nog nooit van 

gehoord, wat is dat dan tjoekelen? Dat je de vis vals heb gehaakt Peet. Ohhhh lagge man dat ik dat noû 

net weer gemist heb. Ach ja volgende week nieuwe kansen, maar ja nog geen gul gezien. Theo moest 

al vroeg naar huis die moest lampionnen optocht lopen, maar dat vonden wij niet erg want als Theo 

weg gaat gaat de vangst meestal stukken voorruit. En ja hoor Theo was nog niet uit het zicht en bij 

Leon, Sjaak en mijzelf stonden direkt de toppen te bonken. Leon en Sjaak haalde een gul boven en bij 

mij schoot hij los. Sjaak ging gelijk door en had de smaak te pakken. 

 
Bij mij bleven verdere vangsten uit en had mij dan ook voorgenomen dat als ik vanavond geen gul 

ving ik zou stoppen met vissen en vol overgave zou gaan  

 

punniken. Maar gelukkig er kwam er toch nog 1 op de kant. 



 
Leendert stond ook bij ons te vissen en die kwam op een gegeven moment bij ons met een wel hele 

enge vis aan zijn haak, het bleek een zeedonderpad te zijn van 21cm dus een record. 

 

Het was toch weer een leuke avond. Eindstand:Sjaak 3 gullen, Leon en ik 1 gul,Hans 1 paling en 

Leendert die enge vis,verder hadden we ook geregeld steenbolk. 



gr Marcel #12 

Zaterdag middag 2 okt. samen met mijn vader wezen vissen, globaal genomen tussen de Zweedse geul 

en de haven van Maassluis. Gevist van 14.00 tot 20.30, hoog water rond 18.30 uur. Gevist met jojo's 

en lange wapper lijnen tussen de ée'n en twee meter. De vangs was slecht, mijn vader 2 steenbolkjes, 

en ik één. Het was erg druk met vissers, vlak bij ons werd weinig gevangen, een paar baarsjes, wat 

platjes, en steenbolken. Wel hoorden we van Armel dat verder richting de Zweedse geul meer vis en 

ook gullen gevangen werden. Dus de volgende keer daar maar eens proberen. Misschien dan 

meer geluk!  

 

Bert #168 

 

 

Vrijdagavond 30 september ben ik met Arjan #8 en Jan #108 om 20.00 neergestreken bij de Stenen 

Glooiing. Daar hadden we het als nel gezien, want de hoeveelheid krab maakte vissen onmogelijk. 

Toen naar de Landtong getogen en ons geïnstalleerd tussen paal 0 en de eerste strekker. Bij de eerste 

inworp al een gulletje! Dat smaakte naar meer en inderdaad kwam er een handvol steenbolk, nog een 

gul een paar mooie botten en als surpise mooie tong naar boven. Alles gevangen ver weg en op pieren. 

Ook hier was het aas er snel af en was het om de 10 minuten weer ophalen. Arjan en Jan vingen helaas 

alleen maar bolkjes, maar zij raakten ook veel lijnen kwijt. 

  

Gilles #59  

  

Hallo Collega's 



  

Afgelopen donderdag weer even met vismaat *****  ( wil anoniem blijven ) naar de waterweg 

gegaan.   Eerst even langs Teun (maassluis) om het aas op te halen en daarna overgevaren naar de 

landtong.   Ik had het advies gekregen om het tegenover de Stenaline te proberen, maar dit bleek niet 

de plek voor deze avond.   Ik begon sterk te twijfelen of we nog wel een visje zouden vangen deze 

avond.   Dus maar even mijn GSMetje gepakt en even met Tuur gebeld of hij nog wat tips had.   Na 

een peptalk van Tuur een paar honderd meter verkast.   Hier maar weer een lijntje te water gegooid 

(wapperlijn +/- 2 mtr).   Als aas een cocktail van zager, mesheft en pier op een 1/0 haak.   Na een paar 

minuten kreeg ik een flinke doorbuiger en de hengel bleef krom staan, eerst twijfelde ik nog of het wel 

beet was maar na een paar halen met de molen bleek het toch een visje te zijn, een gulletje van 43 

cm.   Even later kreeg ik ook een tik op mijn ander hengel en ook dit was een torretje van 42 cm.   Na 

deze twee visjes geen beet meer gezien maar het was ook al behoorlijk donker.   Later nog een 

palinkje binnengedraaid en dit was ook de eindstand.   2 gulletjes en een palinkje.   Mijn vismaat 

***** had wederom een klotedag en heeft niks gevangen. (vandaar anoniem hahahaha)   Gevist met 

afgaand water van 19:00 tot 22:30 uur. 

  

Groeten 

  

Maurits #336 en Perry.......oops 

  

Donderdag 30 september gevist met Michiel# 164 in de Nieuwe Maas. De tong blijkt nu echt wel over 

te zijn daar. We hebben er gestaan van 19:00 uur tot 02:30 uur en maar één tong gezien. Wel vingen 

we een 5 tal palingen, waarvan de 3 van Michiel wel erg mooi waren. Allen 60plussers! Verder vingen 

we nog een aantal botten. Eén bot was een bijzonder exemplaar. Botten, scharren en schollen 

zwemmen in het larvenstadium verticaal net als alle rondvissen. Als ze wat groter worden dan 

kantelen ze links of rechts om, en worden dan zgn platvissen, met één kant met pigment en één witte 

onderkant. Deze bot had er of wat langer over gedaan, of zwemt nog steeds verticaal rond. Wat 

bleek....hij had twee bruine kanten en zij ogen stonden bijna op zijn "rugvinzijde". Zijn borst vinnen 

stonden nog net als bij rondvissen en zijn anaalvin liep niet door. Ik denk dat dit niet veel voor komt.  



 

 
Na het fotograferen hebben wij hem netjes weer laten zwemmen. Groeten Rob#50 

  

  

Vrijdag van 14.30 tot 20.00 gevist vanaf de Rozenburgse landtong. Als aas stinkzagers en zeepieren 

aan lange wapperlijnen en haakmaat 3/0. Tot 19.00 alleen maar kleine steenbolk gevangen, in totaal 



een stuk of 15. Het laatste uur, over hoge water heen, ving ik gelukkig nog een gulletje van ca. 30cm 

en twee wijtingen (voor mij de eerste van dit seizoen) van ca. 25cm.  

Bert #487   

Woensdagavond 29 september (18.30-23.30 uur) het overgebleven (gratis) aas van de 

Oosterscheldetrip met de personeelsvereninging  gaan opvissen in de Waterweg bij Maassluis. De 

zagers waren nog  prima, de pieren wat slapjes maar goed genoeg om mee te vissen.  Ook moest het de 

vuurdoop worden voor mijn onlangs aangeschafte  Daiwa Emblem Pro. Met hoogwater begonnen en 

grotendeels gevist  in de ebstroom die een dag voor springtij nogal heftig was. De  vangst was 

gevarieerd en begon met 8 steenbolken (15-20 cm),  vervolgens een wijting en een gul van 42 cm. Na 

21.00 uur viel de  vangst, tijdens de gierende stroom, stil totdat ik een tong van 33 cm  binnendraaide 

die haaknummer 1 in z'n bek had geklemd (wel  makkelijk onthaken). Bij de laatste keer ophalen 

kwam er zowaar  nog een wedstrijdbotje van een centimeter of 10 boven. Vijf soorten  vis, goed weer 

en m'n eerste gul van het seizoen aan de wapperlijn  en mijn nieuwe Daiwa. Een lekker begin van de 

najaarsvisserij. 

 

Tot volgend vangstbericht of op Zilt 2004 

 

Groeten Cor #475 

  

Donderdag 30 september 2004 van 20.00 tot 23.30 uur (het was omstreeks 21.45 uur laag) gevist aan 

de Stenen Glooiing met vismaat Jan #481, Ferry en Arjen. Als aas hebben we kweekzagers en 

zeepieren van enkele dagen oud gebruikt. Ondanks de gunstige vooruitzichten viel het weer een beetje 

tegen: (mot)regen en een vrij harde wind uit het zuidoosten. Over de vangsten kan ik vrij kort zijn: Jan 

2 scholenbaarsjes en een bot, Ferry en Arjen niets en ondergetekende 1 scholenbaarsje. Dat viel dus 

bitter tegen. Daarnaast brak zowel bij Ferry als bij ondergetekende bij de eerste worp direct al het 

topoog af (toeval?), hebben we allemaal diverse onderlijnen verspeeld en ben ik zeker 100 meter lijn 

kwijtgeraakt wegens lijnbreuk. Als klap op de vuurpijl werden ook de haken nog eens om de 10 

minuten helemaal leeggegeten door de krabben. Die rotbeesten zitten er dus nog steeds. 

 

Samengevat een wat ongelukkige avond. 

 

Ik wil hierbij nog wel het volgende opmerken. De hele avond heeft de UK-190 met sleepnetten heen 

en weer gevaren langs de Stenen Glooiing op hooguit 200 meter uit de kant. Het gaat nu dus blijkbaar 

al zo ver dat de beroepsvissers zelf tot in de Waterweg met sleepnetten langs de kant vissen. Ik snap 

echt niet dat dit is toegestaan, niet alleen vanwege het gevaar voor de overige scheepvaart, maar ook 

omdat ze het kleine beetje vis dat er nog zit in de Nederlandse wateren op deze manier ook nog eens 

wegvissen. Bedankt beroepsvisserij en jongens van de UK-190. Ga vooral zo door, want dan maak je 

heel veel vrienden!!! 

 

Groetjes, 

Kees #482. 

  

  

Donderdag 30 september wezen vissen op de kop van de papegaaienbek. Van 07:00 uur tot 12:00 uur. 

Het weer was perfect helaas de vangst minder. Gevist met zagers ik ving 1 zeebaarsje van ongeveer 

15cm en me vismaat 2 van ongeveer 25cm. (deze zwemmen natuurlijk weer vrolijk rond). Toen we 

aan kwamen zagen we nog een paar jongens staan vissen die heel de nacht hadden gevist met kunsaas 



maar ook met garnalen, zij haden meer geluk en hadden een paar flinke zeebaarzen. Ook werden we 

nog verrast door een zeehond, vandaar misschien de slechte vangst?? 

groeten Danny# 704 

  

Dinsdag 28 september naar een stek geweest die dit jaar op een enkele dag na nog weinig vis heeft 

opgeleverd. Maar soms zitten er in het naseizoen van die HELE grote tongen... Dus om 18.00 me 

geïnstalleerd aan de Papegaaienbek en even later voegde Rens #100 zich bij me. Dat er toch nog 

regelmatig gevist wordt op deze stek bleek wel uit de hoeveelheid lijn die in het water lag en de 

onderlijnen die al snel werden opgevist. Sommige lijnen lagen echter in het water en dat maakt inhalen 

soms erg lastig. Gezellig was het wel, vooral toen al snel de toppen heftig te keer gingen. Helaas 

bleken het vooral krabben en steenbolkjes te zijn. We visten met zagers en pieren, met dwarrellijnen 

en afhouders. Naarmate de avond vorderde bleven de bolkjes actief. Toen het donker werd kwamen ze 

wel dichter onder de kant, een meter of 30, en werd er ver weg niets meer gevangen. Stiekem nog even 

met de feeder gevist en een meter (!!!) uit de waterlijn nog een paar baarsjes van een cm of 20 

verschalkt en een paar botjes. Rens bleef ook gestaag bolkjes vangen, maar toen om 22.30 de regen in 

alle hevigheid losbarstte hielden we het toch echt voor gezien. Resultaat: een leuke avond met een 

diversiteit aan vis (ook nog zwarte grondel en een kleine wijting), maar geen grote vis. 

  

Gilles #59   

  

Aangezien Rob#50 na zijn vissessie aan de Berghaven nog aas over had en ik nog een portie zeepieren 

van afgelopen zondag in de koelkast had liggen rijpen, hadden we besloten om misschien voor de 

laatste keer dit jaar op de tong te gaan vissen in de Nieuwe Maas bij de Shell olieraffinaderijen. Rond 

18.15 uur was ik ter plaatse en gelukkig hadden we het rijk alleen. Het tij was al afgaand (HW om 

16.39 uur) en het stroomde lekker. Toen mijn eerste met pieren beaasde onderlijnen in het water lagen, 

kwam Rob er net aanrijden. Hij had zelfs aan mijn avondeten gedacht want hij had een overheerlijke 

zelfgerookte makreel voor me meegenomen. Zoals gewoonlijk deden we ons beklag over het weer en 

de weersvoorspellingen. Af en toe viel er een spatje en de wind was vlagerig, min of meer parallel aan 

de Nieuwe Maas. Al snel bleken de zagers bij de tong favoriet want Rob had al twee tongen op kant 

liggen toen ik nog op mijn eerste beet stond te wachten. Maar even later was het mijn beurt en aan het 

touwrekken voelde ik al dat het een flinke paling was. Deze was 64 cm, later volgde er nog een van 62 

cm. Rob ving al snel zijn derde tong. Even later had hij beet toen hij met zijn lijn achter een van de 

grote houten palen in het water kwam vast te zitten. Gelukkig lukte het om de lijn weer vrij te krijgen, 

maar toen zat het lood vast op de bodem en ging zijn lijn alsnog verloren. Weer later dacht ik weer een 

mooie paling aan de haak te hebben geslagen, maar dit bleek een bot van 32 cm te zijn. Rob ving zijn 

vierde tong waarbij hij twee andere lijnen mee naar boven haalde. Eén daarvan was van zijn andere 

hengel en de andere was zijn eerder verspeelde lijn met daaraan een bot. Rob kon zijn geluk niet op. 

Kort daarna kreeg ik een paar flinke klappen op mijn linker hengel en met het inhalen ging dit gebonk 

onverminderd door. Weer een dikke paling? Met verbijstering zagen we een gul van 39 cm aan het 

wateroppervlak verschijnen. Gul zo ver stroomopwaards va n de Nieuwe Waterweg en dan ook nog 

aan een rode afhouder met haakje 8? Het zal je maar gebeuren. Daarna ving Rob zijn vijfde tong, een 

paling van ongeveer 50 cm en nog een paar botjes. Ik ving nog een tongetje en ook nog een botje. In 

middels was het weer omgeslagen tot een niet mis te verstane regenbui zodat we allebij binnen de 

kortste keren een zeiknatte onderbroek hadden en het water ons in de schoenen stond. Ergo: tijd om 

naar huis te gaan. Wederom een zeer succesvol visavontuur dus met voor Rob maarliefst 5x tong 

(waarvan 2x 30+), 2x bot en één mooie paling en voor mij 2x dikke paling, 1x gul en 2x bot. Het 

tongseizoen is echt nog niet voorbij! 



     

    



    

Groeten, 

  

Rob#50 en Michiel#164 

  

Vanavond 27-09-04 van 19:30 tot ongeveer 22:30 uur gevist vanaf het strand in Renesse. Het was som 

21:00 uur laag water. De omstandigheden waren  optimaal prima weer met  nagenoeg geen wind.  Het 

was ook niet druk. Echter  de vangsten waren niet spectaculair. Ik had in totaal vijf visjes, namelijk  4 

(te) kleine Wijting en een Zeegrondel. Bij een collegavisser een  vijftigtal meter verderop was het van 

hetzelfde laken en pak. Enkel kleine  Wijting en geen Tong. Ik heb zelf gevist met zeepieren  en de 

medevisser  viste met zagers. Dit maakte geen verschil. Het lijkt erop dat de  zomervisserij over raakt 

en dat  de wintervissen dit jaar vroeg zijn. 

 

Vangze 

 

Wout#154 

  

  

Aangemoedigd door de vangstberichten van afgelopen zondag, ben ik vandaag, maandag 27 

september, naar de Waterweg gegaan om mijn ongebruikte aas van zondag te water te laten. Inderdaad 

er zit weer gul in de waterweg, wel aan de maat, maar klein van stuk.Ik ving met combinaties van 

pieren en zagers mijn eerste kant-gulletjes van dit seizoen 37 en 41 cm. Op de boot zou ik ze weer 

hebben laten zwemmen, maar het lijkt wel of je aan de kant hebberiger bent, trouwens ze hadden zo 

diep geslikt dat terugzetten toch maar tot krabbenvoer had geleid. 



    

 Gevist van opkomend (13:30 uur ) over hoog (15:00 uur) tot 17:30 uur. De door Michiel geschetste 

lange wapperlijn deed het inderdaad het beste. Lekker in de zon gezeten met het windje in de rug. 

Groeten Rob#50 

  

Zondagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur wezen vissen op de maasvlakte met dennis#662, danny#555 en 

cor. Als aas zagers. Vangsten bestonden uit steenbolken(heel veel), een behoorlijke bot, 2 zeebaarzen, 

een pitvisje en een enorme krab. 

 
 Alles zwemt weer, behalve de steenbolken, deze werden verorberd door gulzige kokmeeuwen zodra 

ze netjes onthaakt en teruggezet werden. 

 

grtz. Stephan#590 

  

  



Maandagmiddag snel even pieren en zagers gehaald en daarna van 15.45 tot 18.45 gevist in de 

Waterweg vanaf de Rozenburgse landtong. Zonnig weer met de wind heerlijk in de rug. Gevist met 

lange wapperlijnen met cocktails als aas. Ik was de tweede hengel nog aan het optuigen toen mijn 

eerste hengel al stond te dreunen. Het zal toch niet, dacht ik nog. Maar jawel hoor, de eerste worp 

leverde binnen vijf minuten gelijk een gul van 53 cm op. Een half uurtje later kwam de tweede gul aan 

de kant, ditmaal 42 cm. Vervolgens was het lange tijd over met de gullenpret, want er kwam alleen 

nog steenbolk aan de kant. Eindelijk, om 18.30, weer een flinke dreun op de top en vervolgens het 

heerlijke gevoel van "bonkende vis". Dit moest een beste zijn want de top stond behoorlijk krom. 

Tijdens het indraaien raakte mijn lijn helaas verward in een plastic zak vol met water met als gevolg 

dat ik het hele zware zaakje nog maar heel langzaaaaaaaaam kon binnendraaien. En je raad het al, zo'n 

meter of 15 uit de kant zwom de vis tussen de stenen en zat ik muurvast. Geprobeerd de plastic zak uit 

mijn lijn te krijgen maar dat lukte niet. Hengel nog een kwartier laten liggen in de hoop dat de vis zich 

loszwom maar zonder resultaat. Toch nog een keer flink trekken, bam lijnbreuk op de voorslagknoop. 

Omdat de ebstroom er inmiddels ook behoorlijk inzat waardoor het lood binnen no time langs de kant 

lag, de hengels maar ingepakt en toch met een goed gevoel naar huis gegaan. De eerste gullen van het 

seizoen zijn binnen.  

grtz, Bert #487    

  

Zondagavond 26-09-04 in Schiedam aan de boulevard staan vissen. Ik had de hoop wat bot of tong te 

vangen. Eerste worp leverde direct 2 fraaie botten op! Zo dit  wordt een topavond dacht ik gelijk! In de 

komende 3  uur daarna geen stootje meer gezien, en nog 1  postzegel naar boven gehaald. Het tij was 

niet  gunstig, maar ik had toch wel iets meer verwacht. Maar voor mij wederom een avond erg weinig 

vis.  Hoorde dat de gul al weer binnentrekt, misschien  wordt dat nog wat dit jaar! Met vriendelijke 

groet, 

Bas Overheid 

Op zondag 26-09 getriggerd door het mooie weer (eindelijk) en weinig wind naar het waterkantje 

vertrokken om waarschijnlijk aan mijn laatste tongensessie van het jaar te beginnen. Diep (heel diep) 

water opgezocht en om 12:00 uur lagen de twee onderlijnen met stinkende zagers erin. Eerste twee 

uren veel bot en een voorn????, hierna volgden in rap tempo 4 tongen (alle 30 cm plus en mooi dik) 

gevolgd door wat meer bot en een mooie paling. De totaalscore om 18:00 uur was 16 botten, 4 tongen, 

1 voorn en een paling. Verder nog een mooie vis verspeeld (heel groot, want dat zijn zwe altijd als je 

ze niet gezien hebt). Verder vernam ik later van enkele viscollega's dat op de waterweg aardig wat 

gulletjes gevangen werden, wellicht deze week vrijdag de mini-haakjes 8, maar eens inruilen voor een 

sleeplijn met een degelijke gullenhaak met wat pieren en mesheften ipv de zagers. 

 

Groeten, 

Carlo #436 

  

  

Vrijdag ben ik weer eens naar het water getrokken, Leonard en Andre waren er al, en toen ik 

arriveerde lag er 1 paling in de emmer. 

We hebben op het havenhoofd in Schiedam gestaan, omdat de noordwestenwind een andere stek 

onvisbaar maakte. 

De eerste inworp leverde meteen een paling op, de tweede een tong de derde een tong en de vierde een 

botje. 

Dat ging lekker dus, verder heb ik twee uur later nog een paar botjes gevangen. 



Lekker gevist tussen de stortbuien door, Leonard heeft ook twee tongen en een mooie paling bij 

gevangen en een paar botjes en Andre helaas niets. 

Arjan #8 

  

Zondag 26 september afgesproken om de gullen in de Waterweg te gaan belagen met de Delftse 

gullenmeppers Andrew#311, Donald#313, Theo#48, en Peet#1,3. Ook Leon#1 en Simone#16 waren 

van de partij en Hans#366 kwam 's middags nog even buurten. Om 11.00 uur aangekomen bij de stek 

waar een hardloopwedstrijd voor doven en blinden op het punt stond om te beginnen. Het is maar goed 

dat die op het fietspad werd gehouden, want op de openbare weg zouder er weinig de finish hebben 

gehaald met zo'n mentaliteit van ik ga niet aan de kant voor auto's. Maar het was zondag, de zon 

scheen, de Waterweg zat vol met gullen, dus gewoon de rust bewaren, vriendelijk lachen en hopen op 

een enorme hevige maar korte hagelbui. Helaas, het mocht niet zo zijn. 

Goed, Theo en Donald stonden er al en ik schaarde mij rechts naast Theo. Het was opkomend water en 

het stroomde redelijk hard. In eerste instantie gevist met een paternoster met twee 0.5 m haaklijnen. 

Dat gaf alleen maar steenbolken en veel gelach van de linkerkant waar al een paar gullen op de kant 

lagen. Dus maar even gaan buurten bij Donald en Andrew om te kijken hoe het wel moet. Die hadden 

het zo druk met gullen vangen dat ze gedacht moeten hebben dat ze me beter een onderlijn konden 

geven i.p.v. uitleggen hoe je die moet knopen. Dat bleek nog niet eens zo moeilijk want waar het op 

neer komt is een grote haak aan een hele lange wapperlijn van 2 m. En met een cocktail van pieren en 

(zachte) krab wilde het toen ineens wel lukken! Twee mooie gullen van 42 en 43 cm (nieuw P.R. maar 

niet doorvertellen) konden het buffet niet weerstaan en steenbolken heb ik ook niet meer gezien. 

H-E-E-R-L-I-J-K G-E-V-I-S-T dus! 

  

Groeten, 

  

Michiel#164 

  

2 weekjes vakantie in Zeeland gehad, waarvan een aantal uurtjes gevist.  Hierbij kort samengevat: Op 

8 en 9 september s'avonds geprobeerd met kunstaas baars te vangen bij  Burgsluis, helaas was dit 

niets. Op 10 september s'avonds lukte het wel, 1 baarsje van 30 cm (die weer zwemt)  gevangen met 

een zager op de grond. Op de 15e  s'avonds gevist aan de  banjaard. Na een uur lang alleen maar 

vastzitten en onderlijnen verspelen  maar naar huis gegaan. De volgende dag weer geprobeerd, een 

paar 100 meter  verder, weer bijna hetzelfde: veel vastzitten, lijnen kwijt, en ook nog eens  constant 

lege haken. Niets gevangen. De dag erop nogmaals geprobeerd op een  andere stek: 2 uurtjes gevist, 

resultaat: 1 grote noordzeekrab. Op de 19e weer naar de banjaard, gevist van 22:00 tot 3:00. Resultaat: 

1  grote krab en 3 tongetjes. De avond erop eens een andere stek genomen, nl  het strand van Renesse. 

We hebben samen daar tientallen wijtinkjes gevangen,  en ook nog wat bolkjes. Helaas was het de 

slag: 10-15 cm, dus allemaal  teruggooien. 

 

Groet, 

 

Huut uit Woerden #505 

  

  



Naar aanleiding van de vangstberichten van de laatste 2 weken (gulvangsten) zijn we met het V-team 

op zondag 26 september (ja inderdaad niet op vrijdag !!!!) ons geluk gaan beproeven in de Zweedse 

Geul. Natuurlijk voor veel mensen een waardeloze stek met veel vastzitten, maar dat krijg je met kort 

onder de kant vissen. Er zit nu eenmaal een hele lastige richel. Nu zijn wij van het V-TEAM wel 

vissers die graag een eind wegswiepen,dus geen probleem zou je denken. Wel dus !!!. Maar laat ik bij 

het begin beginnen. Ik zou om 10.30 uur Donald ophalen omdat Peet 1,3 daar geen tijd voor had. Later 

bleek dat Peet liever rond die tijd een ritje deed met 4 dames in zijn auto. Deze dames moesten naar 

een of andere beurs, maar dit ter zijde. Ieder zo zijn eigen smoes. Om 10.15 uur je jas aantrekken en 

merken dat je sleutelbos zoek is. Nou ik kan je vertellen dat dat een slecht begin van een visdag is. 

Later blijkt dat ik in de drukte van de dag ervoor mijn sleutels in de deur van het kelderhok heb laten 

zitten. Er was dus iemand zo vriendelijk geweest om de sleutels in de brievenbus te gooien. Heel 

hartelijk dank hiervoor, want voor hetzelfde geld is je kelderhok leeg en kan je voorlopig niet vissen. 

Maar goed je staat dan toch om 10.31 voor de deur bij Donald, die helemaal pistoff is, WAAR ZIT JE 

NOU !. Toen ik vertelde dat ik per ongeluk eerst mijn feeders had ingeladen en dat ik die moest 

omruilen voor mijn K2, was het goed. Dus wij op weg. Bijna bij de Zweedse Geul, begon de ellende al 

(dachten we ), er liepen heel veel mensen in van die strakke broekjes. Dus wij dachten dat er een of 

andere kincky party bezig was. Het bleek dus een hardloopwedstrijd te zijn. Maar goed, je moet toch 

naar je visplek rijden, en opzij gaan ho maar, want het is hun dag, hun hardloopwedstrijd, hun 

hardlooppad, hun mooi weer, hun start, hun finish, hun parcours, hun, hun, hun, hun. DUS, je houd je 

in en rijd met 0,0000000001 per uur langzaam naar je visplek. Eenmaal daar aangekomen moest ik 

Donald weer wakker maken. Maarja dan kon hij tenminste lekker uitgerust gaan vissen. Op de visplek 

was het ongeveer laag water op dat moment. Met z'n tweeën een plekje gezocht. Op dat moment 

kwam Michiel ook aan. Een ieder ging toen zijn eigen gang. Na een half uurtje kwam Peet 1,3 ook 

aanwandelen die volgens mij ook blij was dat hij al die kippen kwijt was. Hij had zijn wagen 

geparkeerd op de spoorwegovergang, zei hij, omdat hij niet langs die *-1!`*^$%5 (vul zelf maar 

in)kon. Maar goed ff terug naar het vissen. Wanneer we naar rechts keken, zaten daar volgens mij wel 

20 vissers. dus dat betekent dat er toch weer gul zit. Er werd door de boys ook inderdaad af en toe een 

gulletje gevangen. Allemaal van een cm. of 45. Michiel en ik vingen steenbolk, maar daar kom je niet 

voor. Leon, Donald en Andrew vingen wel hun gulletje. Op een bepaald moment was ik zoals vaak 

een beetje aan het wandelen, toen Donald ineens riep, THEO BEET. Ik gelijk zo van, JAJA. Ik zag 

geen beweging in mijn hengeltop, maar ik dacht, laat ik voor het gezicht maar inhalen. De eerste 20 

meter was er inderdaad niets aan de hand, MAAR toen ineens de ouderwetse BONKEN op de hengel. 

En dan gaat het bloed ineens een stuk sneller stromen. Op zo'n moment voel je dat het een grote is, en 

dat word ook nog eens bevestigt door je collega vissers die zeggen dat je top zwaar doorbuigt. En vlak 

daarna weet je weer dat je aan de Zweedse Geul staat, VASTLOPEN. Op advies van Donald leg je je 

hengel even neer in de hoop de vis zich loszwemt. Maar vergeefs. Als je dan naast mij staat dan leer je 

wat nieuwe woorden. Maar goed, om een kort verhaal lang te maken "ZE ZIJN ER WEER ". We 

hebben gevist over het hoge water.  

 



     

     

     



 

Groeten van het V-TEAM. 

  

  

Zondag 26-09-2004 weer in de waterweg wezen vissen van 10.00 uur tot 17.00 uur de hele dag wel 

lekker staan vangen 9 gullen tussen de 40 en 50 cm aan de kant en 1 verspeelt tussen de blokken en 4 

bolkjes mijn vader 3 gullen ook rond de 45 cm en 2 bolkjes  de bolkjes zwemmen weer (voor zover ze 

het over leven)   voor mij staat de teller met vorige week zaterdag alweer op 11 

  

vangse allemaal en de groeten 

  

robert 561 

  

Afgelopen vrijdagavond samen met mijn vismaat Eric gevist op de waterweg op de steiger vlak voor 

de kering. We hebben gevist van 19.45 uur tot 0.45 uur. Mijn 1e worp bestond gelijk uit een triplet 

bolken. Ik heb er nog 2 bij gevangen en mijn 1e tong van het seizoen, deze was 30cm. Eric zijn vangst 

bestond uit 3 bolkjes en een gul van 48cm. Verder was het kut. Windkracht 98 op je bek en regelmatig 

plensbuien. Volgende week gaan we het weer proberen. 



 
 

Vangse 

 

Marco (526) 

  

  

zaterdag 25 sept met opkomend tij in de botlek geweest samen met Hans 262. Maar de vangsten waren 

zeker niet om over naar huis te schrijven ( dus schrijven we het naar de Eurovissers). We brachten 

alleen piep kleine botjes (vlinders volgens Leon) op de kant, een paling en met de laatste haal nog een 



inlegkruissie. Let vooral op het formaat van de vis op de foto, dit word de trend bij de wedstrijden.  

 

Slappe lijnen Willem # 32 

  

Donderdag 23-9-2004 

  

Het weer zag er niet al te best uit ,windkracht 7 met uitschieters naar 8 . Toch maar gaan vissen op de 

waterweg nabij de A.V.R. Erik stond al te vissen en wij besloten om een kleine km verder te gaan 

staan met onze kop in de wind. De vangsten voor mij waren in het begin zeer slecht ik wist maar 70 

cm aan vis te vangen ( 2x paling) voor het hoge water terwijl Cor er de een na de ander er uit haalde 

.Na het hoge water kreeg ik ook eindelijk beet en wist nog net van Cor te winnen met 1 vis verschil 

.Dit kwam overigens omdat Cor het zo nodig vond om zijn gevangen tong 30+ weer de vrijheid te 

geven wat eigenlijk niet de bedoeling was geloof ik wand Erik hoorden hem op 1 km vloeken 



HAHAHA.Ondanks de harde wind en regen toch lekker gevist . 

   

Tot volgende week  wanneer ik waarschijnlijk mijn eerste gul gaat landen . 

  

Gr Ricardo. 

  

vrijdag 24-09-2004  om 12.00uur weer eens richting waterweg gereden om mijn hengels eens lekker in 

de wind te laten gieren ...  na eerst wat aas te hebben opgepikt bij avi centra stond ik dan 

omstreeks  15.30 lekker te vissen .. nou ja lekker !!! het waaide als een gek en alleen de aanbeet van 

jaws was  nog te registreren...  kreeg als extraatje ook nog zo nu en dan een flinke bui op mijn harses 

maar  gelukkig bleek mijn iso  waterdicht te zijn ...  ik had voor de verandering maar eens wat nieuw 

licht aangeschaft omdat ik  vind dat de petromax op de waterweg een beetje overbodig is geworden !! 

ik  heb me dan ook een hoofdlampje aangeschaft en een paar houdertjes met  breekstaafjes.. dit in 

combinatie met de altijd schemerige toestand aan de  waterweg(buurt van kering) bleek dus voldoende 

te zijn om een geslaagde vis  sessie te hebben ... ik had licht genoeg om alles te zien , ook op 

de  momenten dat er geknoopt moest worden of dat er lijntje uit de war gehaald  moest worden ...  kwa 

vissen had ik het gevoel dat het met de sterke wind niet veel kon worden  !! in ieder geval met de tong 

waarvoor ik was gekomen had ik weinig hoop...  de eerste 5 uur bleek dit ook zo te zijn want geen 

beetje gezien ... toen het éénmaal donker werd veranderde dit snel maar groots is het niet te  noemen ... 



 
de uiteindelijke stand : 

 

2 bolkjes 3 botten en 1 paling en ook nog een mooie krab !!! op de paling na  

zwemt het toch wel kleine spul weer rond ..  geen wereld vangst maar gezien de omstandigheden ook 

niet verkeerd ... en beter iets dan niets toch ?? 

 

groeten Erwin 

  

  

Donderdag 23-9 

Vanavond weer eens lekker rustig alleen aan het vissen geweest. Ricardo die zou ook de buien en de 

wind komen trotseren en heeft dat samen met Cor Doeve gedaan aan dezelfde kant van de WW als dat 

ik stond. 'kBen op zoek gegaan naar een stek waar  je een beetje in de luwte kon staan, deze gevonden 

(AVR). Afijn af en toe een stormachtige wind wat wel lastig was om je onderlijn op de juiste plek te 

krijgen. Hij bleef nog net niet op de kant liggen. Maar vis zat er wel, al was het niet ontzettend veel, 

klagen hoefde niet.Totale vangst wat mij betreft was: 3 mooie palingen; 2 leuke tongen, wat 

stinkbotten en 3 vissen met van die grote ogen en als je ze weer poogt  te laten zwemmen geven ze de 

pijp aan de welbewuste Maarten. Het was dus weer een lekker visavondje. 

  

Vangzzzzzzze Erik#331 

  

Eurovissers Spro Beach Cup verslag Jos Mels #121 

Afgelopen week hebben de Krimpenezen Leo, Armel en Jos nog op het laatst besloten om toch nog 

mee te doen met dit mooie evenement.  

Voor ons drieën een geheel nieuwe ervaring.  

Leo belde een rondje en nadat we de dames beloofd hadden om een mooie auto als prijs mee naar huis 

te nemen stond het licht op groen. 



Nog ff allerlei lijntjes knopen, aas regelen en zorgen dat we uitgeslapen aan de start zouden komen! 

Zondag om 6.00uur vertrokken om op tijd in Koudekerke te zijn. Ruim op tijd zaten we aan de koffie 

en hadden we onze plekkies toegewezen gekregen. 

 

Henk heeft nog even wormen staan zoeken en had er zoveel dat de klep van zijn auto niet meer dicht 

wilde! 



 

 Nog even overleg wie met wie mee ging rijden en vervolgens gaan met die banaan! 

Ondanks het feit dat er zoveel deelnemers waren stonden bv Artur en Leo bij elkaar, Dick en ik, 

Edwin en Armel dit maakte het natuurlijk wel wat gezelliger.Gezamenlijk naar het strand, maar eerst 

een lekker stukje klimmen  het duintje over!  

Ruim op tijd stonden we op onze plaats op ons gemakje in de zon  de hengels op te tuigen. Dick stond 

naast me en Sjaak een nummertje of 5 terug. 

Knal om 10 uur exact klonk het startschot en 10 seconden later was iedereen aan het vissen. Bij mij 

begon het goed binnen 5 minuten een tik en ongeduldig als ik ben stond ik gelijk al te draaien. En 

jawel een baarsje van 22 cm. Dat begint goed dacht ik en snel wisselen met het lijntje en hoppa daar 

lag hij weer. binnen 3 minuten weer tik en kwam mijn tweede baarsje van 30 cm naar boven. Dick 

dacht "wij staan goed" en dat dacht ik dus ook. Helaas kwam na zo´n drie uur voeren bij Dick z´n 

enige baarsje naar boven, maar was er wel blij mee want hij was van die ellendige nul af. 



 

Weer lege haken, hoe kan dat nou dacht Dick, maar gelukkig kon Dick de lol er wel van inzien 

De reden dat continu de haken leeg waren kan je op de volgende foto zien, ik denk dat de meeste 

vissen op de vlucht waren voor deze monsters. 

 



Bij mij is het gebleven bij die twee baarsjes, waar ik natuurlijk achteraf best nog blij mee bent. 

Exact om 14.00 uur klonk het eindschot en stonden zo´n 320 vissers hun hengeltje binnen te draaien. 

Spullen netjes inpakken (hè Leo) en in het zonnetje terugploeteren over dat lieve duintje.  

Aangekomen bij de Couburg (sporthal) eerst maar even wat te drinken gehaald, en dat smaakt na zo´n 

wandeling! 

 



 

Napraten hoe slecht het wel niet was en wachten, wachten, rad van fortuin, en nog een keer en nog een 

keer net zovaak dat iedereen dacht ik koop maar wat lootjes want dan stopt dat wel. Om een uurtje of 

vier was het dan zover de uitslag! De eerste Eurovisser met prijs was Gilles, hij heeft zich op een hele 

mooie 17e plaats weten te vissen wat een mooie hengel opleverde. De tweede gelukkige (of zouden 

die smurven gewoon echt kunnen vissen) was Arjan, met de 32e plaats, hetgeen hem ook een mooie 

hengel opleverde. 



  

Zo te zien dacht Gilles mmmmm het kan er mee door maar ik kwam eigenlijk voor die auto (en dorst 

dat we hadden).  

O ja tussen het wachten door won Gillen ook nog ff een koffieapparaat op een van de lootjes, het was 

dus echt wel zijn dag! 

 



Na een grondige inspectie door de kenner deed Arjan tevreden de hengel in het hoesje.  

Tevens kan je zien dat Sjaak met het mes zeg maar messen op tafel aan het vissen is geweest, maar 

ook voor hem mocht het niet baten. 

 

  

Hier op de achtergrond stond tie´dan, nou ja we hebben hem toch even in het echt mogen zien. De 

voorzitter bergt z´n bril op, en voorbij was het feest. Al met al vond ik een hele leuke ervaring om met 

zoveel personen aan het strand te staan, en bovenal was het gezellig.  

Iedereen die getwijfeld heeft en uiteindelijk niet heeft meegedaan kan ik zeggen voor een volgende 

keer gewoon doen want het was leuk! 

Hierbij nog even de uitslagen van de eurovissers! 

EUROVISSERS UITSLAG - SPRO BEACH CUP 2004 

Eind Kl. Ind. Kl. Krps Kl. Vak Plaats Deelnemer Vereniging Korps Cm Ex Gr. Vis 

17 4 4 E65 373 Gilles Traas Eurovissers Harm Nuis 1 7 124 4 37 

39 8 8 B44 121 Arjan van Drunen Eurovissers Harm Nuis 1 7 74 4 19 

70 14 14 C75 229 Mevr. Verlinde (D) Eurovissers   51 3 51 

80 16 16 C59 213 Arthur van Tienen Eurovissers Harm Nuis 1 7 44 2 22 

87 18 18 D60 291 Jos Mels Eurovissers   52 2 30 

138 28 27 A65 65 Henk Verlinden Eurovissers Harm Nuis 1 7 36 2 18 

151 31 31 E60 368 Jeroen Brand Eurovissers Harm Nuis 2 22 39 2 20 



188 38 37 B67 144 Michiel Jansen Eurovissers Harm Nuis 2 22 18 1 18 

199 41 41 D58 289 Dick van Duin Eurovissers Harm Nuis 2 22 17 1 17 

212 50 50 A52 52 Gerard Bodaan Eurovissers Harm Nuis 2 22 0     

212 50 50 C1 155 Armel Spee Eurovissers   0     

  

Gisteren naar Koudekerke geweest om de eer van de eurovissers te redden op de Spro Beach Cup. Ik 

moet toegeven dat dat niet helemaal gelukt was, maar ons aller Gilles wist zich toch mooi op te 

werken naar een 17de plek, een vierde plek in ons vak. Ik stond wel bij Gilles en Arjan R. in het vak 

(naast de golfbreker welteverstaan) maar ik kwam helaas niet verder dan een baarsje van 20 en een 

scharretje van 19 centimeter. De rest van het korps wist al niet veel beter te presteren. Voor mij bleek 

wel dat ik nog veel bij moest leren als blijkt dat Arjan R. winnaar wordt met 20 vissen en een nog 

behoorlijk aantal onder de tien centimeter. Verder wel een geslaagde dag met mooi weer, gezellige 

mensen, een goed gevulde prijzentafel en een goede organisatie. Volgende keer weer!!! 

Groetjes Jeroen 

  

  

Zondag 19 september meegedaan met de Spro Beach Cup in Zeeland. Om 06.30 vertrok ik naar 

Koudekerke, waar de kantnummers aan 335 deelnemers werden uitgedeeld. Daar aangekomen bleken 

er maar liefst 18 Eurovissers een gooi naar de hoofdprijs, een auto, te doen en zat de sfeer er gelijk 

goed in!! Zelf had ik geloot op plaats nummer 373 in Vak E, dat was naar het westen toe. Jeroen #302 

zat 5 plaatsen verder en even later bleek dat Arjan Rijnberg van het Shakespeareteam naast me had 

geloot. Daar was ik niet ontevreden mee, want stiekem kun je veel van zo'n crack leren. Om 10.00 

uur klonk het beginsignaal en vlogen de onderlijnen richting Zeeuws-Vlaanderen. Twee uur later was 

ik niet zo enthousiast meer, want er werd weinig vis gevangen en ook mijn teamgenoten hadden nog 

maar een enkel visje. Zelf had ik nog niks, maar wat veel erger was, was dat die Rijnberg naast me de 

ene na de andere vis stond te vangen. Iedereen stond gefrustreerd te kijken en alhoewel ik alles bij hem 

afkeek, had ik halverwege de wedstrijd nog geen vis. Dan eindelijk een visje, een pitvis van 7 

centimeter, dus om de frustratie compleet te maken een niet tellende vangst. Terwijl ik een onderlijn 

stond te beazen hoorde ik even later mijn hengel klepperen en vanaf het strand betekent dat meestal 

wel een redelijk vis. Het was ook tijd om op te draaien en een doublet grote bot en zeebaars was mijn 

deel. De 0 is weg!!! Terwijl om me heen de vangsten terugvielen schakelde ik over door met grote 

steekzagers ver weg te vissen en dat leverde nog twee dikke botten op. Uiteindelijk bleek de 124 

centimeter goed voor de vierde plaats in het vak en de 17e over-all. Het mocht geen betoog dat mijn 

buurman uiteindelijk welverdiend met de auto aan de haal ging. Bij de prijsuitreiking bleek 

teamgenoot Arjan zich ook in de prijzen te hebben gevist met een 38 plaats, maar helaas kwamen we 

als korps niet bij de eerste tien. Veel ervaringen rijker en met een roodverbrande kop keerde ik om 

17.30 huiswaarts. 

  

Gilles #59 

  

  

Zondag 19 september 2004 met vismaat Jan (#481) meegedaan aan de Spro Beach CUP 

strandviswedstrijd tussen Vlissingen en Zoutlande. De omkomst was groots, maar de vangsten waren 

minimaal, oftewel nul komma nul (zelfs geen beetje gehad!). Wij waren ingedeeld in het 3e vak net 



voorbij het Nollestrand. Als aas hebben we pieren, mesheften, kweekzagers en slikzagers gebruikt. 

Echter, niets hielp. Degene die wel iets heeft gevangen, heeft zich voornamelijk moeten 

"behelpen" met scholenbaarsjes tussen de 10 en 20 cm. Qua vangst dus een zeer bedroevende dag. 

Wel prachtig weer gehad, met helaas een vrij harde wind op de kop. Volgens jaar beter? 

  

P.S. De winnaar is natuurlijk van harte gefeliciteerd!!! 

  

Groetjes, 

Kees #482. 

  

Op vrijdagochtend 17-09-2004(snipperdagje genomen)om 03:00 uur opgestaan om mijn geluk op de 

tong te gaan proberen. De dag hiervoor nog Gilles geconsulteerd om te brainstormen waar het beste te 

vissen. Nou de hengels beaast met drie dagen oude kweekzagers lagen er om 05:00 uur in. Eerste 2 uur 

een 6-tal botjes. Om 07:00 uur de eerste doublet tong van ongeveer 30 cm. Al heel snel (binnen het 

uur) gevolgd door zijn 6 grotere vrienden, alle 35 cm plus. Dus mijn dag kon niet meer stuk. Binnen 3 

uur 6 botjes en 8 tongen (er gaan dagen voorbij dat het wat minder is). Wel om 08:00 uur was het 

tongenfeest ook helemaal over. Ik ving nog wat kleine paling en wat minibotjes, NIET ECHT WAAR 

IK VOOR KWAM DUS. Om 09:30 de spullen ingepakt en naar de AVR gereden waar ik nog 3 

tongen ving en wat steenbolkjes. Jammer dat als je deze terug zet direct voer voor de meeuwen is. De 

dag om 12:30 afgesloten met 11 tongen, 7 botjes, vier palingkjes en 5 steenbolkjes. Alles behalve de 

tong zwemt weer of is verorbert door de meeuwen. Mooi weer en een leuke ochtend. Gilles nog 

bedankt, de score dit jaar is dus nu 118 tongen vanaf de kant. De tong zit er dit jaar zeker niet zo dik 

als afgelopen jaar, wellicht dat het winterseizoen dit jaar wel iets beter wordt als vorig jaar met meer 

gul en wijting. 

 

Groeten  

Carlo # 436 

  

  

Zondag 19 september vet zitten slijmen tegen mijn vrouwtje, en ja hoor, ik kreeg ze zo gek om mee te 

gaan vissen vanmiddag. Eerst ff in Schiedam op steurgarnalenjacht, en dat viel gans niet mee, als 

lokvoer moest ik het doen met gedroogde Smelt, normaal gesproken een snoek-aas. Na 5 trekken 

genoeg steurtjes , wel klein van stuk, dat in tegenstelling tot afgelopen vrijdagavond, waar een keer in 

1 trek 1 ons naar boven kwam. Die waren stukken groter ook, maarja, we zouden wel zien. Een uurtje 

voor laag water op de Maasvlakte gearriveerd, waar we in een notime de stokken uit hadden staan. 

Binnen een minuut flitste de dobber de diepte in, en de eerste baars was vandaag een haasje ! 



 

Er kwamen geregeld aanbeten, helaas niet bij Simone#16, die getergd naar de dobber zat te staren. 

Tegelijkertijd ging ik onder de stenen op zoek naar zachte krabben, hetgeen ook lukte, en zodoende 

konden we toch nog blijven vissen want die steuren werden aan de lopende band van de haak gejat, 

ook door de krabben die ze van de bodem plukten. Ik ving nog 2 baarzen en daarna was het schluss, 

geen beet meer gehad, ook niet met kunstaas. 

Wel een gezellige middag gehad met vooral mooi weer. Volgende week nieuwe kansen !! 

grtz Leon #1 

  

  

zaterdag avond weer eens wezen vissen op de banjaard 

gevist van 19.00- 1.30 het weer was niet optimaal regen en een harde wind west 6 dwars er op toch 

nog aardig gevangen we hadden  8 tongen (mooie maat) 1 zeebaars 12 steenbolkjes 1 zeenaald ong.35 

cm 2 super noordzee krabben 2 gr. vissen verspeeld (vastlopen) onze vriendelijke belgische buurman 

had 3 tongen waarvan 1 zeer grote.   

gr. rob.419. 

  

vrijdag avond 16 sept.2004 wezen vissen aan de waterweg terhoogte van de kering .. het was een 

heerlijke avond kwa weer ,op een paar spatjes na dan .. het tij was niet helemaal gunstig ik heb 

namelijk van 16.00 tot 23.00 gevist  met afgaand water de bedoeling was tong te vangen en dit is niet 

helemaal gelukt zoals ik het  had gehoopt..  

de resultaten : 

 

2 tongen beide rond de 30cm  ongeveer metertje of 30 van de kant (redelijk laag water) 4 bolkjes schat 

een 80 meter uit de kant 2 baarjes rond de 25cm heel dichtbij ik schat 20m(was het nog  vrij hoog 



water) 3 botten rond de 20cm meterje of 30 van de kant bij (hoog afgaand  water)  

gevist met pieren en slikzagers en mestheffen.. met de pieren ving ik de bolkjes met de mestheffen de 

botten en 1 baarsje en  met de slikzagers de 2 tongen en ook een baarsje ..  verder gevist met afhouder 

en wapperlijnen  en gemiddeld bekeken op beide  evenveel gevangen. en wonder boven wonder maar 

1 loodje verspeeld !!!( brak van de lijn bij het  uitwerpen) !!   

op de 2 tongen na zwemt alles weer gezond en wel rond ...  

oja brak nog bijna mijn nek toen ik in een flinke lange lijn verstrengelt  raakte !!! mijn geluk was dat 

ik 2 handen had die het zooitje weer van mijn  poten kon halen want met een snavel was het niet 

gelukt en had het mijn DOOD  betekent !!!  verder verbaasde ik mij weer om de tering zooi die wordt 

achter gelaten !!!  zakjes papier etens resten etc..  

ik neem zelf altijd een extra vuilniszak mee om mijn rotzooi in te gooien ik  vind dit net zo makkelijk 

als het gewoon maar om mij heen te pleuren !!!! en  kwa kosten ga ik er niet van dood want zo'n zakje 

is maar een habbekrats van  de kosten die ik maak om een hengeltje uit te gooien !!!  en halve wegen 

mijn reis ergens rond eindhoven stop ik hem dan netje op een  parkeerplaats in één van de containers 

!!!  wat hier het grote voordeel van is ???  de visstek blijft lekker schoon en  de politie komt niet 

zeuren dat we niet meer welkom zijn !!!  maar gelukkig is het hier net zo als met voetbal rellen en 

liederen maar een  paar malloten die dit doen !!! maarja ze kunnen het wel voor ons 

allemaal  verpesten... 

 

groeten Erwin 

  

  

Do 16 sept middagje op zoek geweest naar de baars, normaal alleen vissend vanuit de boot was het 

even wennen. 

Uiteindelijk net voor de vloed onder de blauwe brug, op een kilometer van mijn huis (laatste brug 

richting de maasvlakte) een behoorlijk aantal baarzen weten te vangen, allemaal formaat van rond de 2 

kilo, op een gegeven moment werd er zo zwaar geaast dat het aas (shads) al gepakt werd als het in het 

water viel... 

We hadden er zo'n 20 in een uurtje. 

Vrijdags ook nog even geweest, toen hadden we er 2........je moet het dus net even treffen zoals vaker. 



Volgende keer toch maar weer met de boot. 

 

Edwin Poldervaart 

Delta 837 

  

Gisteren zaterdag 18 september na maanden weer eens naar het zoute water getrokken. Eerst aas 

wezen halen bij Aviacenter, daar kwam ik onze kl vissmurf ook nog tegen, was leuk als je mekaar zo'n 

tijd niet gezien hebt, nu nog ff wat over de vangsten ik ben naar de waterweg gegaan daar een 4 uurtjes 

met opkomend tij gevist, nou je kan je hart ophalen als je van kl steenbolkjes houdt, die zijn steeds 

met je aas in de weer. Nog wel 2 gulletjes zien vangen, maar helaas voor mij zaten die aan de 

verkeerde hengel. al met al toch een leuke middag gehad. 

 

groetjes, 

 

Willem T #28 

  

  

ze zijn er weer!! 

  

  

 zaterdag 18-9-2004 met mijn vader afgesproken om eens te gaan kijken of de vis weer in nederland 

is.begonnen om 12.30 uur net voor laag water. 



de vangst was redelijk 5 madurodam bolkjes met ontplofte ogen ( jammer dat ze het niet over leven) 

en (ja wel) 4 gulletjes van rond de 40 cm.   

het begin is er. 

 

  

hier doen staan we toch voor ? 

  

  

grt robert 561 

  

Vrijdag 17-9-2004 

Vanavond samen met mijn zoon Mathijs het aas van gisteravond op wezen maken in Vlaardingen op 1 

van de havenhoofden.  Het stroomde de hele avond behoorlijk maar de tong die we vingen (4 stuks) 

vingen we in een tijdsbestek van 40 minuten en toen was het ook gelijk weer over. Maar het feit is er 

nog steeds dat er ondanks de vele regen stroomopwaarts nog lekker gevangen kan worden. Het leuke 

van daar te vissen is dat je daar ook mooi op snoekbaars kan vissen. 

Donderdag 16-9-2004 

Met Leo en Graham weer eens naar de landtong bij Rozenburg geweest. Leo had aardig wat botjes en 

een tweetal palingen, Graham een bot en een tong en zelf had ik een 8 tal botten varierend van 

postzegel tot enkele grote envelopen. Helaas dit keer geen tong. Gevist net als voorgaande weken met 

mooie kleine kweekzagers van Hengelhuis Maassluis. De vis zat wel ver weg. Maar het gebeurde toch 



weer dat je die postzegeltjes op haakje 4 ving en dan ook nog die haak doorgeslikt hadden. 

 

Vangzzzzzzzze Erik #331 

  

  

Donderdagavond 16 september gevist van 19:30 uur tot 02:00 uur in de Nieuwe Maas ter hoogte van 

de scheiding met de Waterweg met afgaand-  tot laagwater. Ons clubje Eurovissers bestond uit 

Michiel#164, Koos#147, Bjorn#152 en Rob#50. Al gauw diende er zich bij Koos een paling aan die 

zich vergreep aan gewone aardwormen. 



 
 Bjorn kwam met de eerste tongen, waaronder eentje van formaat: 41 cm!  

 
Toen het goed donker was landde Koos nog een giga paling van ruim 70 cm en kwam Michiel op 

dreef met enkele tongen van ruim 30 cm. Tussendoor werden door iedereen regelmatig botten 

gevangen. Ikzelf bracht het niet verder dan 1 paling, 1 tong en 5 botten. 



 
 De aaskeuze was niet belangrijk, alles werkte, Michiel ving zelfs tong aan ter plekke gestoken 

aardwormen. Toen ik om 02:00 uur wegging zat Michiel er nog met een glimlach op meer tong te 

wachten. Later hoorde ik dat hij er nog een dikke tong van 36 cm bij had gevangen en enkele botten, 

wat Michiel zijn totaal op 4 tongen en 8 botten bracht. Verder een prachtige avond gehad in 

Eurovissers-sfeer. Groeten Rob#50 

  

  

Zaterdag 18-9-2004 

Om 4 uur de wekker gezet om met Cor in de waterweg te gaan vissen. 

Het weer zat ons niet mee (Wind)dus konden wij niet op onze oude stek gaan vissen en hebben wij een 

plek opgezocht waar we de wind in de rug hadden .Op de weg ernaartoe zagen wij een motorrijder met 

iemand achterop zitten die een aantal hengels beet had ,gevaarlijk ??Laat staan als ze nog goed 

vangen.Mijn eerste worp leverde gelijk vis op ,steenbolk .het duurde nog een half uurtje voordat ik er 

een botje en er een  tong uit haalde.Cor ving ook zijn visje dus hadden wij een goede stek opgezocht 

.De vis bleek niet ver te zitten ik ving ze zelfs op 1 meter uit de kant !  We hebben gevist met de 

bezem afhouder en  het weegschaaltje . 



    

Gr Ricardo. 

  

Vrijdag 17-09-04 vanaf 21:00 tot 00:30 uur gevist vanaf het strand in Renesse, met afgaand water tot 

net over de eb. Elk heel relaxed gevist met 1 hengel. Gevist met zagers en pieren. Zagers hadden 

vanavond de voorkeur bij de vissen. Omdat er vanavond een wedstrijd was van de HSV de 

Oosterschelde, waren de meest interessante stekken niet beschikbaar, maar dit mocht de pret niet 

drukken. Tijdens de wedstrijd bleek er goed gevangen te zijn. De winnaar meer dan 400 cm. Bij ons 

ging het een stukje rustiger, De totale vangst bestond uit 3 fraaie Tongen een grote Bot en een knappe 

Paling. Verder hebben we nog een aantal kleine Wijtingen en Steenbolk gevangen. De Wijtingen, 

Steenbolken en de Bot hebben we maar weer teruggestuurd. Al met 

al een geslaagde visavond. 

 

v.g. 

 

Wout#154, Toon en Adriaan 

  

  

Donderavond met Erik en een collega van hem ,aan de waterweg gevist , na een wat langzame start 

,begon tegen dat het donkerder werd beweging op de toppen te komen, na eerst wat kleine botjes ving 

ik twee palingen,ongeveer 22.30 terug naar Vlaardingen,Erik en colega bleven nog ,s'morgens de rest 

van het aas opgemaakt in Vlaardingen , met als resultaat een paling van 65 cm(personlijk record) 



 
 4 tongen twee botten,en een witvis ,rond 11.00 was mijn aas op .gevist met weegschaaltjes, en 

bezemsteeltjes,haakje 6. Allemaal vangszeee en tot misschien tot ziens aan de waterkant 

Leo 263# 

  

  

Naar aanleiding van het vangstbericht van Cor #475 ben ik 16-09-04 in de Waalhaven gaan vissen . 

Drie uur voor hoogwater meende ik nog wel een plekje te vinden , en gelukkig had ik dat nog . Verder 

zat de kade helemaal vol met loze vissers want er werd slecht gevangen. Een half uur voor hoog nog 

steeds geen vis , wel kwamen er steeds meer vissers dus zaten ze al gauw over elkaars lijnen . Ik dacht 

: wordt dit ergeren op biezen pakken ? Het werd het laatste , snel naar de overkant voor de ebstroom in 

Schiedam. Ook daar zaten veel medevissers maar die gunde elkaar wel de ruimte . In drie uur tijd wist 

ik drie keer mijn p.r. Tong te verbeteren.( Niet zo moeilijk als je p.r. op 22cm staat maar het was toch 

leuk .)  Eerst lande ik een maatse Bot en toen een Tong van 25cm vervolgens een Tong van 30cm 

.......en toen waren mijn zagers op (Veelal opgevreten door de krabben die voor het gemak maar gelijk 

de haaklijnen doorknipten ) chips wat nu ? OP 20 meter naast me zaten 2 Haagse vissers , toffe gozers 

gaven me zomaar 15 zagers , dus kon weer verder . 

In de schemer ving ik mijn laatste en grootste Tong van 32cm en zo kreeg een wat mindere vissessie 

toch nog in het Schiedamse een goud randje !!!! 

  

    Vang ze ,  Tup Naring # 167 

  

  



Vorige week woensdag wezen vissen. Eerst in de dintelhaven en één mooi botje gevangen, daarna op 

de papegaaibek gevist. Veel steenbolkjes waaronder deze (zie foto) De aanbeet heb ik niet gezien, en 

toen hebben de krabben flink aangevallen... Verder niks anders gevangen dus was balen, vooral al je 

leest dat de dag erna flink tong werd gevangen. 

  

Grtz Nick #616# 

  

Afgelopen zaterdagnacht 11 september ving ik op de waterweg, voorbij de kering ter hoogte van de 

vuurtoren een paling van 85 cm met een gewicht van 1325 gram. Ik zat met licht materiaal, 

haakmaatje 6 op tong te vissen maar had dit enorme gevaarte niet verwacht. De paling werd gevangen 

aan een kweekzagertje dat al ruim aan het verteren was. Verder nog twee kleine palingen 

gevangen.  Helaas kom ik nog 4 cm tekort voor het record maar toch mag ie er wezen. 



 
Met vriendelijke groet, 

 

Iwan in 't Veld 

Nr: 620 

  

"V" Team Doet Zeebaarsdag 

Om te beginnen verwonder ik mij erover dat er met meer dan 700 Eurovissers er maar 12 

aanmeldingen zijn gekomen voor zo een leuk evenement, waardoor de commissie besloot het 

evenement af te lasten. De datum staat al een jaar vast dus dat moet in te plannen zijn of niemand wil 

op zeebaars vissen, het is mij een raadsel. 

Wij als "V"Teamers keken er al weken naar uit dus wij gingen alsnog. Vrijdagavond eerst even op 

jacht naar zachte krab, die overigens vrij eenvoudig zijn te vinden. 1 kleine tip, draag wel stevige 

handschoenen, wij waren ook zonder begonnen maar al vrij snel haalde vriendje Leon zijn hand flink 

open en ook spontaan het bewustzijn verloor na het verliezen van ongeveer een liter bloed, na de boel 

even gehecht te hebben met haakje 8 en 0,20 nylon. Leon weer gereanimeerd en zijn bloedverlies weer 

aangevuld met cola, konden we verder. We hadden een aardige emmer vol. 

De Zaterdag was aangebroken en eerst nog even verse steurgarnalen gevangen en op weg naar de 

maasvlakte waar Joop Folkers en Erik Veen ons al stonden op te wachten en ons direkt van dienst 

waren met handige tips hoe te vissen. 

Al vrij snel kwamen de eerste baarzen boven eerst aan kunstaas later met zachte krab en toen dit niet 

meer werkte met steurgarnalen. 

Het weer was perfect in tegenstelling tot het weerbericht, maar een kniesoor die daar van uit gaat. 

Zoals gewoonlijk ook weer ontzettend gelachen. 

Erik ving de meeste baarzen en pakte ook nog een mooie tong en was zeer behulpzaam om ons ook het 

een en ander bij te brengen, weer een hoop geleerd. Zelf ving ik 3 baarzen en dat is toch 2 meer als het 

hele vorige jaar, Leon ving er ook 3, Sjaak 1 en Theo 1, hoeveel Joop en Erik er hadden kon ik niet 

bijhouden. Theo had de grootste baars en nog wel gevangen aan zijn zelfgemaakte streamer, als dat 

geen kik geeft. En als verassing ontving hij uit handen van Joop een door Shimano gesponsorde 

Diaflash Beastmaster. 



Dus mannen als er een thema dag is zorg dat je erbij bent al is het niet is om wat op te steken dan 

zeker voor de lol. Hieronder een foto impressie van een voor ons zeer geslaagde dag. 

    

 

    



 

   

 

groetjes Marcel #12 

  

Ben deze week eerst op het strandje van de maasvlakte geweest.resultaat ,wat botjes en een een paar 

scholen baars , een dag later bij de dam (Stelledam) zeeblikjes wezen vangen voor aas en 4 mooie 

finten echt een perfecte sportvis ,netjes onthaakt en terug gezet,vrijdag nog ff aas opgemaakt in 

Vlaardingen, net toen ik begon en twee botten er uit had, stond ineens een camera ploeg van tv 

Rijnmond achter mij te filmen ,en vroegen word er wat gevangen, ik zag net in mijn ooghoek een paar 

tikken op mijn top, en haalde er een tong uit die hun gelijk filmde voor het programa ik ziet de 

haven.ok een leuke visweek achter de rug en allemaal vangszeeeeeeee 

grtzLeo263# 

  

Gezien de geslaagde sessie op de Maasvlakte van vorige week donderdag (met één hengel 13 tongen 

en één paling) met Leendert#315 (hij ving 16 tongen) 



 
 dacht ik het deze week maar weer eens te proberen. Woensdag 8 september was de zee nogal ruw en 

ving ik slechts 3 tongen en een flinke noordzeekrab. Donderdag was de zee weer lekker rustig en ving 

ik ook slechts 3 tongen. Toen de stroming er uit was en dat was al vrij snel, was het ook gedaan met de 

vangsten, een bekend verschijnsel. En gezien het hoogwater daags na doodtij was, kwam de stroming 

ook niet meer terug. Zaterdagavond ben ik nog even gaan vissen tijdens laagwater in Rozenburg bij 

het veer naar Maassluis en ving ik slechts 2 steenbolken. Dat hoef ik dus ook niet meer te proberen. 

 

Groeten, 

Michiel#164 

  

  

Vrijdagavond,10 sept weer eens naar de maasvlakte gegaan. 

Om half acht begonnen met het aas aan mijn hengel te doen, toen het water opeens begon te 

"bewegen". Baars dacht ik maar het bleken makrelen te zijn die voorbij kwamen, met een tobylepel 

heb ik er zes kunnen vangen, en 4 finten. Daarna mijn andere hengel ingegooid en wachten maar, om 

half negen de eerste aanbeet, een klein scholletje bleek aan mijn haak te hangen. Dit is gelijk mijn 

eerste schol van dit jaar, wel 23 cm groot. Met het invallen van de duisternis werd de vis ook actiever, 

al snel ving ik 4 tongen achter elkaar, daarna viel het stil alsof er geen vis meer in zee zwom. Kwart 

over elf begon de vloedstroom er lekker in te komen, en was de vis ook weer terug. Om kwart voor 1 

ben ik gestopt en had ik 24 tongen gevangen, het was dus een heerlijke avond. 

Arjan #8 

  

Donderdagavond 9 september op aanraden van John van Ahoy hengelsport gevist aan de Sluisjesdijk 

in Rotterdam-zuid en hoewel dit voor mij niet ver van huis is, toch een totaal onbekende stek. 

Bij  aankomst zag ik een mooie kade (met flink wat parkeergelegenheid  en goede verlichting in het 



donker). Er stonden al flink wat vissers en  rechts van hen heb ik mijzelf geinstalleerd. Je vist hier in 

de monding  van de Waalhaven(diep water), buiten de rivierstroming waardoor er  relatief licht gevist 

kan worden, ook vast zitten is er niet bij.  Er werd volgens insiders matig gevangen, maar ik heb toch 

kneiters  van palingen en mooie tongen zien bovenkomen. Ook in de  herfstmaanden schijnt hier bij 

vlagen goed wijting gevangen te  worden en dat is 30 km landinwaarts toch wel verrassend. Zelf heb 

ik van 19.00 - 23.45 uur 12 botten, 3 tongen en 1 krab  gescoord en een nieuwe kantvisstek aan mijn 

huidige collectie  mogen toevoegen. 

 

Groeten Cor #475 

  

Op dinsdag 7 september 2004 van 21.00 tot 23.30 uur met vismaat Jan #481 gevist aan het 

Grevelingenmeer. Aas: kweekzagers van enkele dagen oud. De totale vangst bestond uit een tiental 

palingen die over het algemeen kleiner van formaat waren dan vorige week donderdag. Daarnaast nog 

diverse hele goede aanbeten gehad, maar geen vis (oorzaak: te grote haken maatje 6???). Ondanks de 

harde wind en de matige vangst toch een heerlijke avond gehad. 

 

Groetjes, 

Kees #482. 

  

  

Afgelopen vrijdagavond pieren en zagers opgehaald en vervolgens van 20.00 tot 24.00 voor het eerst 

sinds lange tijd weer eens gevist in het Waterweggebied in een poging om de tong te belagen. De 

eerste worp leverde gelijk een botje op terwijl aan de andere hengel ook meteen een steenbolk kon 

worden geland. Helaas nog geen tong maar in ieder geval vis en geen krab aan de haak, want anders 

sta je om de vijf minuten je haken te beazen en alleen maar de krabben te voeren. Gedurende de hele 

verdere avond weinig tot geen last van krabben gehad. Daarna gelukkig ook nog regelmatig bot (de 

meeste eigenlijk botjes) en een enkele bolk op de kant. Rond een uur of elf de eerste tong aan de haak 

en kort daarna een paling. Vervolgens nog twee botten gevangen en even na middernacht naar huis 

gereden. 

visgroeten, 

Bert #487      

  

  

vrijdagavond wezen baarzen op de geheime stek en wij hadden het V-team geblindoekt en voorzien 

van oordoppen achterin de auto ( Leon stribbelde vreselijk tegen ) gezet. Vandaar dat er die avond 

maar twee baarzen en een palingkie zijn gevangen, die beesten zijn gewoon doodsbang van het V-

team. Maar zaterdag avond ging het een stuk beter. Wij hebben vrijdag de techniek van het vissen met 

steurgarnalen heel goed afgekeken bij Leon. LEON BEDANKT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! En hebben dat 

vervolgens zaterdagavond is ff lekker uitgeprobeerd. EN HET RESUlTAAT MOCHT ER WEZEN !! 

Hans begon voor het gemak met een LIPVIS van 27 cm (nieuw record maar de commissie moet nog 

uitspraak doen natuurlijk) 



      

 waarna ik volgde met een mini pollak even later pakte Hans ook nog een pollakje waarna ik een baars 

ving van een cm of 35 . Hans kwam daar weer achteraan met een hele mooie bot ( 35 cm )aan een 

steur garnaal, ik gelijk daarna  weer een mini pollak. Daarna ging de baars aan de gang en vingen we 

met steurgarnalen nog enkelle baarzen. Later zijn we overgestapt op kunstaas wat ook nog een paar 

baarzen (van 50 +) opleverden en een hors makreel. Kortom een hele mooie visavond met een 

verscheidenheid aan vis en een record.  

 
Bij elkaar 10 baarzen, 3 pollakjes, 1 bot, 1hors makreel en een hele mooie lipvis en alles is weer lekker 

aan het zwemmen. Slappe lijnen  Willem # 32 en Hans # 262  



  

  

Donderdagnacht 02-09-2004 weer naar de zuidpier bij IJmuiden geweest. Gevist van 21:30 t/m 04:00 

met alleen pieren als aas. Aan de buitenkant gevist vlak voor de bocht omdat aan de binnenkant nu al 

een paar weken een net staat dat de kans op een visje veel kleiner maakt. De meeste vis ving ik ver 

weg en de grootste vis van de nacht was een tong van 38 cm. Geeindigd met 5 vissen totaal waarvan 

2x tong, 2x paling en 1x tor. Leuk gevist met top gezelschap. 

  

De mazzel. 

  

Timo #220 

  

Vrijdagavond  03-09-04 weer eens gevist op de succesvolle Tong en en Palingstek van vorige 

maand  aan de Oosterschelde.Het weer was er per slot van rekening goed voor . De vangsten waren 

stukken slechter als gewend. Gevist van 18:30 tot 00:30. Met als resultaat 3 Tongen ,1 Schol ,1 Paling 

en veel kleine Steenbolkjes en Zeegrondeltjes. Ook bij de vissers in de omgeving waren de vangsten 

niet echt geweldig. 

 

Vangze 

 

Wout#154, Toon, Cees#191, Adriaan en Marcel 

  

Hallo vissers, 

 

Ik ben het gisteren, vrijdag 3 september, maar weer eens gaan proberen vanaf het strand van ter 

Heijde. De vangstberichten vanuit het europoortgebied/ nieuwe waterweg waren niet al te positief, dus 

dan maar een poging vanaf het strand. Eerst 2 vissers gesproken die daar vaker vissen en deze 

vertelden mij dat de vangsten ook daar de afgelopen weken niet erg heftig waren geweest.  Gewacht 

totdat de strekker droogviel en toen, samen met een man die daar al jaren vist, vanaf de stekker staan 

vissen. Altijd leuk wanneer je iemand tegen komt waar je gezellig mee kan vissen en waar je ook nog 

wat van kan leren. De eerste 1,5 uur geen beet gehad maar vanaf 24:00 uur kwam er wat meer leven in 

de zaak. Eerst twee kleinere tongen gevangen en later nog 2 grotere 30+. Ook nog een lekkere dikke 

paling gevangen. De visser naast mij had 7 tongen waarvan 1 een mini en dus retour ging. Om 3:00 

uur was het aas op en zijn we naar huis gegaan. Ik heb helaas nog wat tijd verspild aan het ontbossen 

van m'n voorslagknoop. Het apehaar viel mee dit keer, maar het beetje dat er rond dreef bleef in m'n 

voorslagknoop hangen. Volgende keer toch maar weer die gevlochten lijn erop zonder voorslag, dan 

kan je gewoon door blijven draaien en kom je ook niet vast te zitten.  De krabben waren ook hier zeer 

actief. Heb gevist met pieren en zagers maar de pier was favoriet.  

 

De groeten en een goede vangst! 

Elbert #265 

  

  



vrij.3-9 Schitterend weer dus op het laatste moment besloten om een paar uurtjes te gaan vissen.Eerst 

ff aas opgehaald Oostvoorne en naar de Maasvlakte gereden.Om 16.30 begonnen met vissen en om 

18.00 al 4 tongen in de emmer.Leuk gevangen tot de stroming er in kwam want toen viel er goed 

1.5uur niet te vissen want 200gr stroomde gewoon weg.Toen de stroming er uit toch weer ff leuk.Om 

1.30 gestopt met vissen met als resultaat met z'n tweeen 34 tongen, 9 palingen,1 schol,1 zeebaars en 1 

gul. 

gr Henk en Janet  

  

Donderdag 2 september van 19.00-23.30 uur gevist in de waterweg bij Vlaardingen. Het was de 

bedoeling dit te doen bij Sanders Meubelstad, echter deze stek stond in de volle lengte afgezet 

met  netten ca. 20-40 meter uit de kant. Vervolgens mijzelf maar  geinstalleerd op het oostelijk 

havenhoofd. Hier 4 tongen gevangen, waarvan er 2 ondermaats waren en dus  retour zijn gegaan. Ook 

2 botten en een wolhandkrab bovengehaald. Mooi weer en vis, dus een lekkere visavond. 

 

Groeten Cor #475 

  

  

Gisteren samen met Michiel wezen vissen op de Maasvlakte, tussen de houten schotten. (moet je wel 

ver gooien) 

Om 1900 uur begonnen, om 03.30 uur vertrokken. We kregen nog wat aas van Leo en Armel, die 

zochten hun bed wat eerder op. 

De vangsten waren best aardig. In totaal had ik 16 tongen. Wel viel op dat ze niet zo groot waren. Zo 

tussen de 23 en de 30 cm. 

Leuke visavond gehad, met prachtig weer en een leuke partij vis! 

  

Groeten, 

Leendert #315. 

  

Donderdagavond 2 september 2004 met vismaat Jan (#481) gevist in de Grevelingen. Aas: 

kweekzagers van enkele dagen oud. Het was heerlijk weer en geen zuchtje wind. Tot 21.30 uur 

eigenlijk geen beetje gehad. Slechts enkele visjes van circa 10 cm gevangen (het leken een soort 

grondeltjes?). Maar daarna ging het zo'n anderhalf uur goed los. In korte tijd bij elkaar toch 15 

palingen van behoorlijk formaat gevangen en nog zeker een stuk of 5 verspeeld. Helaas was het 

omstreeks 23.00 uur ineens over. Daarna nog wel een beetje gezien, maar nauwelijks meer iets 

gevangen. Zeker voor herhaling vatbaar, zeker gelet op het feit dat er vanaf het strand (Zeeuwse 

wateren en/of Maasvlakte) op dit moment nog niet zo goed wordt gevangen. 

 

Groetjes, 

Kees #482. 

  

Woensdag 1 september gevist van 14.00-21.00. De tong doet het nog steeds! Gevist met zagers en 

pieren en dat leverde deze fraaie tongen, 6 palingen, 6 botten en een serie steenbolkjes en kleine 

tongen op.  



 
Gilles 

Gisteren er nog eens op uitgetrokken richting .Vlaardingen samen met Michel en mijn vader. Gevist 

van 13hoo tot 24h. Vangst wederom mager 2 mooie tongen en 3 palingen en 2botten. Verder enkele 

postzegeltjes en verder niets. Ik begrijp niet hoe vissers dit jaar aan 10tongen komen. Hulp is altijd 

welkom???? 

 

Groetjes Guy 

 

 

Dinsdag 31 augustus. Wind en buien, 't was niet echt lekker. Het tongseizoen verloopt tot nu toe 

redelijk, alhoewel de aantallen van vorig jaar bij lange na niet gehaald worden. Het is zoeken en 

experimenteren en vooral: volhouden. Dit seizoen heb ik nog geen voorkeur kunnen ontdekken voor 

de pier of de zager en vandaar dat beide aassoorten weer in de tas zaten voor een sessie aan de 

Waterweg. Om 10.30 gestart aan het havenhoofd, maar een tongetje, 2 botjes en anderhalf uur later 

toch maar verkast. Iets verder naar buiten toe, maar pas om 14.30 pakten 2 kleine tongetjes een 

piertje. 15.00 uur, laatste keer ingooien. Een verre gooi en een mislukte, een meter of 30 uit de kant. 



En dat zul je dan altijd zien: ferme rukken, 't leek een paling, maar was onderstaande tong van 42 cm. 

 

  

Gilles #59   

  

  

Zondag na een ouderwets gezellige d.d.a. nog wat aas opgemaakt,ben naar het strandje voor de p.p.g.b 

geweest,resultaat wat kleine zeebaars en een botje mooi gehaakt kon zo weer terug om te groeien ,na 3 

uur weer terug gegaan, 



grtz en vangszeeee Leo #263 

  

Zaterdag 28 augustus (eigenlijk zondag) na de tongentocht nog ff geprobeerd aas op te vissen op het 

havenhoofd in Maassluis. Dankzij Tom Pley en Timo had ik zoveel aas dat dat er waarschijnlijk niet in 

zat. Gevist met zagers, slikken en pieren, maar de teller bleef helaas hangen op een steenbolkJE. De 

shads van Edwin die de volgende dag meeging met de stella op de wrakkentocht bleken groter te zijn. 

Verder nog een aantal wolhandkrabben (geen noordzeekrabben!!) gevangen. Jammer van de vangst, 

had wel een klein beetje beter gekunnen.... Volgende 

keer beter 

Strakke lijnen Jeroen 

  

  

Zaterdag 28 augustus gevist op de Dintelhaven met een groep van totaal 7 man sterk, waaronder 

Stephan en dennis (#590, #662). Vangst: een kilo of 3 aan schol en bot (35 - 41cm), 2 x paling 45cm 

en 68cm (zo dik als m'n pols!) en een zooi onder maatse botjes / zeebaarsje die allemaal weer terug 

zijn gezet. We zijn op de Dintelhaven gaan zitten omdat je er redelijk zeker bent van vis, en dat was 

voor die 2 Hageneese gasten wel zo leuk!  Vis / bier / geen wind of regen en volle maan .. een 

ontspannen relaxte visavond / nacht.     

gr Schip #555 

  

Afgelopen donderdag er nog eens op uitgetrokken met mijn vader om nog eens een tongetje te vangen 

in de buurt van Vlaardingen en Hoogvliet. Begonnen in Hoogvliet om 12h, wind knal in het gezicht. 

Verder als een palingkje en 2 botjes kwamen we niet. Omsteeks 17h verhuisd naar Vlaardingen. Daar 

hadden we de wind in de rug. Bij het lage water binnen het uur 4 tongetjes. Daarna tot 23h nog 2 

botjes, een voorn en een klein palingkje. Gene vette dus. Toch is dit de beste visdag van de laatste 6 

keer.   Zou mij iemand zijn tongestek willen verklappen waar het iets beter is aub?? Graag eentje waar 

we met de auto tot bij het water kunnen. Ik laat mijn vismaat en mijn vader niet graag thuis, maar een 

valse knie en een longoperatie legt nu eenmaal beperkingen op. Wij komen 1X/week naar de 

maasvlakte, cc 200km, een beetje resultaat op het einde van het seizoen zou nog veel goed maken. 

Alvast bedankt. 

 

Guy  

  

  

eurovissers. 

vrijdagavond van 2100 tot 0130 gevist, aan de maasvlakte op tong met kweekzagers en dikke 

steekzagers, gehaald bij avicentra in oostvoorne. kep me klem gevangen aan twee hengels. de ene tong 

onthaken en de andere stond al weer aan de hengel te wapperen, 19 maatse tongen gevangen en 1 

dikke gul ,ook een dikke noordzeekrab (zeker 1 kilo), wat een monster was dat. zeker tot drie uur s-

nachts met het schoonmaken van vis bezig geweest, en daarna de vis op wintersport gestuurt. om 

ze deze week een lekker in de roomboter te bakken mmmmmmmmmmmm.  

groetjes en vangtze, ron#467  

  



Aan het begin van deze week zag het er niet naar uit dat het ooit nog droog zou worden in het 

Europoort gebied. Maar op donderdag stond de barometer plotseling op "visweer" i.p.v. "noodweer". 

Alleen de wind leek het ons moeilijk te willen maken, maar uiteindelijk lag de wind alleen dwars voor 

diegenen die het hun beroep habben gemaakt te voorspellen uit welke richting de 3-4 Bft zou waaien. 

Gelukkig werd het WZW en niet W, dus konden we op de landtong aan de Waterweg staan in de luwte 

van de Noordzeeweg ergens voor de kering. Om 20:00 uur was ik ter plaatse en zetelde mij meest 

links van een imposante delegatie Eurovissers, te weten: Rob#50, Erik#331, Leo#263, Koos#147 en 

Leendert#315.  

 
Met het nog niet sterk opkomende water (LW 18:40 uur, HW 1:15 uur 's nachts) bleven de vangsten 

aanvankelijk uit. Een enkel botje kwam op de kant, vooral afgewisseld met krabben. I.t.t. afgelopen 

zondag waren ze ditmaal wel weer erg aktief. Pas in het donker kwam er met enige regelmaat vis op 

de kant, uitsluitend meest kleine bot en helaas (nog) geen tong. Zo ving Erik al zijn  vis tussen 22:00-

0.00 uur, 7x bot (14-36 cm), een fraaie paling van 63 cm en een mooie tong van 32 cm. 



 
 Rob ving 3x bot, 1x tong en 4x krabbemans. Koos ving 1x scholenbaars, 2x bot (waarvan er één net 

voor de kant weer het zilte sop koos). Leendert ving naar zijn beste weten 5x bot, hoewel hij 

schijnbaar de tel was kwijtgeraakt. Ook Leo had had 8 bottten en 1 tong. Zelf had ik 6x bot (waarvan 

weer één het onder water aan de stok had gekregen met een krab en dus al de geest had gegeven, 

alsmede een oog), 1x scholenbaars en 2x tong 

(32 cm, 35 cm).  



 
Conclusie: de vis is back! 

 

Groeten namens ons allemaal, 

 

Michiel#164 

  

  

Zaterdag 28-8-2004 

  

Op de valreep nog wat piertjes gehaald  (het was al 5 uur )om lekker de waterkant op te gaan 

zoeken.Ik dacht in eerste instantie om lekker alleen te gaan vissen maar Erik kwam ook nog wat 

krabben voeren.De start ging lekker met een klein botje gevolgd door een sliptong . Na een uurtje of 

twee had ik twee mooie tongen en wat botjes . Het was niet echt wild maar het weer was perfect. 

Volgende week maar weer eens naar het strand om te kijken of daar een tongetje en  baarsje te vangen 

is. 

  

Ricardo #119. 

  

  

Vrijdagavond zijn Leon ,Marcel ,Sjaak ,Theo ,Hans en ik vertrokken naar een nieuwe tong stek. 

Het vrijdag team was zo wat weer kompleet op Gilles en die smurf na dan . We stonden allemaal strak 

van de spanning ,want vanavond moest het gebeuren . Vissen met de lange stokken . Geen gepiel met 



kleine kut hengeltjes onder de kant . Maar gewoon een werp kanon in je klauwe ,waar je dik 150 meter 

mee gooid. Want wie er bij ons het lef heeft om met zo piel hengeltje onder de kant te pielen ,sla ik 

persoonlijk uit zijn schoenen. 

We zijn tenslotte wel echte Eurovissers en geen nagemaakte Eurovissers.  Afijn aangekomen op die 

stek ,lekker alles uit gepakt en op je gemakkie de hengels opgetuigd . Gewoon relax  allemaal . 

Lekker ouwehoeren onder  elkaar ,wat te zuipen en te vreten hadden we ook bij ons . 

Dus kon niet op ,zeker niet toen Theo een zooitje spareribs even warm ging maken voor ons . Blijf een 

gouwe ouwepik die vent he . 

Zat ook meer vlees op een gegeven moment tussen me tanden dan ik me maag .we zagen er niet uit 

allemaal . Mooi he . En dat bij volle maan . 

Maar goed de eerste tong kwam naar boven  ,ik dacht gaat lekker hier zo . 

 



En het ging lekker en we bleven maar vange ,je werd er gek van . 

 

Op een gegeven moment,heb ik die hengel maar gewoon  laten liggen . want er moest ook nog als 

ouwe wijfen geouwehoerd worden. Je weet wel waar het over gaat he , Vissen ,Geile wijven ,vieze 

moppe ,sexs en Drank. Kon weer niet op allemaal ,had gewoon pijn in me kaken  van het vele lullen. 

Man man wat hebben we genoten . En een partij  tong  dat is niet mooi meer ,zat ook nog wat bot bij .  

 
We hebben alles maar te plekke schoon gemaakt ,want als je dat thuis in de keuken doet, Dan krijg je 

ruzie met je vrouw.... 



Nou zullen jullie wel willen weten waar we gezeten hebben ,maar die TONGESTEK vertellen wij 

jullie niet. 

gr.   V TEAM        #1,3 

  

Hallo visgenoten 

 

Hierbij een vangstbericht van twee visavonden op de zelfde palingstek aan de Oosterschelde. Wij zijn 

zowel donderdagavond 26-08 en vrijdagavond 27-08 geweest, vanaf 21:30 tot 0ngeveer 01:00 uur . 

Donderdagavond leverde een mooie hoeveelheid Paling op. Ruim anderhalve kilogram.  Vervolgens 

vrijdagavond weer met goede moed naar de stek gegaan. Het resultaat is dat we geen Palinkje gezien 

hebben. Wel nog een aardige Zeebaars gevangen. 

 

v.g. 

 

Wout#154, Toon, Adriaan en Marcel 

  

  

Donderdag avond, 26 augustus ben ik eens wezen vissen op de pier van Scheveningen. 

Het weer en het tij waren prima, de vangst alleen helemaal ruk. Niets dus. Ik was helaas niet de enige, 

want niemand andes op de pier wist die avond iets noemenswaardig te vangen. 

Om half 12 hield ik het voor gezien, dikke pech dus. Zonde, want het was een mooie avond in 

vergelijking met de afgelopen weken. 

  

groeten van Chris,  #241 

  

  

Donderdag 26 augustus samen met Erik, Koos, Rob, Michiel en Leo wezen vissen in de Waterweg. 

We konden gelukkig goed uit de wind staan, verder was het prachtig weer, met niet al te veel stroming 

in het water. 

De vangsten vielen niet tegen. 't Was vooral bot, ik had er geloof ik vijf, de anderen hadden er ook 

allemaal wel wat, er werd ook nog een mooie paling en wat tong gevangen. 

Al met al een heerlijk avondje uit. 

Groeten, 

  

Leendert #315 

  

  

Na een weekje Ierland op donderdag 26 augustus maar eens wezen kijken of de vis er in Nederland 

nog zit. Mezelf geïnstalleerd aan de Nieuwe Maas en van 16.00-22.00 uur gevist. Het was niet dik, 



maar met zagers en pieren toch 6 tongetjes, 6 botjes en een palinkje gevangen. Nog een week vacantie, 

dus hopelijk komt er nog iets bij. 

  

Gilles #59  

  

25-8-04 

 

Vanavond eindelijk weer eens de waterkant op kunnen zoeken. Na de vakantie zonder vissessie door 

te zijn gekomen, was het nu wel eens een keertje tijd om mijn geluk te gaan beproeven. 

Na eerst thuis mijzelf suf te hebben gezocht naar al mijn visspullen (ik moet vaker mijn zooi opruimen 

denk ik) rond 19.00 uur vertrokken richting de europoort. Een halfuurtje later ging de eerste 

weegschaal met zagertjes het water in. Wat was het trouwens lekker weer, maar dit ter zijde. 10 

minuten later vloog de 2e ondelijn het water in. 

Zo, het wachten kan beginnen. radio aan, beetje sport luisteren, af en toe de hengels binnen draaien, en 

ja hoor BINGO. 20 min na de eerste worp vang ik me daar toch een kanjer van een postzegel. 

natuurlijk nooit beet gezien. maar ja, ik doe weer mee. 

Op een gegeven moment besloot ik om wat dichter bij de kant te gaan vissen, het was ondertussen 

21.00uur en ik begon op een filatelist te lijken, en nee ik zat niet met een feederhengel te vissen. nog 

voordat ik kon gaan zitten zag ik uit mijn ooghoek een van de hengels licht trillen. was dat een 

aanbeet? nog ff afwachten dacht ik nog. eerst ff mijn aas naald vullen. dus ik draai mij om, pak mijn 

naald, pak een zager en hoor een vreemd geluid bij mijn hengels vandaan komen. Ik draai mijzelf om 

om te kijken en zie mijn hengel als een turnster in Athene balanceren op mijn steun?? what the F*#$k, 

ik vlieg erop af en weet nu zeker dat deze vis zal hangen en dat het een stuk groter zal zijn dan die 

collectie postzegels van die 1,5 uur hiervoor. dus voorzichtig binnen draaien en dat ging zwaar. zoals 

zo vaak val ik van de ene in het andere uiterste. haal ik een super vette Paling van 71cm naar boven, en 

daarboven hing ook nog eens een maats tongetje. kan het mooier? beide meegenomen voor de pan. 

Hierna viel het helemaal stil, en het weer begon ook tegen te werken. dus besloot ik omstreeks 

22.00uur lekker af te nokken.  

Het was goed zo! 

 

Tot aan de water kant, 

Hans # 366.               

  

  

the day after 

  

hallo medevisser/ters 

  

je ken het wel top meeting geweest enzo niets gevangen erg veel gelult aas over 

dussssssssss.....zondags weer aan de waterkant vol goede moet  nou dat werd hem wel hoor landtong 

tegenover de stennaline  lekker weer windje in het ruggetje lekker hoor en met op komend water en 

hele berg klere zeegroen man wat een lol hadden we zeker toen donald de uitspraak van de eeuw had 

toen ie weer eens aas ging verversen namelijk ANDREW IK HEB VIS  IK VOEL HEM BONKEN en 

ja hoor hengel krom als een hoepel denk das een beste  eindelijk binnen getakeld  krijg ik toch een 

ontiechelijke lachbui heb nog pijn in me buik  wat komt er boven water    5 KILO  ZEESLA en jawel 



tussen al dat groene spul spartelde ook nog iets en echte heuse SPANBETONBOLK van laat ik 

zeggen een cm of 15 

dus je begrijpt allemaal wel dat dat wel erg loopt te bonken op je hengel nou do bedankt voor de 

perfecte day after 

btw ik had niets  is niets nieuws geloof ik tegenwoordig 

hopelijk snel betere vangste 

  

laterz groeten andrew#311 

  

Voor de grandioze meeting van afgelopen zaterdag had ik een portie zagers opgehaald bij Marcel maar 

omdat ik zo'n mooie gesponsorde Rapala plug had gewonnen (en bedankt), had ik dus een portie aas 

over. Het mooie weer van zondag deed mij dan ook besluiten om in de avonduurtjes maar weer eens 

de tong te gaan belagen. Om 21.30 uur vlogen de eerste beaasde haken de Waterweg in, de verhalen 

over de Van Brienenoordbrug in de wind slaand, en 10 minuten later lag de eerste wolhandkrab al op 

de kant. Hoewel ik er later nog een ving, waren de krabben weinig aktief. Na 20 minuten in het water, 

waren de haken nog niet kaalgevreten. Om 0.30 uur hield ik het voor gezien met als resultaat 3 tongen 

(2x 28 cm, 1x 18 cm) en 2 palingen (1x 48 cm, 1x 28 cm). De kleintjes zwemmen weer vrolijk rond 

natuurlijk. De andere vanavond ook weer, maar dan in boter, woohoohahaha. 

 

Groeten, 

 

Michiel#164 

  

visvrienden, 

eerst mijn spullen op orde gemaakt in onze nieuwe aanwinst een staancaravan op camping de 

krabbeplaat in brielle.  

zaterdag gevist van 2300-0500 eerst vanf de papagaaienbek maar daar was het niks, verkast naar de 

schotten voor de steenen glooing daar ongeveer 20 botjes gevangen soms drie tegelijk, tong was er 

helaas niet. die probeer ik a.s. vrijdag te vangen. 

groetjes en vangtze ron467   

  

  

zaterdag 21 augustus nog ff wezen baarzen. Er zaten er genoeg maar actief op je kunstaassie knallen 

was er niet bij. Het resultaat was 3 baarsjes van een cm of 35 en 1 hors makreel. Volgende week beter 

hoop ik. 

Willem # 32  

  

Vrijdag 20 augustus 

 

Van 19.00 tot zaterdag 1.30 uur tussen de kribben voor de kering gaan vissen met Danny(#555) en 



Dennis(#662). Als aas hadden we steekzagers, mesheft en franse tap(jezus wat meurt dat spul!). 

Vangsten vielen tegen. Ikzelf ving een postzegel, een slibtongetje en een scholletje van ca.25 cm. 

Danny wist er nog eenleuke tong uit te trekken van 35 cm op een cocktail van mesheft en franse tap.  

 
Dennis had wat minder geluk. Een aantal keer verspeelde hij vis net voor dekant. Toen hij eindelijk 

iets groots dacht binnen te halen bleek het te gaan om een doublet van twee enorme krabben. 

 

Groeten Stephan(#590) 

  

  

vrijdagavond samen met hans 262 naar onze baarsstek geweest. We zouden met veel meer zijn maar 

dat ging ff niet door. Het was niet erg schokkend Hans had er twee ver onder de maat en èèn van 45 

cm ik had er ook twee onder de maat en twee van 50 cm. Kortom een beetje tegenvallende avond maar 

het was droog en bijna geen wind, wel hele grote onweers buien boven zee met spectaculaire licht 

flitsen. 

Slappe lijnen Willem # 32 

  

Tijdens vakantie naar zeeland met het gezin nog tussendoor even gevist. 

9 augustus naar de sluizen bij brouwersdam geweest om even te kijken of er nog wat werd gevangen, 

het stond stampvol, maar zag niemand wat vangen. 2 dagen later zelf even deze stek geprobeerd met 

kunstaas, was deze keer meer ruimte, maar de sluizen stonden niet open en was amper stroming, wel 

een zooi gepen over een ronddrijvend stuk karton zien springen dus geprobeerd met wat slanke lepels 

(na twisters en pluggen), helaas na 2 uur vissen op verschillende punten rondom de dammen niks 

gevangen ook rondom me werd niks gevangen. 2 dagen later tijdens sterke wind op aanraden van een 

locale hengelsport speciaalzaak naar de Neeltje jans gegaan waar ik een jaartje geleden met Michiel al 

een keer had gevist, deze keer was het resultaat hetzelfde als het voorgaande jaargang, wederom niks, 



hierna nog even langs de brouwersdammen gereden (aangezien het gehuurde huisje hier 1 km vandaan 

lag) maar ook hier hadden de in grote getale toegesnelde vissers nog geen beet gezien en het vissen 

was door de sterke wind en hoge golven verre van makkelijk, stand na proberen van talrijke lepels, 

twisters pluggen en spinners wederom 0. Toch een paar dagen lekker kunnen vissen in voor mij 

relatief onbekend water , helaas deze keer weer niks gevangen met kunstaas op zee, het blijft een 

moeilijk spelletje ;p 

Volgende keer maar es Peet 1,3 bedreigen (lees bedelen) om z’n geheime stek te vertellen.  

Groeten, 

Bjorn (#179) 

  

Hallo visgenoten 

 

Vanmiddag van 16:30 tot 21:30 gevist bij de Haringvlietsluizen . De bedoelding was om wat Fint en 

Forel te vangen. Het was echter niet wild. In totaal maar 2 Finten aan de schubben kunnen komen. 

Wel hebben de kleine visgenoten een een flinke voorraad Zeebliek gevangen die als aasvis in de 

vriezer liggen. Voor die stek was het resultaat zeer slecht. Maar toch lekker gevist. 

 

vangze 

 

Wout#154, Toon, Marcel, Toon jr en Debbie#486 

  

  

hier nog een verlaat vangst bericht wo 11-8 voor de laatste keer van de vakantie nog maar eens een 

avondje /nacht gaan vissen op de maas vlakte daar aangekomen trof ik er 

arjan en gilles aan netjes gevraagt of ik er bij mocht komen 

en daar hadden ze geen bezwaar tegen een eindje verder 

stonden henk en janet ook ik heb de dolfijnen,vallende sterren en het vuurwerk gezien. 

de vangst 6 tongen allen 30+ toen arjan en gilles weg gingen 

heb ik nog wat aas van hen gekregen wat mij nog een gul(45cm) en een polakheeft opgeleverd jongens 

nog bedankt 

ben tenslotte tot 4 uur blijven staan en daarna terug naar tilburg gereden het was een gezellige 

en onvergetelijke nacht. 

strakke lijnen # 107 joop 

  

  

Zaterdagmiddag een poosje wezen baarzen op verschillende stekken in de botlek en op de terugweg 

nog ff op de waterweg geweest. Ik had een tiental meezwemmers (grote baars) maar het kunstaas 

pakken was er niet bij. De volgende sessie word interessant a.s. vrijdag maar zoals het er nu uitziet 

word het weer bagger dus zal het vangen ook wel bagger worden. Maar we gaan toch ons beste beentje 

voor zetten. 



Slappe lijnen Willem # 32 

  

Afgelopen woensdag met makker Michel gaan vissen op de waterweg in de buurt van vlaardingen. Na 

enkele leuke avonden een maand geleden werd het elke week iets minder. Maar een tiental visjes 

landen was toch altijd mogelijk om een vissessie van 8 uur. Nu woensdag was het anders! Gevist van 

13h00 tot 23h45 en de vangst?? Ik een tong 35cm, een zeebaars van 15 cm en een bot van 20cm en 

michel 1 tong 26cm en 1 schol 20cm. Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat het beter kon. Want we 

hebben elk op een vissessie van 11uren nog elk 1 aanbeet gemist. Hopelijk volgende keer beter.  

NB Ik heb dit jaar nog geen enkele zeebaars of makreel gevangen. Als iemand 

mij een pleziertje gunt?? graag mailtje naar gschepkens@helm-kempen.be 

  

Donderdag 12 / Vrijdag 13 Augustus 

vandaag voor het eerst weer eens samen met mijn broer Peter #240 en mijn neef Stefan #251 naar het 

zoute water getogen om er eens een lekkere vis-avond van te maken. de eerste gedachten waren 

richting "Neeltje Jans" maar na informatie bij onze broeder in zeeuwse wateren Wout #154 te heben 

ingewonnen en gezien de afstand (ongeveer 2 uur rijden) toch maar besloten om voor de maasvlakte te 

kiezen en wel tussen de houten palen voor de stenen glooing. het weer zag er redelijk uit (het was 

droog) dus vol goede moed zijn we daar rond 7 uur begonnen met in he begin ook wat lichtere 

hengeltjes naast de strandstokken om te zien of er nog wat zomer-gasten in de vorm van geep en/of 

makreel te vangen was, maar meer dan het wegschieten van scholen hele kleine visjes (2- cm) zagen 

we niet. na een ruim uur was het Peter die de eerste vis in de vorm van een Botje op het drogen wist te 

halen, dit geweld van ongeveer 16cm ging samen met een kleine krab. naar mate de schemering begon 

te komen werd het tijd om ons toch wat meer te richten op de strand-stokken omdat de Tong zich 

mischien wel ging melden, een mooie tik op mijn hengel-top deed mijn hoop opleven maar het bleek 

ook een Botje van 16cm te zijn. hierna werd het stil op de hengels tot we werden opgeschrikt door een 

lichtflits, wat nu pers-fotografen???? het bleek een onweers-bui te zijn die toch wel echt in onze 

richting kwam en ondanks de hoop dat deze over zee langs zou drijven barste deze gepaart met een 

stevige regenbui rond een uur of elf boven ons los, dus snel inpakken en wegwezen. naarmate we 

verder landinwaarts reden werd het droog en in de buurt van de Calland-tunnel hebben we besloten om 

het toch nog maar even in de waterweg te gaan proberen, we hadden toch nog genoeg aas. daar heben 

we alleen maar krab staan te voeren net voorbij de kribben en voorbij de kering totdat ook hier rond 

kwart voor twee s'nachts een onweersbui een einde maakte aan de visavond het was nu per slot van 

rekening al vrijdag de 13e !!! behoorlijk nat zijn we toen maar naar huis gegaan met als resultaat, 

Stefan helaas geen vis, Peter en ikzelf allebij een Botje van 16cm. 

Jan de Boeff #228 

  

Hallo Zeevissers 

 

Gisteravond 12-08 de hengels weer opgezocht om nog een visje te vangen in de Osterschelde bij 

Zierikzee. Gezien het  dreigende omweer maar een plekje opgezocht waar de auto kort bij kon staan. 

Gevist vanaf 21:30 tot 01:30 met het schamele resultaat van 3 Palingen  en een Zeegrondeltje en dit 

met 6 hengels. Wel waren de krabben ongelofelijk actief. Ondanks de matige vangst toch lekker 

gevist. 

 

Volgende keer beter en Vangze 

 

mailto:gschepkens@helm-kempen.be


Toon, Kees#191 en Wout#154 

  

Zaterdag 24 juli j.l zijn Sjaak, Edwin en ik gaan zeebaarzen op het strand tussen Hoek van Holland en 

Kijkduin, met een lekker zonnetje en zuidwestenwindje en water dat kristalhelder was konden we 

zeggen dat we een geweldige leuke middag gehad hebben, eerst met kunstaas en toen met zagers en de 

dobber( wat Sjaak het meeste geluk bracht. Sjaak ving direct  met zijn eerste worp met de zager een 

baars van tegen de 60 cm  en direct zijn volgende worp met de zager was ook weer bingo. Helaas 

peerde de baars hem na een korte strijd en zo te zien was deze van hetzelfde formaat als zijn/haar 

voorganger. Sjaak had die middag een gouden L..L want ook later vergreep zich een zeebaars(je) aan 

Sjaak zijn dobber montage met zager. Wij als van Tienens konden alleen maar toezien maar zijn 

vastbesloten de volgende keer ook te scoren, immers bij ons maakt het niet uit wie er vangt, als er 

maar gevangen wordt!  

Groet, 

 Tuur 

  

  

Vandaag 12 augustus was ik wat vroeger klaar op het werk en vond dat ik na lange tijd weer eens naar 

de waterkant moest. Ik heb een hele tijd geen vangstberichten ingestuurd. Deels omdat ik de moeite 

niet wilde nemen (sorry), maar ook omdat de vakantie er tussen heeft gezeten en ik druk bezig ben 

mijn aangekochte zeevisboot in orde te maken. Ik had van de week al de berichten van Leon gelezen 

en ben het dus in de buurt van het Lickebaertsbos gaan proberen. Ik heb gevist van 16.00 tot 18.30 uur 

met als resultaat meerdere aanbeten en een tong van 39 en een van 36 cm. Ze waren lekker dik, want 

na fileren hield ik een 1/2 kilo file over. Lekker voor morgen op brood. 

Groeten Theo # 48 

  

Hier een vangstbericht van Arjan en Gilles. 

Allereerst wil ik Peet 1.3 van ganser harte bedanken voor de info over die geheime stek [ die hij na een 

hoop gebel, gemail en uiteindelijk zwaar bedreigen] uiterst vriendelijk gegeven heeft. Dus wij, Gilles 

en Henk en Janet en mijn persoontje, naar de betreffende stek gereden. We waren er om een uur of 6, 

en hebben de eerste uurtjes doorgebracht met makrelen, wat Janet met de eerste worp direct een mooie 

opleverde, verder werd er af en toe een gevangen maar veel was het niet, wel zagen wij op een 

gegeven moment een grote baars achter de makrelen lijn aan zwemmen, dit herhaalde zich enige 

malen maar bijten deed die dus niet. Om half tien begon het feest, een hoop gespetter en een school 

makrelen trok voorbij, op een paar na die niet verder konden omdat ze vast zaten aan onze lijnen. Om 

tien uur riep Gilles opeens kijk daar eens: een zeehond kwam gedag zeggen op tien meter van het 

strand, een prachtig gezicht zo'n beest maar niet echt bevorderlijk voor de vangsten, we hebben hem 

gelukkig niet meer terug gezien. Tien minuten later dacht ik dat ik gek werd, ik zag een heuse walvis 

op honderd meter uit de kant, maar dat bleek een echte dolfijn te zijn en die was niet alleen de zee leek 

te bewegen zeker 20 maar misschien wel 50 dolfijnen trokken aan ons voorbij, een moment om nooit 

te vergeten en dat zal ik zeker niet doen ook. Om kwart over tien in de schemer heb ik voor het eerst 

ingegooid met aas, en na tien minuten lagen de eerste tongen op de kant. Dit zijn er voor mij 18 

geworden en voor Gilles 15, een prachtige avond dus ook omdat we vanuit de verte het vuurwerk in 

Scheveningen konden bekijken en alle vallende sterren die we bekeken hebben. We hebben ook nog 1 

fint, 3 horsmakrelen een paar mini bolkjes en 11 makrelen gevangen. Om 1 uur hebben de auto weer 



opgezocht en zijn zeer tevreden naar huis gereden. Dus nogmaals Peet je bent geweldig om deze stek 

zomaar te vertellen. 

Arjan #8  

  

  

wo 11-8 met Gilles en Arjan afgesproken om op de maasvlakte te gaan vissen.Eerst ff de makreel 

belaagd waarvan Janet er 6 ving en ik helaas maar 2.Met de schemer met aas gaan vissen en Janet 

pakte gelijk een mooie gul  van ong.50cm en ik een grote noordzeekrab.Toen belde Arjan dat er een 

zeehond onder de kant zwom.En ff later weer dat er dolfijnen zaten en inderdaad er zat een gigantische 

school overal waar je keek zag je ze boven water komen(nog nooit zoiets gezien vanaf de kant).Ook 

nog tientallen vallende sterren gezien.Toen we om 2.30 stopten was de vangst Janet 2 gullen,1 bot,6 

makrelen,1 horsmakreel,2 finten,8 steenbolkjes en 20 tongen(waarvan 14 mini)en ikzelf 2 makrelen,1 

schar,4 bolkjes,1 minipaling,1 gul,1 wijting,2 noordzeekrabben en 10 tongen(waarvan 5 mini). 

gr Henk#394 en Janet#395 

  

Hallo Zeevissers 

 

Vanavond 11-08 een avondje gevist met de kids. Eerst naar Borrendamme te Zierikzee gefietst omdat 

dit normaal gesproeken een comfortabele stek is. En dat is voor het jonge grut wel zo gemakkelijk. 

Terplekke bleek het toch wat anders te lopen. Deze stek bleek helaas verpest door Japanse 

Oesterbanken. Dus dat werd constant vastzitten. Om de avond te redden snel een andere stek 

opgezocht ongeveer anderhalve kilometer verderop. Hier hebben we nog 3 Palingen en een klein 

Steenbolkje gevangen. De Palingen werden door de jeugd gevangen. Wat opviel was dat de de 

krabben erg aktief waren. 

 vangze 

 

Toon sr, Toon jr, Debbie#486 en Wout#154 

  

Dinsdag 10-08-2004 

Ondanks het slechte weerbericht (regen onweer en harde windstoten) toch gaan vissen met de 

gedachte we zien wel wat het wordt.  Afgesproken met Graham dat hij gelijk vanaf de zaak mee zou 

rijden en Ricardo zou ons opwachten bij het pontje in Rozenburg. Daar stond Rico al te wachten toen 

we de pont afreden. Daar stonden ook Dick en Geer, moed te verzamelen om te gaan vissen. We zijn 

met zijn drieen naar de landtong gereden om eerst nog een zeebaarsje te proberen te scoren maar 

helaas we zagen ze alleen maar met het kunstaas meezwemmen maar niet azen. Daarna zijn we een 1,5 

uur tussen de strekkers op de landtong na de kering gaan proberen tong te vangen maar toen het 

inmiddels al even donker was, was het enige wat ik gevangen had twee botjes op haak 2 dus al vis je 

met een grote haak dan nog vang je postzegels. 'k Snap niet hoe die die haak binnen kregen maar 1 had 

zelfs geslikt en zwemt nu weer maar ik denk met zijn kop laag over het zand ivm dat hij nu kopzwaar 

is. Toen het begon te regenen hebben we maar besloten om te verkassen naar de andere kant van 

Rozenburg. Mede omdat we dan onder de klep van de auto konden schuilen. Daar aangekomen de 

hengels weer opgetuigd en weer gaan vissen. met voor mij als resultaat 5 krabben en 1 tong, Ricardo 4 

steenbolkjes die niet zouden misstaan in Madurodam en Graham een ontzettend nat pak omdat de 

regen op een gegeven moment met bakken uit de hemel kwam. Eindconclusie is wel dat ik tenminste 

geen 3 nullen op rij heb, maar bijzonder is het allemaal nog niet. Volgende week maar weer eens 

ergens anders proberen al weet ik nog niet waar. 



vangzze Erik#331 

  

  

Lang getwijfeld of ik een vangstbericht zou insturen, maar omdat er mensen genoeg zijn die 

dit plezant vinden toch maar gedaan. Ik dacht heb toch vakantie alle tijd van de wereld om een mooi 

verslag in elkaar te flanzen. 

Vorige week donderdag met afgaand tij aan de waterweg 1 steenbolkje en 1 mooie tong ( 38cm ) 

gevangen aan 2 simpele dwarrellijnen. Als aas een cocktail van pieren en zagers, haakje 4. Ik vis daar 

in 90% van alle gevallen mee, alleen bij gul en bot douw ik er ook nog een mesheft tussen. 

Zaterdagavond ook nog wezen buurten met hengelspullen en al toch rekeninghoudend om een uurtje te 

gaan vissen. Na een uurtje of wat geouwehoert te hebben met een paar eurovisserscollegae een ander 

stekkie opgezocht. Want in dat uurtje bij die jongens weinig beet kunnen registreren. Over de hele 

avond had alleen Gerard 2 tongetjes de rest geloof ik niets. dus dat beloofde al weinig. Toch maar mijn 

boeltje 200 meter verder uitgepakt in de hoop een vissie te kunnen verschalken.  Nadat m'n lamp het 

niet meer deed en de enige aanbeten die ik kreeg van krabben waren en ook nog eens te zijn lek 

gestoken door muggen m'n zooitje weer na een uurtje ingepakt en richting moeders de vrouw 

vertrokken. Ook die andere boys hadden hun spullen al ingepakt. 

Toch met m'n stomme kop weer afgesproken om dinsdagavond te gaan vissen, want er was regen en 

onweer voorspeld. Deze keer zou Leendert meegaan maar die heb de bui aan zien komen en 

verschuilde zich in de sauna!! Mijn vaste vismaat Dick ging deze keer ook weer mee ( Na 1 week straf 

mocht  hij weer eens van zijn vrouw. ( Vorige week had hij namelijk de poppenwagen van zijn dochter 

in de poep gereden), geintje!!!  

Op de desbetreffende dag aangekomen bij de Veerheuvel zagen we Ricardo die op Eric stond te 

wachten. Nadat Eric was gearriveerd moest hij weer op een andere maat wachten, schiet allemaal 

lekker op. Na weer een hoop  te hebben gebla bla bla bla scheidde onze wegen.  

Zij hadden afgeproken om naar de Blokkendam te gaan. Na een hevige discussie m.b.t. de vele 

bekeuringen die daar worden uitgedeeld en met die regen en onweer in het achterhoofd zijn ze op ons 

aanraden maar naar de landtong gereden. Wij hadden gekozen voor de andere kant van de waterweg. 

Gretig zoals ik altijd ben probeerde ik revanche op m'n zelf te nemen van de afgelopen dagen. De 

gretigheid bleek van korte duur want de regen barstte los. Voordat we het wisten stond het water tot 

aan onze enkels. De vangsten waren ook niet je van het. 

Dick had 1 vanDrunenbotje en een Hordijkbolkje  en ik had 2 Traasbolkies. 

Al met al toch een paar relaxte vissessies gehad, vrijdagavond maar weer proberen want van de 4 ons 

zagers van Marcel de Heul zijn er nog 2 over en dat is zonde toch! 

  

groeten van Geer uit Zoetermeeeeeeeeeeeeer 

ook namens Dick 

  

  



Vanavond dinsdag 10 augustus ff 3 uurtjes gevist aan de waterweg van 19.30 tot 22.30 uur, met de 

enkele k2 ver weg 4 tongen weggepeuterd aan de weegschaal. De man naast me (dezelfde als 

afgelopen zondag), had er 6 toen ik wegging, de andere vissers alleen botjes zien vangen ! 

grtz Leon #1 

  

zondag 8 aug. weer eens wezen vissen nu eens een keer op de maasvlakte....vrouwtje wou naar het 

strand....ik  ook...maar dan moet ik wel kenne vissen natuurlijk!!! andrew #311 ging ook mee...die dus 

ff onderweg opgepikt. man wat een hitte.....we hebben de hele dag staan smijten in onze  onzichtbare 

waadpakken.....heerlijk zo'n afkoeling. maar de vangsten waren zeer goed...not!!!! geen enkele 

aanbeet. heb heel m'n kunstaas doos getest....pluggen...shads...spinners en  pilkers en dat in alle 

kleuren die er maar bestaan...maar niks mocht baten. heb op een gegeven moment maar een  makrelen 

paternoster gemaakt (erg makkelijk die veren van die meeuwen die er allemaal liggen) maar zelfs dat 

wou niks vangen. ben maar ff gaan buurten bij henk en janet....daar was het al niet veel  beter met de 

vangsten. er stonden er wel zeer veel te vissen(cat. peppie en kokkie vissers) die  zag ik ook niks 

vangen. we hadden het om een uur of half  6 wel gezien en zijn richting huis  gegaan met een 

getrainde arm rijker. 

 
 

gr. donald#313 & andrew#311 

  

Zondagavond  8 augustus om 21.45 uur naar de waterweg getogen met 2 ons zagers in de kanis, 

27 graden en een verfrissend windje. Naast me stond 1 man die tot dan toe vanaf 20.00 uur 1 botje had 

gevangen. Gevist met weegschaal en daarboven enkele afhouder. Om 03.00 uur gekapt toen het echt 

helemaal over was met de beet, vangst-totaal met 1 hengel : 2 botjes en 7 tongen, nog 3 tongen voor de 

kant van mijn haak zien vallen, al met al lekkere avond gehad, de man naast me had ook wat bot en 4 

tongen. 



grtz Leon #1 

  

Zaterdag 07-08 na de goede vangst van vorige week nog maar een keer gaan nachtvissen op de 

zuidpier bij IJmuiden. Waar het vorige week bijna constant ingooien en hangen was, werd het deze 

keer een heel ander verhaal. Om 20:30 kwamen we de pier op en wat meteen opviel was dat er vanaf 

de oude kop van de pier een net stond. Dit net bleek na gesprekken met andere vissers zelfs helemaal 

door te lopen naar de huidige kop van de pier en dit is toch een geschatte afstand van 1 a 2 km. 

Hierdoor begonnen we om 21:00 met gemengde gevoelens te vissen en hoopte op het beste. Het 

duurde tot ver in het donker dat mijn vismaat Dirk de eerste tong kon landen en zo kregen we weer een 

beetje vertrouwen in een kleine vangst. Een half uurtje hierna kreeg Dirk zijn zoontje Guido (10 

jaar!!!) die ook voor het eerste van zijn leven aan het nachtvissen was een prachtige harde aanbeet en 

kon een minuut later zijn eerste tong van zijn jonge leven op de kant slepen. 36 cm's bleek de tong te 

meten en het ventje ging helemaal uit zijn dak van vreugde en was niet meer stil te krijgen. 

Jammergenoeg ving Guido deze nacht geen tong meer maar ik ben bang dat hij voor eeuwig verslaafd 

is aan het zeevissen. Zelf ving ik nog een tongetje van 32 cm om een uurtje of drie maar meer zat er 

deze nacht niet meer in voor mij. Eindconclusie en eindstand: Gevist met pieren en zagers, tongen 

zowel met pieren en zagers gevangen. Gevist aan de binnenkant waar het net stond(aan de buitenkant 

stierf het van de krabben en waren de haken binnen een paar minuten kaal). Dirk 3 tongen gevangen, 

Guido 1 tong, Rob onze correspondent en vaste pier bezoeker 2 tongen en tot slot ikzelf 1 tong. 

Gestopt om 03:45 en 06:00 weer thuis gekomen. Mannen en vrouwen, vang ze!!!!!!! 

  

Groeten Timo #220 

  

  

Zaterdagmiddag gestart en 's nachts on 3.30 gestopt. Gevist op de Maasvlakte, weet niet waar ben er 

geblinddoekt heen gereden. Bij aankomst bleken meer mensen de plek te kennen. Heb zelden zoveel 

troep gezien, kranten, blikjes, natte doeken, een berg poep en tot slot een tampon. Bedankt. 

Resultaat vissessie: aan de paternoster 14 mooie makrelen, een horsmakreel die weer zwemt (ook 

geblinddoekt) en een prachtige maatse wijting. Na zonsondergang aan het weegschaaltje en dan vooral 

aan de pieren 21 tongetjes gemiddeld zo'n 30 cm. 

Pierre den Hartog Nr. 150  

  

  

Zaterdag 7 augustus weer met Peet 1,3 achter de stekels aan gezeten, nadat ik hem eerst weer verdoofd 

en geblindoekt in de auto had gezet. Ze waren vreselijk aan het jagen alleen de vangst bleef een beetje 

achter. Peet had 1 baars en een fint(je) en ik had 2 baarzen en een giga misser wat mij een komplete 

voorslag incl. kunstaas koste. Maar ik ben vooral te spreken over mijn nieuwe baars hengel, 

een Quantum Crypton 3.60 Sea Bass, 40 tot 100 gram werpgewicht met een hele goede topactie. Het 

gooit geweldig soepel dus je houd het ook langer vol (minder rugklachten) en de body is lekker stevig 

om een hele dikke baars te drillen en hem boven de stenen weg te houden. De hengel is heel mooi 

afgebouwd blauwe sic ogen en wat ik heel belangrijk vind een kurken hangreep. Helaas zie je dit soort 

hengels te weinig in de shops en dat is heel jammer. Ik doe er nog een foto bij van een vorige week 



gevangen baars (60 cm 5 1/2 pond, zo vol gevreten zijn ze) die ik helaas mee moest nemen.  

 

Slappe lijnen Willem #32  

  

  

vrijdag 6 aug wezen vissen op de banjaard na al die positieve berichten van de laatste tijd ook maar 

eens proberen. mooi niet er werd maar weinig gevangen met div vissers gesproken die daar 

vaker  hadden gevist een paar tongetjes meer vingen ze daar niet dit was al weken zo. dus die verhalen 

over tientallen tongen dat zullen wel bootjes zijn. ik zelf had 4 tongetjes en een paar steenbolkjes  een 

visser naast mij had er 3 wel een mooie maat en hij had nog een hele grote kreeft die we samen netjes 

hebben onthaakt en terug gezet hebben. 

gr.rob.419. 

  

  

Gisteren 6 augustus op uitnodiging van Willem wezen vissen. 

Om 8 uur afgesproken bij zijn huis in Spijkernisse. Ik mocht met hem mee vissen,maar op voorwaarde 

dat ik geblinddoekt,achter in zijn busje moest gaan zitten. Om half 9 kwamen we bij de stek aan. 

Willem deed mijn blinddoek af en ik kon helemaal niet herkennen waar we waren,nou weet ik een 

hoop van de maasvlakte,maar dit kwam mij dus echt niet bekend voor. Nadat ik van Willem een 

onderlijntje en een dobber gekregen had,konden we gaan vissen. Willem demonstreerde zijn nieuwe 

Kwantum hengel 3.60M lang, een echte gave hengel. Willem haalde als eerste een baars eruit vlak 

onder de kant. Ik kreeg nog een paar goeie tips van hem en toen kreeg ik ook een enorme knal op mijn 

hengel. Eindelijk een mooie baars eraan,deze heeft Willem netjes onthaakt en weer terug gezet. Wat 

een heerlijke sportvis is dat zeg, toen zijn we een stukkie op geschoven en daar sprongen ze gewoon 



het water uit. Daar hebben we nog enkele baarzen staan vangen.  

 
En op het laatst haalde ik er nog een grote horsmakreel eruit. Vlogens mij was het een record,maar 

Willem had hem zo snel onthaakt en terug gegooid,dat ik hem niet meer kon na meten,want het record 

staat namelijk op zijn naam. hahaha... Maar goed,we hebben een wereld avond gehad en veel geleerd 

van hem,en mijn hengel en molen die ik bij Marcel in de Heul heb gekocht werkt ook uitstekend.  

 
Totaal 7 baarzen en 1 horsmakreel. en 200 missers. Toen wij om 12 urr klaar waren ben ik weer 

geblinddoekt en als een trouwe hond in zijn auto gekropen. Willem wil namelijk niet dat deze stek 

bekend wordt gemaakt,dat snappen jullie wel. 



Groeten Willem en Peet 

  

  

  

Op donderdag 5 augustus 2004 van 21.00 tot 01.30 uur (omstreeks 00.30 uur laag water) met vismaat 

Jan #481 voor de eerste keer gevist aan de Banjaard met kweekzagers van enkele dagen oud. De 

vangsten vielen enigszins tegen. Jan 1 tongetje en enkele botjes van postzegelformaat. Ikzelf 3 

tongetjes, waarvan er 2 groot genoeg waren voor consumptie. Ook de in grote aantallen aanwezige 

overige vissers wisten weinig tot niets te vangen. Los van de tegenvallende vangst toch een lekkere 

avond gehad. Volgende keer beter? 

  

Groetjes, 

Kees #482. 

  

  

Donderdag na een bloedhete dag efe naar de waterkant . 

Ik ben eerst naar de jongens in de waterweg gaan kijken of ze een tongetje wisten te vangen . Tom en 

Erik waren er al en de hengels konden worden opgetuigt . Het was goed weer zo'n 28 graden .ik had 

besloten om eerst in de waterweg te gaan vissen en daarna lekker op de strekker te gaan staan in 

s'Gravenzande . na een uurtje ben ik toch maar  richting de kust gegaan en heb gezegd dat ik nog wel 

zou bellen als ik vis had. Wand op het moment dat ik weg ging hadden ze nog geen vis. Eenmaal 

aangekomen bleek het water nog wat te hoog te staan .Cor kwam in de verte ook al aangewandeld met 

zijn strandkar.Net voordat het goed donker werd konden we op de strekker gaan staan en werd dan 

ook gelijk de eerste vis omhoog gehaald voor Cor een paling 



 
 en voor mijn een botje gevolgd door een baarsje van 40cm . 

 



Helaas wisten we geen tong te vangen ,Die we normaal rond deze tijd er wel vangen maar zoals jullie 

weten is het niet zo wild met de tong als vorig jaar. 

  

Gr Ricardo en Cor. 

  

Vrijdag 6 augustus 

Ons vaste visavondje was weer daar en er samen met Leon #1  er op uitgetrokken. De hele week 

afgezien van de hitte dus naar buiten. Om 20.30 stapte ik in de auto en ja hoor het begon te regenen, 

hebben wij weer, Leon opgehaald en ja waar gaan we vissen. De vangstberichten van de afgelopen 

dagen waren nu ook niet je van het, maar het blijft een kwestie van zoeken en gij zult vinden. Ons 

hoofddoel was de tong en wij achtten onze kansen het grootst in de waterweg maar ja waar. (spannend 

verhaal hè tot dusver).Affijn het werd het Lickebaerdbos tussen Vlaardingen en Maassluis, daar sta je 

tenminste lekker rustig en beschut en aangezien we toch een regenpak aan moesten, (wel zo veilig 

daar) werd dit de plek. 

De eerste hengel lag in en binnen 5 min de eerste aanbeet, en ja hoor een tong van 30+, voor mij 

meestal een slecht teken als ik zo snel een vis vang. Maar het lot was mij gunstig gezind vanavond en 

al vrij snel volgde de 2e. 

 
Leon begon ze inmiddels ook binnen te takelen en hij begon met een Micheal Jackson tong,keek eng 

uit zijn ogen ,geen neus en spierwit, hij had er kleine zagertjes aan gedaan. 



 
Het was een lekker visavondje en er kwam geregeld vis boven, waaronder zeer mooie exemplaren. 

 
Het was een produktieve avond en het was wel heel lang geleden dat we zo lekker hebben staan 

vangen. De meeste vis werd aan de weegschaal gevangen en een enkeling aan de traditionele metalen 

afhouder. Om 2 uur vonden we het welletjes, de afgaande stroom werd behoorlijk sterk en ook het vuil 

was ook weer aanwezig, maar ons hoor je niet klagen. Gevist van 2 uur voor hoog tot 2 uur na met als 



resultaat 10 tongen een stuk of wat botjes en Leon haalde bij de laatste keer binnendraaien ook nog 

een paling naar boven. 

gr. Marcel #12 

  

beste visvrienden, 

vanavond vrijdag 6 Augustus weer eens naar het zoute water van de Waterweg getogen om te zien of 

er nog wat te hegelen was. vorige week wel al drie keer tijdens mijn vakantie op het zoete water gevist 

met een redelijk succes maar dat is gezien de vangtsbeichten op het zoute van de laatste dagen/weken 

geen garantie voor succes. ik was rond kwart voor zeven s'avonds op de stek, snel de hengels optuigen 

en om 5 minuten voor zeven lagen de onderlijnen in het water en vijf minuten later lag mijn eerste 

botje van 17 hele centimeters op de kant. zou het een lekere visavond worden met leuke vangsten?? 

helaas niet dus, bij dat ene botje is het gebleven omdat de krabben het snel over hadden genomen een 

het aas al voor de vis van de haken had. rond tien voor twaalf ben ik maar naar huis gegaan met een 

mager resultaat, de volgende keer beter hoop ik. 

Jan de Boeff #228 

  

  

hoi mede-eurovissers, 

  

eindelijk dus eens kunnen meevissen met het dda-team. al zo lang lid en nog nooit mee (kunnen) gaan 

met zo'n door-de-weeks-team vond ik toch wel jammer. maar nu nog een weekje vakantie, (nou ja, 

vakantie, ik werk thuis nu harder dan op mijn werk!!) dus na een belletje, afgesproken met erik #331 

om in vlaardingen op de tong te gaan.   

donderdag de 5e augustus dus verzameld bij erik en daarvandaan vertrokken naar de ww in 

vlaardingen. nog nooit geweest aan die kant, dus weer een stek erbij. erik nam een collega mee, en rob 

#50 en ricardo #119 zouden ook komen. om 18.30 de eerste hengel opgetuigd, en vanwege de vele 

krabben(weer) het maar ff bij 1 hengel gehouden.ricardo bleef alleen even kijken, hij ging later naar 's 

gravesande, en rob kwam er om 19.45 bij. ook leendert #315 kwam langs met zijn skibox!  

ik ben heel erg goed in een lang verhaal kort te maken!  om middernacht was de score: rob 0, erik 0, 

collega van erik (graham de kiwi) 0, leendert een tongetje van 22 cm en een palinkie van 23, en ik zei 

de gek een tong van 33 cm. verder heeft eigenlijk niemand echt beet gehad en waren de haken na 5 

minuten zo kaal als peet 1,3. het was mooi weer, heel veel muggen en erg gezellig. ik begin alleen te 

vrezen om het lidmaatschap van erik, want alweer moest hij een nederlaag van mij slikken. als dit zo 

doorgaat.........   

vandaag de tong gegeten, ik kreeg de slibtong van leendert ook nog mee. nu moet ik een bekentenis 

doen. ik heb heel vaak tong gegeten, en af en toe ook gevangen, maar dit was de eerste keer, dat ik 

hem zelf opgegeten heb. meestal gaf ik ze weg, aan de buren of zo, maar rob heeft even voorgedaan 

hoe je ze schoonmaakt, en dit lukte perfect thuis. IK HEB GENOTEN!!! nu nog wat meer in de 

emmer, en ik ga er weer in geloven!! 

allemaal strakke lijnen! 

  



tom#278 

  

Ben woensdag 4-8 wezen vissen met een snoekmaat van me. Begonnen op pier van Hoek van Holland 

op zeebaars met kunstaas, op de pier stond het vol met vissers die hier en daar wat makreel vingen. 

Zelf hebben we geen zeebaars gevangen, wel een volger gehad op m’n bucktail/twister combinatie, 

kwam een enorme zeebaars achter m’n aas aan wat zeer goed te zien was in het heldere water, m’n 

vismaat had ook een volger van een zeebaars van nagenoeg dezelfde grootte, heb nog nooit iemand zo 

zien reageren op vis, die gast werd helemaal gek ;p. Helaas niets gevangen en dus verkast naar de 

landtong. De stroming was hier alleen dusdanig sterk dat vissen bijna onmogelijk was en we besloten 

al snel richting ppg bek te gaan. Hier stonden al 2 eurovissers (zoals ik zojuist bij vangstberichten las) 

Henk en Janet en die konden ons vertellen dat de plaats die we hadden gekozen vol met matten lag wat 

het enorme onderlijnen verlies verklaarde. Hier tot 0400 gezeten en enkele keren beet gezien maar 

helaas geen vis, totdat het aas op was en ik aan de laatste hengel het laatste zagertje zette en hier nog 

een (vals gehaakt) botje op ving. Was een heerlijke nacht vissen (buiten de klote vangsten om) en ga 

zeker weer eens proberen om op de pier wat zeebaars te vangen, as maandag een weekje naar zeeland 

(Port Zeelande bij Renesse) met de familie en eens kijken of daar wat te vangen is (als iemand nog 

leuke stekken weet , graag mailen naar selfbias@xs4all.nl).  

Groeten uit het oosten, 

Bjorn #179 

  

  

in de nacht van 3 op 4 augustus wezen vissen in domburg geprobeerd om een tongetje te vangen dit 

moet ik zeggen goed gelukt het eind resultaat een totaal van 18 stuks waarvan er twee onder de maat 

waren die zwemmen weer gevist 3 uur voor laag tot 3 uur na laag water het weer was goed en voor 

herhaling vatbaar strakke lijnen 

mvrgr joop # 107 

  

Gisteren met Erik, Rob, Tom Pley en een collega van Erik naar Sanders Meubelstad geweest. 

Aankomst rond half negen. 

Vangst: 1 tongetje en 10 muggebeten. Hierdoor ook eerder gestopt dan gepland. De volgende keer 

zeker muggenspray mee! 

Ga het begin volgende week nog wel een keer proberen. 

Groeten, 

  

Leendert. 

  

Maandag 2 augustus, een onverwachte vrije middag, want de vacantie begint voor mij pas volgende 

week. In het mooie weer dus naar de Waterweg getogen om me voor te bereiden op het tongen 

meppen. Helaas viel dat een beetje in het water, maar naast een paar botjes was de paling op bijgaande 

mailto:selfbias@xs4all.nl


foto een mooie surprise: 85 centimeter!  

 

  

Gilles 

  

  

Ma 2-8 naar het begin van de yanghtseehaven gereden om te kijken of er nog makreel zat,daar kun je 

dus ook niet meer komen dus weer een visplaats weg.Toen maar naar de pap.bek gereden waar we 's 

avonds leuk vingen met wijting,steenbolk,gulletjes,grondels,bot en pitvis alleen ze kwamen geen van 

allen boven de 15cm uit.Di 3-8 overdag eerst lekker zonnen en ff hernieuwd kennis gemaakt met 

ron#467 en zijn vriendin Miranda welken ook de hele dag bleven tot 02.00,vangst precies hetzelfde 

alsof je in een kraamkamer zat te vissen.Het maakte niet uit of je op het diepe water of in het ondiepe 

het was allemaal mini.Alleen woensdagavond waren de meeuwen als gekken aan het duiken dus snel 

een haringonderlijn eraan en er tussen gegooid en ja hoor volle bak alleen helaas het waren 5 

finten.Dus de pap.bek nog steeds hopeloos zoals een hoop andere plaatsen. 

gr Henk#394 en Janet#395 

  

eurovissers, 

we hebben heerlijk vacantie gevierd in brielle, lekker kort bij de stekken normaal moet ik daar stevig 

voor reizen, ik ben in totaal 6 keer wezen vissen op mijn favoriete stek op de maasvlakte. 

voornamelijk op makreel en fint. resultaat een totaal van 82 makrelen en 31 finten en 3 zeebaarzen. 

alles op mijn spinhengel en dat is vanaf de kant vissen megasuperkickassfun. deze week zijn miranda 

en ik ook nog op de papagaaienbek neergestreken en daar samen met henk en janet overdag genoten 

van de zon. de bedoeling was om overdag te vissen maar zoals het vaak gebeurd kon ik weer eens niet 

weg van de stek en kon ik mede door een geleend hoofdlampje van henk en janet ook vissen tot 0100 

uur de vangsten waren slecht een paling was het enige opwindende wat er te vangen was verder 

minibotjes minigulletjes miniwijtinkjes en minibolkjes een ware plaag maartoch het is vis. het was 

beregezelly met henk en janet en nogmaals thanks janet voor het lekkere eten in de namiddag. 

groetjes van ron en miranda uit westervoort   

  

Hallo Vissers 

Vanavond 04-08 weer eens met kunstaas gevist  en geprobeerd een Makreeltje en\of Zeebaars te 

pakken. Het is bij proberen gebleven. Want de vangst was 0,0.  Echter ongeveer 150 meter voor ons 

heeft bijna een half uur een schooltje Bruinvissen rond gezwommen. Dit was een pracht gezicht. Dus 

de avond was weer helemaal goed. We zijn bij het havenhoofd van Zierikzee geweest. Volgende keer 



weer op de Tong en Paling . Dit gaat stukken beter. 

Vangze 

Toon, Adriaan en Wout#154 

  

  

Maandag 2 Augustus afgesproken om met de gullemepper Donald op jacht te gaan naar de tong. Om 7 

uur op de Stenenglooing  aangekomen . Donald ging eerst zeebaarsen ,en ik ging kijken of ik er en 

makreeltje eruit kon trekken . Nou dat was geen probleem ,maar een zeebaarsje dat wilde niet lukken. 

Toen het schermer begon  te worden zijn we overgestapt op de tong visserij. Wat we als eerste vingen 

waren allemaal kleine tongetjes, ze zijn weer netjes terug gezet . Maar er  vaarde  vlak onder de kant 

een kotter met 2 van de kolere netten . Nou begreep ik dat we allen maar kleintjes vingen , Ze moeten 

van die visboten gewoon wrakken maken ,dan spoor je toch niet om zo dicht onder de kant te vissen . 

Maar goed Donald ving nog wat paling en hele kleine weiting . We werden ook nog even opgeschrikt 

door een helikopter die achter ons vandaan kwam . en maar rakelings over onze kale kop heen 

scheerde . We schrokken ons de nete ,weer zo'n  halfve zool met iets achterlijks . Ik mot wel vertellen 

,dat als je tong wilt  vangen op de glooing dat je echt ver mot knallen . Er loopt een diepe nieuwe 

gul daar .(Maasvlakte 2). Maar goed heerlijk gevist ,een zooi tong, bot,paling ,weiting, makreel en van 

die klote krabben . 

  

                            Gr Donald (Gullemepper ),Peet (tongemepper) 

  

                            Alle 2 uit Delluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuft. 

  

Hallo Zeevissers 

 

Maandagavond 02-08 vanaf 21:30 tot 01:30  wederom gevist op de mooie tongstek langs de 

Oosterschelde bij Zierikzee. Het was weer buitengewoon aangenaam aan het water . . De vis was ook 

weer redelijk actief. We hebben 9 mooie Tongen (allemaal 30+ en 40+) en 5 mooie Palingen en nog 

wat Steenbolken en Zeegrondels gevangen. Ook weer weinig last van krabben gehad. Wel behoorlijk 

veel last van een strook wier voor de kant, waardoor we nog verschillende mooie vissen en 

materiaal  verspeeld zijn. We hebben over het lage water van ong 00:00 uur heen gevist. Voor het lage 

water de Tong gevangen en na het lage water de paling. Vanavond waren zeepieren en oude 

belegen  zagers het favoriete aas. De topper van de avond was een Tong van ruim 46 centimeter 

gevangen door Adriaan. 

 

Al met al weer een geslaagde visavond. 

 

vangze 

 

Toon, Adriaan, Marcel en Wout#154 

 

 

Zaterdagmiddag 31-07 gelijk vanuit mijn werk bij Rinus en Ger van Eagle Hengelsport langs gereden 

om de bestelde pieren en zagers op te halen. Daarna effe langs huis om even 2 uurtjes slaap in te halen 



want vanavond moest het gaan gebeuren, tongen meppen op de zuidpier van IJmuiden. Om 18:30 uit 

Rotterdam weggereden om mijn vismaat en neefie Dirk op te halen in Amsterdam Noord. 

Daarna naar de pier en om 21:00 stonden we te vissen. Eerste gooi en ik ving gelijk al een gulletje van 

40cm + op een piertje ongeveer 30 meter uit de kant. Mijn neef zag ik alweer met zijn hoofd schudden 

want hij zag de bui al hangen. Tot het donker ving ik nog een stuk of zes gulletjes en een wijtinkje en 

Dirk ving ook nog een gulletje. Toen het eenmaal donker was begonnen langzamerhand de tongen los 

te komen en Dirk ving de eerste. Ik hoefde gelukkig ook niet lang te wachten en haalde nog voor 

24:00 mijn eerste tongetje binnen. Daarna bleef het toch wel wat stil en het duurde tot +/- 01:30 voor 

de vis weer een beetje los ging komen. Na doodtij gingen we weer tong en andere vis vangen en toen 

we om 04:00 stopten stond de teller voor Dirk op 2x gul, 1x steenbolk en 5x tong. Voor mij kon het 

niet op deze nacht want ik ving totaal 11x gul, 40-50cm, 1x wijting(te klein,zwemt weer) en 5x tong. 

Gevist met pieren en zagers, pieren waren goed voor alle gullen en pier/zager cocktail bracht de 

meeste tongen op de kant. Allemaal veel succes aan de waterkant en tot ziens! 

  

Groet Timo #220 

  

Donderdagavond 29-07 vanaf 22:00 tot 01:30 gevist op een mooie stek langs de Oosterschelde bij 

Zierikzee. Het was buitengewoon aangenaam aan het water . Tot half twee gewoon in het Tshirt  aan 

het water gezeten. De vis was ook goed los. We hebben een vijftiental mooie Tongen (allemaal 30+ en 

40+) en tien mooie Palingen en nog 6 Steenbolken gevangen. Weinig last van krabben gehad. Net als 

de avond ervoor was het een half uur voor hoogwater gedaan met de aanbeten. We hebben gevist met 

steekzagers en zeepieren. De vis was uitsluitend op de zeepieren te vangen. Op de zagers helemaal 

niets. Naast de gevangen vissen nog verschillende mooie exemplaren verspeeld die vastliepen in het 

wier en\of stenen. Al met al een geslaagde visavond. 

 

vangze 

 

Toon, Adriaan, Marcel en Wout #154 

  

Hallo Zeevissers Dinsdagavond 27-07 twee uurtjes met kunstaas gevist op het piertje tussen de 

Levensstrijd en Borrendamme te Zierikzee. De omstandigheden waren ideaal opkomend water en 

schitterend weer. Wel wat wier in het water waar gigantisch veel Harders tussen zaten. Helaas geen 

Zeebaars of Makreel gezien. Ik heb gevist met witte shads en met een verenlijn,Vervolgens 

woensdagavond tussen 22:00 en 02:00 met opkomend water gevist  bij de Zeelandbrug. Ook nu weer 

bij perfecte omstandigheden. Ik heb gevist met zowel zagers als zeepieren. De vangst bestond uit twee 

mooie Palingen en een knappe Tong. Vervolgens nog een aantal aanbeten gehad die ik helaas niet heb 

kunnen verzilveren.Tot een half uur voor hoogwater  beet gehad daarna niets meer gezien.Al met al 

twee prima visavonden bij heerlijk weer. 

 vangze 

Wout#154 

  

Vissers, 

 

Vandaag zijn we met zen twee-en naar Zeeland (zierikzee) gegaan om zeebaars  n harder te vangen. 

Zeebaars is helaas niet gelukt, een grote vissersboot was vlak voor ons bezig om een gebied schoon te 

maken of om te ploegen,  waarschijnlijk zullen ze s'avonds terugkomen om hier hun netten vol 

te  krijgen. Wel troffen we een flinke school harders aan langs de dijken. We  vingen er slechts 1, maar 



wel een hele mooie, nl: goed 65 cm. 

 

Groet, 

 

Huut uit Woerden 

  

  

Eindelijk na een week of 3 weer eens gevist .We zijn begonnen op de landtong.  Er zat hier heel wat 

fint dus zijn we eerst maar eens met de dobber gaan vissen en jawel hoor gelijk beet .Na een uurtje zijn 

we wat land inwaarts getrokken om hier een tongetje te vangen.Het weer zag er goed uit en het tij ook 

dus we hadden goede moet.Maar na ongeveer 5 uur vissen bleef de teller voor mij stil staan op TWEE 

BOTJES !!! 

We hebben wel steeds beet gehad maar dat bleken klein bolkjes te zijn wand Leo haalde ze er 

regelmatig uit.op de valreep wist Leo er nog twee tongetje uit te sleepen. 

Volgende week maar weer eens in zeeland proberen op mijn oude tongen stek tegen de kering . 

  

Gr Ricardo. 

  

  

Hallo vissers, 

 

Vrijdag weer naar de berghaven geweest, en nu bleek ook maar weer dat het niet altijd feest is. Deze 

keer moest ik het stellen met twee botjes twe palinkies en twee baarzen, eentje ondermaats maar de 

andere die ik aan de shad ving mocht er wel wezen, 52 centimeter. Om een uur of vier maar verkast 

naar de pier om daar nog een baarsje te verschalken wat dan uiteraard niet lukte. Rond 7 uur begonnen 

met makreelvissen met een staande lijn. Dat ging een stuk beter, om twaalf uur gestopt met 19 

makrelen in de pocket. Kon dus weer als een tevreden Eurovisser naar Eindhoven. Strakke lijnen,  

Jeroen 

  

  

vandaag bij de stenen glooing gezeten met zijn tweetjes begonnen op 6:00 gestopt op 14:30 

geprobeerd met zagers en pieren het was helemaal niks 

resultaat 1 postzegel en 1 zeebaars 30cm 

gevist met 5 hengels 

Richard 

  

Gisteren, 24-07-04 met vier man sterk(?), wezen vissen op de steiger, vlak voor de pier van Hoek van 

Holland, vier man, 8 hengels, gevist van 16.30 uur tot ca 23.00 uur. Resultaat: 1 postzegel, verder 

alleen maar krabben. Ikzelf heb 10 onderlijnen verspeeld, mijn maatje brak zelfs nog zijn hengel toen 

hij vast zat! Iedere keer dachten we weer, nu gaat het beginnen, opkomend tij, afgaand tij, 



ondergaande zon, maar niets, helemaal niets. Een buurman van me ving nog 1 fint zo groot als een 

sardientje, en 1 minibotje, en daarmee was hij de winnaar van de avond.Kan iemand mij vertellen waar 

er nog iets gevangen wordt? De laatste drie keer vissen is voor ons namelijk nogal een domper 

geworden. Wel lekker weer, maar dus nog steeds geen vis! We blijven hopen, misschien helpt het als 

ik betalend lid wordt hier! 

Vangze allemaal, Bas #609 

  

25-7-2004 

 HEY vissers/visseressen 

 Het is zaterdagochtend, nieuwe spinhengel gekocht, dit omdat ik met mijn oude 2.70m hengeltje 

weinig geluk heb gehad. 

Deze aan mijn vrouw gegeven met een nieuw molentje. 

's Avonds zijn we samen op het hooft in Maassluis bij de veerboot gaan staan. Ik eerst haar hengeltje 

in orde gemaakt, ik had mijn eigen hengel nog niet eens klaar, of ik hoorde een kreet achter mij."Ro 

volgens mij zit er een vis aan!" En ja hoor, ze had der eerste snoekbaars van 55cm aan de lijn. Met wat 

hulp van mij (ze wilde hem er niet zelf afhalen) zwemt ie weer lekker. Ongeveer een kwartiertje later, 

uhm ro? Ik heb er nog eentje.... Deze keer nog een grotere, 69cm en 2.5kg schoon aan de haak. Bij 

deze effe de knuppel ter hande genomen, dit vissie ging mee naar huis! 

Ikzelf nog geen geluk met mijn nieuwe aankoop. Weer nix....  

Conclusie: 

Mijn vrouw die nog maar net is begonnen, leert mij hoe ik snoekbaars moet vangen. 

 Groeten Robert en Carina 

  

zaterdagavond 24Juli nog even geluk proberen te beproeven,maar geluk was minder waar dik aan het 

krabben voeren geweest en tot schrik een wagen vol muggen,maar dit is te verwachten als je vlak bij 

een vuilverbranding aan het vissen gaat.Voorlopig even voor mij niet meer duurde de hele volgende 

dag eer ze verdwenen waren,dit tot grote vreugde van de kinderen.Avond ervoor in de oude maas 

gevist ter hoogte van zalmvisserij,vangsten hier waren beter 3 goede maat paling (900gr schoon) en 1 

dikke brasem van ongeveer 1kilo.Volgende week nog maar eens proberen. 

leonard 297 

  

Zaterdagavond 24 juli ff lekker met kunstaas de stekels achterna gezeten. Ik heb weer eens een nieuwe 

stek geprobeerd en had nooit verwacht dat er zoveel baars zou zwemmen.Ik stond lekker uit de wind 

onderaan de dijk en ik had heel glad water voor me. Zodoende kon ik de activiteiten van de baarzen 

goed in de gaten houden. Na enig gekloot (eerst een giga pruik en toen een valpartij) ging het van 

kiet. 8 stuks in twee uur waarvan er niet èèn onder de 50 cm was. Zeven heb ik er terug kunnen zetten, 

1 heb ik er mee moeten nemen ( 60 cm 5 1/2 pond) want de haak had zijn kiewbogen gesloopt. Slappe 

lijnen Willem # 32   

  

Hallo allemaal, 



  

Zaterdagavond gevist in Schiedam tegenover Heijplaat, over de vangsten kan ik kort zijn: 

 1 paling, 5 tongetjes, 8 botten en 2 voorns. Het was een mooie avond. 

Gevist met zager-worm combinatie, van 19.00- 22.00. 

  

grt. 

Rens #100 

  

  

 Vrijdagavond bij hoog tij begonnen met vissen met mijn schoonvader. Zoals ik al had gelezen was de 

krab weer zeer actief, en moest er om de 10 minuten nieuw aas aan...  Omdat ik dit eerder had 

meegemaakt vanaf het strand hadden wij vanavond gekozen voor de waterweg gelijk naast de 

waterkering west-noordzijde om zo ver als mogelijk de vaargeul te kunnen bevissen. Helaas ook daar 

krab... 2 botjes is het teleurstellende resultaat van 19:30 tot 22:30 uur. Maar goed, je bent leuk van de 

straat en we hebben lol zat! 

  

Zaterdag de 24e maar weer eeens ff kijken... 

  

Kromme toppen! 

  

Gilbert de Koning #480 en Willem 

  

Donderdag 23 juli hadden Rob#50 en ik weer eens afgesproken op ons verzamelpunt bij het veer in 

Maassluis. Om 20:40 uur waren we op de stek aan de landtong voor de kering waar we de laatste 

weken wel vaker hebben gestaan op donderdag. Het was mooi weer en even later was het hoogwater, 

dus we hebben gevist met afgaand tij. Rob ging goed van start en ving gelijk een zeebaarsje en daarna 

regelmatig een botje aan zijn weegschaal met slikzagers. Ik viste met rode afhouders en kweekzagers 

en ving alleen krabben. Pas toen het donker was kreeg ik een paar flinke rukken op de top en dat is 

meestal prijs. Een mooie tong van 28 cm zou het aardse laten voor wat het was. Er zouden nog drie 

botjes volgen, maar die gingen natuurlijk terug het water in.  



 
Bij Rob stond de teller inmiddels op 7 botjes en dat scholenbaarsje. Rond 0:45 uur liet het voorspelde 

onweer van zich horen en hebben we snel ingepakt. 

 

Groeten, 

 

Rob#50 en Michiel#164 

  

  

Op donderdag 22 juli 2004 van 20.00 tot 00.30 uur samen met vismaat Jan (#481) gevist op het 

strandje tussen de Stenen Glooiing en de PPGB, met als aas kweekzagers van enkele dagen oud. 

Heerlijk weer, maar niets gevangen. Zelfs geen enkel beetje gezien. Naast ons stond nog een vijftal 

vissers, die slechts 2 botjes wisten te vangen. Samengevat in totaal dus 7 vissers met 2 hengels per 

persoon (dus 14 hengels!) met als resultaat 2 schamele botjes. Een zeer bedroevende avond. Waar 

blijft die tong toch? 

  

Groetjes, 

Kees #482. 

  

Woensdag 21 juli, de dag van de Queen Mary 2. Dus naar de Waterweg om dit bootje te bewonderen. 

Ik kan het niet helpen, maar het eerste dat ik dacht was dat het een mooi wrak zou zijn om op te 

vissen....Nou ja. Ondertussen een hengeltje uitgegooid en onder toeziend oog van vele 

belangstellenden, die allen beter konden vissen dan ik, 3 tongetjes een paling van 71 cm en een dikke 

bot opgehaald. Het maakte niet uit of ik pieren of zagers gebruikte, beide vingen en vingen niet. 

Gilles #59 

  



Nou de papagaaienbek schrap ik maar uit me lijstje denk ik. Ben er al verschillende keren 

geweest(strandje)maar beet hebben ho maar.   Ben nog steeds het best tevreden over de ponton aan de 

Rozenburgse kant en de waterweg zelf. Vooral s'avonds is het hier goed te doen.   

Wil nog eens gaan vissen op de pier bij Hoek van Holland,want hoor daar goede berichten. 

  

Ramon 

  

Hallo sportvissers 

 

Hierbij een vangstbericht met uiterst gemengde gevoelens. Te beginnen met het goede gevoel dat ik 

vanavond 21-07-04 weer eens met mijn oudste dochter ben wezen vissen. We zijn aan de binnenzijde 

van het Grevelingesluisje geweest en hebben daar gevist met een lichte spinhengel met daaraan een 

onderlijntje met een paar kunstgarnaaltjes. Dit leverde twee hele mooie Gepen op. Beide Gepen 

zwemmen weer. Nu het slechte gevoel.  Bij het sluisje waren een vijftal A.........le oosterburen op 

uiterst ergelijke wijze aan het dreggen op Harders en Geep. Dit ging op een zodanige wijze dat je er 

compleet onpasselijk van werd. Er werd gevist met boothengels met 60 of 70/100 lijnen met daaraan 

vijf of zes vlijmscherpe dreggen van het format anker (je kon er de Queen Mary mee afmeren). Op 

deze wijzen werden vele Harders en Gepen gehaakt die vervolgens hevig bloedend uit het water 

werden gesleurd en vervolgens met een sleutel van een autokrik de kop ingeslagen en in een emmer 

gesmeten. Dit leverde een bloederigge  massa op. En dit terwijl er veel kinderen en toeristen komen 

kijken bij het vissen . Dus een grotere anti reclame is niet denkbaar voor de visserij. De personen er 

wel op aangesproken hetgeen enkel scheldwoorden en  opgestoken middelvinger opleverde. 

Vervolgens hebben we het maar voor gezien gehouden en zijn even aan de buitenkant wezen  kijken of 

er nog Zeebaars werd gevangen. Het was daar ontzettend druk. Er werd wel een Zeebaarsje gevangen 

maar het was niet echt wild.  

vangze op een sportieve wijze  Wout#154 en Debbie#486 

Hallo, 

 

Zaterdag middag met zijn 3-en geprobeerd in de Oosterschelde baarsjes te vangen bij Zierikzee. Toen 

het onweer al aardig boven ons zat, begon een van  de jongens te knasperen bij het uitgooien. De 

vonken hoorde je zelfs op  grote afstand knallen bij zijn voeten. Toen als een gek naar de auto 

gerend,  wat ook flinke klappen via de hengelstok in je armen opleverde. Sávonds  voelde ik van men 

lippen tot men tenen nog de elektrische schokken. 2 Dagen  later kreeg ik van de dokter 

spierverslappers, omdat de elektrische schokken  nog door merg en been gingen: dit gebeurt ons geen 

2-de keer, volgende keer  dus eerder naar huis. Overigens geen beetje gehad die middag. (tot 

bijna  hoog water). Vandaag nog bij de grevelingen spuisluis geprobeerd: helemaal niets. Er was  over 

de hele dag nog geen handvol baarsjes gevangen. 

 

Gr,  Huut/Woerden 

  

  

Maandagavond 19 juli naar de landtong getrokken om mijn overbleven aas van een verregende 

zaterdagavond op te maken. Ik wilde eerst naar zee gaan met het bootje, maar de windverwachting 

was 4-5 Bft. met een golfhoogte van 0,50 - 100 cm en dan hoef ik niet meer zo nodig.  ´s Middags nog 

even met Peet staan praten aan de Berghaven in HvH, maar daar was het ook niet veel. Begonnen om 

19:30 uur met hoog water. De fint was actief vlak onder de kant, hetgeen resulteerde in een Gigafint, 



die mijn lijn pakte tijdens het binnendraaien.  

 
Snel een spinhengel klaar gemaakt maar dat leverde alleen maar "lossers" op.  Op mijn plek zat ik 

geregeld vast en toen ik een 4-tal lijnen had ingeleverd, ben ik ca 30 meter naar rechts gegaan en 

daar was het verder prima. Toen het donker werd, werden de botjes actief en kreeg je geregeld beet. 

Het was niet geweldig, maar toch vier kleine botten gehaakt, helaas geen tong, maar wel één paling. 

Bij mijn buurman was het precies hetzelfde, alleen die pakte nog een zeebaars. Om 01:00 uur naar huis 

gegaan. Weinig vis gezien, maar wel heerlijk gezeten daar. 

 Groeten Rob#50 

  

maandag op dinsdag weer is wezen vissen na een lange tijd met andrew#311 we zouden het is ff op de 

tong gaan proberen. ikzelf zou eerst niet meegaan,omdat ze zeiden dat je snachts landurige  harde 

regen zou krijgen....en daar had ik ff geen trek in. s'avonds weer naar de weerberichten gekeken....en 

wat zie ik..komt geen  regen meer...alleen in de ochtend.....dus toch maar gaan vissen. afijn 0:00 daar 

aangekomen...zit er helemaal niemand te vissen...dan  krijg je al zo'n gevoel van......hmm zal dan wel 

niet veel gevangen worden. en dat klopte ook....we hebben 1 aanbeet gezien en dat was op andrew 

z'n  hengel en er kwam nog en tong uit ook. 



 
 we hebben gewoon ff staan kijken, hoe een aanbeet er ook alweer uitzach. man wat is het triest met de 

vangsten. water is kraakhelder...aardig op temperatuur...schitterend weer..nu de  tong nog. ik ben er 

om 5 uur mee gekapt en andrew ging nog even door...die had de  smaak nu wel te pakken hehe. ga het 

van de week nog wel een keer proberen....wordt eindelijk een  beetje stabiel weer met mooie 

temperaturen.  

 

gr. donald#313 

  

  

Vrijdagavond 16 juli de spullen maar weer in de auto geladen om weer een avondje de tong te belagen. 

Het is dit jaar tot nu toe erg zoeken, op de erkende tongstekken is het heel erg wisselvallig en eigenlijk 

vang je alleen op de landtong met enige regelmatig een enkel tongetje. Maar vanavond wilde ik het 

eens op een andere stek proberen en daarvoor had ik de Papegaaienbek in het licht en vervolgens de 

Glooiing in het donker uitgekozen. Helaas waren alle fijne plekken op de Papegaaienbek al bezet en 

omdat ik geen zin had om nog 4 uur te wachten tot het donker was en dan naar de Glooiing te gaan 

ben ik toch maar weer op de landtong aangeland. Eerst 2 uurtjes op het Rozenburgse ponton gezeten, 

maar daan geen stootje gezien. Toen naar de strekkers voor de kering gereden en daar eerst een praatje 

gemaakt met Henk en Janet. Het was erg laag water en langs de strekkers was een heel stuk 

strand/zand en dara ben ik begonnen in de hoop dat in het donker en met opgaand water de tong deze 

plaat op zou komen. Nou, niks van dat alles. Heb tot 02.00 uur gezeten en het enige was bot, botjes en 

zeebaarsjes en één paling. Later bleek Henk 1 tongetje te hebben gevangen. Volgende keer toch maar 

wat meer gaan zoeken! Groeten, 

  

Gilles #59    

  



  

zat 17 -7 wezen vissen in de waterweg tegenover de stenaline.We hadden aas gehaald in maassluis.om 

18.00 uur zaten we op de waterweg. Toen we net onze hengels uit gegooid hadden begon het ineens 

donker te worden.Nog geen 5 min later kregen we daar een wolkbreuk. na een klein uurtje ging eric de 

viking als eerste de auto uit.gevolgt door onze boom chirurg johan brouwer.Onze topper Bart vd 

broeck uit huizen was er ook weer bij  [ zie foto] maar het was niet best veel krabben en vaak vast, 

gevist tot 2 uur .resultaat  1 klein botje volgende keer maar weer eens in ijmuiden proberen op de pier. 

 

groeten de vissers uit  kortenhoef. 

  

  

19 juli toch nog maar even gaan vissen vanmiddag. Wilde eerst niet gaan ,maar toch . Gekozen voor 

de Berghaven ,diepere gedeelte. Stond lekker alleen ,had van niemand last . Ja van die klote krabben 

,het sterft er van in de waterweg . Volgens mij hebben ze alle vis opgegeten of zo . Want  wie je ook 

spreekt de vangsten zijn slecht op dit moment. Ving als eerste een bot ,die heel gemeen uit zijn ogen 

keek . Zo gemeen zelfs dat als die een paar vuisten had gehad, die me boven op me bek had geslagen . 

Kelere wat een kreng zeg . Okee een half uur later,  3000 krabben eruit gehaald . Toch nog een 

tongetje ,die meer leek op een inlegkruisje . Deze heb ik van Stipo hoor . Ik heb ook nog staan 

zeebaarsen ,eerst met een dobber en een hele zager eraan . Was niks ,toen van alles geprobeert met 

kunstaas . Zelfs nog met een ding die Marcel voor me gemaakt heeft . Het heeft veel haar ,en lijkt op 

een poes zonder bikinie lijn . Ik weet niet hoe zo kolere ding heet . Zag wel dat ze aan de overkant met 

een bootje ook aan het zeebaarsen waren . Ze moeten dus er wel zitten ,die pokke beesten . Rob kwam 

ook nog even kijken op zijn brommer . We hebben lekker staan ouwehoeren ,en dat hoort er ook bij 

als je niks vangt . Je kan ook genieten van het vissen ,de boten en de zee zo voor je neus. 

En uiteraard het goede weer . 



  

U zijt gegroet . 

  

Peet#1,3  

  

  

Hallo allemaal hier een berichtje van de groningers 

  

Na een week vrij te hebben genomen maar weer richting de waterweg gereden Om er weer een leuke 

vis sessie van te maken Toen we om ongeveer half elf aan kwamen eerst even een babbel gemaakt met 

Henk en jannet en gilles Zaterdag 10 juli de dag en nacht er gevist met veel klein spul en een tong aan 

de maat en dicht onder de kant Zondag   11 juli de dag gevist en op de strek dammen proberen een 

zeebaars te vangen Met als resultaat een zeebaars van 40 cm  en een van 35 met kunstaas gevangen En 

de nacht visserij was wel leuk maar veel klein spul op ongeveer 20 meter uit de kant Maandag 12 juli 

de dag gevist aan de waterweg  met als resultaat 11 tongen alles aan de maat En met een 3 tal leuke 

aalen maar de hele dag in de regen gestaan maar vis gevangen En in de nacht niks gevangen maar dat 

was ons al verteld maar toch proberen Dinsdag 13 juli aan de waterweg gevist 4 tongen een paar alen 

en een paar botten Woensdag 14 juli aan de waterweg gevist 4 tongen een paar alen en een paar botten 

Arjan aldaar nog getroffen later kwam leon met colega nog een kijkje nemen Die zouden s,avonds op 

de zeebaars gaan vissen met een leuk eind resultaat Wat s,avonds zou blijken toen ze nog even weer 

lang kwamen En ons een beetje text en uitleg  gaven over die visserij Jongens daar voor ons dank  [ 

top ] en ons gelijk even uit nodigen voor donderdag avond Daar aangekomen op donderdag avond 15 

juli stonden de emmers met steurkrap al klaar En na een beetje uitleg kon het vissen beginnen En na 

een 3 tal uren vissen was er een leuk aantal baarsen gevangen Met als uit schieter een zeebaars van 57 

cm en 5 pond En de rest was allemaal aan de maat Vrijdag 16 juli nog maar weer een keer proberen 

maar het weer was te rustig En met alleen 2 aan beten en die alle 2 verspeeld door lijn breuk waren 

echte knallen En de avond niet meer gevist te hebben  zijn we zaterdag 17 juli   Na nog even een 3 tal 

uren te vissen weer richting huis gegaan En zijn we al weer aan het plannen voor de volgende trip      

  

Arjan – leon – en colega,s waar me de namen van ontschoten  zijn 

  

         Bedankt voor jullie info en uitleg       [ en leon ze smaakten lekker ] 

  

Tot de volgende keer aan de waterweg   martin  431   en colega 

  

  

hoi mede-eurovissers, 

  



eindelijk weer eens tijd gevonden om naar mijn favoriete visplek te gaan. samen met hans #275 en 2 

nog-niet leden naar de WW. zondagochtend 18 juli om 01.00 met volle moed en veel aas gaan zitten. 8 

hengels moest toch wel een maaltje vis opleveren. hoogwater om 04.00 uur, dus de tijd was perfect. 

nou, ik kan er kort over zijn. het maaltje vis zou zelfs voor de pasgeboren dochter van ricardo reden 

zijn om te gaan gillen om meer!! ik 1 bot hans 1 en de anderen helemaal niets. ver weg, dichtbij, alleen 

maar krabben. toch heel actief gevist, om de 5 minuten aas controleren, maar steeds alles leeg. ook 2 

auto's volgepakt met vissers en in de loop van de ochtend vertrokken, hadden niets. da's lekker. 

  

nou ja, een warme nacht, veel gelachen, lekker soepie en broodjes met ei en dan kom je toch wel de 

nacht door. 

om 7 uur gestopt en nu echt op vakantie!! 

vangse allemaal!!! 

  

tom#278 

  

  

Hallo visgenoten 

Vanwege een rugblessure en een calamiteit in huis vanwege de overvloedige regenval ging de 

geplande tongsessie naar de Banjaard gisteravond helaas niet door. Viel dus letterlijk in het water. 

Daarom heb ik vanavond 18-07-04 mijn aas maar proberen op te vissen bij de stek aan de Levensstrijd 

te Zierikzee in de hoop een Zeebaarsje te vangen. Helaas bleef het bij een Zeegrondeltje. Het is maar 

te hopen dat de Zeebaars weer wat gaat azen. Er zitten er namelijk genoeg. Ik heb vanmorgen nog met 

duikers bij de Zeelandbrug gesproken en die wisten te vertellen dat er zeer veel Zeebaars was, 

waaronder ook veel grote exemplaren. Dus we houden hoop. 

v.g. 

Wout#154 

 

  

vandaag 18-7 met mijn 2 meiden naar de landtong gereden om te laten zien hoe je geen vis vangt zeg 

maar :) op de k2's geen stootje gezien maar  wel de haakjes in een mum van tijd leeg. met de 

spinhengel nog een fint gevangen met een gekregen makrelen onderlijn. ik geloof dat ik maar eens 

visles moet gaan krijgen . 

  

grt robert#561 

  

  

Zaterdag 17-7 wezen vissen,eerst pieren gehaald in oostvoorne,daarna na de papagaaienbek 

gereden.Hoewel ik toch redelijk vroeg was,waren er toch al aardig wat mensen aan het vissen.Dus een 

plekje opgezocht en snel mijn hengels opgetuigd en in geworpen,maarop een paar krabben na 

helemaal niks,dus om 15,00 uur maar eens gaan verkassen naar de waterweg om daar mijn geluk te 

gaan proberen maar helaas ook daar niks,ook andere vissers die naast mij stonden vertelde me dat ze 



ondanks dat ze daar de hele dag stonden geen beet hadden gezien.Misschien toch te veel 

krabben?  nou ja volgende keer beter dus. 

groeten van Wim663 

  

Hallo eurovissers, 

  

Hier een berichtje van een geslaagde vis dag,nacht. 

Begonnen met jacht te maken op de zeebaars,viel niet mee om een geschikte plek te vinden met hoog 

water. Toch gevonden ( maasvlakte). Altijd wel ergens plek al was het overal wel erg druk. Begonnen 

met een parelwitte chad met lood lepel wat resulteerde in een mooie zeebaars van 57 cm (persoonlijk 

record). Nog van alles geprobeerd maar met de baarzen was het over. Toen de 5m stok gepakt en voor 

de  tong  gegaan( pas bij aankomst van mijn maat leon #1)  Het was dan ook al 00.00 uur de eerste 

tong, 2 maar liefst en  weer een persoonlijk record 39 cm. daarna gelijk nog een. Leon ving een paling 

en om 02.00 ben ik naar huis gegaan met een voldaan gevoel.Leon bleef nog,weet op dit moment niet 

wat hij nog bijgevangen heeft maar dat horen we wel. 

  

tot bij de schoonmaak dag  sjaak  

  

  

Zaterdag 17 juli naar de Maasvlakte gegaan . 

Eindelijk weer eens vissen ,was voor mij lang geleden dat ik weer gevist had . Teminste heb wel staan 

gooien met me hengel ,maar dan in het weiland . Geprobeerd om mijn eigen record te verbeteren ,en 

dat gaat steeds beter . Zeker met mijn nieuwe  molen  (Daiwa emblem -z 4500a.) Gekocht bij Marcel 

in de Heul ,speciaal voor de werpdag ,maar laat ik daar maar over ophouden . Tering wat een molen 



zeg ,klasse Mars. Maar goed ,ik kwam dus aan op de Maasvlakte ,en zag dat de lucht wat zwarter werd 

in de verte . Ik dacht waait wel over ,dus mijn hele teringzooi uitgeladen . En was dus klaar om te 

beginnen ,nee zeg breekt de hel  boven me los. Binnen 5 min golven van 3 meter ,en een puist regen 

en wind . Dus me hele vissesie naar de klote ,toen maar weer naar Delluuft gereden . En dat viel niet 

mee ,zag niks meer onder weg .  Afijn heb precies een uur thuis gezeten ,en toen klaarde het op . Ik 

dacht wat kan mij het verrotten ,ik ga gewoon weer terug . Ben eerst bij de avr wezen kijken ,daar 

stonden een paar gasten uit Nijmegen . Ze zouden ook een vangst bericht in sturen . Leuke gasten 

waren dat,heb me de nete gelachen met hun . Ze zeiden tegen mij of ze ook aan de overkant konden 

vissen.In dat natuurpark ,ik zei ja natuurlijk ,alleen moet je heel luchtig gekleed zijn daar zo , En je 

bent verplicht om je aas bukkend aan je haak te doen . Geloof dat ze het toen begrepen  ,hahahha. 

Maar goed ik ben doorgereden naar de landtong , ook daar kwam ik 2 Eurovissers tegen (nummers in 

de 190 geloof ik ). Gave gasten ,kwamen uit Rotterdam geloof ik . Heb lekker een plekkie opgezocht 

,en ben gaan knallen . Heb ook even voor de gein met een zeebaars stok onder de kant gezeten. Nou 

het spijt me ,maar dat is geen vissen ,dat noem ik dieren afslachterij ,om die kleine botjes en 

zeebaarsjes te vangen ., Dat is hetzelfde als je in de ring staat met MIKE TYSON  en hij bewerkt  je zo 

dat je het net niet of wel overleeft . Maar wel er zo uit ziet dat je eigen wijf en kinderen je niet meer 

herkenen,begrijpie . Nee zal er alles aan doen om dat uit te bannen bij de Vis wedstrijden ,7 van de 10 

overleven het toch niet . Hier moet trouwens nog over vergaderd worden hoor ,maar wees niet bang 

komt allemaal goed .    Maar goed over mijn eigen vangsten kan ik kort zijn ,2 tongetjes en wat van 

die botten . Kreeg van die  Rotterdammers nog een leuke tong en hun aas . 

Ik moet van de week maar weer gaan ,heb nu nog 3 ons zagers in de koelkast liggen . 

  

Gr PEET #1,3 

Die wel een vangstbericht schrijft en er niet zo zielig over doet. 

AFGETROKKE  LIJNE ALLEMAAL 

  

  

vrijdag 16-7 ff een paar uurtjes op de landtong wezen vissen waar het redelijk druk was.de vangsten 

van de laatste weken lijken daar toch ook beduidend minder te worden.Gilles kwam ook nog even 

vissen en die zei ook hetzelfde.Gevist van 20.00 tot 02.00 met als resultaat ik 27 vissen waarvan 1 

aardige tong en Janet 18 stuks en opvallend was dat de meeste vissen ver weg werden gevangen aan de 

zager. 

gr Henk en Janet 

  

Vr 16 juli 

 

Van 21.00 tot 12.30 uur gevist in de Waterweg met Dennis(#662) en Leon. Slikzagertjes als aas. Het 

was lekker weer maar de vangsten waren niet wild. 1 tongetje van 30 cm voor Dennis. Verder kwamen 

er alleen kleine baarsjes en  postzegels boven. Volgende keer weer beter.  

Groeten en vangsucces Stephan #590 

  

  



Dinsdag van 11.00 tot 15.00 vanaf de Rozenburgse landtong gevist. Slechts twee botjes van 

postzegelformaat gevangen. De krabben zijn nog steeds reuze actief want binnen de vijf minuten 

waren de haken schoon. 

Woensdagavond het restant aas op gaan maken in de Dordtse Kil in de hoop nog een paling te 

verschalken. In twee uurtjes tijd vier palingen en een brasem gevangen. 

Bert #487 

  

  

Hallo 

  

op 13/7 gaan pieren steken op de oesterdam en dan voor de eerste keer eens gaan proberen te vissen in 

europort met de nacht. we hebben de stek genomen voorbij de centrale nog aan de het einde denk ik 

van de blokkendam ,zie foto maar dan niet die kant van de foto maar de achterkant ervan. stond veel 

stroming en niet echt veel gevangen, we waren met zen twee en hadden samen 4 botten en 1 

zeebaarsje die gelukkig niet diep gehaakt was en die ondertussen verder kan groeien in het water daar. 

dus niet echt geweldig of laat staan goed.hebben nog een pak aas over en we gaan nu deze week eens 

naar vlissingen denk ik.   kan mij iemand zeggen waar je juist kunt vissen in eurport en waar je zeker 

niet moet gaan?en was dit normaal een goede stek waar we zaten of helemaal niet... 

  

groetjes 

Bart 

  

Hallo zeevissers 

 

Vanavond 13-07-04  tussen 19:00 en 21:00 uur met kunstaas gevist in de buurt van de Zeelandbrug. 

Geprobeerd aan de oppervlakte en in de diepere waterlagen in de hoop een Zeebaars of Makreel te 

vangen.  Het resultaat : 'Helemaal niets" Nog verschillende malen van soort kunstaas gewisseld. 

Vervolgens nog een aantal duikers gesproken die vertelden dat er op dit moment  zeer veel Zeebaars 

zit rond de Zeelandbrug, waaronder ook vrij veel grote exemplaren. Echter ze vreten zich op dit 

moment helemaal vol aan het Sephiabroed wat op dit moment massaal aanwezig is. Waarschijnlijk 

daarom zullen ze geen interesse hebben in het kunstaas. Volgende keer beter. Ook door de andere 

terplaatse aanwezige vissers werd niets gevangen. En zo te zien was het vanaf de bootjes ook niet 

wild. 

 

v.g. 

 

Wout #154 

  

  

Dinsdag 13 juli, gevist aan het Hartelkanaal in de hoop wat paling te vangen. Begonnen één uur voor 

hoog water om ca 14:00 uur tot 17:30 uur. Gevist met gewone aardwormen. Na 15 minuten een 

verschrikkelijke dreun op mijn K2 en een zware vis kwam naar de kant. Het bleek echter een Giga-

Brasem te zijn van ruim 50 cm. Hierna nog twee Brasems en een soort Voorn gevangen. Uiteindelijk 



ving ik toch ook nog twee palingen, maar dat was ook al. Wel heerlijk gezeten uit de wind en in de 

zon direct naast mijn auto. Op de terugweg nog even langs Theo#48 gereden die achter de Shell in de 

Waterweg stond te vissen. Toen ik bij hem weg ging had hij het tot twee botten gebracht, maar nog 

geen tong gezien. Hij stond er wel met een brede gelukzalige glimlach, al maar denkend aan al die 

vissen die hij straks met zijn nieuwe boot gaat vangen op zee........ 

Groeten Rob#50    

  

Hallo, 

 

Vrijdagavond voor hoog water begonnen bij de zeelandbrug of er nog een baarsje te vangen was, maar 

helaas geen baars gezien en gevangen. Zaterdagavond, van 22:30-3:00 gevist op de banjaard, slechts 1 

tong gevangen  (ook weer met zén tweeen). Tegen 2:00 uur veel groen in het water, dus  daarna vrij 

snel gestopt 

 

Gr, 

 

Huut uit Woerden 

  

  

Maandag de  12e aas op wezen maken {hing in een tasje op de p,p,g,b, bedankt aanonieme gever} in 

de waterweg wezen vissen rond 11,00 uur was ik daar er stonden twee euro vissers uit Gronningen en 

een met een zilveren Mitsubutie maar die was aant werk hahahahaha, 

eerst ving ik veel krabben maar na hoog kwam de eerste tong er uit 35cm ,ff later een knal op mn 

top  indraaien zwaar dat tie ging  toen hij boven water kwam dacht ik ff daar gaat peet 1,3 zn record,de 

gronningse eurovissers hebben hem gemeten helaas 43cm maar wel een lap daar na nog een kleintje en 

toen was het over en ben om 17,00 uur naar huis gegaan,gevist met rode bezemsteel haakje 4 ,zagers 

,pieren en kweekzaagertjes 

  

allemaal vangszeeeee grtz Leo#263 

  

Vrijdag 9 juli ben ik naar de Waterweg getogen voor een lekkere vissessie. Tenminste, afnemende 

buienkans was de bedoeling, maar dat bleek wel tegen te vallen. 's Middags naar het diepere water 

gereden, onder andere naar de kop van de landtong bij paal 0. Lastige stek, zit er gemakkelijk vast, 

maar vis zit er wel! Regelmatig beet, vooral als het iets minder hard stroomt. Op verschillende 

plaatsen totaal 10 tongetjes gevangen. 's Avonds afgesproken met Henk en Janet op de plek van de 5e 

competitiewedstrijd. Daar ook onze Groningse leden ontmoet. Sympathieke gasten!!! Toen de 

schemering inviel nam de visvangst een vlucht en was het continu halen. De feeder bracht heel erg 

veel vis, vooral botten en botjes. Tussendoor liepen ook kleine tongetjes en zeebaarsjes en Henk wist 

zelfs een triplet finten te vangen. Om 01.00 uur was het weer zo nat dat ik naar huis ben gegaan. Het 

was weer een mooie dag. 

  

Gilles #59   

  



Hoi medevissers, 

  

op vrijdagavond van 21.00 uur tot 02.00 uur gevist aan de Waterweg t.o. de DSM. 

Heel veel last van krabben en zware regenbuien en de vangst was in een woord: Geweldig!!!!!  2 

Postzegels. 

Ik hoop echt op betere tijden. 

  

Johan #494 

  

9 juli  

vrijdagavond met mijn vader eens geprobeert om in vlaardingen (bij sanders meubelstad) een tongetje 

te vangen. 

het begon goed met 2 botjes en na een uurtje wachten opeens een knal op mijn hengel hij ging zowat 

van de steun af, dus ik denk das een mooie, tijdens het in halen dacht ik nog dat het een zeebaars was 

om dat hij flink vocht, eenmaal op de kant bleek het een winde te zijn (hmmm daar kwam ik toch niet 

voor) dit was voor mij ook gelijk de laatste vis om ongeveer 22.00 uur begon het te regenen en dat is 

niet meer gestopt die avond. rond half 11 hengels binnen draaien om te gaan inpakken haalde mijn 

vader toch nog een leuke tong binnen 

grt robert#561 

  

  

Gisteren vrijdag gevist met maat cyriel op de waterweg. Het aantal buien zou afnemen. En dat was ook 

zo. Een buitje van 2 h en eentje van 3h en dan nog 2 kleintjes. Bovendien stond er nog een stevige 

wind die meermaals onze stokken tegen de grond deed smakken. Toch hoor je ons niet klagen. Mijn 

maat ,Cyriel ving 8 tongen, 3palingen en 2 botjes. Ikzelf 11 tongen, 2palingen en 2 botjes. Als je weet 

dat we elke week vissen en tot voor vrijdag slechts 9 tongen in totaal gevangen hebben, dan kunnen 

we van een super topdag spreken. Dit doed zeker onze natte jas en onder.. vergeten. Gevist van 19h tot 

3.00 h. 

  

Guy ,Cyriel 

  

Vr 9 juli 

 Van 20.30 tot 0.00 uur met Dennis(#662) en Leon(nog geen lid) gaan vissen in de Waterweg een eind 

voor de kering tussen de strekdammetjes.1 hengel p.p., zagers als aas en enkel onderlijnen met drie 

rode bezemdraadafhouders gebruikt. Voor het hoog ving Dennis een zeebaarsje. Net na hoog trok er 

een gordijn van regen over ons heen en op dat moment hadden we alledrie tegelijk beet. Ik had een 

doublet van een klein botje en een leuke tong van 36 cm. Dennis een doublet van een luxe tong (38cm) 

en een kleine bot. Leon een doublet van 2 kleine botjes. Na dat gordijn kwam er bij Leon ook nog een 

behoorlijke bot omhoog. Ik ving daarna nog een doublet van een kleine tong en een kleine paling. En 

Dennis ving nog een aantal kleine botjes. Om 0.00 uur in de spullen ingepakt en terug naar huis 



gereden.  

  

Goeten Stephan (#590) 

  

  

vrijdag 9-7 naar de landtong gereden want het zou droog worden gedurende de avond en nacht(dus 

niet)dus toch maar een paar uur gevist.In de tussentijd kwamen Leo#163, Gilles die ook nog ff bleef 

vissen Martin#431 langs en gelijk ook kennis gemaakt met Stephan#590.Met de 5m stok weinig 

gevangen maar aan de picker was het een gekkenhuis waaronder 3 finten tegelijk aan slikkies.Over het 

algemeen allemaal klein waarvan 1 botje aan de 5m van 4cm aan een kweekzager.In 5 uurtjes ong.60 

vissen gevangen en de meeste nog geen 20m uit de kant. 

gr Henk#394 en Janet#395 

  

  

Donderavond  aan de waterweg wezen vissen 

Toen ik aan kwam stond Rens er al, ff snel een hengel klaar gemaakt want er kwam een donker luchtje 

aan ,om 17,00 kwamen Ricardo en z,n vader Bram er bij en ff later Leendert met een maatje en Armel 

,als eerste ving ik een fint daarna een bot en en daarna mn eerste tong gelijk een flinke ik had jammer 

genoeg te weinig zaagers ,dus ben om 22,00 uur weer terug naar de camping gegaan ,bij indraaien van 

m,n laatste hengel hing er nog een tong van 30 cm aan ,gevist met zaagers en de fint had ik met een 

dobber met een zeebliekje ,naast mij had Bram al wat tongen en botten gevangen het aantal weet ik 

niet omdat ik eerder naar de camping terug ben gegaan 

allemaal de groeten en 



vangszeeeeee natuurlijk groeten uit het niet zonnige Rockanje 

Leo #263 

  

  

Gisteren, donderdag toch weer even de waterkant opgezocht, samen met Hans, collega. Hij zou de vis 

die we vangen zouden, krijgen. Ondanks forse drukte toch een plaatsje kunnen vinden. Ook Leo, 

Ricardo met Bram en Armel waren er. 

Over de vangsten kan ik kort zijn. Nul noppes nada niks. Op dezelfde manier gevist als maandag, maar 

ze beten gewoon niet. Het weer zou van invloed kunnen zijn, maar dan had ik toch nog wel op een 

aanbeet gerekend. Ik heb nauwelijks iets gezien. Jammer, volgende keer beter! 

Visgroeten, 

  

Leendert#315 

  

  

Donderdag 8-7-2004 

  

Na al die goeie berichten over de tong het zelf maar weer eens gaan proberen .Gewapend met 4 ons 

zagers richting de waterweg gereden ,eenmaal daar aangekomen was ik beland in een flinke 

onweersbui en dat voorspelde niet veel goeds .Na wat obstakels te hebben opgeruimd kon ik beginnen 

met vissen .Na een een half uurtje kwam mijn vader aan en vroeg of ik al wat had maar helaas  .Hij 

pakten zijn hengels en deed  het wel efe voor hoe je een tongetje moest vangen .Nauw dat heb ik 

geweten zeg hij haalde er een mooie doublet uit GRRRRRR gevolgd door wat bot en zelf een klein 

palinkje .We hebben uiteindelijk met een man of 6 staan vissen maar de tongen die we er een 

paardagen ervoor  nog wel vingen waren van de aardbodem verdwenen.Jammer maar ik denk dat het 



onweer  wat roet in ons water heeft gegooid.(voor mij althans) 

 

  

Ricardo en Bram. 

  

Hallo visvrienden, 

 

Zaterdag 3 juli voor het eerst gevist vanaf de rozenburgse landtong omdat de geplande tongavond met 

de Stella Bel niet doorging  vanwege de harde wind. Toen ik aankwam stonden er na de kering  al 

diverse vissers, maar in de loop van de avond leek het wel een  camping in het hoogseizoen: campers, 

tentjes, auto's overdekt met  tentzeil ,enzovoorts. Ik stond mijn ogen uit te kijken want ik 

ben  totdusver wat rustiger stekken gewend. Over de vangsten kan ik kort  zijn: 2 botten en om mij 

heen verder niets zien vangen. Ik ben om  18.00 uur begonnen en gestopt om 23.30 uur omdat mijn aas 

op  was vanwege de krabben en de hoop op een tongetje inmiddels was  vervlogen. Wel even 

kennisgemaakt met Gilles, die overdag op dieper water  toch wat tong had weten te vangen, maar 

goed, hij is dan ook de  specialist.   

Beter weer toegewenst op 28 augustus tijdens de 2e tongavond op  

de Stella Bel. Ik kan die dag zelf helaas niet mee. 

 

Groeten Cor #475 

  

  



Gisterenavond weer wezen vissen aan de Waterweg. Op de stek waar op sommige goede vissers geen 

vis kunnen vangen. Binnen het half uur had Willem een lap van 44 op de kant liggen, en ik een aal van 

60cm. 

Zo zijn we even blijven staan en om een uur of elf vertrokken. Toen had ik 7 tongen en m'n aaltje 

liggen, Willem had er 4 droog. 

Simpel gevist met zagers, wel ver weg gevangen. Heerlijke stek, geen enkele onderlijn verspeeld! 

 
  

Groeten, mede namens Kokkie, 

  

Peppie. 

  

Hallo medevissers, 

 

Ik had gisteren (6 juli) besloten om nog maar eens goed gebruik te gaan maken van mijn OV, en dus 

weer eens een keer naar Hoek van Holland te gaan. Eerst aas gehaald bij het Hengelhuis, waar ik 

Leendert #315 nog tegenkwam, en daarna voor de verandering maar naar de strekkers voor 's 

Gravenzande gegaan. Nou, dat was dus drie keer niks, geen stootje gezien maar wel twee minibotjes 

op de kant... En nog voorin gehaakt ook!!! Ondanks de koude nacht die ze opgaven bleek het aan zee 

toch heerlijk weer te zijn. Toen ik weer van de strekker af moest ivm het opkomende water ben ik 

terug gegaan naar de Hoek en weer op mijn oude vertrouwde plekje in de berghaven gaan zitten. Dit 

gaf iets meer voldoening in de vorm van vijf palingen (drie mooie maat), twee scholenbaarsjes, een 

bot en een tong van 39 cm. Weer een nachtrust opgeofferd voor de maag. Geeft toch wel voldoening. 

De groeten uit Eindhoven en Houdoe!! 

Jeroen #302 

  

  

Tja, een vangstbericht terwijl ik niet heb gevist? Alles kan vandaag de dag. Of ik spijt heb dat IK niet 

heb gevist? Als de haren die ik zou moeten hebben op mijn hoofd. Samen met mijn vrouw lekker 



langs de Waterweg gefietst met het schitterende zonnige weer, van Poortershaven bij Maassluis, tot 

aan het eind van de Noorderpier in HvH. Op de heenweg zat vissers zien staan die (met name) op 

baarzenjacht waren. Nou, op de heenweg niet, maar aangekomen op de pier stonden de gebroeders de 

Bakker (# 5 en # 6) direct met kromme hengels en de hele reut die om hen heen stond was ook met een 

baarzendans bezig. Koelere zeg, de ene na de andere visser trok een baars uit het water en het gros 

waren 50-ers, op de terugweg zagen we een visser staan die had 9 mooie maatse baarzen in even over 

2 uren vissen. U snapt het al...................mijn vrouw weer de pest erin dat ik zo stom was geen hengel 

bij me te hebben, want ze wil weer zo graag een baarsje van de BBQ, zuchttttttttttttt. Oke, volgende 

keer ga ik fietsen met een hengel, met ski's voor als ut gaat sneeuwen en een rubberboot voor het geval 

het ECHT gaat regenen, nou goed? Neemt niet weg dat ik stikjaloers was op al die gasten die WEL 

een hengel bij zich hadden. Bijgaand twee fotootjes vanaf de pier. 

      

strakke lijnen, Stipo # 97 

  

  

Hallo zeevissers 

 

Zoals gisteren al gezegd vanavond 05-07 weer achter de Zeebaars aangegaan. Dit keer bij de 

Zeelandbrug alwaar vanavond geen onderwater smurfen waren. Maar ook de Zeebaars was er niet. Ik 

heb het op verschillende plekken geprbeerd. Zowel met kunstaas als met een wapperlijn met een 

steekzager. Maar helaas geen stootje gezien. Later nog even geprobeerd in de haven van Zierikzee. Dit 

leverde slechts 2 grondeltjes op. 

 

Houd moed 

 

Wout#154 

  

Zaterdag 3 July 



Vandaag hadden wij eigenlijk met de "Stella Bel" de eerste Tong-sessie moeten vissen, waren het niet 

dat de weer-goden helaas roet in het eten gooide met windkracht 6 tot 7 en golfhoogtes boven de twee 

meter. er is dus dan gewoon niet te vissen, dus helaas pindakaas. maar omdat ik mijn aas reeds had 

besteld, ben ik er toch maar op uit getrokken om toch ergens een redelijk beschut plekje aan de 

waterkant te vinden en om te proberen om toch maar een tongetje te vangen. gezien de windrichting 

heb ik voor de waterweg gekozen en dan voorbij de keering tussen de kribben in. daar aangekomen 

zag ik dat er meerdere mensen zaten te vissen dus het moest te doen zijn. ik was pas laat in de middag 

gegaan en was pas om 4 uur op de stek, het water was nog redelijk hoog maar het was een afgaand tij 

en het zou om 21.21uur laag zijn. bij het informeren bij de mensen die naast mij zaten kreeg ik te 

horen dat er in een uur tijd, nog niets was gevangen en dat er veel krab op de stek zat.  later zag ik nog 

wel dat deze mensen een mooi formaat zeebaars op de kant wisten te halen. nou dat was lekker dan, 

snel de hengels opgetuigd, mijn sea-picker met een drie-haaks paternoster om wat korter onder de kant 

te proberen en mijn strandstok ver weg (wat voor mij dus ver is dan) ook met een drie-haaks 

paternoster. ik had de strandstok nog niet koud op de steun staan of de picker stond al te dansen van 

plezier en een mooie bot van 33cm kwam op de kant een goed begin dus. jammer genoeg namen toen 

de krabben het over van de vissen met hele lichte actie op de toppen en lege haken die elk kwartier 

boven kwamen. rond zes uur kwam Gilles nog even langs rijden en vertelde dat hij reeds vanaf twaalf 

uur bezig was verderweg op de landtong en hij had toch wel enkele fraaie tongen in de achterklep van 

zijn auto liggen. Giles ging een goeie honderd meter verder op staan om toch nog te proberen om nog 

wat mooie vis uit het water te halen. 

  

rond een uur of acht werd het wat drukker op de stek omdat de vereniging "Ter Heide" daar een 

wedstrijd had gepland welke om negen uur zou beginnen, dat was voor de vis toch ook blijkbaar het 

teken om weer te beginnen met azen en nu kwamen er toch af en toe wat echte actie op de toppen. en 

aanbeet op de strandstok leverde een botje van 13cm op en nadat ik het weer veilig aan het water had 

toe vertrouwd, stond de picker weer te dansen, en dat leverde zowaar een doublet bot op van 14 en 

20cm. 

  

dit werd nog gevolgd door botjes van 16 en 21cm en toch ook nog een tongetje van 24cm wat weer 

een verbetering van mij persoonlijk record was. 

  

rond twaalf uur was mijn aas aardig op en vond ik het wel leuk geweest met totaal zes botjes en een 

tongetje. het was een lekere vis-avond geweest met weing last van de wind en af en toe wat regen 

maar dat was niet echt noemens-waardig. 

Jan de Boeff #228 

  

  

Zaterdagavond wezen vissen in de waterweg voorbij de waterkering. 

Na dat ik bericht had gekregen dat het avondvissen met de boot niet door ging toch maar s,avonds het 

aas gaan opmaken na 10 min al m,n eerste botje  dus dat beloofde wat, regelmaatig beet en dat 

resulteerde in 4botten . Toen het scheemerig begon te worden m,n eerste tong van formaat 36cm 

daarna nog 2mini tongetjes die weer verder groeien. Net voordat ik weg wilde om 11uur nog een harde 

klap dat ik moeite had met inhalen en daardoor vast kwam te zitten en de vis bleef voelen maar helaas 

af. Toch leuke avond gehad, jammer van het bootvissen met de eurovissers. 



Vangse leo 372. 

  

Dag Eurovissers, 

Het moest maar eens gebeuren en wel afgelopen zaterdag. Visspullen in Arnhem in de Defender 

gelegd en Dirk opgehaald in Velp, op weg naar Gerard in Doorn. Vervolgens met z'n drieën aas 

gehaald in Oostvoorne en de eerste stek aangedaan. We zijn begonnen op de PPGB en de reden was 

"Jan de Wind". Onder in de luwte z'n 3 uur geprobeerd, maar helaas. Den Dirk had nog wel een klein 

botje, maar veel was daar niet van over, nadat de krabben eraan hadden gezeten. We zijn verkast 

richting Rozenburg, nog even gekeken bij de zuivering. Vreemd dat de politie daar nooit optreedt om 

de vissers te bekeuren met ondermaatse zeebaarzen, maar ja. Bij Rozenburg aangekomen was het niet 

veel beter, veel wind weinig vis. Tot s'avonds 23:45 uur gezeten zonder resultaat. Nog even bij de 

AVR geprobeerd, maar helaas. Waarschijnlijk toch nog iets te koud, hopelijk wordt het snel beter. 

Toch een heerlijke dag gehad en voldaan in bed gekropen om te dromen van de vele zeetongen en 

baarzen. 

    

Groet en vang ze.     Wiek # 478 

  

  

Hallo luitjes, 

Na de teleurstelling van zaterdagavond door de gecancelde boottrip had ik toch weer zin om zondag te 

gaan vissen, maar helaas geen aas, ( niet besteld omdat ik er 99,9 % zeker van was dat het toch niet 

door zou gaan.) Zondagochtend vroeg meteen de pc aan en ff op het prikbord kijken, dat is 

een automatisme. Mijn oog valt op het gratis aas ophalen van Willem#32. Na een telefonische 

afspraak het gratis aangeboden aas opgehaald in Spijkenisse, (en nog bedankt he Willem),daarna als 

een speer naar de waterweg gereden.Kan niet tevreden zijn over de vangsten n.l. maar 1 tongetje van 

een cm of 30. Het begon wel volgens het boekje.  Nadat ik m'n hengel had opgetuigd en had ingegooid 

moest ik ineens zeiken als een paard. Terwijl ik nog bezig was met uitschudden zeg maar, zag ik uit 

m'n ooghoek een paar flinke tikken. Dacht meteen aan een nieuw tongrecord want eens moet ie er toch 

aan gaan.Wat voelde die lekker aan zeg! Met brute kracht haalde ik de vis boven water. Wat bleek nog 

meer het geval, ik had 2 extra onderlijnen naar bovengehaald met lood, ook niet gek natuurlijk + dat 

ene tongetje van 30cm. Dus een kwartier op de stek en al een tong en 2 onderlijnen erbij. Het bleef 

sowieso echter bij die ene.Na een paar gigantische kletsbuien op m'n giechel te hebben gekregen 

besloot ik maar om naar huis te gaan. Al met al toch nog lekker 3 uurtjes gevist. 

  

groeten van Geer 



uit Zoetermeer 

  

Hallo Zeevissers 

 

Vanavond 4 juli geprobeerd een zeebaarsje te vangen. Hiervoor eerst naar de Zeelandbrug bij 

Zierikzee gereden. Daar krioelde het van de bellenblazende onderwater smurfen. Dus dat werd niets. 

Hierna maar naar de Brouwersdam gereden. Ook hier was het niets . Waarschijnlijk omdat er op dit 

moment niet gespuid wordt. Het vissen maar gelaten voor wat het was en voetballen gaan kijken. Ik 

probeer het morgenavond nog wel een keer. 

 

v.g. 

 

Wout#154 

  

  

vrijdag 2-7 voor het eerst in lange tijd naar de pap.bek gegaan en op het ondiepe water gevist,gevist tot 

0300 met als resultaat 3 botjes.zaterdag 3-7 maar op het diepe  geprobeerd waar het net zo slecht was, 

dus de pap.bek kunnen we nog steeds vergeten want zo slecht als dit jaar heb ik het daar nog nooit 

gezien. 

gr henk#394 en Janet#395  

  

Zaterdagmiddag aas gaan opmaken aan de Waterweg. Het diepe water tegenover paal 0 opgezocht en 

hier ving ik zowaar al snel een mooie tong. Midden op de dag, dus altijd leuk. Ik heb van 12 tot 19 

hier gezeten en ook nog een mooie paling en gulletje gevangen. Lang zitten dus voor weinig, maar wel 

mooie vis. Daarna nog even tussen de strekkers gezeten. Hier de nodige minibotjes gevangen, maar 

verder was het rustig. 

 

Gilles  

  

  

Hallo medevissers, 

vrijdag 2 juli met 4 man naar het strandje naast de stenen glooiing. Ontzettend veel wind, vangst was 

bedroevend, zoals we onderhand wel gewend zijn. later op de avond kwam er nog een ploegje 

viscollega's vanuit het oosten des lands. Idem dito, ook niet veel gezien. later begon het aan de 

overkant lekker te flitsen en donderen, dat maakte het dan toch nog een beetje aantrekkelijk om 

richting het water te turen. vangst: 5 postzegeltjes. ik hoop dat het oosterse ploegje later nog wat 

gevangen heeft. 

groeten, Ton #172 

  

  

Vrijdag 2-07. Stenen Glooiing. 

  



Van 1930 tot 2400 op de S G gevist met vismaat. Harde ZW wind en later stevige onweersbuien,maar 

die zaten voorbij H v H. Mooi gezicht overigens.   Al snel meldde zich een baarsje en daarna, vooral 

na laag, kwam de bot in actie. Hoe die nog de kans hadden om het aas te vinden was een raadsel , want 

het legioen krabben was zeer snel met het leegpeuzelen van de haken. Toch nog 10 botten, waaronder 

zeer mooie exemplaren, op de kant gekregen en ook nog een maatse baars. Alles zwemt weer! Mijn 

maat deed het wat minder en die zit zich nu nog af te vragen waarom hij er maar drie had. Ik vraag me 

wel af hoeveel botten(vis) je zou vangen zonder dat de krabben er waren. Om 0000 waren de slikjes en 

de pieren op en begon het onweer onze kant op te zoeken. Na een paar km huiswaarts te zijn gereden 

werden we aangehouden. De politie was op zoek naar dieven die de laatste tijd op de MV aan het 

roven zijn. Ze controleerden wel even mijn autopapieren en rijbewijs ! Zorg dus dat je die bij je hebt!! 

  

Leo(3) 

  

Donderdag 1 july zijn Rob#50 en ik wezen vissen op de landtong op de stek van de 6e 

competitiewedstrijd. Om 19:30 uur waren we ter plaatse. Er stond een matige wind schuin in de rug 

die later in de avond gelukkig zou afnemen. Het tij was nog niet optimaal, LW om 20:44 uur. We 

visten met slikzagers en het restant van de zagers die ik had meegekregen na het bootavontuur op de 

Oosterschelde van 26 juni. Het was opvallend rustig langs het water, er waren nauwelijks vissers. Ook 

de vissen waren naar het voetbal aan het kijken want het liep niet hard. Toen het eindelijk donker was 

en er weer wat stroming in het water kwam, had ik twee botten gevangen op de slikzagers. De krabben 

hielden duidelijk niet van voetbal want die waren wel actief. Rob had tot dan toe ook twee botten 

geloof ik. Met de duisternis werden ook de tongen actief. Een paar harde rukken aan de top verraadde 

hun belangstelling voor de oude zagers. Ik ving er drie (26, 29 en 31 cm) en nog een bot. Rob ving er 

ook één tong en nog een kleine paling. Heerlijk gevist! 

    



    

 
Groeten, 

 

Rob#50 en Michiel#164 

  

Do 1 juli 

 Van 10.00 tot 11.00 uur met Danny #555 op de strekdam achter de rood-witte toren met kunstaas  in 

de weer geweest. Bij elkaar 9 finten waarvan de grootste 40 cm telde. Van 11.30 tot 14.00 uur op een 

door ons ingefluisterde stek gaan zitten aan het hartelkanaal. Als aas pieren en regenworm. Na nog 

geen tien minuten stond mijn hengeltop krom. Er hing een paling aan van 67 cm. Daarna tot 14.00 uur 

nog twee tikken op Danny’s hengel, maar daar bleef het helaas bij. 



             

 s’Avonds terug en van 20.00 tot 23.00 uur met Danny(555), Dennis(662) en twee niet-leden t.o. de 

Stenaline gaan zitten. Vangsten vielen erg tegen. Een kleine bot en een kleine zeebaars.  

Groeten en vangsucces Stephan #590 

 

 

Donderdag 1 july zijn Rob#50 en ik wezen vissen op de landtong op de stek van de 6e 

competitiewedstrijd. Om 19:30 uur waren we ter plaatse. Er stond een matige wind schuin in de rug 

die later in de avond gelukkig zou afnemen. Het tij was nog niet optimaal, LW om 20:44 uur. We 

visten met slikzagers en het restant van de zagers die ik had meegekregen na het bootavontuur op de 

Oosterschelde van 26 juni. Het was opvallend rustig langs het water, er waren nauwelijks vissers. Ook 

de vissen waren naar het voetbal aan het kijken want het liep niet hard. Toen het eindelijk donker was 

en er weer wat stroming in het water kwam, had ik twee botten gevangen op de slikzagers. De krabben 

hielden duidelijk niet van voetbal want die waren wel actief. Rob had tot dan toe ook twee botten 

geloof ik. Met de duisternis werden ook de tongen actief. Een paar harde rukken aan de top verraadde 

hun belangstelling voor de oude zagers. Ik ving er drie (26, 29 en 31 cm) en nog een bot. Rob ving er 

ook één tong en nog een kleine paling. Heerlijk gevist! 

    



    

 
Groeten, 

 

Rob#50 en Michiel#164 

  

Do 1 juli 

 Van 10.00 tot 11.00 uur met Danny #555 op de strekdam achter de rood-witte toren met kunstaas  in 

de weer geweest. Bij elkaar 9 finten waarvan de grootste 40 cm telde. Van 11.30 tot 14.00 uur op een 

door ons ingefluisterde stek gaan zitten aan het hartelkanaal. Als aas pieren en regenworm. Na nog 

geen tien minuten stond mijn hengeltop krom. Er hing een paling aan van 67 cm. Daarna tot 14.00 uur 

nog twee tikken op Danny’s hengel, maar daar bleef het helaas bij. 



             

 s’Avonds terug en van 20.00 tot 23.00 uur met Danny(555), Dennis(662) en twee niet-leden t.o. de 

Stenaline gaan zitten. Vangsten vielen erg tegen. Een kleine bot en een kleine zeebaars.  

Groeten en vangsucces Stephan #590 

  

Woensdag vanaf ongeveer half zes staan vissen in de Waterweg om mijn zoontje te laten zien hoe 

papa tongetjes vangt. Dit mede omdat Leendert zonodig de inmaakpartij in Portugal wilde 

zien…  Warempel, tot een uur of 11 vissen leverde nog 4 tongen op waarvan de grootste 34 cm was. 

Helaas geen veertiger, maar we klagen niet hoewel het zeker een stuk of 6 onderlijnen en nog meer 

lood heeft gekost. Ga me nu nog dieper verdiepen in de tongenwijsheid van Gilles Traas want bij de 

familie is tongfilet nog populairder dan gulfilet. Helaas heeft mijn zoontje niets gevangen! De zomer is 

echter nog niet voorbij…..   

Willem #531 

  

Hallo vissers 

  

Hierbij een berichtje over twee korte vistripjes. Gisteravond 29-06 een poging gewaagd aan de 

buitenzijde van de Brouwersdan om met kunstaas een zeebaarsje te vangen. Helaas liep er geen 

stroom. De baars liet het dus afweten. Ook geen geep gezien. Vervolgens vanavond nog even voor 

voetballen een uurtje in de buurt van de Zeelandbrug gevist tijdens het laatste stukje van de ebstroom. 

Ik heb een mooie zeebaars van naar schatting ruim 50 cem verspeeld . Deze vergreep zich ongeveer 3 

meter onder de kant tussen de stenen op een diepte van hooguit een meter aan de twister. Hierna zwom 

de baars op turbo snelheid van de kant af. Dit ging met zoveel geweld dat des lip van mijn oud Silstar 

molentje het niet kon bijbenen met gevolg een droge knal waarbij mijn 26/100 lijntje het begaf. 

Helaas. De les van dit verhaal is dat licht vissen wel comfortabel is en dat zeer verre worpen mogelijk 

zijn. Echter bij het haken van een fors exemplaar kort onder de kant er toch ernstige problemen 

kunnen ontstaan. 



Verder geen beet meer gezien. 

  

vangze 

  

Wout#154 

  

Dinsdag 29 juni 

Woensdag vrij dus van de gelegenheid gebruik gemaakt lekker te gaan vissen met Leon. 

Dit keer besloten naar "De Tongstek" van de waterweg te gaan, waar de gemiddelde peppi en kokki 

visser toch al snel tussen de 5 en 10 tongen van 40cm + schijnt te vangen op een avondje. Daar 

aangekomen stond Rens ons al op te wachten. Om 8 uur lagen we in en om 10 over 8 waren we al 4 

onderlijnen + lood kwijt, dat ging dus lekker. Rond 10 uur kwam eindelijk de eerste tong van 30cm 

boven bij Rens, het ging dus toen losdachten we, dus niet. 

Ricardo kwam ook nog maar was na een uurtje alweer spoorloos verdwenen. Rens ging om half 11 

huiswaarts. Een uurtje en talloze onderlijnen later haalde ik eindelijk mijn eerste tong boven een 

enorme lap van ver in de 40cm, zou dit een nieuw record zijn dachten we nog, snel meten maar zal je 

net zien geen meetlint bij ons, dan maar wachten tot we thuis waren. 

 
Om 1 uur huiswaarts gegaan en snel meten, helaas hij was 38cm, zo zie je maar dat schatten komt dus 

niks van terecht. 

Conclusie: wij kunnen dus niet vissen of al die verhalen dienen met een flinke korrel zout genomen te 

worden, wij staan de volgende keer gewoon weer op de voor ons vertrouwde stekken. 

Marcel #12 

Hallo,  



Dinsdag 29 juni jl. ben ik met mijn vader en moeder wezen vissen in Vlaardingen (in de buurt bij 

Sanders Meubelstad) we waren hier naar toe gestuurd door Jeroen van Hengelsport Maassluis. We 

begonnen overdag met afgaand water, totaal geen aanbeten en toch elke keer leeg!!. De daders 

kwamen soms mee met ophalen (grote krabben) Tegen de avond mijn eerste visje een mooie maat. 

Niet veel later een enorme ruk!!! Ja,ja. Een knappe zeebaars van ruim 60 cm!!!  Het duurde weer een 

hele tijd voor de volgende aanbeet kwam. Een postzegel…., en niet veel later toch ook zijn broertje 

netjes onthaakt en terug gezet. Kom maar terug als je groot bent!!!. Het was ondertussen al 23:30 toen 

mijn hengel zowat van de steun werd afgeruikt. Mijn vader vloog naar de hengel en met toch enige 

moeite wist hij Het te landen.. en paling van maar liefst 67 cm en een gewicht van 800 gr…(schoon) 

modder vet…. En pracht beest. Een Euro visser (met witte terrein wagen) was hiervan getuige. Om 

01:00 maar naar huis gegaan, het was een mooie dag met niet veel vis. Gewoon effe wachten op betere 

tijden….   Groet. 

John 

  

Hallo zeevissers 

  

Vanamiddag 27-06 een paar uurtjes naar de Brouwersdam geweest. Eerst aan de binnenzijde 

geprobeerd wat aasvisjes te vangen. Dit leverde slechts één haring op. Wel regelmatig Geep achter de 

haringlijn aan gehad. Maar helaas geen kunnen vangen. 

Vervolgens naar de buitenzijde gegaan, waar het behoorlijk druk was met zeebaars vissers. Ik heb zelf 

een tijdje net buiten de palen in het toegestane gebied gestaan. Dit echter zonder resultaat. Doordat er 

een politiewagen van de regio Rotterdam Rijnmond een kijkje kwam nemen was het verboden stuk in 

no time leeg. Hierna was buiten de palen ook niet meer met goed fatsoen te vissen. Een paar gevluchte 

zuiderburen kwamen op een afstand van hooguit anderhalve meter naast mij staan waardoor het vissen 

niet meer mogelijk was. De hengel maar opgeruimd  en nog een poosje blijven kijken. Er wer d wel 

een enkele zeebaars gevangen . Het waren er niet veel en niet zo groot. 

Wellicht zou het een idee kunnen zijn dat de NVVS eens in overleg ging met Rijkswaterstaat om te 

toegang op het buitenstuk te krijgen voor vissers. Het zogenaamde looprecht zou dan geregeld kunnen 

worden in de grote vergunning. 

  

v.g. 

  

Wout#154 

  

  

Vrijdag 25 juni gevist op de landtong van 18.00 uur tot 01.00. We hadden eigenlijk een schip 

afgehuurd bij Groen, maar dat ging niet door vanwege die kutstorm van afgelopen week. We moesten 

dus wel ff het aas op vissen. Vangst; 3 botten, 1 paling, aantal kleine zeebaarsjes en 1 tong. De paling 

en de zeebaarsjes zwemmen weer, die zien we wel weer terug als ze wat groter zijn. Verder was het 

schitterend weer.  



 
Meer foto's staan op www.home.zonnet.nl/stefanq 

Wil iedereen zijn pleuris zooi opruimen als die weggaat? Ik heb weer 1 volle zak aan rommel 

meegenomen wat niet van mij is. Kan iemand niet regelen dat er prullenbakken komen o.i.d.? Een 

verzamel container aan het begin van de landtong? 

  

Strakke lijnen gewenst, 

  

Stef 

  

Omdat de werpdag niet door ging ben ik zaterdag avond zelf wezen oefenen met het gooien, van 

kunstaas, locatie de Pier van HvH, alwaar het opvallen rustig was (de positieve kant van voetbal, de 

hele avond ongeveer 10 wandelaars gezien). Gevist van 20.30 tot 00.30 hoog water rond 22.00 uur. 

Over de vangst kan ik kort zijn, helmaal niets! 

Gr Bert#168 

  

  

Vrijdagavond 25 juni naar de waterweg geweest met Sjaak #2, voor de grote zeebaars-verstoppertje-

show ! Geen baars gevonden dus, wel een andere gast, die eenmaal uit het water met spartels en 

sprongen zijn schubben van zich af begon te smijten, geen houden aan !. 

http://www.home.zonnet.nl/stefanq


 

Een harder van 52 cm, gevangen aan een dobber met steurkrab, mooi verhaal ! Tijdje daarna zonder 

beet de waterweg afgezakt waar Sjaak nog een prachtige tong pakte maar voor de rest zat het allemaal 

niet mee. Zeker niet omdat Sjaak onze bekeuring van vorig jaar binnen heeft gekregen, wegens 

'"verboden te vissen voor de blokkendam" ! Waar we dachten dat ze ons vergeten waren, inmiddels nl 

meer als een jaar geleden (misschien staat het nog wel ergens in die bootvangstberichten), bleek niets 

minder waar, "mag ik ff vanguh, 250 euro" !!!! Wees dus gewaarschuwd !!!!! 

gr en kromme toppen 

Leon # 1 

  

  

vrijdag 25-6 's avonds naar de landtong gereden voorbij de kering, maar daar was een wedstrijd bezig 

dus maar terug voor de kering waar reeds een aantal eurovissers stonden te oefenen met een picker nl 

Jos,Leo,Hans en Willem en toen we aankwamen was het nog niet wild.Gevist met afgaand water 

hadden we met zijn tweeën 61 botjes, 12 palingen,5 tongen en 20 baarsjes waarvan 4 tongen en 3 

botten groot genoeg waren en ook de tongen op nog geen 15m uit de kant.Bijna alles op de 

slikzagers,grotere zagers zijn nog steeds niet populair. 

gr Henk en Janet 

  

  

Vrijdagavond met Arjan wezen vissen aan de Waterweg. Eerst kwamen we Jos en Leo tegen die de 

zeebaars aan het belangen waren. Na even gekeken te hebben vertrokken we naar de plek van de 1e 

Waterwegwedstrijd. Eerst hebben we gepield op kleine vis en die was in grote mate aanwezig. Veel 

zeebaarsjes en botjes. Tegen de schemering brachten we de 5-meterstokken in stelling in de hoop een 

tongetje te kunnen verschalken. Al snel kwam bij mij de eerste naar boven en even later volgde Arjan. 

Daarna werd het rustig. Dus maar weer feederen om de wachttijd te verkorten en plotseling een vette 



knal. Een mooie tong vlak onder de kant! Of er nu een schooltje langskwam, ik weet het niet, maar in 

korte tijd kwamen er op de 5 meterstokken nog 3 voorbij. Heerlijk weer, goede vangst. Zo mag het 

van mij de hele zomer zijn. Jammer dat sommige van onze medevissers menen -verboden- vuurtje te 

stoken. Nog even en zelfs de landtong wordt verboden terrein. Ga zo door!!! 

  

Gilles 

  

Donderdag 24 juni 2004 van 20.00 uur tot 01.00 uur gevist op de landtong aan de Waterweg, enkele 

honderden meters voorbij de kering (zeezijde). Heerlijk weer en de keiharde WZW-wind lekker in de 

rug, weinig stroming en troep in het water. Echter, met 2 man en 4 hengels in totaal slechts 9 botjes 

van postzegelformaat (de grootste was een centimeter of 12) , 1 palinkje (formaat stopnaald) en 1 

zeebaarsje van circa 25 cm. gevangen, met als aas kweekzagers van enkele dagen oud. Al met al een 

zeer bedroevende avond. Van de tong was nog geen spoor te bekennen. Misschien nog enkele weekjes 

wachten? 

  

Groetjes, 

Kees #482 en Jan #481. 

  

  

hoi medesportvissers 

gisteravond (dinsdag) wezen vissen in de nieuwe waterweg van half negen tot een uur net voorbij de 

kering in de schemering kwamen pas de eerste aanbeten deze waren ook slecht te zien vanwege de 

harde wind de vangst bedroeg een klein zeebaarsje een palingkje een botje en een mooie tong,gevist 

met kweekzagers groetjes en vang ze 

michel uit roosendaal  #654 

  

  

Gisteren naar de Waterweg geweest met neef Ger. 

Die wilde er een wedstrijd van maken en zette 5 euries in voor de winnaar. Onnodig te zeggen dat die 

nu in mijn zak zitten. De vangst was povertjes: 5 zeebaars(jes) en 3 mini botjes. Het neeffie: 0, zero, 

notting. Maar nu wat anders. Ik vond tussen de stenen een gouden ring met inscriptie. Wie van onze 

zeevissende vrienden heeft deze verloren? 

  

Kees.... 

  

  

Zaterdag 19 juni naar de Landtong gereden en voorbij de kering gevist op alles wat bijten wilde. Met 

afgaand water en een glad "zeetje" werd het een feest. Wat een verschrikkelijke berg vis was er 

aanwezig! Overal zag je jagende zeebaars, er zwommen grote harders en finten, een hele berg vis. Met 



de feeder heb ik een hele stapel botten en botjes gevangen, afgewisseld met een zeebaarsje en fintje. 

Armel kwam nog even kijken en samen zijn we nog naar wat dieper water getogen. Hier vingen we 's 

avonds nog een paar tongetjes, alhoewel de springtijebstroom ankeren wel lastig maakte. Het was een 

mooie dag. 

  

Gilles #59 

  

Hallo, 

 

Z'on 2 keer per jaar gaan we met een groepje Woerdenaren een hele nacht vissen in Domburg. 

Afgelopen vrijdag-zaterdag was de 1e keer dat het dit jaar dat dit zou gebeuren. Na aas gehaald te 

hebben bij See-fish in Zierikzee zij we met z'en drieen begonnen om 16:00 uur. Aan het begin van de 

avond voegde zich nog 3 man aan het gezelschap toe. Hoopvol begonnen, want  normaal vangen we in 

Domburg een leuk aantal visjes. Komt nog bij dat de  vangstmeldingen erg goed waren de laatste 

week. We hebben doorgevist tot  zo'n 9 uur s'ochtends de volgende dag. Het resultaat was om te 

huilen,  ondergetekende had 2 baarsjes en 2 botjes, de andere 5 hadden helemaal  niets! De vis-boten 

waren ook flink aan het slepen geweest, het was een en al groen  aan de lijn. Helaas, misschien 

volgende keer beter. 

 

Groet, 

 

Gerard uit Woerden #505 

  

  

Hierbij nog mijn vangstbericht van afgelopen donderdag. 

Ik ben samen met Willem wezen vissen in de Waterweg. Ook Erik was er. We hebben heerlijk gevist 

met pieren en zagers. Ik had in totaal vijf tongen, waarvan twee van 40 cm. Bijvangsten waren kleine 

palingen en botjes. Heerlijk gevist, prachtig weer en niet teveel wind! 



  

 

  

Groeten, 

  

Leendert. 



  

Zondag 20 juni 

 

Naar de landtong afgereden en gevist vanaf het tweede strekdammetje achter  de kering van 13.30 tot 

14.30 uur. Heb eerst een driekwartier gegooid met  pilkers, maar dit mocht niet baten. Een 

collegavisser uit Spijkenisse kwam  gelijktijdig met mij aan en sleepte de ene na de ander fint naar 

binnen. Hij  viste met een haringonderlijntje, eenzelfde hengel als mij (ron thompson  light pilk) en 

een loodje van 30 gr. en haalde zeker een stuk of 30 a 35  grote finten (50- 0cm) naar boven in een 

tijdsbestek van nog geen uur.  Haringonderlijntjes had hij helaas niet meer bij zich, maar ik kreeg wel 

een  verenpaternoster van hem. Ik deed daar ook een 30 gr. loodje aan waarmee ik  een fint van 50 cm 

ving. Helaas raakte ik het lijntje al snel kwijt, beetje  jammer maar goed. Om 14.30 uur tegelijkertijd 

met collegavisser weer terug  gereden naar Spijkenisse. 

 

Groeten en vangsucces Stephan #590 

  

  

za 19-6 Zaterdagochtend ff wat pieren van Johan opgehaald en nog wat aas bij Avi-centra en in de 

avond naar de landtong gereden waar de laatste wedstrijd was en gaan zitten waar de lage nummers 

waren met een picker en een 5m stok.Het was behalve een hoop regen ook een gevarieerde vangst van 

baars,bot,schol,paling,schar,tong en een fint die op een klein baarsje klapte bij het binnendraaien.Toen 

we na 4 uurtjes stopten had ik er 54 waarvan 50 aan de picker(10 mooie)en 4 aan de k2 en Janet had er 

22 waarvan 20 aan de picker.Ook niet eenmaal vastgezeten terwijl met de wedstrijd raakte ik de ene 

onderlijn kwijt na de andere.Opvallend was dat ze de zagers(steek en kweek)niet moesten,alles 

gevangen aan slikkies en pieren. 

gr Henk en Janet 

  

  

zaterdagavond wezen vissen op de maasvlakte. 

de vangst viel niet tegen we hadden met z,n tweeen ong 14 steenbolken 4 botten 1 gulletje 1 zeebaars 

en 1 paling en ong 1000 liter water op onze schedels. 



het was ouderwets eurovissersweer. 

 

gr hans#262 willem#32 

  

Vrijdag 19 juni samen met Sjaak # 2, Marcel # 12 en Theo # 48 eerst flink de steurkrab belaagd, 

alvorens af te reizen naar de baarsstek in de waterweg . Met een goeie emmer vol gamba's , ons 

geinstalleerd, echter de baars liet ons in de steek. Wel jammer want ik was erg benieuwd naar de 

resultaten op mijn net aangeschafte zeebaarsset, die bij De Heul te koop is voor nog geen 80 euro, 

hengel en molen ! Die kans kreeg ik alsnog toen in een driftje onder de kant de dobber met een 

doodgang onderwater schoot, met een "hak" zette ik de haak en de baars ging van kiet. Na een lekkere 

dril, waarin hij echt helemaal van de zijkant langs de stenen moest komen kwam die eindelijk aan wal, 

het was een mooie grote dikke baars 



 

Topsetje Marcel, thanx again ! Het bleef echter bij die ene baars en toen Theo en Marcel ervandoor 

gingen, zijn Sjaak en ik nog een stuk terug in de waterweg op tong gaan vissen maar dat leverde ook 

geen enkele beet op, het stroomde er te hard uit. 

grtz Leon # 1 

  

Donderdag 17-06-2004  

Eindelijk weer eens tijd gevonden om een berichtje te schrijven, ivm drukke werkzaamheden is dit de 

laatste weken er niet van gekomen. Op zich viel er ook niet veel te melden want de vangsten waren 

niet echt bijzonder spectaculair. Donderdagmiddag wat eerder van de zaak gegaan om even bij te 

kletsen bij Hans in Hengelhuis Maassluis en gelijk even het aas opgehaald (uiteraard was deze weer 

van een zeer goede kwaliteit). Nadat de koffiebeker leeg was lekker naar de waterweg gereden waar 

inmiddels ook al een paar andere Eurovissers aan het vissen waren. Eindelijk is de eerste tong van dit 

jaar ook bij mij op het droge gekomen. De andere vissers vingen ook lekker al met al hebben we 

allemaal tong gevangen met als bijvangst wat palingkjes en wat bot. 



 
Bij mij bleef de teller voor wat de tong betreft steken op 5 stuks van 30 + cm. Dus al met al weer eens 

lekker gevist. Wat me verder nog opviel is dat er in de waterweg zoveel zeebliek zit.   

  

Vangze Erik #331 

  

Hoi Marcel, 

 

Alleerst nog bedankt voor de uitstekende kwaliteit zagers die je me hebt gegeven. Die had je zeker al 

klaarliggen voor een V-teamer of niet? Nee, ze waren echt heel goed van kwaliteit, dat heb ik nog niet 

vaak meegemaakt. Nu over naar het vangstbericht. 

 

Donderdag 17 juni heb ik van 20:45 tot 1:00 uur op de landtong gevist waar we ook de laatste 

wedstrijd hebben gevist. Ondanks de flinke wind was het goed vissen in de luwte van de 

Noordzeeweg. Het was LW om 21:44 uur. Gevist met rode afhouders en zagers. De vangst bestond uit 

4 botten, 2 zeebaarzen, 1 sliptong en 1 wolhandkrab. Eén van de botjes die ik ving was al aangevreten 

door een krab, alle ingewanden waren weg. Misschien een nieuwe methode om je vis schoon te laten 

maken? Marcel nog bedankt voor de uitstekende kwaliteit zagers! 

 

Groeten, 

 

Michiel#164 

  

  

Vannochtend vroeg , woensdag 16 juni, lekker adv -dagje, er op uit getrokken om eerst steurkrabben 

te gaan vangen, het beste aas in deze tijd om zeebaars te belagen. Na daar ongeveer een 2 uurtjes mee 



bezig te zijn geweest, naar de maasvlakte gekoerst en aan de glooing de zeedobber laten driften met 

steurkrabben als gamba's, helaas in het begin wilde het niet vlotten. Afgelopen maandagmiddag had ik 

al een hele dikke baars verspeeld tijdens het 'uit het water tillen' , mijn voorslag brak omdat er 

waarschijnlijk een zwakke plek in zat. Deze baars had ik trouwens niet aan steurkrab maar aan een 

witte gator-twister. Toen het hoge water erin kwam ging het los, resultaat 5 mooie baarzen van 50+ ! 

Wat een geweldige aanbeten, pitbulls zijn het, het was echt genieten !!!! 

 

Ik gebruikte een dwarrellijn van een meter aan de dobber met een enkele loodhagel 20 cm boven de 

haak. De steurkrab door het 2e staartsegment op een haak 2/0 geprikt . 

Lekker daggie gehad, 

grtz en kromme toppen 

Leon #1 

  

  

beste medevissers, 

hier ff een kort vangstberichtje. 



  

maandag wezen vissen aan de nieuwe waterdag..... om 18.30 uur begonnen .... met om half acht de 

eerste tong(32cm)    gevangen. en  daarna nog 4 tongetjes gevangen..... dus al met al een leuke avond 

en het weer was hellemaal toppie.. volgende week weer maar proberen om de tong te vangen...... 

  

groeten patrick (lidnr.496) 

  

  

zondag 13 juni wezen vissen  nabij maassluis. 

  

vandaag voor het eerst wezen vissen met mn zoon kevin(6) zaterdags de spullen in de auto gezet,en hij 

was al dol enthousiast. zondag kwart voor zeven opgestaan,gewassen en gegeten en op naar 

maassluis,waar we in overleg bij hans van hengelhuis maassluis,het aas op konden halen. mn maatje 

wilbert was ook al gearriveerd en we hebben een heerlijk bakkie gedaan.(en een 2e) :-) omdat we nog 

niet alle stekken weten in het europoort gebied vroegen we hans om advies,en hij is ons zelf 

voorgereden naar de stek,waarvoor ik hem nog ff hartstikke voor wil bedanken.TOP KEREL. we 

hebben gevist van 10 tot 4,en de vangsten waren niet heel bijzonder.gelukkig brak in de middag het 

zonnetje door en was het heerlijk weer. opkomend water een paar kleine beetjes gehad maar ze waren 

niet wild. een uurtje of  2  kwam dan de eerste vis op de kant een zeebaarsje van ong.25 cm. niet lang 

daarna een botje van ong 25 cm.  gevolgd door nog een zeebaars die dezelfde maat had als de vorige 

en weer vrolijk rondzwemmen. wilbert had ook nog ff met kunstaas geprobeerd omdat er toch wel af 

en toe een vis aan het jagen was,maar helaas zonder resultaat.  

    

kevin had ook nog een wens om een krab te vangen,en ook die is uitgekomen. het was een heerlijke 

dag met helaas te weinig vis. 

  

vang ze. 

  

groet erik #499 

  

Hallo Eurovissers, 

 



It's good to be back!. Na een tussenstop van meer dan een half jaar als gevolg van tennisarmperikelen, 

eindelijk m'n spullen weer van stal gehaald om vrijdagavond 11 juni te gaan vissen vanaf 

het  westelijk havenhoofd van Maassluis en te proberen mijn eerste 2004  tong te vangen. Gevist van 

19.00 tot 23.45 uur (LW om 19.04/HW  om 00.14 uur). Tot 22.30 uur leuk gevist met regelmatig 

aanbeten  van voornamelijk kleine vis, daarna ging het hard stromen met als  resultaat snel lege haken, 

grote wolhandkrabben of alleen de  ledematen ervan. Totale vangst: 7 ondermaatse bot, 2 

ondermaatse  paling, veel krabben en toch de gewenste tong van ca. 30 cm. Alle vis retour m.u.v. de 

tong. Deze is verder landinwaarts getrokken  in de achterbak van mijn auto. 

 

Groeten Cor #475 

  

  

13/6 Samen met Mar naar de Europoort gereden om nog wat van`t mooie weer te genieten. 

Natuurlijk hengels mee,ff lekker met kunst aas staan te gooien. 

Mar 1 fint en ik ook 1 fint 

Gr, Mar&Jan 

  

Zaterdag avond 12/6 voor de eerste keer wezen baarzen dit seizoen, gekozen voor de Pier in HvH. Wat 

mij op viel was dat het tov vorig jaar relatief rustig was met de kunstaas werpers! Gevist van 10.00 tot 

01.00 met hoog water rond 00.30. In de periode dat ik er was werd er weinig gevangen, de vissers die 

ik gesproken heb hadden niets tot maximaal twee vissen. Zelf was ik blij met een baars van 43 cm.  

Gr Bert #168 

  

  

visliefhebbers, 

donderdag 10-06-04 vanaf 13;30 gevist aan het eind van de blokkendam op alles wat maar op het 

kunstaas wou bijten. er stond een matig zuidwestenwindje dus kon lekker ver gooien met wind in de 

rug. de vangsten waren niet slecht. 2 baarzen 51cm en 61 cm, 7 finten allemaal dikke, drie vette 

makrelen, en veel kleine geepjes. de  baarzen en makrelen heb ik meegenomen de rest zwemt weer. 

   



   

 later op de dag nog een mooie aanbeet gehad, een echte knal erop en een run van 30 a 40 meter ik kon 

gewoon niks doen wat een power zeg en dan schiet de vis er nog af ook pure pech, de vis was niet 

goed gehaakt, tja daar heb ik nu nog zwaar de p van in. in ieder geval weer een topdag 

groetjes ron#467 

  

  

Hallo eurovissers 

Donderdag 10-06 s'morgens om 5.00 uur neergestreken aan de Nieuwe Waterweg tegenover de Stena 

Line, had na mijn laatste sessies niet zo heel erg veel vertrouwen op een goede afloop maar ik werd 

aangenaam verrast. het was allemaal niet groot dus het zwemt weer, nadat ik mijn eerste hengel had 

neergezet en bezig was met het klaar maken van mijn andere hengel gelijk een grote klap op mijn 

hengel schrok me het lazerus had ik nog niet gezien dit jaar, een zeebaars van 25 cm wat ook gelijk de 

grootste vis was van de dag. daarna nog 8 platvisjes en twee baarsjes geland tot 8.00 uur daarna tot 

12.00 geen stootje meer gezien maar tot nu toe mijn beste dag dat houd de moed er weer in voor de 

volgende sessie. 

Wel veel last van sla. 

Ronald#557 

  

Dinsdag 8 juni om 18:00 uur in Vlaardingen aangekomen om een paar uurtjes te gaan vissen op 

paling. Tot 20:30 was het mager met af en toe een mini-botje. Om 20:30 een flinke tik op de hengel en 

mijn eerste tong van het jaar was een feit. Blij als een kind opnieuw aas eraan met de zelf 

samengestelde lokvloeistof en binnen 10 minuten een mooie 60 cm plus paling. Het ging met 

regelmatige vangsten van paling en bot door tot ongeveer 22:30. Toen kreeg ik wederom een tik op de 

hengel en had het behoorlijk zwaar met binnentakelen van de vis, dit bleek op de paternoster een 

combi van paling met ja mijn tweede tong van de avond. Verre worpen (vaargeul) in combinatie met 

een kweekzager en wat lokstof bleek goed te werken. Om 11:30 vanwege de harde wind met dreigend 

onweer ingepakt en de balans opgemaakt 5 palingen,twee tongen een van 37 cm en een van 33 cm en 

een 7 tal botjes. Het was weer even geleden dat ik 14 visjes pakte in 5 uurtjes tijd. Ik heb nog een 

bezoek van Eric #331 (europoortvisser)gehad en van een poolse vrachtwagenchauffeur welke zo 

vriendelijk was mij te voorzien van een "pivo" (pool voor bier denk ik zo maar). 

 

Groeten van Carlo #436 (vismaat op vakantie naar Spanje) 

  

Hallo Collega's 



  

  

Afgelopen woensdag 9 juni ben ik samen met mijn vismaat Perry nog even de landtong onveilig 

wezen maken. Gevist voorbij de kering tussen de piertjes aan de waterweg (voorbij de vuurtoren) 

Gevist met pieren en zagers (ieder twee hengels). Ikzelf had 9 baarsjes 3 botjes 1 fint 1 palinkje en een 

maatse tong.  

Meeste vis gevangen aan de wapperlijn.  

Mijn vismaat had helaas slechts 4 baarsjes.  

Gevist van 18:30 tot 0:45 uur. Al met al een leuke avond. 

  

Groeten 

  

Maurits #336 

  

  

Dinsdag 8 juni. 

  

Vandaag konden wij het weer niet laten om nog even snel naar zee te gaan. Als er toch zulke mooie 

dagen zijn moet je er toch gebruik van maken, niet waar? Zo gezegd, zo gedaan en er werd vandaag 

besloten om zonder aas te gaan vissen. Er zit genoeg spiering in het water dus alles wat maar jaagd zit 

daar achteraan. Toen wij net van het strand af  waren gevaren kwamen wij al een zwerm meeuwen 

tegen. Eerst eens proberen om een paar makrelen te vangen dachten wij, wat echter niet lukte. 

Vandaag echter hoorde ik van een medevisser dat hij hetzelfde tafereel over een zwerm meeuwen had 

meegemaakt.  Deze liet echter zijn bootje er overheen drijven met de motor uit en ving toen 

twee  zeebaarzen van in de zeventig centimeter. Volgende keer toch maar wat rustiger  aan doen want 

je weet maar nooit zoals je ziet. Toch deed de gul het gelukkig  stukken beter en vingen wij weer een 

lekker maaltje vis op het lichte materiaal.  Het voordeel is dat je leuke sport hebt met zulke gullen en 

kan je je slip weer eens  horen gieren als hij weer het diepe induikt. Al met al een prachtige dag. 

  

groetjes aad#246 

  

Dinsdagavond 7 juni samen met Hans 262 een nieuwe baarsstek wezen uitproberen. En ik heb op deze 

stek ZEEBAARS LES  gehad van Hans !!!!!!!!!!!! Hij ving in het tijdsbestek van 11/2 uur 8 

baarzen van 55 cm en groter. Ik voelde me genaaid zeker omdat we net drie meter van elkaar af 

stonden. Maar goed ze zwemmen allemaal weer en we hebben een wereldavond gehad 



 
 (hoewel ik meer foto`s heb gemaakt dan dat ik vis heb gevangen). 

 slappe lijnen Willem 32   

  

Dinsdag 8 juni lekker wezen vissen in de Europahaven samen met mijn vader #110 en vriend Jan 

Kramer # 596 ,opkomend water en bloedheet mooie vangsten van Bot van 3cm tot 36 cm,en ook twee 

Schollen waarvan ik er een heb aangemeld als record.  





 
Na 22.00 uur terug richting landtong en daar nog wat kleine Tongen gevangen en Zeebaars de hele 

meute zwemt weer lekker rond. Om 02.00 uur weer terug naar Rotterdam want om 06.15 uur gaat de 

wekker weer om te werken. 

  

met vriendelijke visgroeten Tom Brasser # 45 

  

Ha Medevissers, 

 

Zaterdag (5-6) nog een keer terug geweest naar zee met mijjn vader. Eerst naar het strandje tussen de 

glooiing en de PPGB. Maar de noordwesten wind maakte het vissen hier ook niet echt aangenaam. Na 

90 minuten maar verkast naar een friettent in Rozenburg, vanwaar we na de eerste helft door zijn 

gereden naar het stuk op de landtong na de kering (LW 22.19h). FF een kijken of het weer zo leuk 

vissen was. Na een minuut of vijf diende het eerste botje zich aan. Niet de grootste maar in ieder geval 

wel meer vis als op de PPGB. Na nog meer botjes en enkele zeebaarsjes diende het eerste kleine 

tongetje zich aan op de feeder.   



 
De volgende ochtend tijden het opkomen van de zon konden we samen de rekening opmaken: 6 

scholenbaarsjes, 7 tongen en tongetjes, en 11 botten en botjes. Een meer dan geslaagde nacht voor ons. 

Groetjes Jeroen #302 

  

  

Vangstbericht Dinsdag 8 Juni 2004 

  

Dinsdag 1,5 ons zagers gehaald om 's avond samen met Stephan#590 op de landtong even op te 

gooien. Eerst een poos in het calandkanaal gelegen .. geen beweging, waarna we zijn overgestoken, en 

neersgestreken op onze vertrouwde plek schuin tegen over de Stena. Eerste inworp resulteerde in een 

magere bot, 2e inworp resulteerde in een luxe tong van 37 cm, en op de inworp hierna mocht ik een 

tongetje van 17 cm binnen draaien, hierna werdt het even stil. Net toen Stephan de moed begon te 

verliezen was het zijn top die heftig te keer ging, een mooie paling van 47cm was de vangst. 

  

gr. Schip#555 

  

  

maandag 7 juni, 

  

zo,eindelijk dan maar weer eens een berichtje van lex # 74. ben een hele tijd uit de roulatie geweest 

omdat ik met mijn gezondheid getobt heb. kon geen hengel meer ingooien. maar goed dat terzijden. 



ben vanavond dus voor het eerst weer eens naar  mijn favourite vis op jacht geweest. DE HARDER. ik 

had het slechter kunnen treffen vanavond,ik had er drie in anderhalf uur tijd. twee van rond de 45 

cm,en eentje van 62. wat zijn het toch prachtige sportvissen op mijn snoekbaars stokkie. naar mijn 

idee de sterkste vissen die er aan de waterweg te vangen zijn. heb van de grootste een fotootje 

bijgevoegd,dus smullen maar. hoop van nu af aan weer wat meer berichtjes te zenden. 

  

grz  LEX. 

  

hoi ik ben zaterdag weze vissen op de papagaaiebek ik zag daar iets raars  wat ik heel lang gelede 

eerder heb gezien de golven op het strand gaven  licht af en waneer ik mijn handen in het water deed 

en eruit haalde zaten er  alemaal lichtpuntjes op die na 0.5 seconde weer weg waren wat is dit en 

hoe  komt het tot stand dit is hoop ik toch niet iets wat geloosd word in het  water de mensen op mijn 

werk doen nu alsof ik tegen een balk aan ben gelopen  met mijn kop kunt u mij aub een antwoord voor 

dit fenomeen geven of een link  waar ik dit met een foto kan aantonen, het was trouwens slecht met de 

vangst  1 botje van 7 cm en 3 ons zagers aan de krabben gevoerd. vorige tips van u waren zeer goed 

raak nu bijna geen lood meer kwijt op de  papagaaienbek. 

 

vriendelijk bedankt 

Willie van der Linden 

  

  

eurovissers, 

zondag 6 juni s-ochtends vanuit westervoort vertrokken met me maat alex om te vissen op zomervis in 

de europoort. onderweg nog ff overlegt welke stek we gaan bevissen, het werd de blokkendam. 

aangekomen bij de stek zag het er zekers super uit geen wind helder water en onregelmatige stroming. 

de spinhengels opgetuigd en de mini werpilkers en toby-s eraangeknoopt. na een tijdje gooien begon 

de geep als eerste te bijten naja geep ze waren amper 25 cm maar toch de aanbeet was prima. na een 

paar gooien  fint echt hele dikke. daar kwamen we voor, wat een sport zeg. later nog een makreel die 

viel eraf vanwege een te klein dregje op me werppilkertje. gelijk maar ff verwisseld. na de middag was 



het op, nix meer op kunstaas dus lekker bruin gekleurd naar huis gereden en heerlijk gevist. 

 

  

groetjes ron#467 en alex#528  

  

  

Zaterdag 5 juni 2004. De weersberichten, lees windverwachting, was goed dus op naar de 

trailerhelling voor een nachtje tongvissen. Vantevoren nog even gekeken aan zee en hier bleken de 

golven veel hoger dan verwacht. Dus ff buurten bij Henk en Janet in de caravan, die het vissen hadden 

verruild voor een kaartsessie á deux. Bij hen waren de vangsten tot dan toe minimaal. Omdat we geen 

zin hadden in een nacht schommelen, noordenwind dus de deining zou er lang inblijven, er toch maar 

een kantsessie van gemaakt. De eerste uren kregen we geen enkele beet, behalve dat de haken snel 

leeg waren als gevolg van de krabben. In de schemering kwam dan eindelijk het eerste tongetje 

binnen. We hebben met twee hengels staan vissen tot 01.30 uur, maar verder dan enkele kleine 

tongetjes en een paar gulletjes van rond de 35 cm. zijn we niet gekomen. Op de weg terug hebben we 

in het Hartelkanaal nog geprobeerd om de avond goed te maken met een paar mooie palingen. 

Waarschijnlijk zaten we niet op de goede stek in dit voor ons onbekende water, want we hebben 

nagenoeg geen stootje gezien. Al met al lag ik om 04.00 in Eindhoven in bed na een intensieve avond 

met weinig vis. 

  

Gilles #59 

  

  



Hallo Zeevissers 

  

Vanmiddag 6-6-04 twee uurtjes op de sluizen getracht wat Finten te vangen. De Finten waren wel 

aanwezig maar zo als altijd in het begin erg voorzichtig met aanbijten. Gelukkig had ik pas bij Roel 

(Seafish in Zierikzee) een paternostertje met kunstgarnalen gekocht. En zowaar daar had de Fint 

belangstelling voor . Ik heb hierop ongeveer een twintigtal voorzichtige aanbeten gehad , waarvan ik 

er slechts vier heb kunnen landen. De rest loste weer. Dit verschijnsel merk ik elk jaar de eerste 

weken. Als het eenmaal juli is storten ze zich weer overal op. (zie ook mijn vangstberichten van vorig 

jaar op mijn site). Maar ik heb wel mijn p.r. voor Fint scherper kunnen stellen. Ik had één exemplaar 

van 47,5 centimeter. De andere 3 waren ook boven de 40 centimeter. Verder werd er terplaatse door de 

overige vissers  niets gevangen. 

  

v.g. 

  

Wout#154 

  

Zondag van 11.30 tot 17.30 gevist in de Waterweg vanaf de Rozenburgse landtong. Twee lange 

stokken opgetuigd, allebei met tweehaaks wapperlijntjes. De ene haaktmaat 6 en de andere haakmaat 

4. De eerste drie uur was er weinig te beleven; er kwamen twee postzegeltjes op de kant. Na de 

kentering ging het beter. In een tijdsbestek van drie uur ving ik nog zeven botten maar ditmaal 

allemaal om en nabij 30 cm en als bonus de eerste tong van het seizoen. 

visgroeten, Bert # 487 

  

  

Vrijdagavond met Stipo, Sjaak, Richard, Peter en Jack wezen vissen op het strandje bij  rest. Het 

Oeverbos. Leuke avond gehad met een hoop lol, een beetje whisky en bier, kortom, gezelligheid kende 

geen tijd. Met afgaand water kwamen de eerste bot(jes) al gauw op de kant, paling en zeebaars volgde 

en Sjaak ving zelfs twee vorens. Met stil water werd het inderdaad stil en alleen wat mini 



(botjes)  geven nog thuis.  

    

 
Deze stek blijft een leuk alternatief en meteen stevige Westen, Noordwesten, Noorden en Noordoosten 

wind sta je hier prima. 

  

Groet, 

  

Tuur #77  



  

zaterdagavond met willem wezen vissen in de europahaven.toen het nog licht wat met een lepel gevist 

vangst 4 botten. met de schemer begonnen met de lange stokken we vingen 2 palingen en 3 bolken om 

2uur naar huis gegaan. bij het slepen met de lepel ving ik nog een vreselijke wijting van ong 3 cm, 

maar niet op de foto gezet wim had zijn groothoek lens niet bij zich. 

gr hans#262 wim#32 

Donderdag 3 juni 2004 met Jan (#481), Arjen en Ferry gevist aan de Stenen Glooiing van 19.00 uur tot 

23.30 uur. Het was omstreeks 21.00 uur laag water. Het begon goed, want al na 10 minuten wist ik de 

eerste mooie bot te landen. Vrij vlot daarna ving Ferry een bot van zo'n 40 cm. Dit was overigens de 

eerste vis die hij ooit vanaf het strand heeft gevangen. Een ware primeur dus (helaas zijn hier geen 

foto's van). Vervolgens bleef het stil tot ongeveer 22.00 uur. Toen het donker werd, kregen we 

regelmatig beet en hebben we tot 23.30 uur nog zo'n 20 vissen in totaal gevangen, allemaal vlak onder 

de kant en allemaal bot (géén tong, zeebaars of paling!) waarvan de helft "postzegels". Eindresultaat: 

Jan 5 stuks, Ferry 2 stuks, Arjen 8 stuks en ondergetekende 5 stuks. Gevist met kweekzagers van 

enkele dagen oud. Volgende keer wat later van huis, want overdag vallen de vangsten toch een beetje 

tegen. Het wordt pas leuk tijdens de schemering. 

 

P.S. De krabben zijn nu echt gearriveerd, want om de 10 minuten zijn de haken leeg. 

 

De visgroeten, 

Kees #482. 

  

Gisteren, donderdag 3 juni heb ik in mijn eentje de eer van het hele D-team staan verdedigen. Om 

ongeveer 21:00 uur (LW om 20:55 uur) lagen de haken in het water van de Waterweg (Landtong 

schuin tegenover de ligplaats van de Stena Line) en binnen een kwartier lag het eerste zeebaarsje op de 

kant. Een half uurtje later lag ook de eerste tong van dit jaar op de kant. Langzaam begon het te 

regenen en helaas had ik alleen mijn regenbroek meegenomen. Tot overmaat van ramp brak één van 

mijn lijnen af net boven de voorslagknoop. Daar heb ik echt een pesthekel aan, dus met één hengel 

verder. Daar ving ik nog twee botjes mee toen rond middernacht ook hier de lijn brak net boven de 

voorslagknoop. En het was inmiddels ook behoorlijk gaan regenen dus ik had het helemaal gehad. Wel 

blij met mijn eerste tong van dit jaar en een mooie ook. 

 

Vang-ze, 

 

Michiel #164 

  

  

Hoi Eurovissers 

  

Vandaag , 02-06-2004 , in Schiedam de hengel ingegooid om na de winterstop ( gedwongen want ik 

was door mijn rug gegaan ) eindelijk weer eens te kunnen vissen . E.e.a op het Hoofd in de Waterweg 

want ik had gisteren daar  snoekbaars zien vangen , helaas verdwenen die veelal in de  plasticzak !!! 

Dit zou wel eens de reden kunnen zijn waarom ik slechts 2 ondermaatse baarsjes kon vangen , terwijl 

ik onder de zelfde omstandigheden viste op dezelfde manier met het zelfde kustaas. Ook andere 

manieren en ander kunstaas leverde niets op .  Maar goed ik heb weer eens gevist en nog wat 

gevangen ook ! 



  

Vriendelijke groeten  , Tup Naring # 167 

  

Op 1 juni een dagje gesnipperd en op advies van Arjan #8 naar vlaardingen gereden om daar ons geluk 

eens te gaan proberen. Om 16:00 uur aan de waterkant neergestreken en alvast 1 hengel beaasd met 

pieren en zagers erin gesmeten. Het duurde niet lang voordat de mini-botjes aan de haak hingen. Leuk, 

maar dan wel voor even. Na twee uurtjes met mini-botjes diende de eerste klap op de hengel zich dan 

eindelijk aan, m'n hengel werd over de steun getrokken en ik werd gelijk wakker en enthousiast. 30 

seconden later wist ik het een brasem van dik 2 kilo was de boosdoener, wat zijn die dingen sterk aan 

de 5 meter stok. In afwachting van de eerste paling of tong, weer snel aas eraan en ingegooid. Al vrij 

snel weer een mooie beet, gematigd enthousiast na die brasem, was ik een half minuutje later de 

gelukkige met een winde van 1,5 kilo. M'n vismaatje  maakte nog een opmerking van : Deze tellen 

niet echt, geen zeevis! Vanaf dat moment kwam de stroming er flink in en was het echt 2,5 uur stil, 

zelfs de krabben wilde het aas niet. Afsluitend hebben we samen nog 4 palingen gevangen tussen 

11:00 en 12:15 en zijn toen gaan inpakken (aas op !), net als de paling begint te lopen. Rest mij nog 

Arjan te bedanken voor zijn advies, en de tips van de vele kijkers  lokaal vlaardingers en Erik #331 

geloof ik voor zijn uitleg hoe te vissen daar in het vlaardingse. 

 

Groeten Carlo #436 en Noud (nog geen lid) 

  

  

hallo eurovissers 

gisteren middag 01-06-2004  even weer  lekker  de  kolder in me  kop. Ben ik  even  vlug  naar  ahoy-

hengelsport gereden en een petromax gekocht  met wat  aas om s,avonds om 20.00 even een hengeltje 

uit  te  werpen. Ik ben neer gestreken op  het  landhoofd tegen over de  stenaline.Bij de eerste inworp 

bijna  direct een leuke aanbeet met als resultaat een leuk  gulletje.ik heb  snel mijn  2e  hengel 

opgetuigd en nog een  setje  wapperlijnen  gemonteerd.na een uurtje geen stootje meer 

gezien  te  hebben,plotseling weer  leven in de top en ja  hoor mijn eerste tong van  dit jaar en een 

wijting.ben tot ongeveer 1.30 blijven vissen mat  als  resultaat 3 gulletjes 1 wijting en 1 tong.mocht 

toch weer  niet  klagen dacht  ik  zo. veel  vis plezier  

alex # 518 

 

 

Maandag 2 e Pinksterdag nog ff wat aas van de wedstrijd op wezen maken, samen met mn maatjes 

Yvonne en Chico de border naar het strandje,omstreeks 12 uur mn eerste hengel er in er stonden een 

mannetje of 12 te vissen,een praatje gemaakt maar niemand had nog vis,tweede hengel gepakt 

weegschaaltje er aan haakje 6 en lekkker dichtbij ,en ja hoor na 10 min mn eerste bot er uit,daarna nog 

drie ,en toen een eens een knal op mn hengel ik dacht nog dat word mn eerste tong met in draaien,zo 

zwaar ging die ,ik heb hem maar de kant op gelopen,het ws geen tong maar een zeebaars van ruim een 

halve meter , mijn dag kon niet meer stuk, om 4 uur was mn aas op en ben weer terug naar de camping 

gegaan. allemaal vangszeeeeeeeee en tot an de waterkant 

grtz Leo#263 

  



haai medevissers, 

31-05-04 wezen vissen aan het eind van de blokkendam met me maat alex. we hadden voorgenomen 

om met kunstaas  alle zomervissen te verleiden. we hebben daar een dagje gestaan en de vangsten 

waren: 4 makrelen, twee gepen en een fint.  

 
twas een gave dag we zagen zelfs een zalm springen die op het water klapte als een spoorbiels van drie 

hoog en dat vlak voor onze blok, en vriend zeehond was ook weer aanwezig. opvallend was dat er 

gewoon geen meeuw of visdiefje aan het duiken was zodat we alle vis diep moesten halen 

wat het nodige materiaalverlies betekende. maar toch twee bruine koppies gekregen en voldaan naar 

huis gereden. 

groetjes ron     

  

Afgelopen zondag 30 mei lekker wezen vissen met mijn broer Mark. Eerst gewacht tot het droog was 

en rond 21:00 uur waren we op locatie in de Europahaven. Daar hebben we gevist tot 1.00 uur 's 

nachts. Gevist met zagers, pieren en steurgarnalen zowel in het diepe water als vlak onder de kant. Al 

heel snel volgde de eerste aanbeet maar daarna werd het stil. Uiteindelijk vlak onder de kant een 

paling van ongeveer 30 cm gevangen en de eerste steenbolk van het jaar. Toen verkrast naar het 

strandje tussen de Stenen Glooiing en de Papegaaiebek. Het was heerlijk visweer maar ook daar waren 

de vangsten niet om over naar huis te schrijven. Wat bot, wijting, tong en een enkele paling. Daar 

hebben we tot 5.00 uur gezeten met als vangst slechts een bot en twee wijtingen. 

 

Groeten, 

 

Michiel #164 

Maandag 31 Mei 



vandaag nog maar eens wat aas opmaken en proberen het ontevreden gevoel wat ik na de laatste 

clubwedstrijd van j.l. zaterdag toch eigenlijk wel een beetje had, weg te spoelen met wat betere 

vangsten. als stek had ik gekozen voor de Europa-haven omdat al de keren dat ik hier was geweest de 

vangsten best goed waren. om ongeveer 12.30 uur was ik op de stek aangekomen en het zou om 13.28 

uur hhogwater zijn dus snel de hengels opgetuigd en de onderlijnen te water gelaten, mijn strandstok 

met een paternoster met stalen afhouders en een lichte hengel om mee te slepen, binnen een half uur 

had ik mijn eerste Bot al op de kant liggen en bij meting bleek deze 33cm te halen, dat was dus al 50% 

meer vis dan zaterdag. helaas bleef het hier ook bij want het enige wat nog boven kwam was Krab en 

deze presteerde het ook nog om twee onderlijnen voor mij af te knippen. wel had ik bij het slepend 

vissen bijna een mini-Botje van hooguit 5 cm welke zich had vergrepen aan de zager welke bijna 

groter was dan het visje zelf alleen liet deze vlak voor de kant weer los en ging er rap vandoor. 

  

om pluminus 4 uur vond ik het leuk geweest en heb ik de boel in gepakt en ben ik nog even gestopt bij 

de snackkeet bij slag Vuurtoren voor een broodje omdat ik mijn brood thuis had laten liggen. ik ben 

toen nog wel even gaan proberen bij de uitlaat van de Centrale m te zien of ik wat scholenbaarsje kon 

vangen en daar kwam ik Leo Bernard nog tegen die net naar huis ging, hij had daar op het strandje nog 

wat staan hengelen met succes iets wat mij bij de uitlaat niet lukten, waarschijnlijk ook door de 

activiteiten van zwemmers e.d. rond 6 uur vond ik het echt genoeg en ben ik naar huis gekeert met een 

totaal score van een visje en de kater van afgelopen zaterdag helaas dus niet weggepoetst. 

Jan de Boeff #228 

  

Hallo zeevissers 

  

Gisteravond 30-05 gevist aan de Oosterschelde bij Zierikzee. 

Met opkomend water  gevist met pieren en zagers. Op de pieren 2 palinkjes van rond 40 centimeter en 

2 zwarte Zeegrondeltjes gevangen. Op de zagers geen beetje gezien. 

Wel veel last van krabben. 

  

v.g. 

  

Wout#154 

  

Zondagavond gaan vissen in de Europoort. 

Mooi plekkie opgezocht,spullen in orde gemaakt en gaan knallen . Toen het nog licht was werd er nog 

weinig gevangen ,had zelfs nog geen krab. Ik dacht gaat lekker hier zo . Maar nog geen uurtje later 

,een mega knal op mijn k2. Schok me de tering  ,afijn ik naar binnen  takelen zit er een mega krab aan 

.  Dat beest had een paar scharen  die volgens mij een fiets slot in 1 keer  door zou knippen . Maar 

goed tegen het donker aan begon ik lekker te vangen,eerst een mooie schar  en toen tong . Had in  no 

time al een zooitje schar en tong op de kant liggen . En toen gebeurde het waar ik al bang voor was. 

WEITING INVASIE voor me neus,ving alleen nog maar weiting en nog grote ook . 5 tegelijk aan 1 

hengel ,werd er helemaal achterlijk van . Ik haat die beesten ,heb een uur geduurt voor dat die pokke 



beesten vertrokken . Was ook al aardig door me aas heen geraakt . Maar gelukkig waren ze pleite en 

kon ik me weer richten op de tong , en dat ging weer lekker . Haalde nog een leuke gul omhoog ,die 

was ook niet verkeerd . Ben om 1 uur gekapt ,want ik had geen aas meer door die kut weiting . 

Resultaat een zooitje tong ,een paar scharren, 1 gul ,1mega krab ,en een 10.000 van die dingen die ik 

haat . Oja ben wezen vissen In het Slufter depo waar al het gif ligt opgeslagen ,daar zijn de vissen veel 

groter . 

Geintje . 

  

Gr PEET #1,3 

  

  

zat 29-5 gevist aan de waterweg tegenover de stena line.We zaten om 10.30 aan de waterkant  nze 

topper bart uit huizen kon dit keer niet mee.Maar we hadden een goede vervanger onze boomchirurg 

Johan brouwer uit kortenhoef.Altijd grote verhalen over grote vissen vangen maar nooit een bewijs 

daarvan gezien.Daarom dacht ik laat het nu maar eens zien ga maar eens een keer mee naar de 

waterweg.Ik mijn camera mee ; en zie hier het bewijs .Hele dag gevist resultaat 1 krabje zie foto.  

 
ikzelf had 2 botjes  Toch een leuke dag gehad met mooi weer. 

  

groeten uit kortenhoef. 

  

hallo medevissers 

op zaterdag 29-5 vol goede moet gaan vissen in de waterweg met piet richard en ikzelf (ton). gevist 



van 2100 uur tot 3 uur met goed tij 1 uur hoog en prachtig weer. tering zeg of er een feestje was zo 

druk . 'na de kering stond alles vol dus voor de kering gaan zitten met 2 hengels de  man. het resultaat 

1 tong van wel 12 cm die na een spectaculaire dril geland kon  worden. na deze geweldige sessie zijn 

wij moe maar tevreden huiswaards gereden. vanavond 30-5 ga ik het aas opmaken in scheveningen op 

op het havenhoofd anders zit je toch maar op de bank te hangen. 

        

groeten ton. 

  

Afgelopen donderdag zoals gewoonlijk weer met Rob#50, Erik#331, Leo#263, Ricardo#119 en 

Bram#405 een stek op de landtong uitgezocht met het oog op de 5e competitiewedstrijd alvast het 

parcours te verkennen. Dichter bij de strekdammen was een andere club met een wedstrijd bezig en er 

werd vanalles en nogwat gevangen. Veel scholenbaars en botjes. Opmerkelijk was de nagenoege 

afwezigheid van stroming. Dit gaf de krabben vrijspel en dat was te merken ook. Vooral Bram zag zijn 

onderlijnen veelvuldig zonder haken terugkomen. Ricardo zat op een rotstek en verloor een stuk of 4 

onderlijnen en besloot tussen Rob en Leo te gaan zitten. Erik moest al vroeg naar huis maar niet 

voordat hij ons de blijde boodschap meedeelde dat Leendert#315 vader was geworden van een 

gezonde dochter. Er zat weinig vis onder de kant. Slechts één minibotje hapte op een zager aan een 

wapperlijn. Er werden veel kleine botjes gevangen van 10-20 cm, maar ook een paar die redelijk aan 

de maat waren. Er werden ook vele scholenbaarsjes gevangen en Leo verspeelde helaas een groter 

exemplaar net onder de kant. Bram wist o.a. nog een mooie zwarte grondel te vangen. Ricardo ving 

o.a. een tweetal palinkjes en Leo was wederom winnaar met de meeste vissen, ik weet niet hoe veel. 

Rob had twee scholenbaarsjes en drie botjes. Ik had twee botjes en twee scholenbaarsjes en één 

zeebaars van 35 cm. 

 

Groeten, 

 

Michiel 

  

hoi hoi medevissers 

 

donderdagmiddag 27 mei toch meer eens gaan proberen om een visje aan de haak te slaan, maar dat 

viel nog niet mee!! Ik heb aan de Steenen Glooiing gezeten vanaf 13.30 tot 17.00 uur en ik heb 3 

kleine zeebaarsjes gevangen. 1 van ca.25 - 30 cm en 2 van ca. 20-25 cm. Niet echt bijzonder. Wat wel 

bijzonder was dat ik zeker nog 7 - 8 stuks mooie aanbeten heb gehad, ik bedoel echt mooie aanbeten 

waarvan je dacht: dat is uhm!!, maar geen vis. Ook nog andere haken geprobeert (eerst 6jes en daarna 

4tjes gemonteerd), maar dat maakte niet uit. Ik denk dat het ook scholenbaarsjes zijn geweest. Ik heb 

gevist met kweekzagers en alleen gevangen en beet gehad aan een onderlijn met rode (bezem) 

afhouders van 20 cm. met korte haaklijnen. Al met al wel een heerlijke middag. De visjes zwemmen 

weer. Volgende week weer eens s'avonds proberen op de tong. 

 

de garoeten  jan #481 

  

Woensdag 27 mei op 28 mei 

 

Op de kop van het strandje tussen de stenen glooing en papegaaienbek neergestreken met 

Danny(#555). Met zagers en pieren van 23.00 uur tot s'ochtends 5.30 uur gevist. Beiden met 1 hengel. 

Vangsten Danny: 1 weiting (± 25 cm), 2 botjes (onder de 20 cm), 1 paling (±  45 cm) en als klap op de 

vuurpijl ving Danny een tong van 32 cm (zijn eerste  v/h seizoen). Ikzelf ving twee botjes van ± 25 cm 

en twee gulletjes, éen van 27 cm en eén  van 36 cm. Onze linker buurman uit Zeeland  viste van 23.00 



uur tot ± 3.00 uur en ving  1 weiting en nog een aantal botjes. Bij deze nog bedankt voor de pieren 

die  wij van je kregen, leverde 2 gulletjes op. Onze rechter buurman uit Capelle a/ ijssel ving welgeteld 

1 tong. Op de oude  zagers die we van hem kregen ving Danny zijn tong. Hebben we het toch 

niet  verkeerd gedaan, al zeg ik het zelf. 

 

Groeten en vangsucces Stephan (#590) 

  

  

Hallo zeevissers 

  

na een paar slechte sessies van vorige week vanavond 25-05-04 toch weer de kriebels gekregen om 

een uurtje te gaan vissen. Ik had geen zeeaas voorradig alleen maar een potje maden. Vervolgens een 

spinhengeltje van 1.80 meter gepakt met een molentje met 16/100 nylon erop. Hieraan een 

paternostertje geknoopt met daarop 2 kleine koperen haakjes. Op de fiets gestapt en naar de haven van 

Zierikzee gereden.Gevist met maden op het kleine paternostertje . De vangst bestond na anderhalf 

uur uit een twintigtal Zwarte Zeegrondels en 8 grote Steenbolken  van boven de 20 centimeter. Al met 

al een leuke alternatieve visserij als ze het op het buitenwater niet zo goed doen. 

  

vriendelijke groet 

  

Wout van Brouwershaven  

  

  

Hallo visers 

Donderdag van 20:00 - 22:00 uuravond wezen in de Waterweg met afgaand water dit leverde maar 1 

botje op. Vrijdag na het werk nog maar een keer proberen dit leverden 2 tongen en een botje op, gevist 

van 18:15 tot 21:00. Zaterdag  samen met Leo gevist maar door omstandigheden moest ik eerder weg 

maar in deze korte tijd 18:00  - 20:00 toch nog 4 wijtingen gevangen en een botje. Zondag AAS 

opmaken pieren en zagers gevist van 1800 - 21:00 dit leverde 1 paling 3 botjes en 3 tongen op. 



  

Groetjes, 

Armel #230 

  

  

Zaterdagavond met Hans 262 naar de europahaven geweest. Het waaide knetterhard maar daar kan je 

nog een beetje uit de wind staan. Het resultaat was bedroevend ik had 1 bot van een cm of dertig maar 

Hans was absoluut spekkoper na een geweldige knal op zijn top van zijn feeder volgde er een zeer 

spannende dril waarbij de adrenaline die door Hans zijn lichaam schoot gewoon voelbaar was. Met het 

zweet op zijn voorhoofd haalde hij de bot binnen, 



 
 nou heb ik pas echt respect voor deze EUROVISSER. 

slappe lijnen Willem # 32 

  

  

Hallo zeevissers. 

  

Gisteravond 21-05-04 van 20:00 tot 24:00 gevist op een stek nabij de Boerenweg te Zierikzee met 

afgaand water. Op deze stek werd woensdagavond met warm weer goed paling gevangen. (22 stuks 

met 2 man). Gisteravond met de koude noordenwind geen stootje. Zelfs de krabben waren minder 

actief. Vervolgens vanavond het overgebleven aas op wezen vissen. Eerst even bij de Grevelingen 

wezen kijken, maar daar was niet te vissen vanwege de harde wind. 

Daarom maar weer teruggegaan naar Zierikzee en een paar uurtjes gevist in het havenkanaal. Daar was 

het een beetje beschut tegen de koude wind. Op een paar verdwaalde beetjes helaas niets. Wel veel 

Geep gezien die aasde op hele kleine jonge visjes. Ik had helaas geen lichte hengel bij me om een 

poging te wagen een Geepje te vangen. Wel een mooi gezicht om die Gepen te zien jagen en springen. 

Voor de bodem visserij moet eerst de wind maar eens draaien en de temperaturen stijgen. 

  

v.g. 

  

Wout #154 

  



Zaterdag 22 Mei 

vandaag nog mar eens lekker naar de waterkant geweest en ik had gekozen voor de stek van de laatste 

clubwedstrijd op de Maasvlakte. 

het was een dag met af en toe wat bewolking een aardig windje maar vooral droog. s'morgens eerst 

naar Avicentra in Oostvoorne om mijn aas (pieren en zagers)op te halen en toen door naar de stek 

waar ik om ongeveer  tien uur aankwam. eerst op mijn gemak wat rond gekeken en daarna mijn 

hengels opgetuigd, mijn strandstok met een 3-haaks paternoster met bezem-afhouders als eerste 

ingegooid en  daarna een spinhengeltje gereed gemaakt om wat te proberen met een lepeltje op 

mogenlijke Zeebaars en/of Geep, wat niets opleverde. vervolgens mijn strandstok opnieuw beaasd en 

nu ook Messchelpen ingezet wat al vrij snel een mooie aanbeet opleverde en een Bot van 34 cm werd 

geland (een evenaring van mijn persoonlijk record) dat begon dus lekker. 

  

de spin hengel omgebouwd om daarmee slepend over de bodem te gaan vissen en dit leverde toch 

diversen botten op en dan eigenlijk alleen maar op zagers. totaal kwan de teller op acht stuks te staan 

met daarbij nog een verbetering van mijn persoonlijk record met 1 cm dus een geslaagde dag met 

helaas een minpuntje, bij het opnieuw beazen van mijn spinhengel trok ik de aaslijn wat naar mij toe 

en  de hengel brak spontaan doormidden. 

  

Zaterdag middag zijn 168 & 186 er om 13.30u op uitgetrokken om een maaltje vis te proberen te 

vangen. Gevist bij de stormvloedkering aan de Hoekse zijde. Hoog water om 18.00u, gevist tot 

18.30u. Ik heb één botje gevangen, en mijn vader niets. De eerste paar uur bijna geen last van krabben, 

toen het water ging stromen kwam er een ware invasie, de haken waren binnen 5 minuten leeg!  

Gr Bert # 168 

  

  

zat 17 -4 met zijn 3en wezen vissen in de waterweg tegenover stena we hadden een topvisser mee 

genomen onze vriend bart uit huizen maar helaas het het zat bart niet mee drie keer vast alles kwijt tot 

16.00 uur gevist 

resultaat; co 5 botten cees 3botten onze topper bart 1 bot toen die zijn hengel ophaalde.toch een leuke 

dag gehad met mooi weer. 

groeten uit kortenhoef. 

  

Verslag 14 mei jl.: 

 

Als echte Brabantse bikkel maar naar de Waterweg getogen om morgen op tijd op de 

competitiewedstrijd te kunnen zijn. Eerst effe aas gehaald bij Hans in Maassluis.  

Daarna lekker naar de berghaven met de trein om daar de nacht door te vissen. Eerst de feeder 

opgetuigd om daar eens lekker mee te gaan experimenteren, en deze achter de pilots ingegooid, en 

maar begonnen met een strandhengel optuigen. Toen ik deze uit het foedraal had gehaald bleek de top 

van de feeder zich al niet meer roerloos te houden. De eerste tien keer aanslaan waren allemaal mis 

totdat ik haken begon te veranderen en geleidelijk aan kwamen de eerste scholenbaarsjes binnen.  

Het viel me wel op dat het steeds drukker begon te worden in de speeltuin, later bleek dat het nieuwe 

cruise-schip van P&O, de Grand Princess, haar eerste tocht te maken. En tuurlijk, net als je daarna 

staat te kijken, dient de eerste paling zich aan, die binnen no-time een grote knoop maakt van m'n 



eerste onderlijn.  

Later op de avond kwamen de scholenbaarsjes jagen onder de kant en heb ik mij kostelijk vermaakt 

met een haringonderlijntje. Tussen ongeveer 1.00h en 5.00h heb ik geen enkele beet meer gezien. Na 

5.00h begon het weer langzaam op gang te komen tot Tom #278 ( de ECHTE Fisherman's friend) me 

op kwam halen voor de vierde competitiewedstrijd. In de ochtend kon ik de balans opmaken met 

ongeveer 30 scholenbaarsjes en 11 palingen, geen grote vis maar wel leuke aantallen. Ik had gevist 

met alle aassoorten die je kunt bedenken. 

 

Groetjes Jeroen #302 

  

  

Vanmorgen weer vroeg uit bed om het overgebleven aas van gisteren op te maken, ik had afgesproken 

met Leon #1 bij de waterweg. Leon stond er al vanaf half twee en toen ik arriveerde om vier uur had 

hij al een paling. Vanwege de stroming die er stond heb ik eerst met 1 hengel gevist maar toen de 

stroming minder werd met twee. De vangsten vielen tegen, soms kwam er een botje uit maar verder 

bleef het rustig tot ik een mooie aanbeet kreeg en  er een mooie tong aan bleek te hangen van 38 cm. 

 

Leon die zo af en toe wel beet kreeg had de pech om wel een keer of drie de vis te verspelen door vast 

te zitten of dat de vis het geluk had om de haak nog net op tijd kwijt te raken, voor die in de emmer 

zou belanden. Om een uur of zeven had Leon het wel gezien en ging zijn bed op zoeken, ik bleef nog 

een uurtje en dat leverde toch nog vis op. Eerst had ik er een tong aan en net voor die het strandje op 

kwam brak mijn haaklijn, stom stom stom maar zo weet je weer dat je telkens je lijnen na moet kijken. 

Even later weer een tong deze was 37 cm.  Het aas was bijna op en de laatste keer ingooien met alle 

restjes die ik kon vinden op de haken, hoefde ik maar even te wachten  voor ik me helemaal wild 

schrok. De hengel werd tot drie keer toe bijna over de standaard heen getrokken voor ik er bij was, 

toen ik hem pakte had ik een slappe lijn.  Dit heb ik de hele winter niet mee gemaakt, dus dat weet ik 

nu ook weer hoe het is om dat te zien. De vis die dit flikte heeft mij smakelijk uitgelachen, want toen 



ik ging ophalen hing er dus niets aan. Ik ben direct gaan inpakken,want het aas was en ik baalde dus 

weer ondanks dat ik { zonder de aanwijzingen van Gilles} toch twee mooie tongen gevangen heb. 

Later op de dag ben ik met Iris mijn dochter voor het eerst gaan vissen, we zijn naar de papegaaienbek 

gegaan en ondanks de stevige wind hebben we daar een poosje gevist. De eerste keer dat ik ingooide, 

bleef er al snel een hoop wier in de lijn hangen waardoor er opgehaald moest worden. Dat klusje wilde 

Iris wel even doen, en toen er twee mini botjes aan bleken te hangen was haar dag geslaagd. We zijn 

nog een half uurtje gebleven en met regelmaat kwamen de botjes naar boven. De mooiste vangst 

volgens Iris was toch wel een garnaal die aan de onderste haak beef hangen. Die had ze nog nooit in 

levende lijve gezien, en ze vond het maar een raar beestje. Maar de volgende keer wil ze weer mee, en 

dat vind ik leuk. 

Arjan 

  

Hallo zeevissers 

  

Vanmiddag 20-05-04  voor het eerst dit seizoen op één van mijn favoriete stekken geweest, namelijk 

de Haringvlietsluizen. Geprobeerd om een Forel of Fint te vangen. Gevist met opkomend water tijdens 

zowel spuien als stilstaand water. Ik heb gevist met kunstaas (verenlijn, haringlijn en 

garnalenpaternoster) en met een dobber met dode zeebliek. Over de vangsten kan ik zeer kort zijn . 

Helaas niets. Ook door de andere aanwezige vissers werd niets gevangen. De Fint is er nog niet, maar 

dat kan elk moment veranderen . Vorig jaar heb ik er 29 mei de eerste gevangen. Forel was er 

vermoedelijk wel  gezien een aantal bovenwater springende forse zalmachtigen. Dit zou echter ook 

Zalm geweest kunnen zijn, want het is nu namelijk de optrektijd van de zogenaamde Jacobszalmen ( 

mannetjes Zalm van ongeveer 50 á 60 centimeter). Deze zalmen trokken vroeger de laatste twee 

weken van mei massaal de grote rivieren op, waarna in oktober de optrek van de overige zalmen 

begon. Maar helaas heb ik er geen gevangen dus ik kan het niet exact aangeven wat voor vissen het 

waren. Wel heb ik nog een voorraadje bliek kunnen vangen voor in de vriezer als aas. 

  

v.g. 

  

Wout#154 

  

  

Donderdag morgen  20 -5-04 mijn wekker gezet op 1.30 om lekker te gaan vissen.Ik had me 

voorgesteld om weer eens wat tong te gaan vangen . Het tij en het weer zagen er goed uit dus ben ik 

als een speer naar mijn eerste stek gereden .Eenmaal hier aangekomen had ik na mijn tweede worp al 

vis maar wat voor vis ??? ja hoor tong 30 +.de volgende worp was ook raak en wel een baars hèhè 

mijn dag/nacht kon niet meer stuk. Na nog wat botten en een paling te hebben gevangen ben ik wat 

land inwaarts gereden en ook hier had ik al gauw mijn eerste en ook gelijk laatste tong te pakken ,het 

werd al weer licht .na nog wat botjes 14 cm te hebben gevangen ben ik voldaan weer huiswaarts 

gekeerd . 

  

Gr Ricardo. 



  

ik heb  woensdag 19 mei op het scheveningen zuider havenhoofd op tong  evist. Eerst lukte het totaal 

niet na 2 uur nog geen beet gehad. niet lang  daarna kwam er een mini scharretje op de kant en vanaf 

dat moment ging het  lopen 4 tongen en 1 sgar in 10 minuten! en daarna weer een beetje rustig en  in 

de schemering ging het weer los. ik heb gevist met een enkele dwarrellijn  met haakje 6 en een 

weegsgaaltje met haakje 6. ik heb gestaan van ongeveer 4  uur tot 11uur. 

 
eind resultaat: 9 tongen 2 schar en 1 gul 

 

groeten michiel #282 

  

  

Donderdag, hemelvaartsdag dus lekker vrij. 

Om drie uur de wekker af horen gaan en snel uit bed, bakkie gezet en alle spullen ingeladen, het moet 

vanmorgen gaan gebeuren, tongen vangen zonder Gilles want die zit in Denemarken. Om half vijf op 

de papagaaien bek aangekomen en wat me opviel was dat het hier erg rustig was, er stonden er maar 

een paar te vissen en de eerste die ik vroeg of er wat gevangen was vertelde mij heel opgetogen dat hij 

vanaf 12 uur al 1 botje had en de buurman 1 tong en verder niets. Dat was schrikken wat nu?? De keus 

was dieper water of juist ondieper, ik heb gekozen voor ondieper water en om 5 uur zat ik lekker 

rustig  bij mijn hengels, na 5 minuten al een mooie beet en daar kwam de eerste naar boven, de eerste 

wil zeggen mijn eerste bolk van het jaar wel 15 cm lang. Afijn het begin was er en mijn 

zelfvertrouwen was nog in topvorm. Na een uur een twijfelachtig getril op mijn andere hengel en met 

het indraaien wist ik het al, dit wordt een grote zo zwaar ging het, een grote was het die krab dan en 

het botje wat er onder hing was amper 25 cm. Om een uur of half 7 begon het een beetje te stromen en 

kreeg ik weer beet een baarsje dit keer van net 20 cm. Om half 8 ben ik maar gaan inpakken niets meer 

gezien en een kater van hier tot Tokio want ik had echt op een tongetje  gerekend, maar zo zie je maar 

weer het blijft vissen. Volgende week maar weer eens voorzichtig aan Gilles vragen of hij het weer 

een keer voor wil doen. 

Arjan 



  

Woensdag 19mei 

Morgen vrij dus een perfect moment om 's avonds lekker te gaan vissen met Leon en Sjaak, weer was 

uitstekend en dus om 19.30 richting de maasvlakte gereden. Daar aangekomen bleken de stekken van 

onze eerste keus allemaal bezet. Wat nu? Leon was eerder deze week stekken wezen verkennen dus 

was het een mooi moment om het daar eens te proberen. 

Na op de nieuwe stek aangekomen te zijn de auto's geparkeerd (we moesten een stukje lopen naar de 

stek) na ruim 2km lopen, 2km?, ja 2km met volle bepakking kwamen totaal uitgeput aan op de nieuwe 

stek, wat bleek, water weg, aan de waterweg?, nee water weg er stond geen water, konden daar dus 

niet vissen, je begrijpt dat leon de komende weken moet genezen van het aangebrachte letsel. 

Affijn wij weer terug, alleen via een ander route, bleek dat we na 100m bij de openbare weg waren, je 

begrijpt natuurlijk dat leon de komende weken arbeidsongeschikt is. 

Toen maar naar de stek gegaan van de afgelopen wedstrijd, lekker rustig daar, snel de hengels 

ingegooid, al snel bleek dat het in het donker daar heel anders vissen is als afgelopen zaterdag, onder 

de kant geen beet te krijgen dus maar knallen met de stokken. Sjaak haalde als eerste een bolkie boven 

die er meteen aan moest geloven als aas. Ik volgde met een mooie paling.

 
Al snel volgde Leon ook met een mooie. 



 
Voor de rest gebeurde er weinig er kwam nog 1 bolk boven bij Leon en daar bleef het bij, rond 01.30 

huiswaarts gekeerd. 

Marcel #12 

ik heb  woensdag 19 mei op het scheveningen zuider havenhoofd op tong gevist. Eerst lukte het totaal 

niet na 2 uur nog geen beet gehad. niet lang  daarna kwam er een mini scharretje op de kant en vanaf 

dat moment ging het  lopen 4 tongen en 1 sgar in 10 minuten! en daarna weer een beetje rustig en  in 

de schemering ging het weer los. ik heb gevist met een enkele dwarrellijn  met haakje 6 en een 

weegsgaaltje met haakje 6. ik heb gestaan van ongeveer 4  uur tot 11uur. 

eind resultaat: 9 tongen 2 schar en 1 gul 

 

groeten michiel #282 

  

  

Woensdag 19-05-04 nogmaals naar de Maasvlakte gereden om te gaan gepen. Aangekomen om 14:45 

en gelijk gaan vissen. Begonnen met de dobber met een stukje geep op de haak en gezien de kleur van 

het water had ik er weinig vertrouwen in dat ik  wat zou gaan vangen vandaag. Maar de dag liep toch 

anders dan verwacht want toen  ik om 18:00 was gestopt had ik toch nog 3 verschillende vissoorten 

gevangen. Een fint van 45cm, een makreel van 34 cm en een geep van 62 cm. Ik zeg altijd maar zo, 

een dag niet gevist is een dag niet geleefd. 

Vang ze  Timo #220 

  

  



Op woensdag van 11.45 tot 14.00 op de Stenen Glooiing gestaan en daarna, vanwege het opkomend 

water, tot 16.30 op het strandje tussen de Glooiing en de PPGB. Gevist met wapperlijnen met als aas 

zeepieren. Op de Glooiing ving ik zes scholenbaarsjes en twee botten. Op het strandje ernaast was het 

een stuk minder vissen. Daar slechts een keer beet gehad hetgeen nog een zeebaarsje opleverde.  

Bert #487 

  

Maandagavond bij afgaand water mijn overgebleven aas van zaterdag opgevist, inclusief de gigazagers 

van Henk Verlinde (nog bedankt). Gevist van 19:30 uur tot ca 23:30 uur op de landtong op de bekende 

wedstrijdplek. Ik was van plan om eerste tong van het seizoen te gaan pakken, maar dat kwam anders 

uit. Alleen botjes van het postzegelformaat waren mijn deel.  

 
En.....toen het donker werd vele krabben van een groot formaat. Geen tong dus maar die komt nog 

wel. Volop genoten van een bijna zomerse avond. 

Groeten Rob#50 

  

Dinsdag 18 mei 2004 

 

Bij Avicentre pieren en zagers gehaald en vertrokken naar de Dintelhaven, naar aanleiding van het 

vangstbericht van 15-05. Gevist van 12.30 tot 16.30  uur. Vangsten, 9 botten. 7 van 34-36 cm en 2 van 

28-30 cm. Al met al een  goede visdag vergeleken met mijn laatste sessies met Danny (#555) op 

de  papegaaienbek en waterweg. Op de papegaaienbek niets en in de waterweg enkel  kleine 

zeebaarsjes van het formaat 20-34 cm. 

 

Groeten en veel vangsucces, Stephan #590 

  



  

Omdat het maandagavond zo´n lekker weer was toch maar naar de Maasvlakte gereden en van 19.45 

tot 23.30 gevist vanaf de Stenen Glooiing. Bijna windstil. LW. Gevist met twee hengels, een 

opgetuigd met een platvispaternoster en een opgetuigd met wapperlijntjes met als aas kweekzagers en 

zeepieren. Er waren veel krabben met als resultaat dat je haken binnen 5 minuten schoon waren. Veel 

inhalen, haken opnieuw be-azen en weer inwerpen dus. De eerste twee uurtjes was er qua vis weinig 

actie. Ik ving een scholenbaarsje van rond de 30 cm en een mini botje ter grootte van mijn haak. Toen 

het eenmaal schemerig/donker was, ging de vis actiever azen. In een tijdsbestek van anderhalf uur ving 

ik nog drie baarsjes, waarvan de grootste 34 cm (met mesheft die ik van mijn buurman visser uit 

Doetinchem had gekregen, bedankt nog!), en nog vier botten. Helaas geen tong gevangen. Alles 

zwemt weer volijk rond. 

  

Bert #487      

  

  

Hallo eurovissers ik heb 17-5 voor het eerst de tyd gevonden om een keer naar de waterkant te gaan 

i.v.m drukke werkzaamheden. Ik had de vangstberichten van de laatste tyd gelezen, maar had toch 

goede hoop. Gekozen voor de ppgb, zagers gehaald want er waren geen pieren en om twaalf uur 

begonnen, lekker weer hengels neergezet en wachten op de eerste aanbeet nou ik zit nog steeds te 

wachten geen stootje gezien alleen de haken constant leeg. Toch ff lekker van de straat af geweest en 

ik probeer het morgen nog een keer hopelyk met een positiever vangstbericht. 

Ronald # 557 

  

  

Maandag 17-05-04 besloten om een paar uurtjes te proberen om de eerste geep van het seizoen te 

vangen. Aangekomen op de Maasvlakte zag het water er redelijk helder uit en liep er een mooie 

stroomnaad op de stek. Zo snel mogelijk mijn feederhengel met geepdobber en lange onderlijn met 

een stukje makreel opgetuigd en knallen maar. Derde gooi, boem dobber weg en er volgt gelijk een 

run van een aantal meter door de slip. Ik denk dit is geen geep en zet voorzichtig meer druk op de vis. 

Na een aantal minuten heb ik de vis onder de kant en weet ik nog steeds niet wat voor vis het is. Ik 

besluit nog meer druk op de vis uit te oefenen en hoop  een glimp op te kunnen vangen. Maar dit gaat 

verkeerd, de haak schiet uit de bek en de vis laat mij met een rot gevoel achter. Wat was het nou een 

zeebaars, een zeeforel? Ik zal het wel nooit te weten komen. Na ongeveer een uurtje gooien krijg ik 

weer een aanbeet en nu is het een mooie geep van 60cm die ik de  kant op kan trekken. De eerste van 

dit seizoen is binnen en ik ben tevreden. Ik vis hierna nog 2 uurtjes verder maar meer dan twee of drie 

voorzichtige aanbeten zie ik niet en eindig met totaal 1 geep. 

Strakke Lijnen 

Timo #220 

  

  

Hallo Eurovissers, 

  



Afgelopen zaterdag 15-05 de Hartwedstrijd gevist die georganiseerd werd door de Zeenaald. Het was 

voor mij voor de eerste keer dat ik een zeeviswedstrijd viste. Na eerst aas gehaald te hebben, kon ik 

me aan gaan melden in de Pionier. Daar kreeg ik te horen waar het wedstrijdparcours was. De 

wedstrijd zou gevist worden in de Dintelhaven. Na eerst een kop koffie te hebben gedronken, ben ik 

naar de Dintelhaven gereden. 

 
Om 10 uur klonk het wedstrijdsignaal en werden ongeveer 80 stuks onderlijnen het water ingegooid. 

Mijn buurmannen namen het wel erg letterlijk, die gooiden alles af. Al snel werd de eerste bot 

gevangen. Helaas moest ik nog 2 uurtjes wachten, voordat mijn eerste vis zich aandiende: een bot van 



32 cm 

 

Pas een uur voor het einde van de wedstrijd pakte ik mijn tweede bot deze keer 23 cm, vlak daarna 

weer beet, toen een bot van 31 cm. Mijn ene buurman had ook drie botten, maar in totaal had hij 2 cm 

meer dan ik. Maar om 13.45 uur weer beet en haalde ik een bot van 29 cm binnen. De controleur 

vertelde dat ik de tweede in het vak was met 4 botten, alleen had de ander wat grotere botten. Tegen 

14 uur nog een keer beet, maar helaas hing deze niet. 

Daarna weer naar de Pionier voor de prijsuitreiking, hier bleek dat ik tweede was geworden in mijn 

vak en 5e algemeen! Niet verkeerd voor de eerste keer! 

  

Groetjes Hans #37 

  

  

Hallo zeevissers 

  

Dit keer geen vangstbericht maar een melding van een stommiteit. Vanavond,16-05-04 rond 20:30 uur 

even naar de haven Zierikzee gefietst. Het was rond laagwater. Het wemelde er van de grote Harders. 

Echt er zwommen er honderden en waaronder diverse echt grote.. Bij het zien van al die vissen toch 

weer de kriebels gekregen en naar huis gefiets en een spinhengel opgehaald met daaraan een 

haringpaternoster en nog een reserve lijn (grote verenpaternoster) meegenomen. Bij de tweede worp 

met de haringpaternoster was het direct raak . Een knal op de hengel. Direct de hengel zo krom als een 

hoepel en daarna pang !!!! De slip stond nog vast . In mijn enthousiasme vergeten af te stellen. STOM 

STOM STOM maar helaas het is niet anders. Vervolgens nog de makreelpaternoster geprobeerd. 



Daarop nog wel een paar aanbeten gehad maar geen geen hangers. Waarschijnlijk zijn die haken te 

groot voor harders. Volgende keer beter. 

  

v.g. 

  

Wout#154 

  

vandaag Zondag 16 Mei nog even na genieten van het lekkere weer en tevens mijn aas opmaken van 

de club-wedstrijd van de dag ervoor. gekozen voor een stek op de landtong omdat er nogal wat 

werkzaamheden zijn aan de wegen richting de maasvlakte en uitendelijk op het autoponton in het 

Calland-kanaal gaan staan. rond 10.30 uur op het gemak mijn 4,5 meter lange Mitchell-Orca hengel 

opgetuigd en de standaard platvis-paternoster met 3 bezemafhouders voorzien van pieren en zagers en 

te water gelaten. omdat dit ook een stek is waar men ook langs de kant leuk pitvisjes kan vangen, ook 

een spinhengeltje opgetuigd om even te proberen wat bnnen vijf minuten een pitvisje van 6cm 

opleverde en vervolgens heel veel krab. na een half uurtje kwamen er wat mensen uit de omgeving van 

Dordrecht/zwijndrecht kijken hoe het was en die hebben toen ook maar de hengels gepakt en zijn er bij 

komen staan. rond kwart over twaalf (het was al weer een tijdje stil met de vis) heb ik de haken van 

mijn Mitchell hengel voorzien van mesheften wat vrijwel direkt tot een mooie aanbeet lijden, een botje 

van 31cm werd op de kant gehezen, de dag was geslaagd. de hengel opnieuw van aas voorzien en nog 

geen kwartier later weer een mooie aanbeet, nog een Botje van 31cm en daarna heb ik geen leven meer 

gezien op mijn Mitchell. de mensen uit Dordrecht/Zwijndrecht waren ook wat kort onder het ponton 

aan het proberen waarbij de dame uit het gezelschap (een vrouw en drie heren) de heren het voorbeeld 

gaf door een leuke Bot van 28cm te vangen (waar kennen wij dit van, vrouwen die meer vangen dan 

mannen......). rond 15.30 uur ving ik nog een laatste bot ook kort onder het ponton wat mij naast een 

goed gevoel een nieuw persoonlijk-record opleverden, lengte 34cm.  



 
conclusie, een heerlijk weekend wezen vissen. 

Jan de Boeff #228 

  

gisterenavond voor het eerst sinds lange tijd weer op de stijgers bij de veerboot in maassluis op paling 

staan vissen. Vangst was (gelukkig) niet echt geweldig 4 palingen. wat een k*t beesten zijn dat om van 

je haak 

te halen. 

  

groeten robert #561 

  

Hallo zeevissers 

  

Ondanks de matige resultaten van de afgelopen week gisteravond 14-05-04 toch maar weer een poging 

gewaagd. Ik heb nu van 21:45 tot 02:15 gevist op een stekje net iets ten oosten van het pikgat te 

Zierikzee met opkomend water. Ook hier was het beeld hetzelfde als op de andere stekken deze week. 

Op zich prima omstandigeheden maar weinig leven in de brouwerij. Ik heb er twee gevangen. Een 

Paling van 56 centimeter en een Botje van ongeveer 30 centimeter. Het Botje zwemt weer en de paling 

ligt uit te rusten in de vriezer. Wel waren er weer ontzettend veel krabben. De haken waren binnen  5 

minuten kaalgevreten. Dit is mischien ook wel de reden dat er weinig te vangen is. Ik heb gevist met 

zowel pieren als steekzagers. 

  



groet 

  

Wout#154 

  

  

gisteren avond weer wezen proberen op de pap.bek hopen op de eerste tong (al weken aan het 

proberen maar tevergeefs) het begon weer hopeloos wat botjes maar meer niet we besloten om maar 

weer vroeg te stoppen plots kreeg edwin een geweldige dreun op zijn hengel dat moest iets groots zijn 

en ja hoor daar was hij dan de eerste tong van 45cm  

 



 
een hele beste dus vol goede moed nog een uurtje gevist maar verder niets gevangen. vandaag nog 

even alleen geweest. aas opmaken lekker in het zonnetje gezeten (knal rooie kop opgelopen) en nog 

wat visjes gevangen 3 botten 1 zeebaarsje en een mooie wijting. 

 gr.rob419. 

  

Hallo vissers 

  

Vanavond 13-05-04 eigenlijk tegen beter weten in , maar onder het motto thuis op de bank vang ik 

helemaal niets snel een honderdtal piertjes gestoken en bij het rode licht te Zierikzee gaan vissen. Ik 

heb gevist vanaf 18:30 tot 22:45 met twee hengels . Het resultaat was in totaal één zeester. Ik heb nog 

geen beetje gezien. Wel waren er volop Gepen maar daar had ik geen spullen voor bij me. volgende 

keer beter. 

  

Met vriendelijke groeten 

 Wout#154 

  

Hallo medevissers, 

Woensdagavond mijn aas van afgelopen maandag op gaan maken. Gevist vanaf het ponton in 

Rozenburg. Straffe N/NW wind. Gevist van 19.45 tot 23.45 met wapperlijntjes en een paternoster. Het 

eerste uur geen stootje gehad maar daarna begon het te lopen. Helaas nog niet mijn eerste tong van het 

seizoen gevangen, maar wel de eerste paling.  



 
Verder nog zes botten gevangen. Opvallend was dat als je binnen vijf minuten geen vis had, de haken 

helemaal schoongevreten waren door de krabben, waarvan ik er ook nog twee op de kant had.  

grtz, Bert #487 

  

  

11-5 Een paar dagen vrij dus de tijd om overal te proberen eerst geprobeerd op het diepe water aan de 

pap.bek overdag zwaar hopeloos bijna geen beet,tegen de schemer ineens een school baarsjes jagen 

onder de kant.Geprobeerd met een spinhengel en 18/100 en een 6 grams visje,en ja hoor elke 2e worp 

prijs ze waren niet groot allemaal rond de 30 cm maargedurende een uur ff leuke sport met als 

resultaat zo rond de 50 baarsjes en daarna weer helemaal dood.12-5 in het ondiepe proberen en dat 

was nog slechter.Toen kwamen Ad en Arjan nog langs en zijn Arjan en ik ff bij de wedstrijdstek 

wezen kijken en haalde hij er 3 botten uit in 4 worpen.Terug op de pap.bek onder de kant gevist op 

nog geen 10m toch nog een aantal botten gevangen maar over het algemeen heel slecht. 

gr Henk en Janet 

  

Hallo vis-vriendinnen en vrienden, 

  

Dinsdagavond 12-05-2004 maar even gaan vissen aangezien er een stevige wind stond heb ik besloten 

om niet naar de maasvlakte tegaan. 

1e keus was rode ponton in Rozenburg maar helaas deze was al bezet. Dus maar een stukje verder 

gaan staan.  



 
Geen verkeerde keus want het leverde 3 tongen en een bot op. Oh ja gevist van 19:30 tot 23:15 en 

bijna geen stroming licht gevist en geen ankers. 

  

Groetjes Armel #230 

  

  

Maandagmiddag van 12.15 - 15.45 op de PPGB gevist, samen met Adrie # 520. Allebei gevist met de 

lange stokken en als aas afwisselend pieren, zagers en mesheften gebruikt. Het windje in de rug en het 

zonnetje in het gezicht. Jammer genoeg viel er tijdens het vissen niet veel te beleven. Welgeteld een 

keer beet gehad hetgeen een schar opleverde. Verder geen beet gehad, laat staan vis gevangen. Nog 

wel even met Henk # 394 staan kletsen. Op zijn stek was het helaas niet veel beter.  

Bert # 487    

  

Afgelopen zaterdag gevist op de blokkendam samen met vismaat Paul. De golven waren eng hoog en 

aan het einde van de dag waren we allebei zeiknat. De vangsten waren goed, ikzelf 4 gulletjes en een 

bot, Paul een mooie zeebaars en een wijting. Een van de gullen had trouwens een bijzondere 

goudkleurige gloed. De gulletjes waren net aan de maat en een wat groter. Met de hoge golven die op 

de blokken slaan was het echt spannend zeevissen. 

 

Groeten Joost 

  

  



Hallo zeevissers 

  

Hier nog een vangstberichtje. Eigenlijk is het meer een krabbenvoerberichtje geworden. Ik ben 

vanavond nog een keer naar de Noordbout geweest en daar bijna op de kop gevist. Ik heb gevist met 

zowel belegen pieren als met goede kweekzagers (schenkers bedankt). Om 18:00 uur begonnen met 

opkomend tij. In het begin niets aan de hand . Het aas bleef keurig op de haak. Om 18:30 kreeg ik een 

hele mooie aanbeet, Mijn hengel werd met steun en al omver getrokken. Dit leverde een bot van van 

40 centimeter op. En dat was het dan voor de rest van de avond want ik heb geen stootje meer gezien. 

Dat kon eigenlijk ook niet meer want vanaf ongeveer 19:00 was er sprake van een ware krabbenplaag. 

De haken waren binnen een paar minuten totaal leeggevreten. Ik ben tot 21:15 uur gebleven en heb het 

toen voor gezien gehouden. Bij de auto sprak ik nog twee vissers die hadden vooraan op het ondiepe 

stuk gezeten en hadden 14 mooie botten gevangen en geen last van krabben gehad. 

Kortom verkeerd gegokt. Maar het was heerlijk weer dus wat wil een mens nog meer. 

v.g. 

  

Wout#154 

  

Zondag 9 mei hadden beide moeders het te druk, dus kon Leon ff lekker zijn aas op gaan maken aan 

de maasvlakte, verzekerd van in ieder geval een lekker zonnetje. Het werd een middagje met afgaand 

water, 1 hengel, en weinig aas bleek bij aankomst. Begonnen met in de eerste trek een botje en toen 

een hele tijd niks. Pas veel later was weer enige vibratie op de top waarneembaar  en dat bleek deze 

vrouwtjes-pitvis ! 

 



Daarna kwam er meer beet en na een dikke bot volgden nog 4 scholenbaarsjes. Als afsluiter, want toen 

was het aas op, nog dit pollakje of koolvisje van 29 cm. 

 

 Leuke middag gehad, aardig bijgebruind, !!! 

gr en kromme toppen 

Leon #1 

  

  

Za 8/5 meegedaan aan de beet-westland wedstrijd aan Ter Heijden.Helaas bleef het visloos voor 

mij,veel vuil staan te trekken.de visser links van mij gooide op een strekker,maar de man rechts van 

mij ook !(ze gooiden echt recht vooruit).dus 3x raden hoeveel onderlijnen ik heb verspeeld...stond de 

hele wedstrijd tussen de stenen te gooien ,de voet van de strekker nog geen hengel-lengte bij me 

vandaan.normaal nixx mis mee maar wel als er maar 30cm water tussen de stenen staat ivm opspuiten 

van het strand.Maar snel vergeten dus. 

Vangse, Jan#253 

  

Vrijdag 7 mei, tegen beter weten in met Sjaak #2 in het hondeweer op de papegaaiebek gaan staan, 

helemaal achteraan om de wind in de rug te hebben. Naast ons kwam een visser staan die er vanaf 

05.30 uur vannochtend zat en geen enkele tik beet heeft gehad. Vanuit dat oogpunt hadden wij meer 

fortuin, Sjaak had 3 botten en ik een gulletje van 40 cm, beiden gevist met 1 hengel. Na enkele uurtjes 

al gekapt omdat we zelf kieuwen kregen van de regen. 

gr Leon #1 

Afgelopen donderdag 6 mei ben ik wezen vissen met Leo#263 en Erik#331. We zijn begonnen op het 

strandje van de Papegaaiebak en bij mijn aankomst aldaar was het net hoogwater geweest, dus hebben 

we de hele avond met afgaand tij gevist, Erik met zagers, ik met zagers en mesheft (diepvries) en Leo 

had zoals altijd voor een lopend buffet gezorgd (voor de vissen welteverstaan). We hadden allemaal 

bij onze eerste inworp vis, dat was een mooi begin. Zelf ving ik een scholenbaarsje en een bot. Toen 

het water voldoende was gezakt zijn we op de stenen glooiing gaan staan. Daar ving ik nog een 

scholenbaarsje en een bot. Geen geweldige vangsten dus. Slechts één vis (de eerste bot)gevangen aan 

een mesheft. Ook Leo en Erik vingen er daar nog wat visjes bij. Het was desalniettemin een rustige 

avond met weinig wind en een tikkeltje aan de frisse kant. Das logisch zou Cruyff zeggen want ik had 

juist mijn warme jas thuis gelaten omdat ik dacht die niet meer nodig te hebben de komende maanden. 

Oja: er voer een groot baggerschip heen en weer in de Waterweg wat het water ook een baggerkleur 



gaf. Ben benieuwd wat de vissen er van denken. 

 

Groeten, 

 

Michiel #164 

  

  

Hallo Eurovissers, 

  

Gisteren do 6 mei weer eens achter de zeebaars aan geweest. Normaal gesproken vis ik altijd op de 

landtong in de waterweg, maar omdat de vangsten nog zo tegenvallen ben ik eens naar de maasvlakte 

gereden. Maar ook daar stonden de baarzen niet te dringen om eruit getrokken te worden. Na een 

aantal uren gooien met shadjes, lepeltjes en pilkertjes bleef de stand op 2 baarsjes van zo'n cm of 40 

steken. Deze "eigenlijk" zoetwatervisser blijft echter doorzoeken... eens zal die 5 kg baars gevangen 

worden. 

Oh ja..ergens tussen de papagaaienbek en de slufter liep ik nog ene Gilles en Arjan tegen het lijf. Ben 

maar eens een uurtje blijven staan om ze nog wat tips te kunnen geven. Nee hoor, deze gasten hadden 

het aardig voor elkaar. Leuk om eens te zien hoe je met onderlijnkeuze sterk je vangst kan bepalen. 

Het bewijs werd zonneklaar geleverd. De ene onderlijn leverde enkel rondvis op en de andere de 

platvis. Deze jongens zeggen dus niet:"We zien wel wat er bijt". Nee, zij! kiezen wat ze willen vangen. 

Leuk om te zien. Ik beloofde ze hier een berichtje achter te laten. 

  

Oh ja.... Als die 5 kg baars dit leest, I'LL BE BACK! 

  

  

Donderdag 6 mei ben ik samen met Arjan #8 naar de Maasvlakte getogen. We gingen niet specifiek op 

een vissoort vissen, maar een tongetje is altijd welkom! We visten met pieren en zagers. We kwamen 

om 13.00 aan met laag water, maar omdat het net springtij is geweest stroomde het geweldig hard. In 

de rustiger periode vingen we wat zeebaarsjes, botjes en kleine wijting. Af en toe liep er een torretje 

tussendoor en al met al was het in het zonnetje een lekkere visdag. Toen het vlak voor hoog ging 

gieren zijn we even gestopt met vissen, want er kwam geen stootje meer en het was moeilijk zat om 

het lood op de plek te houden. Rond 18.00 uur nam de stroom wat af en direct kreeg Arjan een mooie 

beet, wat resulteerde in een tongetje. Omdat dat zijn 2e dit jaar al was en bij mij de teller nog op 0 

staat, werden de zagers door mij geconfisqueert. Dat mocht niet baten want even later ving Arjan een 

mooie 30-er, jawel, op pieren. Dat was ook gelijk de laatste vis deze sessie, want ik ben tot 21.30 

blijven zitten en er kwam geen vis meer bij. Mooie dag met heel wat aanloop, weliswaar van -nog- 

niet leden, maar wel gezellig. Voorlopig was dit even de laatste keer, want nog 7 nachtjes slapen en 

dan zullen we eens een gat gaan slaan in het Deense gulquotum.  

  

Gilles #59  

  

  



Woensdag 5 mei gevist met 1 hengel aan de maasvlakte in de avonduren, het weer viel best mee op de 

stek. 

De vangsten niet, 1 gulletje, 2 wijtingen , en , in navolging van teammaten Peet #13 en Smurf #8, de 

eerste tong van het nieuwe seizoen op de kant ! 

gr Leon #1 

  

Hallo vissers, 

  

Mijn broer en ik zijn zondag 02-05-2004 wezen zeebaarsen op de pier van Hoek van Holland. Even 

proberen of ze er al zijn. Wij hebben gevist van ongeveer 15.30 tot 19.00 uur. Tussendoor nog even 

wat lekkers gehaald bij de cafetaria daar bij de pier. Het was redelijk weer, geen zon maar wel droog. 

Wij hebben helaas niets gevangen maar toch een leuke visdag gehad. Volgende keer zeebaars 

misschien.   

Groeten, 

  

Edwin 

  

Maandagmiddag nog even een uurtje of vier aan de Waterweg gestaan met de lange stokken. Ik ving 

vijf botten, allemaal aan wapperlijntjes met daarop haakje 6 en als aas zagers. In tegengstelling tot 

twee weken geleden, toen alle botten die ik toen ving nog boven de 30 cm waren, waren het ditmaal 

allemaal botjes van tussen de 10 en 20 cm. Ik hoorde vandaag wel van een passant dat er gisteren bij 

de AVR flink paling is gevangen. Binnenkort ook maar eens proberen. groeten, Bert #487  

  

Hoi visvrienden, 

  

Vandaag 02-05-04 gevist bij de blokkendam. 

Lekker weer, alleen voor en na het hoog water vis gevangen. Leuke baarsjes, een kleine paling, en nog 

een paar redelijke gulletjes. Alles wat ondermaats was, zwemt weer, de rest ligt in mijn vriezer. 

Lekker dagje dus, en inderdaad, de baars is er al weer! 

Groetjes en vangze!  Bas #609 

  

  

Zondag 2 Mei toch nog even gaan zeebaarsen . 

FF vlug naar de pier in Hoek v Holland. eb me weer de nete staan gooien. Stond weer eens voor de 

katse kut te vissen . Was te laat zij een andere vissers ,ik had van morgen vroeg motten vissen . Toen 

is er leuk gevangen . Maar ja je kan niet alles hebben . Na een anderhalf uur ben ik naar huis gegaan , 

wand mijn wijfie licht dood ziek op bed . 

  



 Afgetrokke lijne allemaal. 

  

gr Peet#1,3 

  

  

Hoi mede-eurovissers, 

  

Omdat ik zaterdag 24 april niet mee kon doen aan het bottenmeppenfestijn, vandaag 1 mei zelf maar 

gegaan. Nog geprobeerd via het prikbord om een mini-meeting te organiseren, maar helaas reageerden 

alleen Jan en Geer. Na overleg besloten om alle 3 maar op eigen gelegenheid te gaan. Prachtig aas 

gehaald bij Hengelsport Maassluis en heel vriendelijk geholpen daar. Ik ben om 10.00 uur begonnen 

op de plek waar ik mijn recordbot verleden jaar ving. De omstandigheden waren ideaal voor een 

lekkere visdag. Zon, geen wind en een glad water. De plek waar ik zat is in haven 5860. Deze is te 

vinden door langs de P&O haven te rijden, tot je niet meer verder kan. Daar is de Snackcorner en zijn 

2 steigers. Op de laatste ben ik gaan zitten. Materiaal waren een 4,50 meterstok met zeemolen, voor de 

verdere gooien en een telescoop van 3,70 met werpgewicht 50 gram. Op de 4,50 een stalen 

paternosternoster met haak 6, op de telescoop met karpermolen een door Erik#331 onderlijn met 

dwarrellijnen en haakje 6. Als aas cocktail van zagers en pieren. Na een uurtje de eerste aanbeet op de 

4,50. Een botje van 14 cm. was de oorzaak. Hoe krijgen ze in godsnaam zo’n haak naar binnen!? 

Verder was het heel rustig. Af en toe een stootje van waarschijnlijk krab. Om 12.30 een serieuzere 

aanbeet op de telescoop. Nu kwam er een bot van 28 cm. boven wapperen.  Wat ik verleden keer al 

gezien had daar, waren harders. Omdat het bladstil was ben ik naar het begin van het steigertje gelopen 

en zag bij de blokken weer de harders zwemmen. Ik had expres brood meegenomen voor het geval ze 

er weer zaten. Ben een beetje gaan strooien en na een paar minuten zag ik de eerste korst weggehapt 

worden. Ik had ook nog een telescoopspinhengeltje bij me en ben het gaan proberen. Het was voor mij 

een hele apart idee om op zee net zo te gaan vissen als ik ga karperen: een hengel, een haak en een 

broodkorst, meer niet. Heel vreemd, maar wel spannend!! Na 10 minuten kwam 1 van mijn 

zeeviswensen uit: een vis vangen op zee met brood. Na 1 keer mishappen draaide de vis zich om en 

pakte nu wel mijn broodkorst. Ik sloeg aan en had hem aan de lijn. Wat een sensatie!! Ik ben naar 

beneden geklauterd en heb na een korte run de harder kunnen landen. Snel gemeten, en even in de 

emmer gezet. Het was een diklipharder van 55 cm. Had helaas geen camera bij me, maar na Leendert 

gebeld te hebben had ik de geruststelling dat het record op 75 cm. staat, dus hij mocht weer terug. Het 

ging daarna waaien en ben ik in gaan pakken om nog even bij de WW mijn aas op te maken. Daar zal 

ik kort over zijn: 1 zeebaarsje van 26 cm en afgeknipte haken door de krabben. Ben om 17.00 uur 

gestopt. Niet veel gevangen, maar voor mij was het door de harder een werelddag!!!!!!! 

  

Tom#278 

  

  

Zoals gezegd, zou ik vandaag (zaterdag 1 mei) nog eens gaan vissen op de Noorderpier van 

Scheveningen. Wat ik nu wel weet is dat het op dit moment en op deze plek echt uitmaakt hoe je vist 

en op welk tijdstip. Alles draait op dit moment om het hoge water (dit was mij ook al een keer vertelt 

door een visser, met in mijn ogen verstand van zaken). Een half uur voor hoog begint het en een uur na 

hoog is het over. Nu was ik er al om 11.45 uur terwijl het pas om 13.45 uur hoog water zou zijn en dus 



te vroeg, maarja het was windstil, de zon scheen volop en er was genoeg aanspraak van 

wandelaars(dus heerlijk). Om verder te gaan over de vangst-techniek terplaatse. Je vangt alleen maar 

vis als je hooguit 20 meter uit de kant gooit, dus dat is ff oefenen. Wat wel leuk is aan die plek, is dat 

je de aanbeten eigenlijk kan zien aankomen. Als de vloedlijn voorbij stroomt kan je er vanuit gaan, dat 

dan de aanbeten beginnen. Je ziet andere vissers, links en recht van je staan zwiepen met die hengels, 

maar niets vangen. Laat die lijnen maar voor je in het water plonsen !!!! Dus toen het 13.45 uur was, 

was het over en heb ik het boeltje ingepakt en ben op mijn vouwfietsje richting auto gefietst. De 

vangst van vandaag was 1 botje Bleeee (zwemt natuurlijk weer), mijn eerste tong van het jaar 34 cm, 8 

gulletjes waarvan 4 terug (ondermaats), 3 aan de maat en 1 van 49 cm. 

Groeten Theo # 48 

 

 

Hoi mede-eurovissers, 

  

Omdat ik zaterdag 24 april niet mee kon doen aan het bottenmeppenfestijn, vandaag 1 mei zelf maar 

gegaan. Nog geprobeerd via het prikbord om een mini-meeting te organiseren, maar helaas reageerden 

alleen Jan en Geer. Na overleg besloten om alle 3 maar op eigen gelegenheid te gaan. Prachtig aas 

gehaald bij Hengelsport Maassluis en heel vriendelijk geholpen daar. Ik ben om 10.00 uur begonnen 

op de plek waar ik mijn recordbot verleden jaar ving. De omstandigheden waren ideaal voor een 

lekkere visdag. Zon, geen wind en een glad water. De plek waar ik zat is in haven 5860. Deze is te 

vinden door langs de P&O haven te rijden, tot je niet meer verder kan. Daar is de Snackcorner en zijn 

2 steigers. Op de laatste ben ik gaan zitten. Materiaal waren een 4,50 meterstok met zeemolen, voor de 

verdere gooien en een telescoop van 3,70 met werpgewicht 50 gram. Op de 4,50 een stalen 

paternosternoster met haak 6, op de telescoop met karpermolen een door Erik#331 onderlijn met 

dwarrellijnen en haakje 6. Als aas cocktail van zagers en pieren. Na een uurtje de eerste aanbeet op de 

4,50. Een botje van 14 cm. was de oorzaak. Hoe krijgen ze in godsnaam zo’n haak naar binnen!? 

Verder was het heel rustig. Af en toe een stootje van waarschijnlijk krab. Om 12.30 een serieuzere 

aanbeet op de telescoop. Nu kwam er een bot van 28 cm. boven wapperen.  Wat ik verleden keer al 

gezien had daar, waren harders. Omdat het bladstil was ben ik naar het begin van het steigertje gelopen 

en zag bij de blokken weer de harders zwemmen. Ik had expres brood meegenomen voor het geval ze 

er weer zaten. Ben een beetje gaan strooien en na een paar minuten zag ik de eerste korst weggehapt 

worden. Ik had ook nog een telescoopspinhengeltje bij me en ben het gaan proberen. Het was voor mij 

een hele apart idee om op zee net zo te gaan vissen als ik ga karperen: een hengel, een haak en een 

broodkorst, meer niet. Heel vreemd, maar wel spannend!! Na 10 minuten kwam 1 van mijn 

zeeviswensen uit: een vis vangen op zee met brood. Na 1 keer mishappen draaide de vis zich om en 

pakte nu wel mijn broodkorst. Ik sloeg aan en had hem aan de lijn. Wat een sensatie!! Ik ben naar 

beneden geklauterd en heb na een korte run de harder kunnen landen. Snel gemeten, en even in de 

emmer gezet. Het was een diklipharder van 55 cm. Had helaas geen camera bij me, maar na Leendert 

gebeld te hebben had ik de geruststelling dat het record op 75 cm. staat, dus hij mocht weer terug. Het 

ging daarna waaien en ben ik in gaan pakken om nog even bij de WW mijn aas op te maken. Daar zal 

ik kort over zijn: 1 zeebaarsje van 26 cm en afgeknipte haken door de krabben. Ben om 17.00 uur 

gestopt. Niet veel gevangen, maar voor mij was het door de harder een werelddag!!!!!!! 

  

Tom#278 

  



  

Zoals gezegd, zou ik vandaag (zaterdag 1 mei) nog eens gaan vissen op de Noorderpier van 

Scheveningen. Wat ik nu wel weet is dat het op dit moment en op deze plek echt uitmaakt hoe je vist 

en op welk tijdstip. Alles draait op dit moment om het hoge water (dit was mij ook al een keer vertelt 

door een visser, met in mijn ogen verstand van zaken). Een half uur voor hoog begint het en een uur na 

hoog is het over. Nu was ik er al om 11.45 uur terwijl het pas om 13.45 uur hoog water zou zijn en dus 

te vroeg, maarja het was windstil, de zon scheen volop en er was genoeg aanspraak van 

wandelaars(dus heerlijk). Om verder te gaan over de vangst-techniek terplaatse. Je vangt alleen maar 

vis als je hooguit 20 meter uit de kant gooit, dus dat is ff oefenen. Wat wel leuk is aan die plek, is dat 

je de aanbeten eigenlijk kan zien aankomen. Als de vloedlijn voorbij stroomt kan je er vanuit gaan, dat 

dan de aanbeten beginnen. Je ziet andere vissers, links en recht van je staan zwiepen met die hengels, 

maar niets vangen. Laat die lijnen maar voor je in het water plonsen !!!! Dus toen het 13.45 uur was, 

was het over en heb ik het boeltje ingepakt en ben op mijn vouwfietsje richting auto gefietst. De 

vangst van vandaag was 1 botje Bleeee (zwemt natuurlijk weer), mijn eerste tong van het jaar 34 cm, 8 

gulletjes waarvan 4 terug (ondermaats), 3 aan de maat en 1 van 49 cm. 

Groeten Theo # 48 

  

  

Ik ben vandaag 30 april gaan vissen op de Noorderpier van Scheveningen omdat ik niet mee wilde 

doen aan een feestdag die in het teken staat van opvreters. Ik heb daar gevist van 10 30 uur tot 14.00 

uur. Toen ik aankwam stond er 2 man te vissen en haalde een van die twee er net een gulletje uit. Dat 

gaf hoop, want ik heb, zoals vele andere een slecht gullen-seizoen achter de rug. Gevist met 2 hengels, 

waarvan een met een 3 haaks paternoster en de ander met jojo. Tot 12.40 geen stootje gezien, maar 

toen ineens een paar goeie tikken op de hengel met de paternoster. Het eerste gulletje kwam boven. Hij 

(of zij) had de haak gepakt waar de combinatie, mesheft-pier op was geregen. Hierna heb ik tot 13.30 

uur regelmatig een gulletje naar boven gehaald (vangst totaal 8 stuks). Om 14.00 uur waren de 

aanbeten geheel over en ben ik naar huis gegaan. Degene die aan de maat waren, zijn mee naar huis 

om lekkerbek te maken voor mijn dochter en de rest zwemt weer. Morgen maar weer ff proberen. 

Groeten Theo 

  

  

Vanavond 29-04 met Erik en Michiel naar de maasvlakte geweest , al na enkele minuten na ingooien 

haalde ik er een bot van 38 cm uit aan mn wapperlijn weer ingegooid en ff later nog een van 39 cm 

tussen door met een spin hengeltje met kunstaas proberen een zeebaars er uit te trekken, na een poosje 

naar schemer toe dacht ik ik doe er een weegschaatltje aan missien zwemt er een tong in de 

buurt,hengel neer gezet een biertje gepakt , en ik wilde net ff met Erik en Michiel een praatje gaan 

maken toen men hengel omviel ik dacht door een golf want die stonden er was al twee keer zeiknat 

gespoeld ,hengel weer neer gezet ,en ik liep naar Erik maar die riepen je heb beet dus toch maar in 

gedraaid , en ja hoor mn eerste zeebaars van 52 cm lach op de kant  



 
daarna nog 3 botten gevangen  en ben om rond 22.00 uur weer naar huis terug gegaan gevist met met 

zaagers en mesheften allemaal vangszeeeeeeee en misschien tot aan de waterkant 

  

grtz Leo #263 

  

Heejz, 

  

wou ff zeggen dat de Geep er al is heb er vorige keer al een paar gevangen met een maat.en mijn broer 

stuk of 20 hebben we er al in 3 dagen 

  

doei Benjamin van Hese 

  

Dinsdag 27 april een snipperdag genomen om een dagje lekker te ontspannen aan de Maasvlakte. In 

het mooie weer heb ik van 06.00 tot 18.30 verschillende stekken ontdekt en uitgeprobeerd. De eerste 

uren werd ik nog vergezeld door Arjan #8 die zijn eerste tong van het seizoen wist te vangen. Zelf had 

ik over de dag genomen 2 zeebaarsjes, een gulletje, 2 zwarte grondels en 8 botten.  



 
Geen wereldvangst maar heerlijk gesnipperd. 

  

Gilles #59  

  

Vandaag even bij Neeltje Jans geweest, was best leuk ,een half uurtje voor de stroom er in kwam 

redelijk wat Geep gevangen en in de volle stroom een mooie zeebaars van 73 cm alles zwemt 

weer.. Dichterbij de blokken achter het hek stonden de mannen met de dikke stokken en lijn grote 

baars binnen te takelen, het ziet er niet uit als sport maar is gezien de vangsten blijkbaar wel effectief. 

Wil je leuke sport en ben je er op tijd dan kun je met pilkertjes van 50-70 gram leuk vissen.  Succes !!! 

Bert 

  

Zaterdagavond op de stekels geweest samen met Hans 262, kwamen we Erik 334 met zijn zwager ook 

nog tegen dus met 4hengels staan te smijten en jawel Erik ving een haring.Maar het probleem zit hem 

in het kunstaas (het is te klein). Ik heb dus een popper aangeschaft waarmee je wel grote baarzen vangt 

(zie FOTO !!)  



 
alleen de haken moet ik nog slijpen en ik zoek er nog een hengel bij. 

SLAPPE LIJNEN Willem 32 

  

  

Hallo allemaal 

  

Afgelopen zaterdag wezen vissen op het strand tussende stenen glooiing en de pap bek. begonnen om 

15.00 uur tot 21.00 uur. 2 hengels, met PN' s  1 x handgeknoopt, 1 x  uit de winkel. 4 x bot gevangen 

op de hand geknoopte, 2 x haken , zonder de toeters en de bellen 1 op de toeters en bellen 3 hks.. 

Afmetingen allemaal rond de 30 c.m. 

  

Verder prima weertje, volgende keer beter 

  

Voor mijn zoontje een vette dag, zoveel hebben we de afgelopen tijd nog niet gevangen. 

  

succes de komende week 

  

Ronald 

  

  

Na de deceptie op de voorselectie wilde ik net gaan feederen in de Waterweg toen Sjaak # 78 naar de 

Berghaven bleek te gaan en mij wel mee wilde nemen om toch maar "zout" te vissen. Beiden met twee 

hengels gevist, Sjaak met 1 haaklijn op iedere stok en ikkuh 1 enkel met 1/0 en 1 met dubbele haaklijn 

met 2-en. Aas pieren en we begonnen rond 15:00 uur en hebben gevist tot 21:30 uur (hoog om 19:00). 

Tja en wat valt dan op? Dat je op de middenafstand, zo tussen de 40-60 meter continue vast zit in, naar 



zo het aanvoelt, een gigaberg oude afgetrokken lijnen. Menigmaal wel de hele handel binnengekregen 

met kromme haak of  afgetrokken haaklijn, maar ik ben er toch in geslaagd 6 (!) onderlijnen te 

verspelen.  Het leek verdorie wel een knoopsessie ipv een vissessie. Sjaak doet het beter met slechts 1 

verloren lijn, maar ja als gekend onderlijnengoeroe knoop je kennelijk stevigere lijnen dan deze 

badmuts. Naast ons stonden nog 3 vissers ook menig lijntje toe te voegen aan de berg die er al op de 

bodem ligt. Ver weg meppend, ergo 100 meter plus, had je nergens last van. Ik denk dat ik dus niet 

meer op die stek ga vissen en het over laat aan diegenen die WEL kunnen vissen/knopen. Was het nou 

een slechte visdag? Nou niet echt , schitterend weer, Sjaak had 6 vissen 2 gul (foto is 41cm)  

 
en 4 scharren en ik had 1 torretje en 1 mooie schar.  

 
We werden nagenoeg de gehele vissessie gezelschap gehouden door een jonge visser genaamd Daniel 



(Danny) Brunowski die in het Hoekse woont en voor zo een jong binkie al een heel goede kijk op 

sportvissen had.  

 
Sjaak probeerde nog met een lichte stok iets weg te stropen uit de haven zelf, maar dat leverde niets 

op. Wat ons beiden opviel is dat er zo weinig bijvangst was buiten de torren en scharren, maw waar 

zijn de bolken gebeleven???  Affijn wachten is nu op de tong, paling en andere zomervis (baars 

Reggie?).   

  

Strakke lijnen   Stipo # 97 

  

  

Hallo eurovissers 

  

Vanavond van 18:15 uur tot 21:30 uur gevist bij de Noordbout bij zierikzee. Het was heerlijk weer en 

niet druk . Ik heb vijf botten gevangen, waarvan 3 boven de 40 centimeter. Ik heb gevist met 2 

hengels'. Één met een wapperlijn beaasd met steekzager en de andere met een paternoster met pieren. 

Aan beide hengels gevangen. Al met al mede gelet op het mooie weer een prima avond. 

  

Wout#154 

  

Verslag NK 2004 

  

Zaterdag ochtend met een aantal mede-Eurovissers een botstek opgezocht.Op aangeven van #1 ergens 

in een haventje achterin europoort terecht gekomen,alwaar het moest gaan gebeuren.al na paar 

minuten, met een licht hengeltje slepend vissen, pakte ik een mooie bot.meteen naar Gilles rennen en 

http://www.eurovissers.nl/vangstberichten/Vangsten/2004/4-april/nk2004.html


meten en ja hoor 40 centimeter een best begin.na een half uurtje komt Mar mijn 2e vis ophalen en 

verteld me meteen ff dat zij er een had gevangen van 41cm.Dus weer niet van Mar kunnen 

winnen...grrrrrr... Wel weer lekker gezellie met al die Euro-Medevisgekken. Gezien het weer op 

zondag weer naar de waterkant,waar Geer en Leo zich al hadden geinstalleerd. Bij Leo nog ff wat 

mesheften geruild voor een bak zagers  (nog bedankt Leo !) en vissen maar.niet veel vis maar wel een 

paar uurtjes van een best weertje genoten. samen zo`n 15 botjes en Mar landde ook nog een mooie 

baars van precies 50 cm .al met al een lekker visweekend. vangze. 

Jan&Marian 

  

  

haai, 

zaterdag 24/04 gevist aan het eind van de blokkendam, van 15:30 tot 22:00 twee hengels snel beaast 

en een spinhengel met jigtwistercombinatie in de aanslag na een poosje maar een hengel eruitgelaten 

want op aas was er daar geen beet te verkrijgen (dat is ook voor het eerst dan) na een paar uur gooien 

met de twistercombi er een harinlijntjuh aan geknoopt en wat schetst mijn verbazing vang ik zowaar 

een haring naja dan maar ff doorgooien.  

 
Na een kwartier een paar tikken erop en een kromme hengel vang ik daar twee pollaken in een worp, 

nou heb ik weer tis net of je ze zo vaak vangt he, maargoed verder nix gevangen maar een 

superachterlijke dag gehad aan zee 

groetjes ron#467 

  

  

zaterdag 24 april wezen vissen op de ppg bek met 3 personen. 



gevist van 6 tot 1 uur snachts. gevist met zagers mesheften en leeglopers. we hebben alledrie 1 bot 

weten te vangen,verder was het akelig stil en geen beet meer gezien. volgende keer beter. 

  

groet erik #499 

  

Hallo Allemaal, 

Vandaag 24/4 door familie verplichtingen niet deel kunnen nemen aan het botten meppen. Ik ben zelf 

om 16.00 uur naar de Waterweg bij dsm gegaan, mijn vader Cor #186 was er al om twee uur, om 

kwart voor drie ving hij een baarsje van 30 centimeter. Hoog water om 18.45, gevist tot 22.00 uur. 

Buiten dit ene baarsje hebben we geen aanbeet gehad! 

Bert #168 

  

  

Hoi! 

  

Ik ben donderdag weer eens wezen vissen. Eerst een poosje op de pier van de Hoek wezen kijken of er 

nog mensen aan het zeebaarzen waren. Toen dit niet het geval bleek, rustig aan naar Maassluis 

gereden. Ik stond net te vissen op het wester havenhoofd toen ik op het oosterhavenhoofd de robuuste 

auto van Leo ontdekte. Hij stond net voor de eerste keer in te gooien.  Omdat we niet met meer 

mensen op de Oostkant konden staan (en ook niet mogen staan geloof ik vanwege vergunningen) is hij 

naar mij toe gekomen. Later kwamen ook Erik, Michiel en Willem nog. Over de vangsten kan ik vrij 

kort zijn. Slecht. Ik had een bot van 36 cm, Leo ook en van Erik heb ik alleen twee kleine botjes 

gezien.  

 



Hopelijk vinden de mensen voor zaterdag betere bot stekken. Gevist met pieren, van hoog naar laag op 

verschillende systemen. Bot gevangen aan dubbele jojo. 

  

Gegroet! 

  

Leendert. 

  

  

vrij 23-4 Vrijdagavond naar de stenen glooing greden om wat botten te meppen maar we waren er 

beetje te vroeg dus zijn we maar ff rond wezen kijken en kwamen we Leon en Sjaak tegen die gingen 

een stukje terug zitten.Weer terug naar de glooing waar het water nu aardig gezakt was en waar het 

ook vol met vissers begon te lopen.Het lijkt erop dat het ook hier nu over is want we hebben gevist 

van 21.00 tot 2.00 met als resultaat ikzelf 3 botjes en Janet 1 en iedereen die er zat ging vroeg weg 

omdat de vangst hopeloos was ,dus met de bottenmepperswedstrijd zullen ze ook wel moeten zoeken 

naar  andere plaatsen aangezien iedereen naar de glooing wilde gaan . 

gr Henk#394 en Janet#395 

  

zat 16 4 met zijn 3en wezen vissen in de waterweg tegenover stena voor de 2de keer aas gehaald in 

maassluis .waren alleen nog maar zagers en schelpen[ons onbekent] we hadden een topvisser 

meegenomen onze vriend bart uit huizen helaas het zat bart niet mee 3 keer vast alles kwijt tot 16.00 

uur gevist. resultaat co 5 botten cees 3 botten   

 
onze topper bart 1 bot toen die zijn hengel ophaalde toch leuke dag gehad met mooi weer.groeten uit 

kortenhoef 



  

  

Vandaag, 23 april ben ik na mijn werk even gaan vissen in de bergingshaven van 15.15 tot 17.15 uur. 

Het enige leuke hieraan was dat Hans # 400 ff kwam buurten. 

Geen stootje gezien. Wel ff lekker gezeten.  

Groeten Theo 

  

Hallo allemaal, 

  

Een wat verlaat vangstbericht. Afgelopen zaterdag 17 april, naar Scheveningen gegaan om daar weer 

eens een visje te gaan vangen. We, Ruud (geen lid) en Hans #37, waren rond 11 uur aanwezig op het 

zuiderhavenhoofd van Scheveningen. We hebben gevist tot ongeveer 20 uur. De vangsten waren niet 

super, Ruud had 2 gulletjes en 2 pollakjes, ik moest het met 2 gulletjes doen. Alles was ondermaats. 

Het was wel een heerlijke dag om te vissen, en ook gelijk weer een kleurtje opgedaan. 

Groeten Hans #37 

  

Een klein vangst berichtje van Donderdag de 22-04-04 

Had met Erik afgesproken in Maassluis om nog ff te gaan vissen rond 17.00 uur begonnen,om !8.00 

waren Erik en Leendert er ook, en later kwam Michiel en nog een vriend van Leendert er bij , de 

vangsten waren niet om over naar huis te schrijven , 

 
Leendert haalde de eerste bot er uit 36 cm en ik iets later een van 34 cm Erik was op het haven hoofd 

gaan staan en ving daar nog twee kleintjes. voor de rest was het over na veel vuil en stroming mee 

gemaakt te hebben ben ik rond 22.00 uur naar Vlaardingen terug gegaan, gevist met pieren en 

zaagertjes ,onderlijn waper,haakje 6 en 4 ,misschien tot zaterdag en allemaal natuurlijk 

vangszeeeeeee  grtz Leo #263 

  

  

Op 16 en 19 april wezen vissen. 16 april over het hoge water 2 1/2 uur gevist bij de DSM. Geen beet, 

maar wel veel vast. en maandag 19 april op de landtong, tegenover de Stena gezeten met al resultaat 2 



torretjes. 

Groeten Theo # 48 

  

Dinsdag 20 april. 

Net terug van een dagje vissen op het Zuiderhavenhoofd van Scheveningen. Doelstelling was om mijn 

eerste tong te vangen dit seizoen. Dit is gelukt. Eén sliptongetje was mijn deel. Daarnaast nog een stuk 

of 6 ondermaatse gulletjes, 3 scharren en 1 bot weten te vangen. Uitsluitend gevist met steekzagers. 

Fantastisch weer, kortom een geslaagde visdag.   

Groeten,  Hans #400. 

  

  

Zaterdag avond wezen vissen aan de stenen glooing. 

Want daar word er gevangen. Stressen in de auto onderweg , want ondanks dat het een grote stek is 

was ik bang dat ik mezelf er tussen moest wringen. Inderdaad daar aangekomen stond er 

.......NIEMAND. Plek zat dus. Lekker relaxed heb ik me zeiknat laten regenen. Gelukkig had ik dat 

niet zo door, want ik had het druk zat om al mijn spullen bij elkaar te houdenvanwege de storm. Ik was 

om 19.00 uur begonnen en ben om 22.30 uur naar huis gegaan. Moe en voldaan. Maar heb niet eens 

beet gehad. Doe ik iets fout?? Ik heb halverwege de glooing gestaan. Gevist met zagers. Tips welkom 

dus. 

Steven lid nr. 530 

  

  

Hallo visvrienden,hier een berichtje van roland visser 595. 

Ben sinds een paar weken lid van de Eurovissers,samen met mijn vismaat Luuk Bastiaans(die kennen 

jullie al van de wedsrijd op het strand 2 weken geleden waar hij voor de eerste keer meedeed en de 

kanjerpot wist te winnen). We zijn onzettend te spreken over deze club,omdat er zoveel informatie op 

de website staat dat wij als beginnende vissers in de europoort van een aantal mensen al zoveel 

informatie over stekken waar je wel en waar je niet moet zijn hebben gekregen. Vandaag zondag 18 

april vroeg opgestaan , om ons ingezouten aas te water te laten bij de stenen glooing. We hadden 

gedacht een lekkere dag met een beetje zon en een klein windje een aardig visje te kunnen haken,maar 

zoals jullie begrijpen uit ik dacht werd het een dagje ankers uitgooien om in die wind te blijven staan 

en de vis vond het volgens ons ook wel mooi deze dag,dus lekker uitgewaaid en geen moer 

gevangen.   

Met mijn vismaat Luuk,zijn zoon Mario en mijn gezin vrouw Ans ,dochter Mayra(13) en zoon 

Brian(9).  gaan we van 1 mei tot 8 mei een weekje ons geluk beproeven in Denemarken op het eiland 

Langeland  We hopen daar een aardig kabeljauwte te vangen en wat er nog meer aan de haak komt 

hangen. Ik zal van deze week van elke dag een klein verslagje maken om het vervolgens op de site te 

plaatsen. Nou visvrienden alweer te lang geleutert,dus totna 8 mei,en hoop dat jullie hier aan de 

europoort ook nog een aardig visje kunnen haken. 

Groeten Roland Visser. 

  



  

Za 17-4 Na de voorselectie n.k die in chaos eindigde o.a doordat ze Ricardo,Tom,mij en 30 anderen 

vergeten waren op te halen van het strand en hier en daar de uitslagen niet klopten zijn we wat aas op 

gaan maken aan de stenen glooing en waar ik het voor elkaar kreeg om vast te komen met de 

auto.Gelukkig had ik een schep bij mij en kwam Armel net langs en met nog een andere auto die 

stopte konden ze mij er met 2 auto's uittrekken dus Armel en die andere chauffeur nog bedankt.Het 

vissen was niet echt wild,ikzelf had 8 botten,Janet had er 2 en toen ik wegging had Armel er 6 of 7.En 

het viel op dat de grotere botten allen aan de mesheften waren op nog geen 30m uit de kant. 

gr Henk en Janet  

  

  

Vandaag 18-04 met Roland #595 ons geluk van 10.00 tot 13.00 uur uitgeprobeerd op de stenen 

glooiing. Met als aas gezouten zeepieren. Meestal vangen we hier echt wel mee. We hadden redelijk 

weer verwacht, helaas wind en regen. Roland muntte uit met een acrobatische aktie, die in een circus 

niet zou misstaan, En dat alleen maar om te bewijzen dat het daar spekglad kan zijn. Wat een lenigheid 

voor een man op zo'n leeftijd! Het was ook het enige wat we vandaag beleefden. Geen stootje gehad!!! 

Volgende keer gewoon beter! Ik hoop dat het jullie beter is vergaan vandaag! 

Luuk #593 

  

zaterdagmiddag (na een wat de vangsten betreft teleurstellende nk voorselektie) naar het eind van de 

blokkendam gereden en daar gevist van 15:30 tot 21:00. Bij aankomst bleek dat het water glashelder 

was dus naast mijn zeehengel ook ff mijn spinhengel met dobber en visje voorzien voor om  mischien 

een een geepje mee te pakken. Na een tijdje gedobberd te hebben zonder suc6 nog een zeehengel erbij 

en w88 maar. Plots een dreun op me hengel daar had ik al de hele dag naar uitgekeken en zowaar kon 

ik een gulletje van 42 cm landen. Vlak daarna nog twee torretjes van 30 gevangen. De mooiste aanbeet 

was die van een bot ik haalde eventjes mijn hengel op om het 2 meter dichterbij te proberen en 

toen die aanbeet pang erop dacht eerst dat het zeebaars was. 



 
 Kep die bot opgemeten en hij was 39 cm. Een nieuw pr en een goede afsluiting van een superlekkere 

dag aan zee. Alle voor het nk geplaatste eurovissers gefeliciteerd. 

groetjes ron#467    

  

  

zaterdagavond met kunstaas geprobeerd wat zeebaarzen te vangen helaas een beet gehad en tot mijn 

verbazing ving ik een haring. gevist op het beerkanaal. 

gr hans#262  willem#32 

  

Vandaag zaterdag 17-04-04 ben ik gaan vissen op de pier van Hoek van Holland. Ik viste met twee 

hengels. Als aas gebruikte ik zagers. Deze bood ik aan aan een dwarellijn. Ik wou vandaag van laag 

naar hoog vissen met hoog om  15.00. Van 12.00 tot ongeveer 16.00 gevist, met als resultaat een 

ondermaatse Gul die nu weer lekker rondzwemt in de waterweg. Die gul ving ik rond 12.15 en vanaf 

toen heb ik alleen nog wat tikjes op de toppen gehad. Het was uitstekend weer, zo'n 16-17 graden met 

wat zon. De wind, ik denk 3-4 Z/ZW. Ik heb een super leuke visdag gehad, natuurlijk ook dankzij het 

mooie weer. Vis ze en vang ze !! 

  

Edwin 

  

Hallo eurovissers, 

  



Wat ik vrijdagmiddag mee maakte zal ik niet meer ver geten. 

Komen aan op onze uitgezochte stek ( beerkanaal )maak mijn spinhengel in orde ,loop naar de 

waterkant ,gooi in en klaaaaap ,hart slag van 180,200 RAAK. Trok hem bijna de kant al op van de 

schrik. Toch maar langzaam binnen gedraaid en leon trok 'm aan mijn voorslag de kant op. Mooie 

zeebaars, o nee het is een fint, krijg neu te Koelere het is een zeeforel. Ik zelf stond nog een beetje na 

te shaken een zeeforel van 48 cm! Mooi man had nog nooit zo'n vis gevangen ! Stond altijd al hoog 

op ons verlanglijstje.Heb even staan juichen als een klein kind.  

 
Door het klapperen op de stenen was hij wel wat schubben kwijt geraakt, maar toen hij weer in het 

water terecht kwam nam die gelijk de pleitvaart. Nog een paar uurtjes door gegaan met gooien, maar 

hier was het over dus besloten we om maar naar een andere stek te gaan. De maasvlakte werd 

gekozen, en het met de lange stok  op de tong of gul te gaan proberen. Maar wat later bleek schar en 

bot te worden. perfecte dag met lekker weer en leuke vangsten. 

strakke knoppen !! 

leon # 1 en sjaak # 2 

  

Hallo Zeevissers 

Op 16-04-04 van 20:30 tot 01:30 gevist aan de stek bij het Pikgat in Zierikzee. Het weer was heerlijk 

maar dan was dan ook alles mee gezegd. De vangst bestond uit welgeteld i minikrab. Verder geen 

stootje gezien. De volgende keer maar weer met hoogwater proberen. 

v.g. Wout 

  

Beste eurovissers, 

  



Ben gisteravond (16-04) wezen vissen aan de Waterweg. Het was best een hele mooie visdag, was 

praktisch windstil. Er waren best wel veel vissers aan het oefenen om een eerste baars binnen te slepen 

voor dit seizoen. Laat op de avond begon het redelijk te lopen. Kreeg een gigantische aanbeet, had ik 

eigenlijk niet verwacht, was best wel overrompeld. Kon hem niet boven water krijgen, denk dat die 

hengel van mij net een beetje te licht is, die Sealand blanche van mij is in de maak dus ik viste met een 

Shimano Technium 300H, het was echt een beer. Uiteindelijk heeft hij mijn onderlijn 70/100 en mijn 

vislijn 20/100 Fireline, finaal kapot getrokken. Daarna heb ik nog enkele mooie aanbeten gekregen en 

3 mooie baarzen verzilverd. De grootste was 52 cm. en die andere 2 waren rond de 45 cm (onder de 50 

cm. mag je geen foto sturen). 

 
 Er waren best wel veel harders. Is altijd een goed teken dat er ook baarzen zijn. 

  

Groetjes #169 

  

gisteravond (15 april) nog even wezen botten meppen op de stenenglooing heerlijk weer wind stil 

gevist van laag naar hoog water de vangst was iets minder dan vorige week maar toch nog leuk totaal 

32 mooie botten 1 gulletje.    

gr rob419  glenn558 en steve. 

  

Hallo visvrienden 

Vanavond 15-04-04 een poosje gevist onder de Zeelandbrug. Gevist met kunstaas en gepoogde een 

Zeebaarsje of een Geep te vangen. Helaas geen visje gezien. Wel veel duikers. Een paar duikers 

gesproken die wisten te vertellen dat er veel klein spul bij de Zeelandbrug zwom en ook een aantal 

Snotolfen. Maar nog geen Zeebaars, Geep of Harder. 



v.g. 

Wout#154 

  

  

Beste eurovissers, 

  

Ben vandaag (12-04) voor het eerst gaan zeebaarzen. Ik heb de hele waterweg afgevist. Was om 4 uur 

in de ochtend vertrokken, dacht dat het koud zou zijn, maar het weer viel best wel mee. Was een 

wereldsevisdag met weinig wind, met bijna geen vis, haha! 

Uiteindelijk heb ik een hele mooie zeebaars kunnen meppen, 67 cm. lang en weegt 2,5 kilo. 

 
 Ik kwam een hele bekende persoon op de waterweg tegen, voor mij bekend, maar hij herkende mij 

niet (kan toch niet jonge, haha). Hij keek me recht in me ogen aan, met mijn koplamp fel in zijn 

gezicht, kon gelijk zeggen wie die blonde gozer was. Toen zei hij doodgewoon: "Wordt er wat 

gevangen?" Waarop ik zei: "Hé Leon, ben jij dat?" Toen kreeg ik een brasa jongen, dat wil je niet 

weten, haha! Samen nog een paar uurtjes staan gooien, maar wild was het echt niet. Leon was 

helemaal gek geworden toen hij die baars van mij zag, hij kreeg zo een adrenalinestoot en stroopte 

zowat de hele waterweg af. Ik moest hem wel even een beetje dimmen, ondanks het feit dat hij heel 

erg moe was, ik zei letterlijk tegen hem: "Bewaar een beetje energie voor thuis." Waarop hij zei: 

"Whahaha...wacht maar als ik thuis ben." Ik wil het niet weten, whahaha ;-) 

  

Groetjes, #169 

  



  

11 april na veel berichten over de stenenglooing ook maar eens wezen proberen daar. 

het was heerlijk weer zwak windje om 18.00 uur begonnen en direct vis mooie grote  botten soms 2 

tegelijk we hebben gevist tot 24.00.uur met als resultaat 40 mooie botten 3 gulletjes en 1 mooie schar 

gr rob.419   glenn 558. 

  

Hallo Zeevissers 

  

Na vanmiddag een mooie hoeveelheid prachtige steekzagers te hebben gestoken heb ik vanavond 11-

04-04 van 18:30 tot 22:00 gevist aan de Noordbout te Zieikzee. De vangst was matig. Slechts 1 bot 

gevangen. Wel nog een aantal felle aanbeten gehad die echter niet tot vis geleid hebben. Het vreemde 

was dat na zo,n beet de haak totaal leeg was, terwijl de aanbeet toch veel te hevig was voor gewone 

krabben. Enkele andere visser hadden dezelfde ervaring. In één geval werd bij mijn buurmanvisser 

zelfs de hengel bijna uit de steun getrokken.   Maar al met al werd er maar zeer weinig 

gevangen.  Volgende keer beter. 

  

v.g. 

  

Wout#154 

  

  

zaterdag 10-04-2004 

  

  

Vandaag om 11uur30 afgesproken bij mijn zwagertje om eens lekker een poossie langs de waterweg te 

gaan vissen.Eerst langs de Eagle voor wat aas en daarna op pad. We hebben allebei met 1 hengel 

gevist en na een klein ogenblik had ik al beet maar foei wist ik veel dat ik achter mekaar in moest 

halen omdat je anders gelijk vast zit hier. Maar ja hele onderspul kwijt.Daarna lekker eigenwijs mijn 

slip niet dicht dus weer een verspilt. Maar ja daarna had ik toch het eerste visje(botje)aan de 

kant.Daarna was leon aan de beurt met toch wel een hele mooie bot.En waarachtig hij haalt er nog 2 

uit.En ik nog een klein botje.Plots was daar toch een flinke tik op leon zijn hengel en een werd er een 

gulletje geland.Gemeten  hebben we niet maar er alles aan gedaan om hem weer netjes terug 

tezetten.Ik toch wel een  beetje gepest dat het 4-2 stond,kreeg toch ineens een hele mooie aanbeet en 

na een beetje paniek omdat mijn dynema om de steun bleef hangen en ik bang was dat ik weer vast 

kwam tezitten lande ik mijn eerste zeebaars centimeter of 35, maar toch apetrots.Netjes weer terug in 

het water.En met een lach op mijn gezicht lande ik 5 minuten later mijn tweede zeebaars centimeter of 

18. Al met al stond het 4-4 en een hele leuke middag gehad. 

  

Iwan & leon 

  



  

Vandaag (10 april) wezen vissen bij de Stenen Glooiing. Het zou om 18.00 uur hoog water zijn, dus 

om 19.50 stonden we aan de waterkant. Er kon echter nog niet optimaal gevist worden omdat de 

blokken nog onder water stonden. (hierdoor zouden veel vissen verspeeld kunnen worden) Na een 

kwartiertje wachten, stond het water laag genoeg om de vis niet te verspelen. We visten met 3 man, 

met in totaal 4 hengels. De eerste vis kwam vrij snel, na ongeveer 10 minuten. Dit was een mooie bot. 

Hierna namen de aanbeten alleen maar toe, en stonden we ze lekker binnen te halen, met af en toe 

trekken van 2 of 3 tegelijk. Als je dan 3 van die grote postSTUKKEN eraan hebt zitten, merk je wel 

dat er iets aan zit!! Eindresultaat: Kees: 28 stuks, met 2 hengels (!) (1 wijting, 2 gulletjes, 1 puitaaltje, 

enkele scharretjes, maar voornamelijk bot) Markjan: 8 stuks (7 bot, 1 puitaal) Arco: 8 stuks (2 

gulletjes, 6 bot) Al met al een zeer geslaagde avond/nacht. 

  

Visgroeten, the fishing trio 

  

  

Zaterdag 10 april wezen vissen in het beerkanaal naast de nerefco. Na anderhalf uur een klein 

zeebaarsje gevangen. Daarna hebben we (fred en edwin) toch maar besloten om naar de ppgb te gaan.  

 
Daar op het strandje hebben we tesamen nog zes behoorlijke botten weten te strikken.   

groetjes edwin #352 en fred #---- 

  

  

Vrijdag 9 april afgesproken bij de heul in Schiedam. 



Er zou weer een vissessie gehouden worden met het V- team . Bij Marcel nog wat aas en visspullen 

gekocht ,en toen op naar de maasvlakte . We zouden eerst gaan zeebaarzen in een haven ,hier niks 

gevangen . Alleen Leon had een aanbeet ,hierbij sloeg zijn hart op hol . Hahahaha hij zei dat hij 

hier even aan moest wennen. Mooi he . Afijn we zijn toen bij de centrale  wat visjes gaan vangen 

,want we wilden op de tarbot gaan vissen . En aangezien we haast niks vingen ,zijn we maar gelijk 

door gereden naar een stek waar het allemaal  moest gaan gebeuren . Iedereen zijn teringzooi uit 

gepakt ,en vissen . Het was een mooi gezicht al die Eurovissers op een rij . Theo en ik stonden vooraan 

.een 50 meter verder stond Hans, weer 50 meter verder stonden de mannen uit Krimpen aan de 

Waterweg ,Leo en Armel ,weer 50 meter verder stonden de zusters Leon en Sjaak . Was weer een 

mooi ouderwets gezicht langs de waterlijn ,het zonnetje kwam weer te voorschijn en een badkuip met 

water voor je ,wat wil je nou nog meer ,heerlijk toch ? Theo en ik zijn letterlijk overspoeld met water 

,de ene golf na de andere golf sloeg over ons heen . Maar we lieten ons niet kennen en we visten 

gewoon door,terwijl Theo tot aan zijn kutje toe zeik en zeik nat was . Ik nam het voortouw om een 

zeebaarsje te vangen ,en daarna een tong ,mijn eerste dit jaar . Had trouwens ook nog een paar kleine 

klote gulletjes. Maar Sjaak trok  2 hele mooie  gullen eruit ,Leon had 3 gulletjes en een bot . Ok hun 

hadden het naar hun  zin,Ik hoorde ze op 150 meter afstand zingen . Leo en Armel hadden ook vis 

,hoeveel weet ik niet .Ook die hadden een big smile op hun gezicht. Hans had niks die avond geloof ik 

,maar omdat we lekker met zijn allen aan het vissen waren, en genoten van het weer ,maakt dat niet zo 

veel uit . Dit zegt namelijk ook wat , lol, plezier,genieten en ouwehoeren .  We kregen ook nog bezoek 

van een man uit Heienoord,hou wilde graag mee vissen . Ja toch Arjan of niet? Ik kon je niet meer 

volgen . Maar hij wou niet .we hadden zo plek voor hem gemaakt ,maar toen die die tong zag liggen 

,vertrok hij met een bleek gezicht en zijn staart tussen zijn benen  er vandoor . Over vis les gesproken 

.hahahahahaha Hij is wel ergens anders gaan vissen ,in zijn eentje. Maar ben er om 10 uur mee gekapt 

,want mijn aas was op . Hans ging ook naar huis en Theo was al pleite,die had 3 kub water in zijn pak 

en laarsen . Leon ,Sjaak ,Armel en Leo bleven nog . We horen wel wat die badgasten hebben 

gevangen.  

..................   Slappen lijnen allemaal ....................... 

gr Peet #1,3    een   v teamer 

  

Vrijdag 9 april 

 

Vergezeld door Danny (#555) staan vissen tegenover de Stena Line op de Rozenburgse landtong. Hier 

hebben wij staan vissen van 16.00 tot 22.15 uur  (hoog om 18.32 uur). Als aas vleeschcocktails van 

mesheft, zagers en pieren.  Tot het hoog kwamen er op mijn hengel twee botten naar boven, een van 

rond  de 20 cm en een van zielig klein formaat. Op de hengel van Danny kwam net  voor hoog een bot 

van 30 cm naar boven. Tussen 18.32 en 19.00 uur was het zo  rustig dat Danny een tweede hengel 

gereed ging maken. Na 10 minuten kreeg  hij op deze hengel een aanbeet waardoor zijn hengel bijna 

het water in  getrokken werd. Hij wist een zeebaars te verzilveren van 36 cm. Na 15  minuten hetzelfde 

verhaal voor Danny, wederom een zeebaars van ± 36 cm!  (beide zeebaarzen gevangen op pieren en 

niet ver uit de kant, ca. 45-50  meter). Toen de schemering viel in kort tijdsbestek nog drie botten 

weten te  verzilveren van rond de 20-25 cm, twee daarvan door Danny, een door mijzelf.  Toen het 

donker werd, zette Danny zijn lamp aan en hebben wij gevist tot al  ons aas op was. Bij de laatste keer 

binnenhalen wist Danny ook nog een  steenbolk van 20 cm te verzilveren. 

 

Groeten Stephan (#590) 

  

  



gisteren avond gevist op de pap.bek van 19-23 uur veel wind recht op je patser dus verre worpen niet 

te doen. wederom niet veel gevangen. we hadden 2 gr wijtingen 12 gr botten 

gr rob419   glenn558  en steve. 

  

Donderdag 8-4-2004 . 

  

Vol goede moet vertrokken naar het water om een eerste tong sessie te gaan maken. Gewapend met 

weegschaaltjes kleine haakje en stinkend aas een hopelijk goede stek opgezocht. Eenmaal aangekomen 

stonden Erik en de rest al te vissen . Ik had er wel vertrouwen in dat we wel wat zouden gaan vangen 

maar helaas nog GEEN TONG maar wel bot . Toch wisten wij er een paar mooie palingen uit te 

trekken en dat waren geen kleintjes 60 +.  

 
Op een klein regen bui na was het goed vertoeven langs de waterkant. 

  

Ricardo. 

  

Donderdag 8 april is het Dteam exclusief voor de Eurovissers er op uit gegaan om te pijlen of de tong 

al bij de noordelijke oever van de Waterweg was gearriveerd. Ondanks tegenwerking van het Vteam 

dat er bij De Heul op had aangedrongen om speciaal deze week geen zagers te bestellen voor ons, zijn 

we het toch gaan proberen. Wat wij echter niet wisten was dat de tegenwerking nog iets verder ging 

want ze hadden ook alle tong weggejaagd. Mijn eerste vangst was een gigantische wolhandkrab die 

beide haaklijnen aan het verorberen was, ik draaide zowat mijn schouder uit de kom. Hij paste ook 

maar net in de emmer en wist er zelfs nog een keer uit te klimmen. Even later haalde ik mijn eerste vis 

binnen, na wat kleine tikjes gezien te hebben. Een kleine paling had zich weer eens helemaal in mijn 

lijn gedraaid, het moest verboden worden! Uiteindelijk de haaklijn maar doorgeknipt en toen een kilo 

slijm verwijderd om weer te kunnen vissen. Ongeveer een uur later volgden een paar serieuze tikken 

op mijn top en ditmaal leek het wel of ik aan het touwtrekken was met iemand aan de overkant, 



ontzettend wat ging dat zwaar. Geen wonder want er hing een hele vette paling van 63 cm aan. Daar 

bleef het vanavond helaas bij. De anderen hadden ook allemaal iets gevangen, waaronder nog een 

aantal mooie palingen en wat botjes. Wie, wat en hoeveel weet ik niet meer. 

 

Groeten, 

 

Michiel 

  

  

Ik ben gisterenavond, woensdag dus een poosje wezen vissen bij de avr { ik weet dat het gesloten 

seizoen is daar} maar het was het enige plaatsje waar ik nog fatsoenlijk kon vissen, in verband met de 

noord westen wind. Eigenlijk hoopte ik de eerste tong van het nieuwe seizoen te vangen maar 

helaas  is dit niet gelukt. Toen ik begon was het hoog water, en stroomde het nog hard naar binnen, 

toen dat wat minder werd begon de vis ook te azen en kon ik in een uur tijd toch noch 4 botten vangen, 

en als je dat beet heb en inhaalt dan is het toch weer spannend of het een tong is of wat anders. Al met 

al eindelijk weer even het aas te water kunnen laten, en nog wat gevangen ook. Verder hoor ik steeds 

meer berichten dat de stenen glooiing op het ogenblik echt super is, met zeer veel vis vooral bot maar 

van een enkele baars en gul moet je niet vreemd opkijken. Verder hoorde ik dat er in Rotterdam op de 

sluisjesdijk nog steeds botten worden gevangen en dit is toch weer hoopgevend voor de zomer { lees 

tongvangsten} 

Arjan #8 

  

  

Hallo zeevisvrienden 

Vanavond 07-04-04 twee uurtjes gevist bij het sluisje aan de Brouwersdam. Helaas niets gevangen. Er 

werd door niemand wat gevangen. Wel was er vanmiddag  Geep gevangen. Ook gisteren is er Geep 

gevangen. Dus de zomervissen zijn echt in aantocht . Nu het weer nog. 

v.g. 

Wout#154 

  

  

Afgelopen zondag van 1400 tot 1900 samen met m´n vader (Adrie #520) gevist in de Waterweg vanaf 

de Rozenburgse landtong. Allebei één hengel opgetuigd met een platvispaternoster en één met een 

lange waperlijn. Gevist met zeepieren, zagers en mesheften. Allebei kregen we zat platvis op de kant 

maar de rondvis liet zich niet zien. Mijn vader had een stuk of 10 botten terwijl ik 6 botten en een 

schar had. Daarna vlug naar huis gereden om de spullen gereed te maken voor een dagje bootvissen op 

de Stella Bel van Sima Charters in Maassluis, die we op maandag zouden gaan doen. ZOUDEN gaan 

doen. Wat we al vreesden werd bewaarheid. ´s Avonds een telefoontje van Sima dat er vanwege de te 

harde wind niet gevaren zou worden. KAT, maar niets aan te doen. Dus vandaag de vrije dag toch 

maar weer langs de kant doorgebracht, wederom vanaf de Rozenburgse landtong. Gevist van LW naar 

HW. Mijn vader ving vier mooie botten. Ik zelf ving er zeven, plus een wijting van 33cm en een 

gulletje van 34cm (en "een beste" niet kunnen landen omdat die vlak voor de kant tussen de stenen 

dook en er geen beweging meer in te krijgen was) . Alles zwemt weer. 



grtz, Bert #487 

  

vandaag 4 april nog even aas op wezen maken van gisteravond zowel gisteren als vandaag gevist op de 

papbek  er stond een keiharde zw wind (in de rug dus super verre worpen) met als resultaat over 2 

dagen 15 botten 20-40cm 1 wijting 30cm 1schar 23cm 1 pitvisje 19cm.  

rob419   glenn 558  en steven. 

  

03-04-2004 van 17:00 tot 21:30 gevist op de waterweg, net voor de kering. 

Slecht tij, maar teveel zin om te gaan. Samen met mijn maatje Ab gevist, tot het echt donker was. 

Resultaat: mijn maatje 0, ik zelf had 6 kleine gulletjes en 2 botjes, die allemaal weer vrolijk 

rondzwemmen. Kijkend naar mijn maatje, en naar mijn buren heb ik niks te klagen gehad. Lekker 

weer, wind viel mee, omdat we de dijk achter ons hadden.Kortom lekker gevist!   

groeten Bas #609 

  

Zaterdag 03-04-2004 zijn wij met z'n tweeen voor de eerste keer dit jaar wezen vissen op de pier van 

Hoek van Holland. Even de nieuwe kantstokken uitproberen. Gevist met zagers aan een 3 haaks 

paternoster en van laag naar hoog met hoog om 15.00. We hebben krabben gevoerd van 12.15 tot 

ongeveer 14.30 en zijn daarna i.v.m. o.a. regen gestopt. Wat een wind zeg !!! Zuid/ Zuid West 6.  Vis 

ze !   

Edwin 

  

zondagmiddag 4 april aas op wezen maken in maassluis 

aangekomen in maassluis stond er een stevige wind uit de richting west/zuidwest ik zat nog te 

twijfelen om naar de overkant te gaan....maar eigenwijs  wat ik ben en met de gedachte van wind op de 

kant...vis in de hand.....ben ik toch maar aan deze kant gebleven en dat klopte ook wel...althans ik heb 

2 mooie gullen verspeeld die  halverwege vast liepen en mocht 1 mooie verzilveren van 59cm en 2,3 

kilo   + een torretje van een cm of 25 die weer vrolijk rond zwemt. in iedergeval geen spijt gehad dat 

ik niet naar de overkant ben gegaan 

 

gr. donald 

  

Zondag 4 april gevist op de landtong met het aas dat over was van de wedstrijd van gisteren, nouja 

aas, ik bleek de stekker van mijn aaskoelkastje er niet in te hebben gedaan thuis, dus dat was allemaal 

pulp. 

Niettemin op de landtong gaan staan, naast een krib , een hengel beaast weggezet, met de ander een 

beetje met kunstaas staan gooien. Vangst, een schamele 2 botten doch lekker gevist 

gr Leon #1 

  

Vanmiddag 03-04-04 van 13:30 to 17:00 gevist bij de Noordboot te Zierikzee. 

Het was er behoorlijk winderig maar toch nog redelijk goed te vissen. Met twee hengels gevist . Één 

met paternoster met zeepieren en de andere een wapperlijn met zagers. Op de hengel met pieren geen 



beet gezien. Op de andere hengel er toch nog twee botten gevangen. Een mooie van 37 centimeter en 

een kleintje. (beiden zwemmen weer). Over het algemeen werd er terplaatse maar weinig gevangen. 

Twee á drie botjes persoon was eigenlijk wel het gemiddelde wat bovenkwam. In ieder geval weer een 

keer lekker uitgewaaid.   

v.g. 

  

Wout#154 

  

Zaterdag 03-04. 

  

Van 0700 tot 1300 op de Stenen Glooiing gevist. 

Rond 0800 was het laag. Ter hoogte van het witte bord gestaan. Gevist met twee lichte hengels , 

Shimano Technicum 3lbs en Zziplex Bass light. Op de ene een schuiflood van 50 gr met een lijn van 

50 cm en haak 1.0. De andere met twee stalen afhouders(hak 1.0) en met 80 gr lood. Dit bleef prima 

liggen. Door het betrekkelijke lichte lood waarmee ik op het handje viste  kon ik  de aanbeten zeer 

mooi kan voelen.Ook geeft de bot meer weerstand bij het binnendraaien. Het is zonde om hier met 

zware zeepoken en grote bonken lood te gaan vissen. In totaal 10 botten waarvan er een onder de 30 

cm en de grootste 45cm was. Lekker gevangen zodoende. 

  

Leo(3) 

  

Hallo, 

  

Hier nr. 549 John. 

2 april jl. weeste vissen op Papegaaiebek. Schijt aan tij. Van 20.00 uur tot 1.30 uur. Hobbyisten die 

naast ons zaten gaven na 2 uurtjes vissen al het aas aan ons. Nog bedankt. Wij vroegen nog wat 

gevangen, mekker mekker. Bij ons was het anders het recht heeft zegegevierd.  



 
Zie foto's, plus nog 9 van deze exemplaren er bij geteld. Rolletje was leeg, haha. Al bij al toffe vangst 

gehad.   

Was getekend, 

  

John van Wanrooij 

Tilburg 

  

vrijdag middag 2 april weer is wezen vissen in hvh op de pier s'morgens om 9 uur weg gegaan richting 

hvh om m'n geluk weer is te  beproeven op m'n ouwe vertrouwde stek. na m'n hengel opgetuigd en 

beaasd te hebben keek ik met een schuin oog  richting strand met een bak koffie en een peuk....ik had 

zoiets  van...moet ik daar zaterdag echt gaan vissen? wat zag het water eruit...leek wel erwtensoep...en 

als ik naar die  golfslag keek ..leek het wel of er amper water stond onder de kant...had zoiets 

van..hmm het moet maar...en  het is tenslotte meer voor de fun. het rare was , dat in de waterweg 

het  water kraakhelder was affijn..ik was vroeg zat en er viel toch niet te vissen....dus maar ff  wat 

onderlijnen knopen voor de wedstrijd een zaterdag. zo'n 2 uur voor het hoog,ging ik maar is ingooien. 

in de verte zag ik  jaap al aan komen fietsen...was welleens benieuwd  naar zijn vangsten de laatste 

tijd. wat ik toen hoorde werd ik niet vrolijk van...13 gullen pas dit  seizoen..waar die vorig jaar rond de 

600 had!!! maar na een tijd zag ik jaap een gulletje boven halen dus ik ook maar weer is ff kijken of er 

nog wat aan zat....en ja hoor  ook een gulletje en niet eens de aanbeet gezien......schoot alleen 

los  onder de kant. gelijk na de volgende worp was het raak ...een gulletje van net 1 pond kon hem niet 

terug zetten..haak zat achterin z'n slokdarm. hierna hebben we geen stootje meer gezien en ben ik 

erom half 4 mee gekapt 

 

gr donald#313 



  

Vandaag 2 april even voor niks 2 uurtjes aan de Zweedse Geul gezeten. Over het hoge water heen 

gevist met zagers. Over de vangst valt er niets te melden, zelfs geen stootje.  

Groeten Theo # 48 

  

Donderdag 1 april 

 

Met Danny (#555) afgesproken op de Rozenburgse landtong. Van 11.30 tot 14.30 uur gevist vanaf het 

autoponton dat in het Calandkanaal ligt. We visten met  één hengel ieder, zagers, pieren en mesheften 

als aas. Het was zeer rustig  op de hengeltoppen. Slechts één aanbeet op mijn hengel (Stephan #590). 

Het  betrof een klein zeebaarsje van 20 cm. Danny ving hier niets, maar haalde  nog wel een complete 

onderlijn met lood naar boven. Om 14.30 uur ons geluk  gaan beproeven in de Niewe Waterweg, 

schuin tegenover de Stena Line. Ook  hier erg rustig. Slechts twee aanbeten waarvan één verzilverd 

werd door  Danny (een klein botje van 20 cm). In de Nieuwe Waterweg kwam tijdens het  binnen 

halen ook nog een complete onderlijn met lood naar boven. Hoewel wij  zeer matig gevangen hebben 

hebben wij wel erg genoten van het zonnetje.  18.45 uur werd het tijd het anker te lichten en zijn wij 

huiswaarts gegaan. 

 

Groeten Stephan (#590) 

01-04-2004 Donderdagavond 

Vanavond lekker naar het strand in Hoek van Holland geweest met Leo .Om daar maar weer eens een 

paar pieren te water te laten samen met nog wat zagers die over waren van vorige week Donderdag. 

Het bleef ook bij te water laten al was er bij ons beide 1 piertje  met haak en al genuttigd door bot. En 

dat allebei nog tegelijk ook. Al met al was het dus niet veel en dan druk ik me nog heel voorzichtig 

uit.  

 



Maar het weer was echt perfect lekker zonnetje aan het begin van de avond en een heerlijke 

temperatuur. Het is te hopen dat het a.s Zaterdag een stuk beter is met de 3e comp. wedstrijd want 

anders wordt het een echte loterij wie er met de eer gaat strijken . Ik in ieder geval niet want ik moet 

deze keer helaas verstek laten gaan. Voor diegene die wel meedoen veel succes. 

vangzzzzzze Erik#331 

  

  

Hallo collega vissers 

  

Vanavond 01-04-04 een uurtje gevist bij het sluisje in de Brouwersdam. Het was er erg druk met 

haringvissers. Er werd goed  Haring gevangen , waaronder redelijk veel grote van rond de 30 

centimeter. Ikzelf had ook in een uurtje tijd een emmertje vol, Dus dat ging lekker. Alhoewel het een 

visserij is die ik niet elke dag zou willen doen. Al was het alleen al van de drukte. Maar ik ga nog wel 

een paar  keer om een voorraadje aasvissen in de vriezer te hebben voor het snoeken komende herfst 

en winter. Ook zullen er nog wel enkele geconsumeerd worden.   

v.g. 

  

Wout 

 

 

Hallo Zeevissers, 

  

Gisteren 31 maart hebben we het Europoortgebied even ingeruild voor het Zeeuwse nat. 

We zijn naar het strand net voorbij Zoutelande gereden om het daar weer een keertje te proberen. (net 

voor de camping aan de linker hand de duinen in).   Om 9:30 begonnen met vissen ieder twee hengels 

opgetuigt en ingeworpen......gevist van hoog naar hoog, met pieren en zagers.   Tot 14:30 uur geen 

tikje gezien en dit is geen 1 april grap.....   Rond drie uur maar weer een keertje gekeken of mijn aas er 

nog aan zat....en ja dat zat er nog aan ...maar ook een mini wijtinkje.   Hèhè eindelijk een 

visje.pfff   Niet veel later draaide mijn maat ook een visje binnen een torretje.   Nu (inmiddels 

16:00uur) kregen we regelmatig beet en hebben we samen nog een paar torretjes, wijtinkjes en 

zeebaarsjes gevangen.   Tegen een uur of 17:30 kregen wat meer en heftigere aanbeten (laag 

water).   We hebben toch nog een drietal tongetjes mogen verschalken (waarvan een albino) ,  we zijn 

echt veel vis (inclusief lijnen en lood) kwijtgeraakt door vastlopers in een soort van kleirand, een 

loodlifter mocht hier ook niet baten.   De gevangen vis heben we ver moeten halen!!  zwiepen al wat je 

geleerd hebt.   Al met al hebben we leuk gevist en de drie tongetjes zijn mee terug gegaan naar het 

Brabantse waar ze nu verder mogen zwemmen in "echte boter".   

  

Groeten, 

  

Maurits "Toon lichtkogel" # 336  &  Ad "de zwieper" # 9 



  

Vissers, 

 

Gisteren-middag met kunstaas geprobeerd bij de brouwersdam. Was natuurlijk nog helemaal niks. 

Daarna bij de blokkendam geprobeerd, wat ook niets was. Vandaag (wo-middag) de hele dag met 

kunstaas en zagers geprobeerd bij de  blokkendam. Helaas helemaal niets. Een oude visser vertelde dat 

het de  laatste jaar, zelfs midden in de zomer, vrij rustig was (op wat kleine  baarsje na)omdat de dam 

helemaal gedicht is. Toch bij het binnenhalen van men laatste hengel waar een zagertje aan zat:   een 

vis: een of ander tropisch visje van 23 cm. Diezelfde visser vertelde even later dat het een lipvisje is, 

die worden er  soms gevangen. Natuurlijk zwemt het beestje weer 

 

Gr, 

Gerard #505 Woerden 

  

Dinsdag 30 maart gevist ter hoogte van de zgn Zweedse Geul, 

vanaf even over acht, tot kwart voor twaalf 's morgens. Twee keer een flauwe beet gezien, maar geen 

vis, wel veel materiaalverlies. Meevaller was het fantastische weer, maar  dat was het dan ook ..... 

  

grtz. 

Rens. 

  

  

Woensdag 31 maart een poging gewaagd aan de brouwersdam. Rond deze tijd trekt, normaal 

gesproken, de bot naar de kant. Heelaas maar 1 keer beet gehad en deze bot ook gevangen. 

Verdere navraag leverde ook niets op daar niemand wat ving daar. 

Weer een plek in het laatje "VROEGER" ( vingen we hier veel vis). 

  

Steven lid nr. 530 

  

maandag avond 29 maart weer gevist op hvh op het ponton met m'n vader (ben#559) het was 21:25 

hoog...nou ja hoog.....water is niet hoger geweest dan 35 cm. het was heerlijk vis weer en de vangsten 

waren zeer goed te noemen....NOT!!!! we hebben nog geen stootje gehad. om half 12 hadden we het 

wel gezien...en zijn we zonder vis naar huis gegaan. 

  

gr donald 

  

Vandaag, maandag, samen met Adrie #520 het restant aas van afgelopen zaterdag opgemaakt in de 

Waterweg/Rozenburgse landtong. Gestaan van 10.00 tot 15.30. Adrie ving twee botten (en twee flinke 

krabben) en ik had 7 botten en een gulletje.  



Bert #487  

  

zaterdag avond even wezen vissen op de papbek (misschien de laatste keer hopelijk niet) er zijn nog 

steeds vissers die er 

niet zijn van geschrokken van het afsluitings bericht. ik heb daar ong.20 lege bier flesjes en een berg 

kranten op geruimd 

er blijven van die eikels die het voor andere verzieken. 

over de vangst kan wederom kort zijn 3 gulletjes  1wijting  10 gr botten we hadden wel veel beet.  

gr.rob419 en glenn558. 

  

Afgelopen week 4 uurtjes gevist in het diepe water van de Waterweg. In de avonduurtjes, dus wie 

weet..... Vier botjes waren mijn deel. 

  

Gilles #59  

  

Ik was vrijdag 26 maart uitgenodigd door Sjaak en Leon om mee te gaan met de boot. Dat zijn 

natuurlijk altijd fijne berichten, aangezien er aan de kant niet veel vis meer valt te vangen ( ja bot, 

maar dat zie ik meer als foutje van de evolutie).  De bedoeling was om het te gaan proberen bij de MV 

boei en de blokkendam. Dus s' morgens met prachtig weer afgesproken bij visvriend Marcel in de 

Heul om het aas op te halen en een bakkie te doen. Hierna zijn we vertrokken naar de stallingsplaats 

van de boot. Daar aangekomen de boot aangepikt en richting Brielse Maas gereden voor het 

proefdraaien. De boot had namelijk de hele winter in de stalling gestaan. Nadat we met 

z'n N drieën de boot hadden gesopt, ging hij te water, terwijl het toch wel wat harder ging waaien dan 

ons lief was. We keken elkaar al een beetje schuin aan, zo van : nee hé. Eerste keer starten, tweede 

keer starten, derde keer en ja de vierde keer sloeg hij aan. Voor 6 seconden. Hierna nog ff een half 

uurtje geprobeerd om hem gestart te krijgen, maar uiteindelijk toch besloten om de boot bij de dealer 

te brengen om na te laten kijken. Domper dus !!!!. We besloten om te gaan kijken of de zeebaarzen al 

waren gearriveerd en deze te verrassen waren met kunstaas. Domper nummer 2 dus. Geen stootje 

gehad. Ondertussen stond er een Noordwestenwind, kracht 4, wat betekent dat je niet overal meer 

lekker staat te vissen vanaf de kant. We wilden eigenlijk naar de Papegaaiebek, maar wisten niet zeker 

of het hek al geplaatst was. (lees info op het prikbord) Hier en daar nog wat plekken bekeken en 

besloten uiteindelijk naar de Zweedse Geul te gaan.  



 
Sjaak en Leon gingen er direct heen en ik reed ff naar huis om mijn kanthengels te halen. Toen ik 

terug was bij de boys, waren ze net gesetteld. Ook ik heb daarna mijzelf geïnstalleerd. We hebben daar 

gevist van 16.30 uur tot 20.00 uur. Op een bepaald moment kreeg Leon een hele goeie aanbeet wat 

niets anders kon zijn dan een grote gul. Nu is er een voordeel en een nadeel aan de Zweedse Geul. Het 

voordeel is dat er echt wel gul zit, maar het nadeel is dat je de vis over een soort drempel moet drillen. 

Hoe vervelend dit is, kan Leon je wel uitleggen, want hij verspeelde zijn gul op die drempel. En dan te 

weten dat het voor Leon de eerste gul van voormaat van het seizoen zou zijn. Ik denk dat wanneer je 

naast hem had gestaan, je een paar nieuwe woorden had geleerd. Gelukkig werd het vlak hierna goed 

gemaakt door een gul van 53 cm. 



  

Hierna ving hij nog een torretje en ik (ja natuurlijk, een bot). Sjaak bleef helaas zonder vis. Hopelijk 

hebben we de volgende keer meer geluk met de boottrip 

 
Groeten Theo # 48 

  

  

vrij.26-3 naar de maasvlakte gereden en van 08.00 tot 21.00 gevist met als resultaat veel bot en een 

aantal wijtingen welke nog steeds met kuit zaten en van iedereen die kwam vissen hoorde je hetzelfde 

zwaar k.t vandaar dat ik ineens met een hoop aas zat, van iedereen gekregen.Dus zaterdag maar weer 

geprobeerd schitterend weer op de pap.bek volop zon de hele dag en geen wind en ook weinig vis 



alleen wat botten en wat kleine baarsjes en met donker helemaal niets meer.Laten we hopen dat het 

volgende week beter is,de weersberichten zijn voorlopig in ieder geval goed. 

gr Henk#394 en Janet #395  

  

Zaterdag 27 maart was het eindelijk zover.  

Samen met Gerard en Marnix wezen vissen voorbij de Papengaaienbek.  Van 13:00 tot 20:00 uur 

gevist en lekker genoten van de zon. Leuke medevissers ontmoet, zoals Tom #45 met zijn vismaat.  De 

vangst bestond uit 5 botten. 

Groet Wiek # 478 

  

Zondagmiddag 28 maart ben ik (Luuk# 593) naar het ponton bij Rozenburg gegaan met mijn zoon 

Mario #594 en Roland#595 en zijn zoon Brian die nog niet meevist (komt wel Brian!!). 

Naar het Ponton n.a.v. het verslag van Andrew, wat ons enthousiast en nieuwsgierig maakte. 

Omdat we totaal niet wisten waar het ponton exact ligt (dat krijg je met die Zoetermeerders), ben ik 

gisteravond even in de chatroom geweest en Erik#331 was direct zo vriendelijk e.e.a. uit te leggen en 

te adviseren. Bedankt Erik!! Wij zijn alle drie pas lid van De Eurovissers: klasse die medewerking en 

info die je gelijk krijgt!! Dankzij zijn hulp om 7.00 uur, zonder te zoeken, bij het ponton aangekomen. 

Roland en ik beide met 2 hengels en Mario met 1. We hebben met verschillende onderlijnen gevist en 

175 gr. lood (was inderdaad te licht). Wat een stroming!! Als aas pieren en mesheften. We hebben tot 

12 uur gestaan en gingen met een totale vangst van 8 botten (wwaronder 5 flinke jongens, waarvan de 

grootste ongeveer 38 cm) huiswaarts. Roland 4, ik 3 en Mario 1. De stroming was op dat moment 

meedogenloos. Al met al een heerlijke dag en dan ook nog lekker weer, wat wil een mens nog meer!! 

  

Zondag 28 maart samen met Simone #16 ff naar de Glooiing gereden voor een frisse neus, beetje aas 

van afgelopen vrijdag nog bij me, ff 2 hengels neergezet. Genietend van het heerlijke zonnetje toch 

ook nog even twee dikke "boemen" gehad van enthousiaste voorjaars-bot !  Het binnenhalen van de 

eerste leek wel of ik een putdeksel binnen stond te draaien, hij is niet van de grond geweest. Bij het 

optakelen hoorde ik Simone zeggen: "oh nee he, daar gaat mijn record!!??" . Die schrik bleek 

voorbarig want hij was 'slechts' 40 cm. De tweede was wat kleiner, niet veel vis, maar al met al er toch 

weer ff lekker uitgeweest. 

Volgende week weer een lekkere competitiewedstrijd, kijk er al naar uit !!! 

gr Leon #1 

  

  

Zaterdag in de waterweg wezen vissen vanaf de landtong. Gevist over het HW heen van 1600 tot 

20.30. Hengels opgetuigd met lange dwarrellijnen met als aas zeepieren en mesheften. In vergelijking 

met de laatste weken op die stek was het ditmaal redelijk goed vissen waarbij de 

weersomstandigheden zeer goed waren. Windje in de rug en weinig stroming. Regelmatig aanbeten 

geregistreerd waarbij het opviel dat het een uurtje voor en na HW stilviel. Voor HW twee flinke botten 

(36 en 35 cm) en een scharretje gevangen. Over het HW heen nog eens twee flinke botten. Tevens 

toen een flinke klap op mijn hengel waaraan een cocktail van zeepier/mesheft. Tijdens het inhalen 

voelde ik hem bonken en dat moest een beste zijn. Helaas..... nog maar zo´n 10 meter uit de kant 

schoot de haak los, dus ik had wel zo´n geweldige adrenalinekick maar geen vis! Volgende keer beter. 



visgroeten Bert #487 

25-03-2004 Donderdagavond 

Ditmaal eens in mijn uppie wezen vissen. Na mijn aas opgehaald te hebben bij hans in Maassluis naar 

de Maasvlakte gereden. Eerst een uurtje op de PPGB gestaan, waar wel flinke aanbeten geregistreerd 

konden worden maar helaas geen vis. Toen het water laag genoeg was naar de Glooing gegaan waar 

het bottenfestival kon beginnen,dacht ik, maar dat viel even tegen het eerste uur. Na dat uur begon het 

los te gaan met soms wel een triplet van grote botten.    

 
De teller eindigde op 9 kleine botten en 6 grote botten (35 cm -38 cm), 1 zeebaarsje en last but not 

least  een scholletje.  



 
Al met al weer eens een heerlijke visavond gehad.   

Erik#331 

  

Donderdag van 17.30 tot 21.30 gevist aan de ppgb. De twee hengels opgetuigd met resp. een jojo en 

een platvis paternoster. Gevist met zeepieren. Weinig actie. Vangst: drie torretjes tussen 23 en 31 cm 

en een bot. 

groeten Bert #487   

Hoi! 

 

Even een vangstbericht van mij. Woensdagmiddag een halve snipperdag genomen om de pieren eens 

lekker nat te gaan maken aan de noordkant van de waterweg ter hoogte van het gemaal bij Hoek van 

Holland. Het weer zag er in eerste instantie lekker uit, maar eenmaal aangekomen bleek er meer wind 

te staan dan ik had gedacht. Toch lekker 2 uurtjes staan te vissen, overigens zonder resultaat. Als ik 

beet zou hebben gehad, dan heb ik dat niet kunnen zien omdat de top van de hengel enorm aan het 

zwiepen was in de wind. Ik lees zojuist dat bij het Rozenburgse ponton er weer tong is gevangen... Het 

begint alweer te kriebelen.... 

 

Groetjes Gilbert de Koning #480 

  

  

Zondag 21 maart wezen vissen van 21.00 uur tot 00.30 uur bij de rozenburgse ponton. Ik moest wel 

stoppen want de harde wind 



blies zowaar mijn aasbak het water in. Ja lachen jullie maar. Mijn vangst bestond uit 3 botten en 2 

heuse tongen van ongeveer 30 cm. 

  

De visgroeten Johan#494 

  

Maandag 22 Maart ff lekker vissen dus pieren gehaald bij Denise van Ahoy. 

We vertrokken om 18.30 uur richting Landtong en aldaar onze spullen uit te stallen, tegenover de 

Stenaline, het was prachtig weer en de wind nouja wind was vertrokken,het water ging nog steeds af 

en de beetjes namen toe vis of krabben.al snel kwam er Bot op de kant en vervolgens krab na 23.00 

uur nog ff in het Caland gezeten op de autoponton daar was het zeer rustig tot stil maar een lekkere 

vissessie na al die storm. Om 00.30 uur huiswaarts en pitten want om 06.15 uur weer werken. 

Groetjes Tom Brasser # 45 en Nieuwlid Jan Kramer # 596 

  

zo zondag weer een keer afgesproken te gaan vissen met peet #13, theo#48 donald#313 en ik zelf 

andrew #311 toen we aankwamen  op het ponton tegenover het tunneltje gelijk maar te spullen 

opgezet en met frisse moet en een lekker stevig windje  aan onze sessie begonnen gelijk toen we 

ingooide hadden al snel door dat  het goed hard stroomde voor peet begon het allemaal erg mooi z'n 

eerste worp gelijk vis jaaaaaa en wat voor een een heuze BOT  

 
wat resulteerde in een waar gemompel waar geen mens iets zinnigs van kom maken wij lachen maar 

hij had vis  daar bleef het voor hem ook wel bij donald had weer eens meer geluk met zijn vissen wel 

twee hele BOTTEN  waarvan hij de eerste probeerde te verspelen onder het pontom mislukt he do:P 

jammer joh ook had ie nog een krab dat was het voor onze gullemepper prins ik en theo hadden veel 

meer geluk ik had alleen een krab en theo al helemaal niets  das alvast beter als  bot vangen :P:P  



 
maare het was weer een gezellig  dagje vissen maar de vangste zijn wel erg magertjes,en dat we maar 

betere tijden mogen krijgen en weer een hoop slappen lijnen mogen krijgen 

tot laterz 

  

maandag 22 maart weer wezen vissen in maassluis met theo#48 

s'morgens theo gebeld of die nog ging vissen...antwoordt was gelijk ja......dus gebeld naar hengelhuis 

voor aas en gelijk voor theo meegenomen. aangekomen  op m'n stek,gelijk m'n hengel opgetuigd en in 

gegooid. waarna ik eerst de sponsering van heineken blikken maar is ben gaan opruimen voor de 

zoveelste keer(hufter,als je het leest. ruim je troep is op!!!) na een uur vissen en wat kleine aanbeten 

gezien te hebben van waarschijnlijk platvis of wijting,kwam theo al aanlopen. 

die al gelijk een afspraak met mij maakte dat alleen hij nu gul ging vangen.(hehe). na een tijdje na nog 

geen beet gezien te hebben kwam leo#263 z'n geluk is beproeven. na wat lullen gingen theo z'n 

hengels ervandoor door een aanbeet....hij was net optijd om z'n spullen staande te houden..theo draaide 

z'n ene hengel in waardoor die in z'n eigen lijn zat...en vroeg of leo die ander hengel wilde 

indraaien....die hengel waar theo mee bezig was kreeg een lijnbreuk....dus leo die andere hengel 

gewoon verder indraaien....en wat kwam er op de kant...je raad het al een schitterende bot....theo wist 

dat volgens mij en liet lekker leo die hengel binnen draaien haha een half uur later draaide theo weer 

zo'schitterende bot naar binnen...hierbij noem ik persoonlijk theo tot de bottenkoning van de 

eurovissers hahahaha. ben bang als die zo doorgaat dat die gewoon eerste gaat worden met de bot zoek 

wedstrijd. na een kwartier hield theo het voor gezien en ging naar huis. een half uur later ging leo er 

ook van tussen. ikzelf ben nog een uur doorgegaan tot over het hoog heen. maar helaas leverde dat mij 

alleen een wolhandkrab op en geen vis deze keer. 

  

gr. donald 



  

  

Vandaag dinsdag 23 maart, de derde dag van mijn vis-driedaagse aan de Waterweg (zie vorige 

vangstberichten) 

heb ik eindelijk vis gezien. Weer dezelfde stek, (ik ben een volhouder). Deze keer dicht onder de kant 

gevist, dus niet in de vaargeul. 

Maar in ieder geval zit er vis, hetgeen resulteerde in enkele fraaie botten, én je hebt hier geen last van 

die groene rotzooi. 

 

Van een voorbijganger die uit HvH kwam hoorde ik dat ik vanaf de Berghaven zo een beetje de enige 

visser was. 

Jammer weer geen gul dus, maar het weer was fantastisch, lekker zonnetje  en de wind zeer matig. 

Heb gevist van ca 14:00 uur tot HW ca 17:30 uur. 

Alle dagen gevist met één hengel en één zweeflijn. 

Groeten,  Rob#50 

  

  

Zoals ik gisteren schreef in mijn vangst bericht zou ik het vandaag opnieuw gaan proberen in de 

Waterweg, west van de Zweedse geul. 

Welnu 22 maart is wel voorjaar, maar daar was weinig van te merken. Alleen de wind was een stuk 

minder dan zondag, verder eigenlijk niets te melden: zelfde stek,  zelfde tij en zelfde resultaat. Je staat 



er overigens voortreffelijk, alleen de vis nog. Maar we blijven volhouden.  

Groeten Rob#50 

  

Zondag 21 maart, ondanks de harde wind toch maar even naar de Waterweg gegaan. Vanwege de 

straffe ZuidWester, oost van de blokken een paar honderd meter aan de westzijde van de Zweedse 

Geul gaan staan. Daar stond je nog redelijk uit de wind. Ver gooien was er niet bij, maar dat was daar 

niet nodig omdat de vaargeul ca. 50 meter uit de kant ligt. Gevist van 14:00 uur tot HW 15:30. Toen 

was de lol eraf. Eén maal beet gehad en het was een beste bot of gul, voelde hem bonken, maar het 

beest dook vlak voor mijn neus in de stenen. Omdat ik met een lood-breeklijntje en haaklijnen van 

35/00 vis, ter voorkoming van Hoofdlijnbreuk, was de zaak gauw bekeken. Een afgebroken haaklijn 

en weer een zooi groen op mijn lijn. Ga het morgen weer proberen.  

Groeten Rob#50 

  

vandaag wezen vissen op de landtong tegenover de stenaline. 

harde wind ,hele dag een zonnetje. gevist met zagers pieren mesheften.gevist van laag tot over het 

hoge heen. over de vangst kan ik kort zijn heb 2x beet gehad en mn maatje ook. verder nopes. 

  

groet erik #499 

  

Net lid #593 geworden van "de eurovissers", normaal vissen we altijd op scheveningen en willen eens 

wat anders.Perfecte info overigens op de site!! Vrijdag met mijn vismaat Roland Visser naar 

Maassluis gegaan. We hebben op de zuidhavenkop gezeten van 11.00 uur tot 15.00 uur. Jammer dat de 

harde wind recht op onze kop stond, we wisten niet of we ver genoeg kwamen. We zijn nog te 

onbekend met de europoort-wateren, maar komen daar vanzelf wel achter (hopen we). Gevist met 

totaal 4 hengels voorzien van een jojo-lijn met 175 grams lood en als aas mesheften en pieren. 1 uur 

voor hoog water eindelijk wat aanbeten. Verder als 1 bot op de kant kwamen we helaas niet. 

Ontzettend veel groenvuil in onze lijnen. Als iemand een tip heeft hoe we dit laatste kunnen 

voorkomen: graag!! 

  

Donderdag 18 maart 

 

Van 12.30 tot 18.45 met Danny (#555) vertoefd op het kiezelstrand van slag maasmond tussen de 

eerste twee houten strekdammen (HW 13.15). Gevist met twee hengels, zagers en pieren als aas. Met 

de wind in de rug hebben wij in opvallend kalm water tot 15.45 krabben staan binnenhalen. Om 15.45 

heb ik een schar van 34 cm uit het water gehaald en om 16.15 trok Danny er een bot uit van 38 cm. 

Daarna tot 18.45 geen aanbeten meer gehad. Net voor wij vertrokken  deden wij nog wel een 

verrassende waarneming tussen de houten dammen een meter of 35 uit de de kant. Met veel geweld 

sprong daar wat leek op een geep (van rond de 50 cm) op uit het water. 

 

Groeten Stephan #590 

  

  



Gister, na mijn werk, gelijk naar de ppgb gereden en daar van 17.30 tot 22.00 gevist. Heerlijk weer. 

Terwijl ik de tweede hengel nog stond op te tuigen, gelijk een tik op de top van de andere hengel en ik 

kon het eerste gulletje of eigenlijk torretje (28 cm) aan de kant brengen. Dat zag er veelbelovend uit. 

Daarna een tijdje niks meer. Vervolgens in een vrij kort tijdsbestek toch nog 3 gulletjes en 2 bolkies 

gevangen, allemaal tussen de 20 - 30 cm. Alles zwemt weer vrolijk rond. Hoewel alle vis aan de kleine 

kant was toch een heerlijke visavond gehad. 

groeten Bert #487     

  

Na maandag een bot te hebben gevangen in de waterweg bij paal 10. Wilde ik op dinsdag op een plek 

gaan vissen waar ik geen kans op bot had (want bot is een vissoort die ik liever niet vang, ondanks dat 

het soms een leuke sportvis is). Dus met 3 snoekbaars hengeltjes (ja sorry, in overtreding) tegenover 

Schiedam gaan zitten. Nadat ik in het heerlijke weer met mijn 3 hengeltjes gesteld stond, ging ik er 

eens goed voor zitten. Ik wilde na lange tijd wel weer eens een snoekbaars vangen, want de Gul welke 

mijn favoriete vis is, is bijna niet meer te vangen vanaf de kant. Genietend van de drukte op het water, 

zag ik in mijn ooghoek een van de hengeltopjes een aantal tikjes geven. Wanneer je dan op snoekbaars 

vist, zorg je dat je dan wat lijn geeft en na 10 meter lijn sla je aan. Zo gezegd zo gedaan. Daarna begint 

de dril. MAAR, deze keer was het anders. Een paar tikkies, maar wel gewicht op de hengel, en wat 

komt er boven ???? Ja hoor een bot van 36 cm. Wat doet dat kreng in Schiedam ? Wat ik aan platvis 

verwacht in Schiedam is Tong, maar daar is het nog te vroeg voor. Toen ik deze bot onthaakte en 

teruggooide dacht ik een Eurovisser-duiveltje achter mij te horen, zo van Nana nanana, maar dat kon 

niet, want die was aan het werk. Met een beetje de pest erin de spullen ingepakt en richting warme hap 

gereden. Van de week toch maar weer proberen om Gullemans te zoeken. FF kijken of Donald (Prins 

Gullemepper de 1e)een idee heeft.  

Groeten Theo # 48 

  

Zaterdag avond waterweg geen vis gevangen alleen krabben 

Zondag middag aas opgemaakt aan de glooing ,samen 7 maatse botten. 

 



Mar&Jan 

  

na een planning dat ik maandag avond wilde gaan vissen,wat helaas niet  doorging door vervoers 

problemen. ben ik maar een dinsdag ochtend 16 maart gaan vissen in maassluis. dus vroeg m'n bed uit 

op m'n vrije dag. pieren gehaald en vissen...was voor het mooie wat te laat het was half 11 hoog en ik 

was er om half 10...dus een uur voor het hoog. snel m'n hengel opgetuigd en gelijk ingooien...na 10 

minuten kwam de  eerste aanbeet een gulletje van een cm of 25...beestje onthaakt en terug gezet. na 

een half uur kwam de 2e aanbeet...dit zag er serieuzer uit. flinke klappen op de top en een slappe lijn. 

en ja hoor aan het gebonk te voelen, moest dit een beste zijn. en het was ook een beste.....64cm en 3,2 

kilo. na het hoog nog 1 aanbeet gezien en verzilverd...was een bot. snap niet hoe die beesten haakmaat 

5/0 naar binnen krijgen en nog  ingeslikt ook. na het hoog toen het weer flink naar buiten begon te 

stromen ben ik maar  weer richting huis gegaan. het was een korte sessie maar succesvol. 

 

gr. donald#313 

  

  

Maandag 15 maart gevist van 14.00 tot 18.30 bij paal 10 op de landtong. Over het lage water heen met 

zagers. Resultaat, 1 botje en een krab. Topdag dus !!!! 

 Groeten Theo # 48 

  

Zondag 14 -3-2004 naar maasluis geweest. 

Ik had beter thuis kunnen blijven want de vangsten waren slecht 1 keer beet en  dat al na de eerste 

worp. 

daarna ging het zo hard stromen dat vissen haast geen zin meer had dus ben ik na 2 uurtjes gekapt 

.Geef mij maar het strand want daar is nu wel een visje te vangen . 

  

Gr Ricardo.  

  

  

Vandaag, zondag 14 maart er op uitgegaan om eens te kijken of er nog een gulletje te vangen is. 

Helaas mag ik me na deze sessie scharen bij de velen die slechts in hun dromen grote gullen staan te 

trekken. We hebben gevist bij paal 0. Daar waren ook Jos, Armel en Leo bezig, maar toen we weg 

gingen hadden zij één botje. Wij hadden er ook beiden 1 en Arjan had nog een gulletje van ..... heel 

veel centimetertjes. In 4 uur tijd met 5 man 4 visjes. 

Gilles 

  

  

Zaterdag ff mega pieren wezen halen bij hengelsport zuidland en `s avonds vol goede moet naar de 

waterweg getogen met maatje Hans 262. Het was redelijk druk en dat gaf de vissende burger weer 



moet. Hans had al snel een mooie bot op de kant en ik een klein gulletje. 

 

En toen was het helemaal over met de aanbeten en zijn we naar het beerkanaal gegaan. Daar was het 

qua aanbeten beter alleen begon het van de èèn op de andere seconde keihard te regenen en te waaien 

(natuurlijk recht boven op je broodmolen)  daar worden wij niet vrolijk van. Hans ving daar nog een 

paar bollukkies en  

 
ik een ienimini bolk.  

Slappelijnen Willem 32  

  



  

eurovissers, 

vrijdag 12 maart nog ff drie uurtjes gevist op het strand van ter heijde vanaf een strekdam, met pieren 

kreeg ik geen beet dan maar ff gek doen, een paar mossels opengebroken en die met bindelastiek aan 

de onderste haak van mijn paternoster gedaan met als gevolg twee mooie botten aan het eind van deze 

seccie gevangen, s-avonds een erg gezellige avond gehad in de viskeet met de eurovissers en de 

mensen van de visvereniging aldaar, een gave visdag gehad  

Ron 

  

Zaterdag 13 maart 2 uurtjes naar de Glooiing geweest om voor het eerst van het jaar het kunstaas is uit 

testen, doel danwel hoop was een zeeforel te vangen op diverse lepeltjes. Nou dat ging mooi niet 

gebeuren, geen beet gevoeld. 

Vreemd genoeg, stond er terwijl ik de wind in de rug had, een fikse branding. Ik stond in het 

waadpakkie voor de stenen, maar kreeg prachtig gekrulde brandingsgolven via de stenen achter me, zo 

in mijn kraag ! Ik kan jullie verzekeren dat dit nog geen zwemwater-temperatuur heeft ! Volgende 

week nieuwe kansen. 

gr Leon #1 

  

11-03-2004 

Donderdagavond Dit keer afgesproken met Rob, Leendert om aan  de Landtong  in Rozenburg  aan de 

Waterwegzijde te gaan vissen. Eerst heb ik even bij Rens gestaan die recht tegenover de Stena Line 

stond. Zo te zien komt hij als kersverse vader toch wel wat slaap tekort. Daar was het ook niet echt 

veel , anders gezegd helemaal niets. Daarna verkast naar Rob en Leendert waarna later op de avond 

ook Koos nog bij ons kwam. Al met al was het weer een gezellige avond alleen jammer dat de vis ons 

in de steek liet. Als ik het goed heb was ik de enge die nog een visje op de kant heeft gekregen  



 
al mag dat eigenlijk ook de naam VIS niet hebben 

Erik # 331 

  

Vrijdag 12-3 

Samen met mijn vader (Adrie #520) van 05.30 tot 08.30 (HW 06.15) op het strandje tussen de glooiing 

en de ppgb gestaan. Allebei één hengel met een platvis paternoster en één hengel met een lange 

wapperlijn opgetuigd. Gevist met pieren. Mijn vader ving een mooie bot en een torretje. Ik zelf ving 5 

botten waarvan drie groter dan 30 cm en een torretje. Omdat de vangsten daar overdag toch 

meestal tegenvallen, zijn we daarna naar de Rozenburgse landtong gereden. Het was alweer enige tijd 

geleden dat we daar (bij het ponton) in de Waterweg hadden gevist en wilde even kijken of het daar al 

weer wat beter was. Gevist van een uurtje of 09.00 tot een uurtje of 13.00. Mijn vader wist daar nog 

een mooie bot te verschalken maar dat was tevens enige vermeldenswaardige, want verder was er geen 

stootje te ontdekken.  

Bert #487     

  

12 maart 

  

Van 18:00 tot 23:00 gezeten aan slagmaasmond op de maasvlakte. 

Regen voorspeld, maar dat bleek wel mee te vallen. Net als de vangst 1 wijting (25 cm) 1 gulletje (25 

cm), en een mooie bot (30 cm). 

Danny #555 



  

Donderdag 11-3-2004 

Samen met Leo en Cor naar Noordwijk gegaan.Cor had ons belooft dat we wel wat vis zouden vangen 

en hij loodste onst naar zijn stek voor Huis Ter Duin. 

Andre hazes stond op zijn balkon al te gluuren naar ons en krapte even achter zijn oor want de eene na 

de andere vis kwam omhoog .De botten die we vingen waren van een groot vormaat ( 36 cm) Zelf wist 

ik nog een zeebaarsje te vangen tewijl cor zijn eerste gulletje ving.Van rechts kwam ook een schreeuw 

en daar was Leo weer met een doubletje bot , dit deet hij naar mijn zin net iets te vaak HAHAHA 

"N.K.KANJER"  

 
Al met al een goede stek voor bot mits je op de goede stek sta.Aan het einde van de avond huiswaarts 

gekeerd met 6 grote botten de rest zwemt weer vrolijk rond .Denk wel aan het parkeren als je er  ooit 

gaat vissen het is een vrij duure stek maarja daarintegen heb je wel vis en behoud je je lood met 

onderlijn !!! 

  

Gr Ricardo. 

  

Beste Eurovissers,  

 

Dinsdag en woensdag weer eens en keer een hengeltje uitgegegooid op het Katwijkse strand, in een 

van de gaatjes daar. In pakweg een twee uur tijd 8 torretjes, vier botten en een mooie gul 63 cm. 

Woensdag mijn maat in hetzelfde gat, voor de Oude Kerk, 14 torretjes waarvan enkele maatse. 

Behalve de gul alle vissen onder 35 weer teruggezet. Dat is het voordeel van strandvisserij: als je 

torretjes vangt en terugzet redden ze het wel. 

 

Groet, 

 



Cor Katwijk 

  

Gisteren samen met twee jonge jongens m'n aas wezen weggooien in de Waterweg.  Tussen paal 0 en 

paal 1 ingestaan. Als aas hadden we pieren.  Ik heb zelf vrij ver weg gevist, op zo'n 90-100 meter. De 

jongens zaten op 30-40 meter. Ze vingen een paar minibotjes en een mooie bot van 39 cm. Omdat ze 

niet snel konden inhalen wel een paar lijntjes verspeelt.  Ik heb vrij veel beet gehad, een minigulletje 

gevangen en verder heb ik gemerkt dat Leon's alarmkreet al aardig werkelijkheid begint te worden. 'k 

Heb zeker acht reuzekrabben gevangen, om ziek van te worden. Binnen vijf minuten hadden die 

beesten het aas van je haken, vaak lieten ze zich nog inhalen ook, zodat je mag proberen je lijnen te 

redden uit die scharen, zonder je vingers kwijt te raken.  

 
En verder, ze waren groot, erg groot!  

 

Groeten, tot vanavond, 

  

Woensdag 10 maart 

Hoi hoi medevissers(tobbers) 

 

Ondanks de slechte vangstberichten toch weer de spullen gepakt en vol goede moed richting de 

maasvlakte gereden. We hadden met zijn vieren afgesproken t.w. Kees #482, Ferry (geen lid!), 

Arjen(geen lid!) en ondergetekende en zijn neergestreken op "ons" strandje nabij de ppgb. Ikzelf was 

er reeds om 15.00 uur en de rest arriveerde om 15.45 uur.  Ik had nog niets gevangen en ik kan je nu 

zeggen het is eigenlijk ook helemaal niets geworden. S' middags stond er nog een koude NO wind bij 

2-3 graden en dat voelde koud aan.  Omdat de visvangst uitbleef zijn we maar een vuurtje gaan stoken 

van aangespoeld hout om bezig te zijn en de kou wat te verdringen. Helemaal op de kop stond ook nog 

een jongeman te vissen, en die viste met een lange dwarrellijn (1 haak) en propte zijn haak (en lijn) vol 

met pieren, zagers en een stukje inktvis. Dit had tot resultaat dat hij (zover ik het gezien heb) er in 



ieder geval 2 mooie botten uit haalde. Onze vangst was mager we hebben in totaal 3 bot ( 2 stuks van 

redelijk formaat) gevangen en 6 torretjes (alles zwemt weer) en zijn om 21.00 uur afgetaaid. Kees 

#482 had nog pech, hij verspeelde vlak onder de kant een vis en heeft zeker 5 keer beet gehad zonder 

vis binnen te halen. Volgende keer beter zullen we maar zeggen. Wij wachten nu op betere tijden en 

hopen dat de zomervis, zoals tong, snel arriveerd!! 

 

de garoeten.....Jan #481 

  

  

Hallo eurovissers, 

Afgelopen zondagmiddag samen met twee vismaten even op de ppgb staan vissen en, bij gebrek aan 

actie, lekker van het zonnetje genoten en staan ouwehoeren. Maandagavond mijn aas op gaan maken. 

Gelet op de harde wind uit het noorden ditmaal maar gekozen voor het braakliggend terrein naast de 

DSM zodat ik de wind in de rug had. Gelukkig was het hier iets beter dan de dag ervoor op de ppgb en 

ik ving in twee uurtjes nog 4 torretjes waarvan de grootste 37 cm was. 

groeten Bert #487  

  

Maandagmiddag na een geslaagde uitbraakpoging op het werk naar de waterweg ontsnapt om nog 

even het aas van een mislukte sessie van vrijdag op te maken. 

Daar aangekomen (Maassluis) om een uurtje of 4 zag ik daar Theo en Donald al uitgebreid naar hun 

toppen loeren. Donald had reeds een mooi gulletje van (?) zo´, 60 cm liggen. Theo was reedsdankbaar 

voor zijn bot echter keek toch wel iets jaloers naar het gulletje van Donald.  

 
Het was lekker weer en gunstige wind. Zelf m´n uiterste best gedaan om een visje te vangen maar dat 

mocht niet baten. Theo ving weer een bot en Donald weer een gulletje welke iets kleiner was dan de 

eerste. Donald ving ook nog een of twee botten en mooie wijting. Natuurlijk even bij Donald zijn 

technieken bekeken welke ik dus bij een eerstvolgende poging ook zal toepassen. Ondanks er voor mij 



dit keer geen vis besteld was, was het zeker toch wel gezellig. Wat ik er van begreep kwam de” hengel 

redder” van Theo ook nog ff buurten. 

Nou aangemoedigd door de vangsten zal ik het snel nog een keer proberen. 

  

Collega´s tot vrijdag  groeten uit Krimpen #121 Jos 

  

  

Op zondag 7 mei van 1400 u tot 17.00 u gestaan aan de Waterweg tegenover de DSM. Geen stoot 

gezien en hoogwater was om 15.00 uur. 

Daarna verkast naar de Rozenburgse ponton. De vangst bestond uit een steenbolk van 32 cm en twee 

botten . 34 en 27 cm. 

Dus niet echt geweldig. 

  

Johan #494 

  

zondag 7maart was het tijd voor een mini meeting 

de opkomst:andrew#311, theo#48, elbert#415, gert#91 en ik zei de gek(donald#313) 

  

s'morgens om 11:00 vertrokken richting zweedse geul om is ff lekker een paar gullen eruit te trekken. 

daar aangekomen kwam andrew ook al aantuffen. dus steunen neerzetten en de hengels optuigen en 

ingooien. man wat stroomde het hard naar buiten. na een half uurtje gezeten te hebben en nog geen 

stootje gehad te hebben,kwam rob#50 aanrijden op z'n scooter die wou natuurlijk wel ff zien hoe wij 

die gullen gingen vangen. na ff wat gepraat te hebben met rob...moest die weer weg hij had honger en 

ging vis eten(heeft het nog gesmaakt rob?) nadat rob net weg reed kwam theo aanrijden samen met 

gert. theo kwam gelijk naar ons toe lopen met de mededeling,dat hij de grootste vis zou gaan vangen! 

10 minuten later  kwam elbert aanrijden. na wat kennis gemaakt te hebben gingen hun ook de spullen 

optuigen. gert had na de eerste worp al gelijk vis...een steenbolk waarna een half uur elbert ook een 

klein gulletje ving die weer vrolijk rond zwemt. met het opkomende water ging het zo hard 

stromen,dat je verplicht was om onder de kant te vissen....nu heb je daar het voordeel dat de vaargeul 

zeer dicht onder de kant ligt. maar lig ik toch niet naar mijn zin. na een tijd geen aanbeet te 

zien,hadden we maar besloten om maar een potje slap te ouwehoeren....ook altijd leuk. eindelijk kreeg 

ik een aanbeet...shit mis waarna andrew ook een  aanbeet kreeg en die mij trouw volgde om ook maar 

mis te slaan hehe een uur na het hoog ging de stroming er wat uit....dus werd het weer tijd om de k2's 

te gaan gebruiken waar ze voor gemaakt zijn....ver gooien en niks vangen hahahaha ik had na de eerste 

verre worp gelijk een aanbeet...en jaja de vis(je) zat er nu wel aan....een steenpuistbolk....die ook weer 

vrolijk rondzwemt.  en nu komt de actie van de dag!!!!! theo gooide z'n hengel in een eind richting het 

midden na zijn hengel neergelegd te hebben...kwam er een douane bootje vanuit het midden...richting 

kant varen...gevolg theo z'n hengel vloog werkelijk uit z'n steun zo het water in. waarna iedereen alert 

reageerde om de hengel van theo te pakken...andrew liep gelijk het water in waarbij die bijna z'n nek 

brak...maar dat  intresseerde hem niet...hij had de hengel van theo te pakken+een flinke golf over hem 

heen. daarop was theo hem zeer dankbaar.....het geluk wat theo had was dat z'n lijn gelijk brak...anders 



was die mooi z'n hengel kwijt geweest..(douane bedankt!!!! not!!!) het lijkt erop of ze het erom doen. 

na nog ff wat napraten hielden theo,elbert en gert het voor gezien. andrew en ik zijn nog een half 

uurtje doorgegaan,maar helaas helemaal niks. 

al met al een zeer gezellige dag geweest met zeer mooi weer en een slechte vangst...kan niet altijd 

meezitten.  

morgen ga ik het weer proberen met theo....maar nu op een andere stek. 

  

gr.donald 

  

  

Zondag 7 maart, stralende dag, Simone #16 lief aangekeken en meteen ook maar in haar gezelschap 

richting Maasluis gereden, om het aas van de halve vissessie van vrijdagavond op te gaan maken. Daar 

aangekomen rond 14.00 uur, alles rustig opgezet en lekker met zijn tweeen tegen het dijkkie in de zon, 

wat is dat toch weer genieten. 

 

Al zonaanbiddend, zonder beet overgens, plots opgeschrikt door het stemgeluid van ons aller Marcel 

#12, die het waagde geen hengels bij hem te hebben. Al kletsend zag ik uit mijn ooghoek de typische 

beettrilling, greep de stok en mooie ranke bot kwam uit het water. Ze zijn echt andere magere tot 

broodmagere kant op het moment, maar deze bot ging terug het lel in om zich alsnog rond te vreten. 



 

Het stroomde trouwens als een lier, ver uit de kant vissen kon je vergeten, dat leek meer op waterskien 

Even later melde zich op de andere hengel een tor, maar meer is het niet geweest. 

 

Kort nadat Marcel het hazepad had gekozen zijn wij ook gegaan . Heerlijk relaxte middag gehad 

gr Leon #1 en Simone #16 

  

  



vrij.5-3 naar de pap.bek gereden met als weerbericht een enkel buitje hier en daar.Daar aangekomen 

stonden er al een paar mensen die ik kon uit Gouda altijd gezellig als die er zijn maar die besloten naar 

de overkant te rijden naar het Beerkanaal.Na net ingegooid te hebben kwam Arjan langs om zijn 

nieuwe pak te laten zien(heel mooi)en om mijn lamp langs te brengen die bij avi-centra gerepareerd 

was en na een biertje gedronken te hebben ging hij ff bij het v-team langs die wat verder 

stonden.Waarna ik er nog een bot en wijting van 37.5cm uithaalde.Toen kwamen de mensen uit Gouda 

ook weer terug van het beerkanaal met de mededeling dat je na 19.30 er niet meer op kunt en in het 

weekend helemaal niet dus weer een plek weg.Daarna gekapt met al die regen.za 6-3 overdag redelijk 

gevangen met veel botten en torren die bijna allemaal weer zwemmen. 

 
Met donker hopeloos geen leven meer te zien en om 22.00 was het helemaal leeg geen mens meer te 

zien.zo 7-3 in de ochtend redelijk vis daarna totaal niets Leo#263 kwam er nog even bij staan maar die 

had het ook gauw gezien en toen trok ik er op het einde nog een tor en wijting uit. 

gr Henk#394 en Janet#395 

  

Zaterdagavond aan de Europahaven gestaan samen met Hans 262. Grote klappen op onze K2`s van 

de aanwezige minibaarzen (ze trainen voor later als ze echt groot zijn) maar het is heel leuk om te 

zien.  



 
De vangst was niet groots, Hans 4 baarsjes, 4 bolken en twee wijtingen en ik 5 bolken en 2 baarsjes en 

in het laatste half uurtje ook nog ff helemaal zeiknat geregend. Dus van ons mogen ze die Timofeef 

ook afvoeren.  

Slappe lijnen Willem 32 en Hans 262   

  

hoi 

  

Zaterdag 7maart  Maassluis-west 12.00 tot 17.00 uur 

mijn eerste vissessie in weken dus vol goede moed naar de waterkant,maar over de vangst kan ik kort 

zijn 

veel krab en geen vis. volgende keer beter zullen we maar zeggen. 

  

gegroet Robert #561 

  

Hallo medevissers, 

 Vrijdagmiddag 5 maart, aas opgehaald bij Avicentra in Oostvoorne. Het begon net te regenen dus de 

vooruitzichten waren optimaal. Aangekomen op het strandje naast de stenen glooiing uitgepakt en het 

winterse weer getrotseerd, samen met een paar vissers die een stukje verderop zaten. Mijn neef Gerwin 

ving een leuke bot, later ving ik een postzegeltje, je keek er bijna dwars doorheen. Later toen we de 

moed begonnen op te geven, kreeg ik een aardig beet, aanvankelijk dacht ik dat het wel weer een 

zwervende onderlijn zou zijn. Niets was minder waar, een zeeforel van 65 cm!! Dat maakte eigenlijk 



al die avonden goed dat we gewoon voor jan met de korte achternaam hebben zitten vissen. Helaas 

geen foto. 

Groeten, Ton # 172 

  

Afgelopen donderdag 4 maart ben ik met de mede D-Teamers Rob#50 en Erik#331 naar de Stenen 

Glooiing gereden omdat het laag water was zodat we daar mooi aan het water konden staan. Dat we 

niet voor niets zouden komen, bleek toen Gilles#59 daar ook stond te vissen. Hij was zich aan het 

specialiseren om zo veel mogelijk kleine botjes te vangen. Het zou hem goed afgaan. Zo ook Erik,  

die er deze avond 14 uittrok, alsmede twee wijtingen. Rob ving ook aardig,  

 
3 botten, één meuntje en één gulletje. Ik ving  



 
4 botten en één gulletje. Helaas hadden de meesten geslikt, terwijl ik 4 van de 5 vissen ving aan een 

haakje 4/0! Ze hadden blijkbaar grote honger. 

 

Groeten, 

 

Michiel 

  

  

Wat vrijdagavond 5 maart een leuke vissessie had moeten worden, viel letterlijk in het water. Ivm pas 

laat weg kunnen, reden we rond 1600 uur richting Glooiing, omdat we geen zin hadden met afgaand 

water veel lijnen te gaan verspelen in de Waterweg. Vanaf het moment dat we aankwamen begon het 

te zeikregenen, wat ook geen moment weer stopte.Nu vang je eigenlijk op de Glooing eigenlijk pas 

wat als het donker is, maar tegen de schemer hadden we er al tabak van, nog geen enkele tik gezien, en 

lekker ouwehoeren is er ook niet bij met slagregen in je face. Ook het intreden van het donker was 

geen revelatie, zodoende unaniem besloten te kappen en proberen elders in het weekend ons kruit te 

gaan verschieten. Tijdens het binnendraaien zat er nog een botje aan, verder geen enkel leven gezien. 

Hans Duijts die net aankwam heeft niet eens zijn spullen uitgepakt, die is ergens anders nog zijn heil 

gaan zoeken. 

gr Leon #1, Sjaak #2 en Marcel #12 

  

  

Ik heb mij vandaag (vrijdag 5 maart )op mijn werk moeten haasten om nog voor het hoge water aan de 

Zweedse Geul te staan. Om drie uur zou het daar hoog zijn. Ik had met Donald # 313 afgesproken. Je 

kent hem wel, die Gullemepper van Maassluis. Hij stond al te vissen vanaf 11.30 uur en had al een gul 

van 54 cm. liggen toen ik aankwam. Dus dat gaf hoop ! Snel mijn hengel opgetuigd en ingegooid, en 

daarna is het een kwestie van afwachten. Nou, dat afwachten ben ik wel gewend, want meestal ga ik 

zonder een stootje te hebben gehad naar huis. Maar deze keer was anders. Ik kreeg al wat kleine tikjes 



op de top die resulteerde in een kleine steenwijting, terwijl Donald er weer een klein torretje uithaalde. 

Maar niet getreurd. De Zweedse Geul zal de Zweedse Geul niet zijn of de Swedish Chef zal er een 

keer een gul uit halen. Tussentijds was het ligt gaan regenen en dacht ik er aan om naar huis te gaan, 

en dat terwijl er een paar lichte tikjes op de top waar te nemen waren. Ik dacht, ja hoor weer zo'n bolk. 

Dus inhalen ! Als je dan wilt binnenhalen en er zit geen beweging in denk je, Shit vast, je komt lost en 

denkt, Shit een berg vuil, en dan .....SHIT, gebonk, GUL. Dan heb je gelijk het volgende probleem. Je 

staat op een plek waar je de vis over een ongelooflijke drempel moet drillen, met de angst de vis te 

verliezen. Vraag dit maar aan Arjan. Want dit is zeker niet zijn favoriete stek. De vis komt steeds 

dichter bij de kant en je weet dat je nog een opstakel hebt waar Peet 1,3 een mooie naam voor zou 

hebben. VASTZITTEN?, ja, nee, ja, nee, bijna, ja, nee en dan toch op de kant. Pffffffffffff. 53 cm. 

wastie. Deze vissessie is dus duidelijk voor herhaling vatbaar dit weekend. De rest van het V-team 

stond door omstandigheden wat later te vissen aan de Glooiing. We horen vanzelf wel wat zij hebben 

gevangen.. Gevist met een lange schuivendewapperlijn a la Donald met pieren.  

Groeten van de Swedish Chef. 

  

  

Donderdagavond 5 maart. Geïnstalleerd in mijn eentje een donker hoekje op de Maasvlakte, maar dat 

mocht niet baten, het D-team wist me te vinden. Vantevoren was ik nog even bij de centrale wezen 

kijken, maar het stroomde nauwelijks en vis was niet te vinden. Daarom met z'n vieren gevist aan de 

Glooiing. Het stroomde ook hier nauwelijks, maar de bot was wel aanwezig, alhoewel alleen de 

kleinere exemplaren zich lieten vangen.  

 
In drie uur tijd er toch een paar weten te vangen, maar echt doorbijten was er niet bij. 

  

Gilles #59  

  



Hoi, 

Donderdagmiddag 3 maart van 14:30 tot 16:30 op de punt van de Pap.bek gevist. Aangezien ik alleen 

ingezouten pieren bij me had heb ik pieren gekregen van een vriendelijke en zeer behulpzame - doch 

niet bij name te noemen - eurovisser (hij was zogezegd aan het werk...). Deze man viste in 5 minuten 

tijd al meer bij elkaar (2 wijtingen) dan ik dit hele jaar bij elkaar heb gevist. Zelf bij afgaand water 

toch nog 1 leuk wijtinkje en een mooie, niet verzilverde, aanbeet. Overigens heb ik tot 2 keer toe mijn 

gevlochten lijn kapot geworpen. Deze lijn was afkomstig van een bulkspoel die 'in de aanbieding was' 

bij een hengelsportzaak die ik toch hoog aansla, maar de lijn zat over de hele lengte vol met 

haperingen (ook op de rol zelf, het lag dus niet aan een braam in de ogen of zo). Volgende keer 

gewoon maar weer een dure lijn.   

Groeten, Cor #180. PS: De naam van die spijbelaar begon met een A. 

  

  

woensdag 3 mrt 

  

  

in de vroege ochtend naar hengelhuis maassluis gereden om aas op te halen. daar trof ik dick  uit 

doetichem aan,we zijn samen naar de dsm gereden. was prachtig weer,zonnetje aan de hemel en een 

zachte frisse wind. na een half uurtje vissen had ik een fraaie bot en een mooie schar aan wal. ik dacht 

nog"dat gaat kaassie worden vandaag". had ik beter niet kunnen denken.gevist van half 10 tot 6,kheb 

nog 1 bot ,1 wijtingkje,en een mini gul bij gevangen,die weer vrolijk rondzwemmen. dick had 1 mooie 

bot van 35, 1 mini bot van een cm of 10 en een stuk of 8 mini gulletjes die ook weer zwemmen. hele 

dag geen last gehad van krabben(het aas zat er na een half uur nog keurig op)totdat ik mn laatste 

hengel op ging ruimen,hing dr toch nog eentje stiekum aan. 

 



al met al een heerlijke dag gehad,lekker in de zon gezeten maar helaas liet de vis het een beetje 

afweten. 

  

groet erik#499 

  

Maandag de eerste maart na een werkweekend maar eens de pieren laten zwemmen. Eerst een tijdje 

aan het Callandkanaal gestaan, maar daar geen beetje gezien. Vervolgens net voor de keerring in de 

Waterweg gaan staan. Meteen nadat ik de eerste hengel had ingegooid beet. Hierna de tweede hengel 

in en zowaar ook direct een klap op de hengel. Aan de dril te voelen was het een mooie vis. Daar ik 

echter ver weg lag kwam ik vast te zitten. Getracht nog na wat te rommelen de zaak los te krijgen 

echter kostte mijn onderlijn met vis. Hierna lange tijd stil. Toen de duisternis inviel, ging het een 

halfuur los. Resultaat drie gulletjes 1 maat en 7 a 8 botten waarvan twee hele mooie. Helaas was mijn 

aas op zodat ik twee uur voor hoogwater moest kappen. Toch een lekkere dag gehad.  

Gr John  #99. 

  

Hallo eurovissers, 

  

Ben gisteravond (01-03-2004) om 20.00 uur er weer op uit geweest. Aas gehaald bij Hengelhuis en de 

waterweg helemaal afgevist. Net voor hoog water kreeg ik 3 aanbeten. 2 hele mooie gulletjes van +-/ 

50/60 cm  

 
en 1 hele grote mooie steenbolk met een hele lange puiaal op zijn kop, schrok me wezenloos, die heb 

ik gelijk in het water gedonderd. Vond het wel een rare vis hoor! 

  

Groetjes Reggie # 169 



 

 

Zondag 29 februari nog even het aas van zaterdag gaan opmaken in de buurt van de blokkendam. Ik 

heb net over het lage water heen gevist. Resultaat : geen stootje.  

Groeten Theo # 48 

  

maandagavond/nacht weer een wezen vissen in maasluis met andrew#311 en m'n vader ben#559. 

over het weer hadden we niets te klagen...wel over de vangsten!!! m'n vader had al snel een 

gulletje....hij had de aanbeet niet eens gezien..vis was wel 20cm groot...en tevens z'n eerste gul(letje) 

dit seizoen. half uur later kreeg ik een mooie aanbeet...dus dacht ik ...hangen..maar helaas helemaal 

niks eraan. vlak daarna kwam armel#230 aanlopen met z'n spullen. en ging naast ons zitten. (die ons 

achteraf  een versnelde loi cursus,gul vangen,heeft gegeven) armel had al zeer snel beet en ving een 

leuk gulletje van een pondje of 2. waarna hij ook nog een bot en een steenbolk ving. andrew had ook 

nog een mooie aanbeet en tikte hem aan...helaas hij mocht hem heel eventjes voelen,waarna 

hij  losschoot. om een uur of 1 s'nachts had ik het wel weer gezien. al met al heerlijk staan 

vissen...alleen geen wilde vangsten. de enigste actie die ik nog had gezien ,was toen we bij de auto 

aankwamen....stond een andere auto naast ons...toen we aan kwamen lopen zagen we 2 hoofdjes 

wegduiken...was vast op mossel aan het vissen hehe. 

  

gr. donald#313 

  

   

  

dinsdag ochtend weer vroeg mijn bed uit om het weer eens te proberen in maassluis. helaas bleef de 

vangst bij 3 grote wolhand krabben en een mooie aanbeet....flinke klappen op mijn top en m'n lijn slap. 

dus ik dacht...dat is een beste....maar helaas er zat niks aan. ben tot 2 uur na hoog blijven staan,waarna 

ik het wel weer gezien had. 

  

gr. donald#313 

  

Vrijdag 27 februari, 

 

Het was s'middags laag water dus ik dacht laat ik het eens proberen aan de Steenen Glooiing. Ik was er 

om 13.30 uur en moest gelijk een paar sneeuwbuien trotseren. Het eerste uur 1 beet gehad en geen vis, 

maar daarna ving ik 3 mooie botten achter elkaar. 2 stuks van ca 30 cm en 1 van bijna 40 cm. Daarna 

was het wederom stil. Ik kreeg het laatste uur nog 1 beetje maar wederom geen vis. Ik heb gevist tot 

16.30 uur met wormen en zagers. Al met al heerlijk gevist!! Volgende week eens proberen aan de 

PPGB of het strandje. 

 

de garoeten Jan # 481 

  



De overgebleven pieren van zaterdag kriebelde bij een aantal Eurovissers en wij troffen elkaar 

maandagavond 1 maart aan de landtong bij Rozenburg richting paal 0. Ricardo#119, Leo#263 en 

ondergetekende visten van ca 18:00 uur tot 23.30 uur. Na bijna hoog water zijn we nog even verkast 

naar de zandplaat iets meer landinwaarts. Resultaat Ricardo 5 Gulletjes en 2 botten, 

 
 Leo 2 botten en ikzelf 2 Gulletjes en 2 botten.  

 



Behalve één exemplaar, waren alle gullen dik onder de maat en zijn weer teruggezet.  Op de zandplaat 

waar het vorige week wel bingo was, viel niets te beleven.  

Groeten, Rob#50 

  

28 februari. 

Zaterdag vroeg vertrokken richting de maasvlakte. Net voor bij Rotterdam sneeuw en niet zo,n klein 

beetje. Toch heel aangekomen ff langs oostvoorne voor de pieren. Aangekomen op de ppgb met 

afgaand water gauw de hengels gepakt en vissen. De aanbeten waren er gelijk mooie maatse 

weitingen. Eenmaal laag water was er weinig te beleefen. Maar lekker blijven staan alleen al voor het 

mooie weer. Toen het water weer begon op te komen kwamen de beeten er ook weer. Opvallend was 

dat de gevangen vis enkel en alleen op de dubbele jojo werd gevangen haak maat 4 en 6. Gevist van 

10:00 tot 20:00 de vangst bestond uit 16 mooie weitingen 6 bolken en een mooie geul van 50 cm en 

nog wat klein spul dat weer lekker rond zwemt  

groetjes danny #536 

  

  

zondag nog even wezen vissen op de papbek  de vangst was weer niet erg goed 

we hadden 19 vissen bijna allemaal gulletjes tussen de 20 en 30 cm en wat wijtinkjes 

en een raar visje zie foto.  

 
kan iemand mij zeggen wat voor visje dit is ik zelf denk 

een misvormd gulletje ik hoor het wel. 

gr.rob419. glenn558. steve 



  

27 februari. 

 

Na nogmaals de stekkengids doorgelezen te hebben, samen met zwager Frans richting Maasvlakte 

gereden. Voor ons iets totaal nieuw. Meestal kiezen wij vanuit Brabant voor het zeeuwse zout. Ook de 

weersverwachting was niet al te best, sneeuw aan de kust en een krachtige NW wind. Gelukkig zat 

men er weer totaal naast. De sneeuw viel bij ons in Brabant en de wind was slechts matig. Op de 

Maasvlakte aangekomen maar "op goed geluk" een plekje gezocht. Gekozen voor het strandje met de 

strekdammen aan het begin van de Stenen Glooiing. Prima plek trouwens met westen wind (sta je 

lekker beschut). gevist van ongeveer 12.00 uur tot 20.30 uur. In totaal 13 vissen gevangen. De vangst 

bestond uit 1 meuntje, 4 gulletjes (ongeveer 20 cm), 5 botjes en 3 mooie grote botten. Behalve de 3 

grote botten zwemt alles weer vrolijk rond. De vis moest wel gehaald worden voorbij de 

strekdammen. En daar er een behoorlijke branding kwam te staan was het niet mogelijk om 1 uur voor 

hoog water tot 1 uur na hoog water deze afstand te halen (kan ook aan onze werptechniek gelegen 

hebben). We moesten ingooien vanaf de bovenzijde van de kiezels. Verder dient ook nog opgemerkt te 

worden dat we vaak een eenmalige (stevige) aanbeet kregen en vervolgens niets meer. Maar 

terugkijkend toch een perfecte dag gehad. Binnenkort maar weer eens terug om ook eens te andere 

stek te gaan verkennen. 

 

Vang ze!!!!! Harrie#572 

  

  

Zaterdag 28 februari gevist aan een in eerste instantie prachtig wit besneeuwde pap.bek van 11.00 tot 

20.00 uur. Het was er vrij rustig. Met de vangsten ook. Eric#57 had 7 vissen (een paar bolkjes en een 

aantal wijtingen), ikzelf René#58 5 vissen (minigulletjes). Hebben verder maar 1 bot zien vangen door 

de "buren". 

Vang ze en de groeten. 

26-02-2004 Donderdagavond 

Vanavond eerst 2 uurtjes aan het calandkanaal gevist en daar redelijke aanbeten gehad maar niet 

kunnen verzilveren in vis. Daarna nog een paar uur aan de waterweg gevist op de Landtong daar 

lekker uit de wind gestaan en af en toe een sneeuwbui trotserend ook weer een beetje ouderwets gevist 

wat de vangst betreft. Gevist met Ricardo, Leo en Armel allemaal hebben we vis gevangen. Zelf had 

ik 6 gulletjes en 1 bot. Dus al met al aantrekkende visvangst.Dit beloofd wat voor de komende 

wedstrijd van een Zaterdag. 

Erik#331 

  

Op vrijdag 20 febr met mijn vismaat Joop (die nog steeds geen lid is) s'morgens om 09.30 u 

vertrokken naar de ppbk., aas gehaald en om 13.00 u lagen onze hengels in het water. Veel oosten 

wind maar geen vis. Op hoog en afgaand water gevist echter in de avond heb ik, aan de wapperlijn, 3 

kleine wijtingkies gevangen. Na het dineren aan het water, zelf worst bakken, verder gevist en zijn we 

toch maar om 03.30 u naar huis gegaan. Wel wil ik Jos, achternaam ken ik niet, bedanken dat hij mij 

voorzag van petroleum, had ik vergeten mee te nemen. We hebben wel lekker gevist, maar de 

vangsten zijn hopeloos. Volgende keer beter. 

 

#Robert 406 

  



  

Hallo Eurovissers, 

Afgelopen zondag met mijn vader naar de ppgb geweest. Toen we daar aankwamen stond de wind 

nog N tot NNO en dat ging nog net. Maar de pieren waren nog niet nat of de wind draaide tot NO en 

na het ingooien kwam het lood per ommegaande als een boemerang weer terug het strandje op. 

Kortom het was bijna geen doen. Nog wel kennis gemaakt en staan praten met Leo # 263. Omdat ik 

van een vismaat hoorde dat er vorige week toch nog wat gullen zijn gevangen vanaf de Rozenburgse 

landtong, besloot ik vandaag, dinsdag, het restant aas op de gaan maken in de Waterweg. Met een 

stevige windkracht 6 tot 7 in de rug, heb ik staan vissen van 1300 tot 1700. Het was een dieptepunt; in 

die vier uur geen enkele aanbeet gehad. De andere vissers daar hadden evenmin vis op de kant. 

Van een Rozenburgse "veteraan" hoorde ik dat er afgelopen twee weken zeer slecht gevangen was op 

die stek hoewel er vorige week nog iemand stond die er inderdaad drie gullen van 50-60 cm uit wist te 

trekken.  

groeten Bert #487   

  

Zondag 22 februari nog even gaan vissen in de berghaven. In tegenstelling tot wat Arthur op Total 

Fishing had gezegt dat er gulletjes werden gevangen daar, ving ik niets. Een man uit Rosendaal die 

later naast mij kwam staan had 1 torretje van +/- 22 cm. Gevist over het hoge water heen met pieren.  

Groeten Theo # 48 

  

Nou heb ik zelf niet gevist de afgelopen zondag, de barometer stond qua vangsten op niks nakkes 

nada, dus geen aas gekocht. 

Maar ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus samen met mijn liefhebbende echtgenote langs de 

Waterweg gefietst, kijken of er vissers stonden ennnnnnnnnn of ze iets aan de schubben hadden. 

Viel dus achteraf best mee, vanaf de stormvloedkering richting de DSM stonden zo een man of 6 die 

toch allemaal aan het begin van het opkomend water in al vrij korte tijd toch wat vis wisten te vangen, 

hetgeen Astrid de opmerking ontlokte "zeker spijt dat je geen aas hebt gekocht zeker", grrrrrrrrrr. 

Leuk om twee fanatieke vissers te ontmoeten die in de bocht bij de parkeersplaats van de DSM 

stonden en helemaal uit Belgie,  Knokke-Heist, kwamen rijden en nadat ik vertelde lid van de 

Eurovissers te zijn, mij een compleet boekwerk (full colour!!) toonden dat ze hadden gedownload van 

de site met alle visstekken etc. 



Ronny  Parton -geen familie- en Ruben Vyncke hadden al de nodige kleine torretjes gevangen en 

Ruben ving er net weer eentje terwijl ik langsfietste zoals jullie op de foto's kunnen zien. 

 

Dit gulletje was netjes gehaakt en werd keurig teruggezet en niet teruggegooid. Ik wou dat alle vissers 

zo netjes met de vis omgingen die ze niet meenamen. 

Hoop dat ik deze twee echte vissers vaker op onze stekken zal aantreffen. 

Wachten is nu op volgend weeke-end op de 2e wedstrijd. 

  

Strakke lijnen,   STIPO # 97 

  

Jeuk, uitslag, hallucinaties: verschijnselen die ik na 7 weken geen vis niet onder de duim kon houden. 

Dus vrijdagavond naar de Maasvlakte getogen en heb daar van 20.00-23.00 gevist. Een vrijwel lege 

Papegaaienbek voorspelde niet veel goeds. Ik ben gaan vissen aan de Stenen Glooiing met 2 hengeles, 

één met drie lange onderlijnen met rollood en één met de paternoster met ankers. Op de eerste ving ik 

12 visjes en op de tweede 3. Iedere keer als het ging stromen en het lood verschoof kwamen de 

aanbeten. De vangst? Geen vissen boven de 20 centimeter dus alles terug. 4 botjes, 1 wijting en 10 

minigulletjes. Maar de ziekteverschijnselen zijn verdwenen en zaterdagavond gaan we weer knallen!! 

  

Gilles #59     

  

  

zaterdag lekker weer naar de ppgb geweest. 

de vangst bestond uit 6 weitingen 1 maatse en 4 bolkjes en 2 baarsjes. hoor een ieder klaagen ,maar ik 

weet niet beter dit is mijn eerste jaar om op deze manier te vissen. wat mijn erg opvalt dat het onder 



elkaar erg gezellig is. en dat is bij het wit vissen wel anders hoor, daar zien ze je liever gaan dan 

komen. dus laten we lekker zo door gaan dan komt het met de vangsten ook wel weer goed  

groetjes Danny #536 

  

maandag weer eens  in maassluis wezen vissen met m'n vader(ben#559) 

over de vangst kan ik zeer kort zijn. m'n vader helemaal niks...alleen gras. ik had 1 bot en weer eens 

een zooi gras voor de verandering. 

  

gr.donald#313 

  

Ben zondag over hoog water ff in het calandkanaal wezen vissen. D'r kwamen twee onvolgroeide 

mini-wijtinkies op de kant, eigenlijk te triest voor woorden. Heb voordat ik begon nog ff bij een aantal 

vissers gepeild maar niemand had iets gevangen. De wind was ook vrij heftig, zelfs met de wind in de 

rug viel het tegen. Heb uiteindelijk toch nog een plekkie uit de wind weten te vinden, achter de kering. 

Het positieve van de dag was dat je toch altijd wel weer iemand tegen komt die dan toevallig ook weer 

lid is, in dit geval kwam Armel met z'n kind ff kijken. Ik hoop dat er binnenkort weer ergens een 

opleving in de vangsten komt. Komen er tenminste weer veel vangstberichten en foto's binnen! 

 

groetjes Elbert#265 

  

  

FF een kort berichtje  

Vanmorgen de 22é naar de ppgb gereden had nog wat aas (bedankt Henk ze deden het nog 

steeds) ,chico 263 mijn  Border Collie maatje meegenomen, helemaal doorgereden naar het eind ,daar 

was nog redelijk in te gooien ,maar de wind draaide al snel zodat je daar ook je lood weer haast terug 

kreeg opt strand, nog ff staan te praten met Bert 487 en zn vader Adrie 520 later kwam Armel 229 met 

de kleine 229 langs maar toen was ik al aan het inpakken over de vangsten het was helemaal niks 

allemaal t/m a.s zaterdag en dat de vangsten beter zijn. 

  

Grtz en allemaal vangszeeeeeeeee Leo en Chico #263 

  

  

Heel fanatiek om 01:00 in de nacht van zaterdag op zondag uit bed gekropen en mijn vismaat 

opgehaald in Maassluis. Het plan was om bij de berghaven te vissen in HvH, maar daar stonden al een 

paar collega vissers. Dus daarom naar de andere kant van de berghaven gereden en de spullen vlakbij 

het vispaleis uitgepakt en een windschermpje neergezet, want dat was wel nodig met die koude n/o 

wind. Na even ruzie te hebben gehad met de petromax lamp lagen de lijnen vrij vlot in het water. En 

toen werd het stil..... Een half uurtje na hoog water een beetje actie, het bleek een klein gulletje te zijn. 

Deze terug gestuurd met de vraag om de rest van de familie te halen. Dit resulteerde even later in een 

steenbolk en daarna werd het weer helemaal stil.... 



Om 5:45 de boel maar ingepakt, want er gebeurde niets meer. Erg jammer, maar de volgende keer dat 

ik midden in de nacht ga vissen is in het tongen-seizoen! 

Groeten, John #439 

beste eurovissers. 

 

zaterdag 21 februari wezen vissen van 11.00 tot 17.00 uur aan het eind van de blokkendam. vangsten 

waren een wijting, 4 steenbolkjes waarvan 3 ondermaats deze zwemmen weer vrolijk verder. en een 

torretje van 30 cm. nog kennis gemaakt met erik 331 en mathijs, vond het heel leuk dat ze ff kwamen 

kijken. hun gingen verder vissen op de ppgb. zelf vroegtijdig gestopt met vissen. ik had de wind recht 

in mijn gezicht, zodat het water met kracht tegen de blokken aan gesmeten werd.(warmtepakken zijn 

ideaal maar je moet dan wel de rits dicht houden) dit resulteerde in een heerlijke koude zee douche. 

drijfnat en na vier keer GVD maar naar huis gegaan. de verwarming in de auto hoog aan, bibberend 

nagenoten van deze visdag. 

groetjes ron 462 

  

21 feb op het Beerkanaal geweest samen met Hans 262, Erik 334 en Rafael nog geen lid. De drie 

genoemde allemaal 1 bollukkie en ik zij de gek had wel 6 vissen, waarvoor ik wel heel erg ver moest 

gooien. Gezien de huidige vangsten valt het niet eens tegen. 4 wijtingen waarvan 1van 38 cm, had ik 

bijna Armel te pakken, 1 bolk en een bot van 33 cm.  

 
Dus voor mij niet eens zo`n gekke avond. Slappe lijnen Willem 32  

  

vrijdag weer wezen vissen in hvh op het ponton. 

de vangst was zeer goed...not!!!! nog geen stootje gehad. heb m'n spullen gepakt en ben naar de pier 

gereden,om daar m'n geluk te beproeven. nog ff staan praten met peet,theo en armel die bezig waren 



met vrijwiligers werk van de gemeente......(gras snoeien in de waterweg) ben later naar achteren 

gereden....waar ik net zo veel ving als op het ponton...niks dus. 

  

zaterdag weer wezen vissen op de pier van hvh. 

de vangst was nu een stuk beter. 10 kilo vuil aan m'n lijn(is dit een eurovissers record???) maar de 

vangst was weer triest....geen stootje gezien. maar ik geef de moed niet op...ga maandag weer 

proberen. is ff kijken of het in maassluis wil lukken. 

  

gr. donald#313 

  

Zaterdag 21 Februari  

Eerst zijn wij bij Ron #467 wezen kijken. Hij had toen al een dikke wijting gevangen. Nadat wij bij 

Ron#467 hadden gekeken ging ik met mijn vader van 1uur tot 3uur op de ppgb  vissen. We hebben 

niet veel gevangen één steenbolkje maar.Die heb ik zelf gevangen met behulp van pappa 

natuurlijk. het was lekker druk en naast ons stond iemand uit utrecht.  

 
Toen we terug naar huis gingen hebben we nog even bij Ron#467 gekeken. 

 Groeten Erik #331 en Mathijs 

  

20-02 naar het water getrokken,ondertussen betalendt lid geworden fototoestel bij. 

gevist van 19.00uur tot 24.00 niks gevangen. 



er rust toch geen vloek op jullie (onze) club want dit is de eerste keer dat ik niks ving. 

mijn broer lachte al toen hij die kamera zag,dat ding gaat niet meer mee. 

gr john 553 

  

Donderdag, 19 februari ondanks de straffe NO-wind met Michiel#164 naar het Beerkanaal geweest. 

Daar sta je perfect met deze wind. Laag water, dus de hoge wal genomen, waar je geen last hebt van 

de stenen. Gevist van 19:00 uur tot 00:00 uur. De vangst was matig één gulletje, één zeebaarsje en één 

Bolk. Michiel helaas niets, maar toch lekker gestaan en genoten van de prachtige avond. Michiel krijgt 

van mij binnenkort ook “boootjestherapie” 

 Groeten Rob#50 

  

Ik wil bij deze weg alle beroeps vissers bedanken voor het leegvissen van de noordzee . 

Je vangt gewoon zo wat niks meer ,iedere visser praat er over . Het is zwaar klote ,hier en daar wordt 

er nog wel wat vis gevangen ,maar het is niet veel en groot allemaal. Behalve Donald uit Delluuft met 

zijn maat trekken er nog wat leuke gullen  uit . Hoe die dat doet ik weet het niet ,het zal wel komen dat 

die uit Delluuuuft komt . Maar goed, we zouden gaan knallen op de pier met Theo en Armel en ik 

,Donald zat op de Steen stijger . Nou ik had net zo goed naar me nest kunnen gaan ,want het was klote 

. Wat wel gaaf was dat Theo een lekker porsie nasi had mee genomen voor ons . Dus dat hebben we 

eerst in onze holle kies staan douwen . Tering wat was dat lekker . Over het vissen ,moet ik ook nog 

wat kwijt . Heb je geen last van een hond die om je heen loopt tijdens een viswedstrijd ,dan zwemt er 

wel 1 steeds voor je neus langs . Hoe gek word je dan ,we hebben nog een stok in het water gegooid 

naar hem ,maar hij schrok er niet van . Nee zeg komt die 2 tellen later gewoon die stok aan wal 

brengen ,schiet mij maar lek . Maar goed de zeehond was op een gegeven moment pleite, dus konden 

we gaan knallen , nou dat hebben we gedaan . Maar het enigste wat we vingen was een groente tuin 

,en niet zo zuinig ook ,nee we konden er niks uit trekken. Nergens werd er wat gevangen ,toch stonden 

er een zooitje vissers op de pier hoor . Ben trouwens weer een zooitje tering zooi kwijt daar wordt je 

ook achterlijk van . Rob en Donald kwamen ook nog even kijken ,Donald had ook niks gevangen op 

de steen stijger omdat er 1 tje stond te klootzakken ,is die maar weggegaan . Ik had trouwens nog een 

akkefietje met een mede visser ,ik moest namelijk een plekkie voor Theo vrij houden omdat die een 

kwartiertje later kwam ,nee zeg komt er een lul aan op de brommer en wil naast ons gaan vissen ,dus 

ik zeg tegen die gozer joh kan je ergens anders vissen ,want er komt een visser van ons hier staan en 

die wil ook bij ons vissen . Nee zegt die gozer........... DUSSSSSSSSSSSSSSSSS. Dus ik blijf 

netjes  en leg het hem nog een keer uit . Zeg die lul weer.............. DUSSSSSSSSSSSSSSSSSS. En zeg 

vervolgens , ik sta hier nu als eerste............... DUSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ik blijf hier vissen . Toen 

zei ik wat tegen die lul ,wat ik hier maar beter niet op kan zetten,anders krijg ik weer boze berichten . 

En meneer starte zijn brommer en vertrok met hoge snelheid , Wat ik hier mee wil zeggen is ,dat je 

ook eikels als vissers tegen komt aan de waterkant zeg . Was zeker levensmoe of zo .hahahaha eikel. 

Maar goed we zijn om 4 uur geloof ik nog even bij onze Sjaak Nuit langs geweest op de Berghaven. 

Die stond lekker uit de wind te vissen ,had ook nog niet veel . Dus even met Sjaak ouwehoeren en toen 

zijn we naar huis gegaan . Maar om een kort verhaal lang te houden kap ik er nu mee ,anders begin ik 

op Theo  te lijken. 

  

de Groeten van Theo, Armel ,Donald,Rob en Peet.  

  



  

Maandag, 16-02-04. 

Om kwart over vijf komt Bas v.d. Gijze als eerste bij mij aan en al gauw volgen Jan Groenendijk en 

Leonard Groeneweg om nog even een bakkie te doen en de spullen bij Bassie in de wagen te doen. 

Half zes zijn we naar Halko Biesheuvel en Siem Reedijk gegaan die al op de boerderij van Halko 

stonden te wachten. Beide en beetje zenuwachtig want Gul hadden ze nog nooit gevangen eigenlijk 

niet eens gezien kan je nagaan hoe gespannen deze mannen waren. Kwart voor zeven kwam de 

Specialist van Ahoy aanvaren door de sluis van Stellendam en waren Leon en Kees Laban ook 

gearriveerd, dus spullen de boot op en varen maar.Alleen de mannen uit Zoetermeer waren wat te lang 

op bed gebleven, en moesten we toch nog een kwartiertje wachten. Eenmaal iedereen aan boord, Ja 

Hordijk was al in de binnenhaven opgestapt, zijn we vertrokken. Op zee vertelde de schipper wat de 

plannen waren, naar de veertig mijl want daar zouden we wel een visje vangen. Om half tien begon het 

te kriebelen, de motor werd wat minder gezet en rustig werd het wrak opgezocht. Na het seintje van 

"zakken maar"ging het aas voor de eerste keer naar beneden.Jan hielp de nieuwelingen door te 

vertellen wat ze moesten doen en toen ging het los. Siem die nog nooit een gul gezien had ving er 

gelijk een van zo'n 80 cm, na het onthaken ging die gul de kist in en heeft Siem er wel een tien 

minuten naar staan kijken alsof hij niet geloven kon dat hij die gevangen had. Iedereen aan boord ging 

"los"en overal kwamen mooie grote gullen omhoog. Leonard ving er een van 94 cm en bijna 8 kilo, en 

Jan naast mij had ook een beer in de kist, de lengte weet ik niet maar dat die zwaarder dan 8 kg was 

dat geloof ik direct. Bassie bleef met pilkers vissen en bleef tussen het vast zitten ook goed vangen. 

Leon zat de eerste vijf driften telkens vast, maar daarna ook alleen kwam er vis mee naar boven. Jan 

ving tussen door ook nog een bolk van veertig cm dus ook een record. Dik en Geer die hoorde je niet, 

alleen als er meer dan 1 gul tegelijk naar boven kwam hoorden we zware zuchten, en opmerkingen 

van: deze is echt groter dan 94 cm. Of dat echt zo was heb ik niet mee gekregen maar dat geloof ik 

niet. Jan Groenendijk bleef ook zijn woordje mee spreken wat de vangsten betrof. Hij verspeelde in de 

morgen nog en shad, die een half uur later weer uitgespuugd werd door een gul die Geer ving, raar 

maar waar. Halko kreeg het pas om een uur of 1 naar zijn zin toen die 1 gul meer gevangen had dan 

Siem. Kees Laban stond de hele dag te lachen, die had ook nog nooit zo'n mooie dag meegemaakt. 

Met het terug varen, hebben we de vis schoon gemaakt, en bij aankomst verdeeld. We hadden 101 

gullen en 23 bolken te verdelen. Al met de het was een echte wereld dag. En heb ik nu nog maar 1 

vraag .................. Jan wanneer weer namens iedereen. 

Arjan 

  

Na ons (mijn broer en ik) eerst te hebben afgevraagd of het wel verstandig was om vrijdag de 13e te 

gaan vissen kwamen we tot de conclusie dat bijgeloof voor bijgelovige mensen is en we dus moesten 

gaan. De weersvoorspelling was immers gunstig. De plek stond ook al min of meer vast want er 

werden recentelijk wat vangsten gemeld bij het Calandkanaal. Na eerst een rondje te hebben gemaakt 

langs het Calandkanaal en de Waterweg en informeren bij vissers hoe het ging zochten we wat minder 

geïnspireerd een visplekje. De berichten langs de kant waren niet gunstig. Al vrij direct na het 

ingooien van de eerste hengel stond die te dansen. Het bewijs van hongerige vis. Om een lang verhaal 

kort te maken; de hengels hebben veel staan dansen. Het vervelende was dat al die beetbewijzen 

verzilverd werden met vis. De uiteindelijke buit was maar 9 wijtinkjes per persoon. Wellicht dat 

iemand mij kan verklaren waarom er wel veel bewijs van vis was maar er weinig op de kant kwam. Er 

was wel sprake van schone haken doch pas nadat de hengel lang in het water had gelegen, dus de last 

van krabben viel wel mee. Ik viste verder met haakje nr. 2 aan haaklijnen van 0,35 diameter en lengte 

ca. 50 cm. Als er iemand is die kan aangeven wat we beter kunnen doen dan staan we hier graag voor 

open. Toch een leuke visdag gehad. Dansende hengels die veel beloven en ondanks dat weinig vis 

geven doen een visser toch in vreugde leven. 



Vriendelijke visgroeten 

Ruud 

  

  

Afgelopen zondag begon het toch weer te kriebelen; ik had nog zo´n 50 pieren en wat zagers over en 

daarom toch maar samen met mijn dochter naar naar het strandje tussen de Stenen Glooiing en de 

PPGB gereden. Het zat er al aardig vol met vissers maar daartussen toch nog een plekkie kunnen 

vinden. Ik hoorde wel dat er slecht werd gevangen en er nagenoeg geen aanbeet te zien was. Gevist 

vanaf een uurtje of elf tot half drie. Inderdaad weinig actie.  

 
Dochterlief bemande de hengels en ving op haar eerste "zoutwatersessie" toch nog twee botten. 

grtz Bert #487  

  

  

Via deze weg wil ik vooral de beroepsvissers hartelijk danken. Door het volledig leegvissen van onze 

wateren, weet ik dat ik vanaf nu iedere keer voor Jan met de korte achternaam naar de waterkant ga. 

Op vrijdag middag ben ik voor de meeting (verzorgt door Joop Folkers in de Viskeet van zeevis 

vereniging Ter Heijde) nog op het strand aldaar gaan vissen. Wat betreft het vissen, kan ik zeggen dat 

het huilen met de pet op was. Gelukkig kwam Ron # 467 nog langs. Deze had zijn kans waar genomen 

om 2 vliegen in een klap te vangen. Hij komt vanuit het achterland en kan dus niet zo makkelijk en 

vaak als ik gaan vissen. Hij had samen met zijn vrouw een kamer gehuurd in het hotel achter het duin, 

onder het mom van Valentijn. (Jaja, je wilde gewoon naar de meeting natuurlijk !!!!) Dus terwijl zijn 

meisje heerlijk in bad lag stond Ron naast mij zich te verbijten. Had ik nou maar een hengel 

meegenomen zei hij. Tot op dat moment had ik nog niets gevangen. (maarja, dat is voor mij niets 

nieuws zou Arjan zeggen). Gooi je onderlijn eens in die stroomlijn DAAR zei Ron. Zo gezegt zo 

gedaan, en direkt een paar leuke tikken op de top. Bij inhalen leek het of er een gulltje aan zat, maar 

halverwege schoot hij eraf vanwege te kleine haken. Gauw een andere onderlijn met grotere haken 

eraan gezet en ingegooid. En je voelt hem al aankomen "geen beet meer gezien " . Op een bepaald 



moment ging Ron weer naar het hotel, want zijn meissie zal wel doorweekt zijn na dik anderhalf uur. 

Kort daarna ging het water weer opkomen en aangezien ik op een strekdam stond, was het 

terugtrekken geblazen. Daarna nog een half uurtje op het strand geprobeerd iets te vangen, maar 

helaas. Een troost is dat de meeting in de viskeet meer dan top was. Op de zondag erna heb ik het nog 

eens dunnetje overgedaan op het strekdammetje aan Ter Heijde. Resultaat 1 klein botje en iets wat ik 

nog nooit had gevangen of zelfs gezien. Het leek net een rups, heel grillig en met harige poten zoals 

rupsen hebben. Helaas ben ik niet in het bezit van een digicamera, dus kan ik niet laten zien wat het 

was. Gelukkig was het weer perfekt. Tot zover dit korte berichtje.  

Groeten Theo # 48 

  

  

Hallo allemaal. 

Zaterdag naar de ppgb geweest. Daar aangekomen met laag water aan het einde van de ppgb. Daar 

stond een caravan met een aantal mensen uit Groningen zij vertelde dat het niet zo best was. Maar 

ja toch de hengels opgetuigd en vissen maar. Over de vangst kan ik het kort houden 3 weitingen die 

allen weer lekker zwemen en 1 mooie bot. Zaterdag toch maar weer die kant heen.  

Groetjes allen Danny #536 

  

Zaterdag wezen vissen op de ppgb s,ochtens van 6.30 tot 9.00 . 

Het begon lekker na 10 min al een vlinke tik  een zeebaars van 52 cm daarna nog 2 leuke wijtingen ,2 

groote krabben en nog wel een paar keer beet gehad maar niet weten te verzilveren. Het enigste min 

puntje was dat ik 3keer vast heb gezeten maar dat is het risico als je op de kop gaat zitten. Misschien 

dat ik het deze week nog maar een keer gaat proberen ,je vangt nou tenminste vis en al is het nog niet 

echt gullemans het is toch iets . 

Groetjes leo 372. 

  

Hallo vissers, 

  

Even een dubbel berichtje van mij. 

Zaterdag 14 februari weer eens sinds jaren op de P.p.g.b. wezen vissen. Vroeger vaak geweest en ook 

gevangen, vooral schar, maar sinds de slechte periode daar niet meer heen geweest, omdat H.v.H. mij 

meer vis opleverde. De weg erheen is wel een stuk eenvoudiger geworden, maar doordat ik het mezelf 

te moeilijk maakte (oude wegen ingeslagen) was ik pas om 10.30 uur daar. Ben gaan vissen op een 

oude bekende plaats voorbij de parkeerplaats voor het hek. Lekker lang blijven staan tot 21.30 uur. 

Goed weer en geen enkel loodje verspeeld, dus gewoon geen zin om thuis te gaan zitten. Vangst viel 

helaas tegen, slechts 1 zeebaars en 2 bolken met een gezamelijke lengte van zeker 40 cm. De andere 

vissers op dat strandje verging hetzelfde alleen een stuk verderop verspeelden ze het ene loodje na het 

andere.     

  

Vandaag maandag 16 februari vrij, dus moest ik weer gaan vissen. 



Deze keer gekozen voor mijn vaste stekkie in H.v.H.in de buurt van de containers voor de D.S.M. Het 

stekkie is in ieder geval ook van het weekend bezet geweest door een stel visplekverziekers. Dit kon ik 

zien aan de hoeveelheid teringzooi,inclusief een lege champagne fles, die ze achter hebben gelaten. 

Het bord "Verboden te vissen" zal hier denk ik niet lang meer wegblijven. In ieder geval hengel 

opgetuigt en rond hoogwater gevist met "jojo" en een grote haak, waarmee ik gokte op die ene grote 

gul, die voorbij kon komen. Ik weet dat het hier zeker mogelijk is. Later ook nog een poosje op wat 

kleinere soorten gegokt. Vangst: 0 grote vissen en 0 kleine visjes. Hoewel ik weet, dat jullie zeker 

aanwezig waren, heb ik geen enkele eurovisser ontmoet, maar ja ik ben ook nog niet zo bekend. Dat 

komt wel bij de uitslag van de volgende comp.wedstrijd van 28 februari.     

Groetjes en vang ze, 

  

Peet de Hagenees #360       

  

  

Zaterdag en zondag p.p.g.b gevist 

Zaterdag omstreeks 13.00 uur aangekomen, daar kwam ik Henk 394 en Janet 395 tegen, wagen ernaast 

geparkeerd en uitpakken, het was net laag geweest , dus rustig 1 hengel opgetuigt en ingegooid dub. 

jojo haakje 2 , Henk zij dat het rustig was afijn ouwe pieren er aan en naar het topie kijken.na tien min 

eerste aanbeet indraaien en ja hoor daar kwam de eerste zeebaars (lees baarsje) naar boven,mooi 

gehaakt dus die kon gelijk weer terug toen een steenbolk een behoorlijke , en daarna nog 3 zeebaarzen 

1 maatse en wat steenbolken ,daarna rustig maar dat gaf niet want Janet riep dat de panne koeken klaar 

waren, dan heb je ff geen tijd om te vissen (nog bedankt he Janet) daarna allemaal verhuist naar boven 

, inmiddels was ook rob 419 ernaast gaan zitten het werd steeds drukker maar ook gezelliger Henk riep 

Leo controle een record vis rob ving 5 harige meun van 27 centimeter  foto's gemaakt en die kon weer 

terug het water in, Henk had ook al zijn bolk record inmiddels geëvenaard toen kreeg ik een vorsen tik 

op mn k2 eerst dacht dat tie vast liep maar het was een bot van haast 40 cm ,ff daarna nog een keer 

was het zijn 1 cm kleinere broer 



 
 ,daarna werd het rustig af en toe nog een bolk +/- 1 uur ben ik naar huis gereden ff geslapen daarna 

vrouw hond en caravan achter de auto (Yvonne en Chico in de auto natuurlijk hahahahah)en weer 

terug ,naast Henk en Janet geparkeerd en daar stond inmiddels ook Peet 1,3 die ook al ergens anders 

gevist had ,Chico onze bordercollie had gelijk een nieuwe visvriend ,heb de de hele tijd Peet belaagt 

door kuilen om hem heen tegraven hahahahaha heb ik hem geleerd , leuke dag  gehad na nog wat 

steenbolken en een paar behoorlijke wijtingen gevangen te hebben zijn we om  +/_ 16.00 uur  gestopt 

na een leuke en gezellig dag te hebben gehad nauw visvrienden allemaal tot aan de water kant 

en natuurlijk vangszeeeeeeeee Leo #263 

  

Vrij.13-2 Om 12.30 naar de pap.bek gereden waar een aantal mensen uit Gouda stonden en 

Martin#431 uit Groningen die mij al vertelden dat het hopeloos was,toch maar proberen en inderdaad 

de eerste 4 uur geen stootje gezien en met schemer redelijk met wat wijting,steenbolk en wat torren en 

een bot van 40cm en met donker helemaal over.Toen kwamen jos#121,Leo#163 en Armel#230 nog ff 

een bakkie doen die hadden aan het beerkanaal gestaan met hetzelfde verhaal hopeloos.Za 14-2 

overdag redelijk gevangen met een uitschieter een bolk van 37cm.Om 14.00 kwam Leo#263 er ook bij 

staan en later ook Rob#419 welke ook nog een nieuw eurovissersrecord wist te vangen een 5-dradige 

meun van 27cm en nu ook weer in donker het weinig leven.Zo.15-2 al vroeg begonnen en er zat geen 

leven in toen Arjan#8 en Peet#1,3 kwamen voor koffie waarna Arjan naar huis ging en Peet nog even 

bleef vissen.Leo#263 kwam ook nog maar ff vissen dus zijn Janet en ik maar tussen ze in gaan zitten 

want een d-teamer en een v-teamer naast elkaar dat kan niet goed gaan  



 
Peet ving nog wat bolken Leo had wat wijtingen en bolken Janet had wat bolken,wat wijtingen en op 

het einde nog een mooie zeebaars en ikzelf wat bolken en kleine baarsjes.gr Henk#394 en Janet#395 

  

Zondagmorgen de 15de ,ben ik wezen vissen met mijn aardsrivaal. We begonnen op de mooiste plek 

op de Maasvlakte. Een uur of 6 vlogen de onderlijnen richting Engeland. Wij dachten ,als hier niks 

gevangen wordt dan is het nergens wat . Nou het enigste wat we naar boven haalde waren legen haken 

, een krabben invasie was er volgens mij aan de gang op de bodem . Maar goed, me maat(smurf ,ja die 

kleine man ) ving natuurlijk als eerste weer een gulletje . Dan wil je niet weten wat je allemaal moet 

aan horen aan de waterkant. Zoiets van , jij kan toch niet vissen , je heb visles nodig ,enz enz enz . 

Daar word je ook gek van hoor ,wou hem eerst een knal geven ,maar ja kan je ook weer niet maken . 

10 minuten laten trok ik ook een gulletje eruit ,krijg je gelijk weer te horen dat die van hem groter was 

. Lekker belangrijk he ? Nee zeg, gaat die een onderlijn er aan doen met 8 haken ,want hij moest en 

zou  van me winnen . En ja hoor hij trekt er weer een wijting uit , Ach ja ,als hij maar blij is.Ja toch 

,niet dan  . Maar goed het was niet veel op die plek, dus zijn we verkast naar de Papbek . En daar 

stonden natuurlijk Henk en Janet ,met hun caravan . Eerst maar een bakkie gedaan bij hun ,en toen ben 

ik daar maar gelijk mee gaan vissen . Die kleine man uit Heienoord durfde niet meer te vissen tegen 

mij, en is naderhand naar huis gegaan Ik kon daar gelijk mijn nieuwe hengel uit proberen . Gooid 

lekker dat ding zeg ,maar niet zo ver als mijn k9 hengel . Maar maakt niet uit want ik vis altijd met 1 

hengel dichter onder de kant . Heb nog het 1 en ander geleerd van Henk om zonder weerhaken en lood 

lifter te vissen . Dan trek je namelijk je onderlijn en lood makkelijker door de kleirand heen . 

Trouwens ,wat zat het vol met vissers daar zeg ,er kwam nog een nieuw lid aan zetten . Even kennis 

mee gemaakt ,weet alleen zijn nummer niet meer. In die geest van 450 geloof ik . Na een uur dat ik 

daar zat kwam Leo en zijn vrouw ook nog vissen . En ja hoor daar kwam ook gelijk zijn trouwe 4 

voeter op me af lopen . Ik weet niet wat het is ,maar die beesten komen altijd op mij af .hahahaha. Nou 

vis ik eigelijk niet graag met een D teamer, het liefst helemaal niet. Maar voor Leo maak ik een 



uitzondering , was het een ander dan had ik zijn hengels in drieeen  gebroken  .hahaha   We hebben 

lekker staan ouwehoeren allemaal en lekker gevist . Was heerlijk weer trouwens ,en ik ben om 12 uur 

weer naar huis gegaan . Had trouwens nog wat steen bolken en wijting gevangen ,allemaal met een 

loppie . De verre worpen richting de Beerkanaal ,ving ik geen klote. Maar ik ga nu stoppen met 

schrijven ,begin zowat op Theo te lijken met me verhaal . Volgende week maar weer proberen ,en ik 

weet al waar. Slappen lijnen allemaal!!!!! 

  

Gr Peet , uit Delluuuuuft   

  

Beste Eurovissers. 

  

Vrijdag 13 feb op zaterdagavond zijn wij (robert 408 en cor 409 ) wezen vissen op ;s-Gravenzande . 

we begonnen met hoogwater haakje 6 en 150 pieren . Na 20 minuten kwam het eerste botje binnen, die 

1 uurtje later zal worden begroet door drie anderen soortgenoten 1+3=4 botjes 1 voor robert die zat 

met gele bezemafhouders en cor 3 en die zat met rode bezemafhouders . Buiten de matige vangst was 

het toch een lekker avondje vissen op het mooie zanderige 's-Gravenzandense strand. 

groetjes robert en cor . 

  

Zaterdagavond maar weer eens geprobeerd op het Calandkanaal met neef Benjamin. Over de vangst 

kan ik kort zijn, neef had twee visjes t.w. een bolkje en een zeebaarsje en ondergetekende beleefde een 

dieptepunt in zijn visloopbaan en zag helemaal niets. De overgebleven pieren maar weer gekookt. 

Lekker in de tonijnsalade. Bedankt voor de tip Theo. 

Pierre den Hartog nr. 150 

  

hallo effe een berichtje  van het front andrew 311 en donald 

313 zaterdag avond weer eens wezen vissen ik was om een uur of 5 op de pier in hvh en had na 

ongeveer een uur vissen in eens een lekkere aanbeet denk zo das mooi nou dat werd hem dus niet een 

hele tijd geen aanbeet gehad en ondertussen was donald ook aan geschoven immers met z'n twee is 

wel zo gezellig en niet veel later had ik dus weer een fikse aanbeet en dat was wel raak lekkere 

klappen op me hengel denk das een mooie 



 
  en zie hier het resultaat een gul van 65 cm mag er toch wezen in deze barre tijden dat was het ook 

gelijk weer op een kleine beton ellendeling na dan 

  

groetjes andrew 311 en donald 313 

  

Hoi Marcel, 

  

Hier toch nog even mijn vangstbericht van donderdagavond. Om een uur of vier waren we bij het 

Calandkanaal. Rob en Leo waren er ook al, eerst even gekeken waar we zouden gaan staan. Na wat 

overleg besloten vlak voor de vuurtoren op de linkerkant van de Landtong te gaan staan. Gelukkig was 

het heerlijk weer en vrijwel windstil. Al snel bleek dat het niet heel wild zou worden, we konden geen 

beet registeren. Het zou om 19.07 uur hoogwater worden. De krabben waren wel zeer actief, je kon na 

tien minuten absoluut nieuw aas (we visten met pieren) aanbrengen. Dit werd trouwens gedurende de 

avond minder. 



Pas ver over hoog water heen, om een uur of acht ving ik twee wijtinkjes. 

 
 Ze waren aan de maat, maar zeker niet groot. Mijn pieren waren om negen uur op, dus ben ik in gaan 

pakken en naar huis gegaan. 

Hopelijk is het volgende week een stuk beter! Anders kunnen we net zo goed gezelligheid gaan 

beleven in de kroeg! 

  

Groeten, 

  

Leendert. 

  

Hallo 

Donderdagavond 13/02/04 met 2 man gaan vissen op de Maasvlakte aan de stenen glooiing.Gevist van 

23.00h tot 4.00h. Laagwater omstreeks 0.30h. Samen hadden we 13 botten,de meeste van een mooi 

formaat , 1 wijting (20cm) , 10 zeebaarsjes (20-25cm) en 16 torretjes (20-25cm). Geen enkele maatse 

rondvis , dus zwemt alles weer. 

  

DE NOORDERWIJKSE GULLENMEPPERS 

  

Beste Eurovissers, 

 

Donderdag 12 februari zijn we er weer met het D-Team op uit getrokken richting Europoort en wel het 

Callandkanaal om precies te zijn, net voor het haventje. Aanwezig waren (v.l.n.r.): Leendert #315, Leo 

#263, Rob #50, Erik #331 en uw plaatselijke verslaggever. Het was rustig weer met af en toe een 

mistbankje en volgens de getijdetabel was het rond 18.40 uur hoogwater en rond 2.45 uur laagwater. 



Iedereen, behalve Erik die een mooie wijting als verjaardagscadeau kreeg aangeboden, had een visje. 

Zelf ving ik slechts één wijting in het ver weg gelegen water.  

 
Dichtbij zat geen vis maar wel een opstakel waardoor ik een stuk lood verloor. Zoals gewoonlijk 

waren de vangsten dus weer om te huilen, maar de tranen waren van de pret. 

 

Groeten, 

 

Michiel 

  

Donderdagavond, 12 februari aan het Calandkanaal getracht de wijting te vinden. Dat viel niet mee. Ze 

zaten weer ver en een poging voor bot onder de kant moest je steeds weer opnieuw met vastlopers 

bekopen. Daar wordt je ook niet vrolijk van. Op de vijf aanwezige Eurovissers (Erik, Leo, Michiel, 

Leendert en ondergetekende zijn in mijn aanwezigheid 7 vissen gevangen. Maar ik ben dan ook om 

22:00 uur gestopt. 



  

Maar als vanouds een superavond gehad met goed weer, veel geouwehoer en lol. En daar doen we het 

toch voor? De vis komt vanzelf wel weer en er is nog altijd de bootjestherapie. Volgende keer toch 

maar naar de PPGBK? 

Groeten Rob#50 

  

Hallo Eurovissers, 

Na de leuke vangst van vorige week vrijdag, ook vandaag weer vol verwachting naar de PPG-bek 

gereden en samen met mijn vader, Adrie #520,  een stekkie gezocht op het strandje naast de 

glooiing. Om 06.00 uur (HW 07.25) de eerste pieren en zagers te water gelaten. Pas na drie kwartier 

kwam de eerste aanbeet en kon mijn vader een steenbolk op zijn konto bijtellen. Vervolgens viel het 

stil en om 08.00 hebben we de spullen opgepakt en zijn een kleine 50 mtr verder gaan staan om te 

kijken of het daar misschien beter was. Maar ook daar bleek het niet veel beter. Pa ving nog een 

botje ter grootte van zijn haak maar dat was het wel. Geen enkel beetje te zien. Om een uurtje of 

tien besloten we nog eenmaal in te gooien en het daarna maar voor gezien te houden. Maar die laatste 

worp maakte de dag nog enigszins goed, want plotseling kreeg mijn vader een geweldige klap op de 

hengel. Eerst keek hij nog verbaasd naar zijn buurman in de veronderstelling dat de lijnen in elkaar 

zaten. Maar bij de buurman was geen enkele beweging te bespeuren. Nogmaals een klap op zijn 

hengel en toen wist tie "ouwe" wel hoe laat het was. Het bleek een mooie zeebaars van 50+ cm. 



 
 Daarna zijn we toch nog een uurtje blijven staan maar er zat geen enkele beweging meer in. Ook bij 

de vissers verderop bleek het huilen met de pet op, niemand had nog een visje weten te verschalken. 

groeten, Bert #487 

  

Heb op 11/2 op de stormvloedkering landtong gestaan vanaf 12.30 tot 17.00 geen stootje dat is nu 

vierde keer in successie.Men heeft gelijk ik kan niet vissen.Ga nu om 12.00 uur naar de pap.bek Hoop 

op beter... 

 vr.gr.#432 kees  

  

Hoi! 

  

Donderdag staan te vissen met mijn schoonvader Willem van 18:00u tot 23:15 ter hoogte van de DSM 

nabij Hoek van Holland. Rond het hoge water wel wat aanbeet gehad, maar de gehele avond niets 

gevangen. Wel tot 3 maal toe een haakje verloren. Het leek alsof de krabben met een heggenschaar 

bezig waren... Kortom: een teleurstellend resultaat, maar al met al toch lekker staan te vissen.   

Gilbert #480 en Willem 

  

Donderdag 12-02 

Dit keet een zeer kort berichtje. 

Donderdagavond hebben we (Rob#50,Leo#263,Michiel#164 en Leendert#315) aan het 

Callandkanaal gestaan van 18.30 tot 00.00 uur zelf heb ik 2 aanbeetjes gezien en geen vis en de rest 

had 1 a 2 wijtingen. Dus al met al is het gewoon knudde als je net voor en na hoog water ga vissen 

daar. Helaas is dit dus mijn eerste keer dit jaar dat ik geen vis heb gevangen. Maar hopend dat de vis 

binnen afzienbare tijd weer terug komt. 



  

vangze Erik#331 

  

Een eerste bericht van een nieuw lid Danny #536. 

Woensdag 12 februari 

Na een aantal maal in de nieuwe waterweg en het calandkanaal geweest te zijn ,toch maar eens naar de 

ppgb geweest. Eerst even wat info gevraagd bij Leon#1 Leon nogmaals bedankt daar voor.  Even naar 

maassluis effe pieren wezen halen en op naar de ppgb. Aangekomen op de ppgb ,wat een mooie stek 

zeg maar waar nu vissen. Aan het einde stonden er twee te vissen vader en zoon uit eindhoven(jongens 

wie heeft er gewonen) zij hebben het een en ander uitgelegen over hoe en waar te vissen. Na een 

praatje hengels opgetuigd en het aas er aan gooien maar ,we begonen met laag water af en toe beet . 

Aan het einde van de middag begon het water op te komen en begonen de aanbeten lekker te komen,na 

een 5 uur te hebben gevist bestond de vangst uit 7 weitingen en 4 steenbolken en 2 zeebaarsen en de 

nodige k.. kraben. 

A.s zaterdag nog maar eens die kant heen. 

allen de groeten en vangse en ga zo lekker door.  

  

Eindelijk na al die wind en regen weer eens richting pap.bek gereden. Windje in de rug in de morgen 

en vissen. Tijdens het afgaande tij liep het als een dolle veel kleine vis. Echter na een uur was 

het afgelopen  toen af en toe nog een visje tijdens het opkomende water nog een paar visjes gevangen 

vooral kleine baars en gulletjes. Omstreeks 17.45 uur, begon het echter te regenen en kwam het met 

bakken uit de lucht. Aangezien ik een hekel heb aan nattigheid (niet alle nattigheid), maar gekapt en 

warmere oorden opgezocht in het oosten.    

Gr John #99. 

  

Gisteren 10-02 zijn we vol goede moed naar de landtong gereden, om te proberen na de storm van 

zondag een gulletje te verschalken. we hebben geviste van 15:00 uur tot een uur over hoog heen 

ongeveer half zeven. Over de vangsten kan ik eigenlijk vrij kort zijn, er stond zoveel wind (NW) dat 

een beetje gewoonweg niet te zien was maar goed. Ondergetekende: 3 x bot waarvan een van 37 cm en 

twee hele kleintjes (ze zwemmen weer vrolijk rond) vismaat John: helemaal niks. Omdat we nog een 

grote hoeveelheid aas over hadden zijn we nog even naar het strandje bij de papegaaienbek gereden en 

hebben we daar nog staan vissen tot 21:30. Daar bleven de vangsten voor mijzelf uit.Vismaat John had 

onder de kant nog wel wat kunnen verschalken hij ving 1 wijting 1 torretje en 1 zeebaarsje. al met 

al..niet echt super dus..... We hopen op betere tijden. 

  

Groeten Maurits #336 

  

Vrijdag 6 februari weer eens een keer lekker gevist. Gevist van 12:30 tot 16:30. Windje in de rug, een 

beetje nat maar wel om de zoveel tijd een visje op de kant. In totaal 9 wijtingen, 1 bolk en een mini-

botje weten te vangen. De wijtingen waren flink aan de maat.  Heb gestaan tussen het strandje en de 

pap'bek. Toen ik beneden op het zand stond twee keer m'n onderlijn door de kleirand moeten trekken. 



Met hoog water boven op het dijkje gaan staan en vanaf die positie draaide ik m'n lijnen een stuk 

gemakkelijker binnen.  Heb Theo #48 nog ontmoet die lekker onder z'n paraplu-tent kon schuilen. 

een goede vangst, Elbert Willems #265 

zaterdag 7 feb. wezen vissen op de ppg bek. de wind was hard,en op een buitje in de ochtend 

na,hebben we een zonnige dag gehad. over de vangsten kan ik errug kort zijn. 1 zeebaars van bijna 40 

cm. en 3 gulletjes van toch wel 25 hele centimeters per stuk,die weer vrolijk rondzwemmen. 

 
 verder was het krab,krab,en nog eens krab.. je haak was kaal voordat de vis in de buurt kon komen. al 

met al wel een leuke dag. 

  

groet erik #499 

  

Vrijdag 6 februari wezen vissen op de papagaaiebek, het zag er stil en bijna verlaten uit toen ik daar 

aankwam, er stonden 4 mensen te vissen,  en dat zegt wel genoeg voor de vrijdag met opkomend tij 

denk ik. ik heb van 10.30 tot 18.00 gevist.  Ik had vis maar daar heb je ook alles meegezegd, de buit 

bestond uit  3 zeebaarsjes van 20 cm, 1 steenbolkje,4 wijtingen en  3 gulletjes.  Het meeste spul zwemt 

weer rond omdat het van mini formaat was. 

Willem T #28  

  

Ik was effe uit mijn doen van de week. Normaal ga ik toch zeker een keer of  2 a 3 vissen per week, 

maar door alle grieperigheid, weersomstandigheden en studie had ik maar tijd voor 1 keer vissen deze 

week. Ik was al gebeld door Arjan # 8. Over een plek aan de zuidzijde van het Callandkanaal die hij 

ontdekt had. Dat wilde ik dus wel een keer gaan proberen. Dus op vrijdag, vroeg in de middag richting 

Europoort gereden. Na even zoeken dacht ik de plek gevonden te hebben. Afslag Engeland, rechtdoor 

bij de bocht een weggetje rechts, aan het eind kom je aan een grasveldje aan het water, had ie gezegd. 

Nou dat klopte ! Dus de wagen met de neus in de wind, de achterdeurtjes open, hengels optuigen en 

vissen. Dat het op zo'n moment regent is niet zo erg, want dan planten we er gewoon een plu bij en 

staan we helemaal droog. Wanneer je dan de 2 ingeworpen hengels inhaalt en merkt dat je als een huis 



vastzit, denk je nog zoiets van nouja pech. Maar bij de volgende keer de beide hengels ophalen weer 

vast, denk je, Arjan bedankt :-(  Wanneer je je onderlijnen van beide hengels kapottrekt, is dit een 

mooie gelegenheid om te verkassen. Bij deze dus. Op naar de Papagaaienbek. Onderweg bedacht ik 

mij dat de papbek op vrijdagmiddag al vol zou staan. Maar bij aankomst bleek het tegendeel waar te 

zijn. Bij aankomst stonden er wat roodpakken. FF gauw de wagen geparkeerd en de hengels 

geinstalleerd. Wanneer je dan op inspectie gaat, blijken die roodpakken ook Eurovissers te zijn, want 

zo'n badge springt er wel uit. Rechts van mij stonden Eric # 57 en Rene # 58 met hun maat Jan en aan 

de linkerkant stond Elbert # 265 die kort geleden betalend lid is geworden (goed zo jongen). De heren 

hadden al een paar wijtingtjes gevangen. Dus dat gaf hoop. Maar Theo zal Theo niet zijn, dat hij niets 

vangt en zo ook deze keer. Je word er toch moedeloos van als Elbert links van je leuke wijtingen staat 

te vangen en jijzelf krijgt nog geen tik. Dus rond vijven alles weer ingepakt en terug richting eerste 

plek, want Leon had imiddels gebeld dat hij daar met Sjaak stond. Op de terugweg werd ik gebeld 

door Arjan met de vraag of ik nog ging vissen vandaag. Ik vertelde hem dat ik op ZIJN plek was 

geweest en wat voor feest het daar was geweest. Hoezo????? vraagt ie. Na uitleg zegt hij, ja maar je 

bent ook op de verkeerde stek geweest. Okee, dus na extra uitleg toch op de (goeie) plek aangekomen. 

Daar stonden Leon, Sjaak en 2 Belgen al te vissen. De Belgen stonden er al de hele dag met 0 vis, dus 

de conclusie was : topstek !. Wederom de neus van de wagen in de wind en vissen. En nu begint de 

ellende pas! Sjaak begon al dat hij geen voorslag bij zich had en dus niet voluit kon gooien. Dit dat 

maakte hem direkt een D-teamer (kort onder de kant visserij). Leon had al een keer een probleem met 

een boot gehad. Het schip nam met de boeg zijn lijn mee zodat deze om een groene boei werd 

meegetrokken. Uiteindelijk heeft hij alles weer kunnen ophalen en weer opnieuw kunnen ingooien wat 

hem weer in het volgende probleem manouvreerde. Het lood raakte het water nog niet of direkt vloog 

er een meeuw in zijn lijn. Deze gereincarneerde D-teamer zorgde er voor dat hij echt goed verstrikt 

raakte in de lijn. Het enige wat Leon kon doen was rustig de lijn inhalen en zorgen dat de meeuw ( lees 

D-teamer ) niet verzoop. Tegen de tijd dat de meeuw aan de kant was en op het talud getild was had ik 

mijn dikke handschoenen al aan en ging ik de meeuw bevrijden.  

 
 Eenmaal vrij vond de meeuw het geen probleem om ongedeerd weg te vliegen. Hij had wel een grote 

bek, maar dat is bekend bij D-teamers. Als je dan zoiets als Leon meemaakt, dan zet je ff je hengel 

gauw weg. Neem nou van mij aan dat je dat niet moet doen. WANT !  Nog geen minuut later horen 

we een hoop gekletter en ligt Leon's hengel onder aan het talud. Hij (Leon), is met gevaar voor eigen 



leven (want het talud is daar echt stijl) naar beneden geklauterd om zijn hengel redden. Vissen is 

daarna voor Leon over omdat er 2 ogen van de hengel en de spoel van de molen beschadigd zijn. 

Daarna ga ik voor de eerst keer weer ophalen. En ja hoor weer zo vast als een huis, waarop ik dacht, 

leuke stek.  Op dat moment besluit ik om te stoppen en komt de ontdekker van die plek aanrijden ( 

Arjan).  Natuurlijk zijn er op dat moment meerder redenen aan te geven, waarom het niet lukt op die 

plek, maar ik had geen tijd om ze aan te horen en ben dus naar huis gegaan. Een opmerking van Arjan 

is die dag goed geweest en dat is dat hij zei dat ik niet op de goeie stek stond.  Groeten van Theo # 48 

beste eurovissers, 

   vrijdag 6 februari naar de europoort gereden met mijn vismaat alex    eerst naar avi-centra ff aas 

halen, daarna bij de strekdammen voor    de stenen glooing gevist en daar had alex een torretje verder 

was    het daar nix we zijn toen naar het eind van de blokkendam gegaan    om het daar te proberen na 

enkele torretjes en een zeebaarsje was    het raak bij mij een flinke dreun op de hengel en een gave 

dril,    {waarbij ik de vis eerder moest inhalen dan de zeehond die daar    met zijn dikke kop constant 

in de buurt rondzwom en de vis zeker    van me had gestolen) kon ik een gul landen van 54 cm 

 
 een persoonlijk record voor me vanaf de kant. verder hadden we niks    meer gevangen we hebben 

gevist van 1200 tot 1730 een gave dag    in dit hondeweer.  

groetjes ron#467 

  

Vrijdag 6 feb van 05.30 tot 12.00 gevist aan de PPG-bek met een straffe wind in de rug. Omdat het 

voor mij een nieuwe stek was en er zo vroeg ook nog geen andere vissers aanwezig waren bij wie ik te 

rade zou kunnen gaan, heb ik op goed geluk daar maar een stekkie gezocht om de zagers te water te 

laten. Ik had me vooral wel even verdiept in de stek op de DZV site. Gelukkig, zo bleek achteraf, 

had ik een lekker stekkie uitgezocht want ik verspeelde daar geen enkele lijn door vastzitten en had 

bovendien een gevarieerde vangst met vijf botten, drie gulletjes, drie wijtingen, drie steenbolken en 

een puitaaltje. 

# 487 Bert   



  

Donderdag D-DAY 

Zoals gewoonlijk zijn we donderdag weer vertrokken naar de waterkant.Echter het weer was bar en 

boos in Rotterdam.Eenmaal aangekomen bleek het op de ppgb droog te zijn,Leo had zijn eerste 

wijtingen (geen kleintjes)al gevangen met het hoge water.Snel mijn hengel opgetuigt en voor ik het 

wist lag ik in het water.Mijn tweede hengel lag op 10 meter uit de kant en hier ving ik mij eerst 

doublet meuntjes 21.5 cm .Helaas geen record werd mij later verteld door Michiel de recordhouder 

.Leo wist nog een aantal visjes tevangen en werd dan ook de winnaar van de avond. (dat wordt wat 

met de voorsl. N.K kust) ben blij dat hij in ons korps zit.Leon kwam ook nog even buurten en voor we 

het wisten gaf de klok half twaal aan dus ben ik na een lange dag weer huiswaarts gekeerd. 

Gr Ricardo#119. 

  

Dondermiddag  naar de p.p.g.b om met mn d-team maten  te gaan vissen ,eerst ff aas in Maassluis 

opgehaald.toen  naar de maasvlakte,  rond 16.00  in de stromende regen de eerste hengel in het water 

(onderlijn natuurlijk) dubbele jo-jo haakje 2 , pieren en zagers als aas, boven gevist water stond nog 

hoog,binnen een uur 5 wijtingen er uit ,rond 18.00uur melde de tweede d-teamer Erik zich en ff later 

Ricardo ,Leendert en Michiel ,inmiddels naar beneden verhuist, en veel lullen en weinig vissen, de 

aanbeten waren ff rustig , af en toe een wijting bolk en Ricardo twee meunen,naast ons stonden nog 

twee eurovissers uit Arnhem, en later op de avond kwam er nog iemand naar beneden rennen die dacht 

dat de roze buurt op de maasvlakte was he Leon !!!!!!! ( ik ga daar beslist niet vissen in mn roze 

visoveral) levens -gevaarlijk,om 13.00uur alles weer ingepakt en met als resultaat 14 grote wijtingen 4 

steenbolken en een klein gulletje maar die zwemt weer,  Ok vis vrienden misschien tot ziens aan de 

waterkant en natuurlijk allemaal vangzeeeeee  

grtz Leo#263 

  

donderdag avond weer eens wezen proberen op de pap.bek. na vorige week leuk gevangen te hebben 

was het vandaag een stuk minder. de harde wind schuin in de zij maakte het vissen behoorlijk moeilijk 

we zijn dan ook niet langer gebleven dan 3 uurtjes het resultaat  2 steenbolken  1 meunje 4 gulletjes 4 

zeebaarzen 25-35 cm 

gr. glenn. steve. rob419. 

  

Donderdag 6 feb hadden de dames een avondje onder elkaar, en moest ik het veld ruimen richting 

waterkant, balen dus !! Rond 16.30 aangekomen op de Stenen Glooiing waar het water nog volop 

hoog was en de regen op de auto kletterde, dus geen haast . Even later waren de omstandigheden wat 

beter dus de 5 meter Sumo uitgezet met een dubbele dwarrellijn, haakie 4, nylon hoofdlijn. Een mond 

vol details maar, oh ik vergeet nog de hele avond afgaand water dus. In het begin niet veel actie, maar 

gestaag kwamen de beten op mijn hengel  en dat ging de hele avond zo door, muv wat tussenpozes 

waarin er ff niks te zien was. Hele avond droog weer gehad en weinig last van de harde wind. 



 

Resultaat: 4 torren, 5 wijtingen, 2 zeebaarsjes, 1 bot , 1 meun en in de laatste trek een scholletje. 

Ik zag in de auto pas dat het nog te vroeg was om naar huis te gaan en besloot dat D-team is te gaan 

zoeken voor wat controles. Die vond ik op de Papegaaiebek en daar heb ik nog tot 23.30 staan 

ouwehoeren . Leuke avond gehad ! 

gr Leon #1 

  

06-02-2004 

Donderdagavond 

Gisteravond  met lekker weer (anders dan ze opgegeven hadden) naar de maasvlakte gereden om te 

vissen. Het bleek er al druk te zijn met andere eurovissers oa 2 heren uit Arnhem(deze hebben 

toegezegd dat ze betalend lid gaan worden) Ricardo,Leo,Michiel en Leendert. Rob had afgezegd ivm 

onverwachte bezigheden elders. We waren benieuwd wat de vangt zou gaan worden .  Toen aan het 

eind van de avond de balans opgemaakt werd bleek deze nog niet eens zo tegen te vallen. Er waren 

diverse doubletjes gevangen van wijting en ook wat torretjes. En daarnaast ook lekker wat maatse 

wijting en een enkele steenbolk en vijfdradige meun. Rond de klok van 22.30 uur werden we nog met 

een bezoek vereerd van Leon#1. Hij had naar bleek een stukje verderop gevist en had ook leuk 

gevangen. 

Gr. Erik#331 

  

dinsdag 3 feb. weer eens wezen vissen in maassluis kan zeer kort over de vangst zijn...helemaal niks. 

alleen maar dood gras en waterpest aan m'n lijn. had beter volgens mij m'n feeder mee kunnen 

nemen,had ik mischien nog brasem gevangen. 



  

gr. donald#313 

  

hoi hoi medevissers, 

 

Wij, en dan bedoel ik mijn vismaatje Kees #482 en ondergetekende zijn woensdagavond wezen 

vissen  op het strandje tussen de Steenen Glooing en PPGB, en de vangst viel tegen!! Dit hadden we 

ook een beetje ingecalculeerd maar toch als  er dan weer bent dan heb je altijd hoge verwachtingen!! 

We waren er om ca. 16.15 uur en besloten eerst een leuk stekje aan de PPGB te proberen!! maar na 

een aantal keren vast te hebben gezeten en geen vis te zien zijn we snel verkast naar "ons" strandje. Er 

waren nog een man of 8 op dat idee gekomen en ons favoriete stekje was al bezet .........helaas. We 

hebben gevist tot ca. 22.30 uur en de vangst was als volgt; 4 wijtingjes, 1 meun, 1 zeebaarsje, 1 bot 

(ca. 25 cm) en 1 steenbolk. genoeg variatie maar te weinig in aantal!! .......maar al met al toch een 

leuke visavond. De vis is alleen maar gevangen met zeepieren!! 

 

Vangse..............de garoeten # Jan 

  

Woensdag 4 februari 2004 van 16.00 uur tot 23.00 uur gevist op het strandje tussen de Stenen 

Glooiing en de Papegaaienbek. Over de vangsten kan ik vrij kort zijn: enkele mini-wijtingen, een 

steenbolkje, een zeebaarsje en een bot. Met andere woorden, nagenoeg nihil dus. We hebben wel onze 

nieuwe strandmolens (Mitchell Nautil 7500 GV) kunnen uitproberen en deze voldoen prima. Los van 

de harde zuidwestenwind in de rug, was het weer prima. Droog en zeker niet koud. Echter, dit laatste 

is misschien wel de reden dat er op dit moment bijzonder weinig vis wordt gevangen. Ik ben dan ook 

bang dat we deze winter maar snel moeten vergeten. Op naar het voorjaar en de zomer in de hoop dat 

we dan weer leuk bot, zeebaars, paling en tong kunnen vangen! 

Kees #482 (en Jan #481). 

 

 

  

Vandaag, 4 februari 2004 mijn overgebleven aas van zondag ff opgevist aan het Calandkanaal ZZ. 

Gevist van ca. 12:30 uur tot 15:30 uur. Opkomend tot hoog. Als je ver kon gooien valt er een aardig 

wijtting te vangen. Alleen met hoog water was het zo goed als over. Pieren waren veruit favoriet 

boven zagers. De foto toont de vangst aangevuld met enkele vissen van twee vriendelijke buren die 

voor de Gul gingen. Ik zag er één verspelen verder niets gezien. 



  

Dus mannen de wijting is weer in aantocht! Groeten Rob#50 

  

Zondag na eerst een berengezellige 1e wedstrijd gevist te hebben na het biertje in de Veerheuvel gelijk 

maar even als krampenezen onderling nog ff naar het Calandkanaal gegaan. Leo #163 enArmel #230 

en auteur van dit bericht #121. Nog een poging gedaan om Gilles mee te lokken maar die wilde alleen 

nog maar naar Brabant! 15:45 lagen de lijntjes weer in het water, echter ik moest het tot drie maal toe 

m´n lijntje afgooien voordat Leo me erop wees dat ik m’n “ogen” maar eens na moest kijken. En ja 

hoor topoog kapot en deed nu prima dienst als mes! Nadat Leo reeds z´n eerste wijting op de kant had, 

had ik pas m´n spullen weer voor elkaar en zat  Armel nog te dromen van z´n tweede plaats. Al snel 

volgde bij mij ook het eerste visje en kon ik eindelijk voor het eerst op deze dag een vis onthaken. Nou 

ja waar het uiteindelijk op neer kwam is dat we met z´n drietjes in 1 uurtje bijna meer vis vingen dan 

in 4 uur met een ploeg van 48 vrouw en man. En dat deed weer een beetje goed! Groet Jos #121 (p.s. 

lekker molentje zo´n Daiwa 4500 EMBLEM pro had ik tien jaar eerder moeten doen) 

 

 

Donderdag (29-01) toch maar even wezen testen of ik nog wel kon vissen, en of het de moeite waard 

is zondag te komen, wat dus niet nodig bleek te zijn... Eerst ff op de pier in Hoek van Holland gestaan, 

maar daar werd ik zo gezandstraald en het water kwam zo hoog, dat ik maar besloten had terug te 

fietsen naar de Berghaven. Daar bleken de beten ook in een keer een stuk duidelijker zichtbaar. Na niet 

al te lange tijd mocht het eerste gulletje van het seizoen 2003-2004 verwelkomen. Verder mocht ik 

nog drie steenbolkjes, een klein wijtinkje en een zeedonderpadje onthaken en weer terug zetten. 

Helaas had ik geen fototoestel bij anders was het zeker een eurovissersrecord geweest. Verder was het 



een dag met veel, heel veel wind. En ondanks de korte tijd (19.00h- 0.45h) dat ik bij de Berghaven heb 

gestaan een zeer lonende visserij. Hopen dat we zondag ook zo veel vangen.  

 

Groetjes Jeroen #302 

  

Donderdag 30 Januari 

  

Vanavond een paar uurtjes gevist aan de ppgb lekker droog weer en een straffe wind in de rug. 

Waarom het niet drukker was vraag ik me eigenlijk af totaal stonden er ong. 6 man tevissen. De vangst 

bij mij was leuk wat de diversiteit betreft. nl  van de volgende soorten allemaal 1 exemplaar gevangen: 

driedradige meun, bot,steenbolk, wijting en last but not least zowaar een gulletje van 47 cm 

tegenwoordig ben je hier al blij mee normaal vang je ze de laatste tijd niet groter dan een centimeter of 

25. Dus wat dat betreft lijkt het er op, dat de wat "grotere" vis weer een beetje begint terug te komen. 

Wat wel opviel is dat er dicht onder de kant kleine wijting en gul en aardig wat bot gevangen werd. 

 
 Verder wil ik iedereen die een zondag meedoet met de wedstrijd in het Calandkanaal veel vis 

toewensen.  

Erik#331 

  

28 januari 

  

gevist op de papaaiebek bij het strandje van 16:00 tot 18:15.. veel wind maar moest toch mijn aas 

opmaken die ik de dag ervoor gekocht had.. aantal keren hard beet gehad twee keer kunnen 

verzilveren 1 x gul van 47,5 cm  en 1 x zeebaars van 42 cm en nog drie redelijke steenbolken.. toen 



snel om 18:15 ingepakt want ik was helemaal ondegesneeuwd.. al met al mag ik niet klagen met zo'n 

vangst 

gr. Dani 

  

Op 27 jan van 10.15 tot 13.30 gevist in het Beerkanaal, een voor mij nieuwe stek. Met als aas 

zeepieren, steekzagers en zandspiering hebben we zowel dicht onder de kant als verder weg en zowel 

met wapperlijnen als paternosters geen enkele keer beet gehad. (Steur)krabben waren echter wel 

ruimschoots aanwezig; binnen vijf minuten de haak geheel kaalgevreten. En zoals al op de site onder 

stekken is aangegeven....pas daar op voor de pilot-bootjes die dicht onder de kant varend je hele spul 

in het water proberen te trekken!!! Daarna maar naar de Rozenburgse landtong gereden om te kijken 

of het daar beter was. Daar aangekomen hoorden we van de vier vissers, die daar al een tijdje stonden, 

dat er nog niets was gevangen en dat er zelfs geen enkele aanbeet was gezien. De visspullen maar niet 

meer opgetuigd maar ingepakt en naar huis gereden. Volgende keer beter. 

Bert #487 en Adrie #520  

  

zaterdag, 23 januari 2004. 

  

Strandhengelwedstrijd gehouden van 09.00 tot 13.00 door  HSV. "Brittenburgh", voor de interne 

competitie. Er werd voornamelijk met pieren gehengeld, en met afgaand water. De vangsten waren in 

het algemeen redelijk tot goed en voor sommige zeer goed. Tijdens de wedstrijd werden Botten en 

gulletjes (zowel kleine als grote) gevangen. Al met al een leuke visrijke en zonnige dag,  

georganiseerd door de "Brittenburgh 

  

Op maandag 26 januari ben ik toch nog even een hengeltje gaan ingooien op de pier van Scheveningen 

vanaf 15.00 uur. Er stonden al vier mannen te vissen, waarvan er 1, alleen een paar torretjes had 

gevangen. Ik zal niet zeggen dat hij die heeft meegenomen. Na een uurtje zonder beet dacht ik, ik ga 

het eens proberen op de voerplek van die karpervissers van zaterdag en binnen 10 minuten had ik een 

klein visje met oranje en witte strepen. Hierna heb ik niets meer gevangen tot 17.00 uur toen ik naar 

huis ging. Toen ik eenmaal thuis was, wist de Swedish Chef te vertellen dat dit een clownvisje was, 

waarop ik zei dat ik er helemaal niet om kon lachen. Hij zou er wel ff een lekker gerechtje van maken, 

zei hij en zie het resultaat hieronder  



 
 Ik moet zeggen dat het niet vies smaakte, zo'n Sushi.  

Groeten Theo # 48 en de Swedish Chef. 

  

Zaterdag middag (24 januari) ben ik met een vriend van me gaan vissen aan de waterweg in Maassluis. 

Begonnen vlak bij de haven, maar door de stroming en de vele waterplanten aldaar (enkele kilo's 

geoogst in een half uur) zijn we een stuk richting Hoek van Holland gegaan. Hier ook veel stroming, 

maar geen groenvoer! Toen de stroming iets minder werd stond meteen één hengel flink te klapperen. 

Het was een mooie gul van rond de 55 cm, de eerste voor 2004! Hierna verdween de stroming 

grotendeels en bleven aanbeten helemaal uit, totdat het weer terug begon te stromen. Weer een flinke 

klap op de hengel en weer een gulletje, deze iets kleiner als zijn voorganger. Gevist van 16:00 tot 

21:00 met pieren. 

 

Groeten, John #439 

Vrijdag naar de Maasvlakte gereden om weer eens lekker te gaan vissen met een zachte Zuidewind in 

de rug heb ik klein gulletje een schar en 7kleine baarzen gevangen.Leo die ook van de partij was heeft 

ook lekker staan vangen hoeveel weet ik niet precies om 21:45 zijn we weer naar huis gegaan.Zondag 

naar de Papagaaienbek gegaan om de laatste pieren op te maken, vanwege het lekkere weer heb ik 

mijn zoontje ook meegenomen.Hij heeft het naar zijn zin gehad omdat we samen 7 wijtingen,1bot en 3 

steenbolken hebben gevangen om 16:00 uur zijn we naar huis gegaan tijdens de terug reis heeft Mike 

zijn ogen maar even dicht gedaan van vermoeidheid. 



 
Groetjes Armel #230 

  

zaterdagmiddag wezen vissen met andrew#311 op de pier van hoek van holland. ondanks de 

tegenvallende vangst konden we heerlijk pootje baden op de pier,waardoor we moesten verkassen 

richting baken. andrew had 1 gul van ong.3 pond en een wijting met een halve bek..die weer zwemt ik 

zelf had 1 mooie wijting van een cm of 35 die weer vrolijk verder zwemt. 

  

gr. donald#313 

  

Beste collega vissers, 

  

Mijn vismaten en ik worden ook treurig van de vangsten langs de nederlandse kust en gisteren 

(zaterdag avond) zijn we naar de maasvlakte getogen om daar ons geluk eens te proberen, leon had een 

leuk stukje geschreven en we hadden de hoop op ook zo'n visavond. Na zo'n 4 uurtjes vissen hebben 

we met 3 hengels 25 visjes gevangen. een tiental bolkjes een tiental wijtingen 1 zeebaars van 35 cm. 

Geef de moed dus niet op en blijf proberen, ik geloof dat de vangsten nu het kouder wort iets beter 

worden. 

  

Groet Ed uit Zoetermeer. 

  

Hallo medevissers, 



Zaterdagmiddag rond een uur of 5 met z’n drieën naar de papegaaienbek, ’t was er best wel druk maar 

we konden nog een plekje vinden. Het begon best wel leuk, Gerwin ving een meun, Rene ving 3 

gulletjes en ik zelf een gulletje en een wijting. Rond een uur of half 8 werd het stiller en daar bleef het 

bij..  

Ton #172 

  

Een 1ste vangstbericht van een nieuweling. Vis reeds een 8tal jaar in het europoortgebied en zeeland 

maar tot nog toe heb ik enkel geprofiteerd van de  vangstberichten van anderen. Daarmee is hier ook 

een einde aan gesteld. Heb zaterdag 17jan gevist in de Europahaven met vriend Cyriel net naast 

het  nieuwe bedrijf dat zich hier vorig jaar vestigde. We hebben elk minstens 50x  beet gehad van 

steenbolk, wijting en vooral zeebaars. Zelfs met laag water  rond cc 17h00 hadden we elke 2min beet. 

Bij hoog water liet de zeebaars het  afweten en vingen we samen 4 mooie botten en een schol. We 

waren erg  verbaasd over de toegankelijkheid nog van deze stek. Vorig jaar meermaals  goed gevangen 

zelfs enkele mooier gulletjes. Reden te meer om deze zaterdag terug te gaan. Resultaat hek gesloten en 

geen  toegang meer mogelijik.Eventjes geprobeerd aan de centrale zelf met enkele  kleine wijtinkjes 

als gevolg. Maar bij het verlaten van dit gebied stonden  we voor een gesloten hek dat wel op afstand 

bediend werd en via intercom  geregeld werd. Wel ik nodig iedereen uit om dit hek via deze weg open 

te  krijgen en die intercom eens te proberen. Er staat nergens een verbodsbord  dat je er niet mag 

komen. Het hek is om 21h nog open en om 24h dicht en  dan????.....  . Dan rondgetoerd naar 

papegaaienbek, callandkanaal, waterweg nergens werd een  visje gevangen. Uiteindelijk nog 3.5h 

gevist bij de Berendrechtsluis in  Antwerpen met als resultaat 1 postzegel. Volgende week hopelijk 

betyer??  

 

Groetjes Guy uit Belgie 

  

zaterdag        24-01-04 

 een prachtige dag   een visdag zal het worden, met goede moed naar ouwerkerk gereden met wat, 

regen  daar aan gekomen  stond de zon te schijnen , was niet zo druk maar het water was onder de kant 

,  met de wind erop zal het niet meer lang duren,  als het water hoog staat nog wat getreuseld.   maar 

het was niet zo vetten pot  dus mijn broer,  <<<<<<<<<nico>>>>>>en <<<<<<<jan>>>>>>>>>. 

vooraan die hadden rond de 13 bot gevangen. achterin die hadden er twee   gevangen  ik dus jan ook 

twee,  ik was blij en  nico niet droop af  je kan altijd winnen zegt, met  toch de genen die dit leest 

begrijp me  ik hoor hem, nog wel een keer   

jan no:49-------- nico 51.-----------.  

  

  

Op zaterdag 24 januari ben ik wederom naar de Noorderpier van Scheveningen getogen, in de hoop 

een visje te vangen. Nou, wederom tevergeefs. Om een uur of 12 kwam ik aan op het einde van de 

pier, alwaar ik direct Pierre de vriend van Arjan trof. Hij had Arjan al aan de lijn gehad en hem verteld 

dat er niets gevangen werd ( hij had nog maar 1 klein scharretje vanaf vanmorgen). Ik dus gelijk Arjan 

gebeld, waarom hij dat niet even had gemeld. Dan had ik ook niet helemaal naar Scheveningen hoeven 

rijden. Verder stond er ook een oud baasje uit Deluuuuuuuuuuuuft, die ik al eens een paar keer in de 

hengelsportwinkel Rothfusz was tegengekomen ( hij had vanaf vanmorgenvroeg 2 gulletjes en 2 

meuntjes ) en 2 karpervissers. Ik probeerde nog uit te leggen dat de kans op karper hier wel heel erg 

klein was, maar ze wilde het toch proberen. Ik zag ze zelfs nog met zo'n radiografisch bestuurbaar 

bootje wat boilies op een voerplek brengen, maar toen dacht ik, ik ga het niet meer uitleggen. Maar 

goed, zoals altijd, de biertjes in de aanslag gezet en de hengels opgetuigd. Na het ingooien werd het 



dus een kwestie van afwachten. Nou, dat heb ik dus ook gedaan,dat afwachten. Tot 16.30 uur. Op een 

gegeven moment kwamen er rechts van mij 2 mannen vissen op nog geen 10 meter afstand. Nou moet 

dat geen probleem zijn met goed weer of TOP-collegavissers zoals de V-teamers naast je, maar dit 

werd niks, bleek al na 5 minuten. Na uitpakken en optuigen, bleek uit het materiaal en de 

werptechniek dat ik daar problemen mee zou krijgen. En ja hoor, over mijn lijnen. Daardoor heb ik het 

enige visje van de dag (een meuntje ) net voor de kant verspeeld. Nou is dat niet zo erg, maar als je nu 

hoofdzakelijk binnenwatervisser bent en wat minder ervaring hebt met zeevissen, schroom dan niet 

om te vragen hoe het werkt en ga zeker niet zo dicht op een ander staan als er ruimte genoeg is. Je ziet 

dat soort vissers geregeld voorbijlopen en naar je spullen kijken, maar iets vragen ho maar. DUS BIJ 

DEZE, heren vissers, schaam je niet en durf gewoon eens op een andere visser af te stappen en dingen 

te vragen. Niet dat je daar dan altijd gelijk meer door gaat vangen ( want ik had vandaag ook geen vis 

), maar je leert er altijd wat van. Verder zag ik die Pierre de hele tijd naar de Zuiderpier gluren of daar 

wat gevangen werd. Nou is de Zuiderpier van Scheveningen favoriet, maar ook daar werd niets 

gevangen en zat men geregeld vast als een huis. Toen het om 16.30 uur hoog water was, ging het zo 

hard stromen dat de hengels niet meer met goed fatsoen in de steun bleven staan en was het dus tijd 

om af te taaien. Nu ben ik deze week 4 keer gaan vissen met weinig opbrengst en kon iedereen lezen 

dat het slecht gesteld is met de vangsten. Aangezien wij bij de Eurovissers met dik 500 leden zijn vind 

ik dat het tijd wordt dat een ander eens gaat kijken of er ergens wat te vangen valt en dat ik niet iedere 

keer voor niets naar de waterkant moet. Tot zover en de groeten van Theo # 48 

  

  

Vrijdag 23 Jan aan de pap-bek gevist met Jan en Danny. Gevist van 20.30 tot 02.15 .De Vangst kan ik 

kort over zijn. Jan 2 wijtingen en een schar,Danny 2 wijtingen en ik zelf 1 mini-wijting. 

 

Gr Peter 90 

  

Vrijdag 23 januari was het eindelijk zover !!!! Na weken lang niet gevist te hebben door medische 

mankementen, eindelijk samen met Sjaak #2 net ff over 1530 op de maasvlakte gearriveerd, en lekker 

allebei 1 hengeltje opgetuigd, voor een recreatieve sessie want het weer werkte aardig mee . Al snel 

schrik ik op van de dikke zwarte kop een stukje verder, ja hoor, mister zeehond in town, en die bleef 

lekker in de buurt hangen ! Al met al stonden we er allebei een beetje schaapachtig bij te lachen, 

hebben wij weer ! Op een gegeven moment tilde ik mijn hengel hoog op omdat hij te dicht bij mijn lijn 

kwam, toen ging ie onder water en we hebben hem daarna niet meer gezien. We hebben gevist met 

afgaand water en zijn rond 21.30 uur gekapt . Toen stond er bij Sjaak die te lang op "groot wild" bleef 

vissen met grote haken een wijting en een torretje op de teller. Op mijn hengel konden we 5 

steenbolken waarvan de grootste 34, 2 torren, 1 schar, 1 zeebaarsje en 4 mooie wijtingen allemaal rond 

de 33 cm waarvan 1 wijting een ongenode gast bij zich droeg in de vorm van een rivierprik noteren . 



  

Als hij goed gekeurd wordt door de commissie, zou die met zijn 18 cm een nieuw eurovisser-record 

zijn .  

 
Verder nog een berg krabben gevangen, soms 2 tegelijk ! Heerlijke relaxte sessie, ouderwets, ik had 

het erg gemist dat waterkantje ! 

gr en kromme toppen 

Leon #1 

  

Donderdagavond 

 23-01-2004 

Gisteravond na pieren opgehaald te hebben in Maassluis bij Hans, richting de ppgb gereden. 

Onderweg begon het al een beetje te regenen en hoemmer je richting zee kwam hoe meer water er naar 

beneden kwam. Het leek wel ijswater mede omdat ik mijn handewarmer thuis had laten liggen. Aldaar 

aangekomen leek het wel een mini-meeting. Er stonden nl nog 5 eurovissers. Leendert 

Louter,Rob#50,Michiel#164,Ricardo#119 en Leo#263. Leendert stond er al vanaf ong 15.00 uur en 

had rond hoog water aardig wat gulletjes gevangen al met al had hij er 9 stuks dacht ik,  door Ricardo 

ook aardig wat vis gevangen hij had er ook een stuk of 9. De andere heren vingen ook wel hun visje 

maar dat bleef toch wel bij 3 a 4 vissen. Wat wel opviel vergeleken met afgelopen week dat de vis die 

gevangen wordt weer groter is tenminste de wijtingen en de bolken. Zelf had ik nog een mooie 

zeebaars. Al met al weer een gezellige avond gehad ondanks de toch nog steeds tegenvallende 

vangsten voor wat betreft de gul tov vorige jaar.  

gr.Erik#331   



  

Na donderdag eerst bij Marcel geweest te zijn voor aas en twee nieuwe spoelen, ben ik vast naar de 

Pap.bek gereden. Ik was daar om ongeveer 15.00 uur. Er zat een oudere man te vissen, hij had een 

minigulletje  op de kant liggen en een grote verspeeld.  Na m'n hengels opgetuigd te hebben ving ik 

regelmatig een gulletje. Ze waren allemaal tussen de 20 en 30 centimeter. Alles weer teruggezet dus. 

Jammer dat je de buren wel al die kleintjes mee ziet nemen! Het was rond 15.00 uur hoog water. 

Gevist met pieren. Wind in de rug, zo'n 4 Beaufort. Af en toe een buitje. 's Avonds kwamen de 

jongens van het Dteam ook nog. Leuk om met elkaar aan de waterkant te staan. In totaal had ik geloof 

ik 12 gulletjes, allemaal formaat goudvis. 

 
Groeten, tot later, 

 

Leendert #315 

  

Sorry, maar ik kan het niet laten. Nadat gisteren mij de moed in de schoenen was gezonken vanwege 

de vangsten ( of liever het uitblijven daarvan), ben ik vandaag toch een paar uurtjes gaan vissen in 

Scheveningen. Om 15.00 uur stond ik op de noordpier. Er stonden nog 2 vissers, maar die hadden 

beide 2 doorkijkscharretjes. Toen ik om 17.30 stopte had ik een flinke schar gevangen en meerdere 

malen beet gehad. Geen topsessie, maar toch vis. Vrijdag ga ik het daar opnieuw proberen. Misschien 

gaat Peet 1,3 dan ook mee en natuurlijk iedereen die zin heeft.  

Groeten Theo # 48 

  

Dinsdag 10.00 - 17.00, Rozenburgse Landtong, Nw. Waterweg. 

Samen met mijn "ouwe" pieren en zagers (met dank aan Johan #494) te water gelaten aan 

wapperlijnen met haak 3/0 in de hoop toch nog wat gul te kunnen landen. Hoewel het aantal aanbeten 

vandaag iets beter leek dan de laatste weken, was het nog steeds niet veel. Zeker na 14.00 (HW 



13.30) geen aanbeet meer gehad. Om 17.00 de spullen maar ingepakt. Dagvangst 5 botten, 1 schar en 

een torretje. 

Bert #487  

  

Hier even een vangstbericht wat voor mijn doen heel kort is. Ik ben op dinsdag 20 januari gaan vissen 

op het ponton van het vispaleis in Hoek van Holland van 12.00 tot 16.30 uur. GEEN STOOTJE 

GEZIEN. Wel nog even gezellig staan kletsen met een paar mensen, zoals de harderman, een man die 

ik altijd tegenkom die bij de veiling werkt en volgens mij (Aad # 246 ???), tenminste ik herkende hem 

van een foto van een bootvangstbericht. Als dit zich zo door zet, dan denk ik dat ik een andere hobby 

moet gaan zoeken. Ik hoop dat onze regering de heren beroepsvissers (en brood-sportvissers) alle 

ruimte en vrijheid geven om onze wateren leeg te vissen zodat we dan tenminste zeker weten dat de 

vis op is en dat wij niet meer voor niets naar de waterkant hoeven te gaan. Mijns inziens schieten we al 

aardig op en is de vis over 3 jaar volledig verdwenen. Kunnen we altijd nog een punnikclub gaan 

beginnen. Dus als Leon daar alvast een site voor gaat maken, dan is dat tenminste al klaar.  

Groeten Theo # 48 alias de Swedish Chef die dan automatisch ook geen vis meer heeft om te bakken. 

  

Op maandag 19 jan. wezen vissen aan de Waterweg samen met een vismaat van 21.00 uur tot 10.00 u 

dinsdagmorgen. De vangst was zeer bedroevend. Ikzelf had er 4 botten( eentje van 35 cm) 1 

wijting(30 cm) en een gul van 50 cm. Mijn maat had niks gevangen. 

  

  

Johan #494 

maandag – 18 – 1 - 04  

Hallo luitjes hier een bericht van een( bijna) lid van de club . Zondag wezen vissen met mijn 

broer Ben  en mijn gabber Leen  Maas . Om tien uur weer eens naar de Sluisjesdijk getrokken om ons 

geluk weer eens te beproeven . En ja, je raad het al van tien uur tot vijf  uur gestaan met vijf hengels en 

niet meer dan zeven middelmaat  botjes( 24 tot25 cm).  Verder een klein postzegeltje die 

mooi  gehaakt was dus kon zo weer terug om nog een paar jaar te groeien . Van de zomer vingen we 

hier tong , en een maand geleden nog wijting.Het is hier een mooi en  heel gezellige stek. Verder  is 

hier zelfs gul van twee tot vier kilo gevangen ,maar helaas  denk ik dat we voor het 

laatste   richting haven nummer 4000 moeten rijden. Willen jullie voor ons een plekje 

vrij  houdenA.U.B 

groetjes Jan Moet  # 272  ( mijn wagen nummer geintje ) 

  

Zaterdag aas opgehaald bij Koolmoes( jesus wat een grote pieren) met het plan om zondag te gaan 

vissen. (het zou dan tenslotte veel beter weer zijn) Omdat het weer s'middags opknapte  toch zaterdag 

m'n maat   ( neef) Dick gebeld hoe hij er over dacht. Nou ik had de hoorn er nog niet  opgelegd of hij 

stond al voor me neus. Toch maar vertrokken naar de waterweg je moet toch wat nietwaar. Met een 

lekker windje  in je rug kon je je aas diep in de vaargeul gooien.Het mocht niet baten, de hele vangst 

met z'n tweeen was belabberd, of moeten we hier tegenwoordig tevreden mee zijn? Resultaat in 5uur 

tijd 4 fuckingsteenbolken 2 meeneemwijtingen en 1 magergulletje. tot 1 februari en maar hopen dat 

het beter wordt. 

 

groetjes van het killerduo uit Zoetermeer 



Dick #340 en Geer# 339   

  

Zondagochtend om 08:00 uur samen met mijn vismaat/vader Hans # 514 gearriveerd aan het 

beerkanaal, met de vooruitzichten op in ieder geval mooi weer, weinig wind en wellicht ook nog wat 

wijting! Van 08:30 tot 11:30 was er een wedstrijd (18 vakken) van een mijn nog niet bekende 

visvereniging. Hier en daar zag je wat wijting bovenkomen (wat opviel was dat het vaak redelijk 

formaat vis betrof. De hele dag door viel er wel een wijting of bolkje te vangen, maar de grootste vis 

ving ik in de loop van de ochtend (een steenbolk van 34 cm), ik dacht heel even toen de vis boven 

kwam dat het record van Henk Verlinden eraan ging, maar helaas 3 cm te weinig. Vangsten bijna 

allemaal aan de onderste haak van de dwarrellijn. Gevist met oude en verse zagers en pieren, en wat 

opviel was dat de oude zagers veruit favoriet waren. Om 18:00 uur ingepakt (na het invallen van het 

donker geen tikje meer gehad op de hengeltop). Resultaat samen ruim 40 wijtingen en steenbolkjes, en 

1 mooie zeebaars en fraaie steenbolk. 

 

Groeten Carlo #436 

  

Zaterdagavond met Armel naar de maasvlakte gereden. Toen we van huis gingen was het redelijk 

weer, eenmaal op de maasvlakte aangekomen was er bijna niet te vissen. Eerst even naar het einde 

gereden, waar we Henk zagen staan. Janet was aan een break toe en lag te pitten! Zie vangstbericht 

Henk en Janet! Vanwege de wind besloten om naar Maasluis te gaan. Even de pond genomen en daar 

stonden we in de luwte! Lekker gestaan maar samen slechts drie botten kunne meppen! 

Groeten uit Krimpen Jos  en Armel 

  

zaterdagavond wezen vissen op het beerkanaal met 4 man. het was wat we verwacht hadden gewoon 

slecht. 

we hadden 3 wijtingen en 1 steenbolk. 

gr hans#262 

  

za 17 jan.Met een  flinke westenwind naar de maasvlakte gereden en daar maar gekozen voor de 

pap.bek met de wind in de rug ,overdag vrij rustig met hier en daar een wijting wat steenbolken en 

veel kleine baars.Met schemer even een gekkenhuis tot de wind erin kwam(no8)toen maar heel snel 

ingepakt.zo 18 jan.Vanaf 7.30 tot een uur voor hoog water weer echt ouderwets met elke inworp 2 of 3 

vissen tegelijk veel wijtingen, torren tot 20 cm en grote steenbolken en baarsjes en mijn eerste 

fatsoenlijke gul van het jaar. 



 
Rob#419 kwam nog met zijn zonen naast mij zitten en ving een aantal wijtingen.Een uur voor hoog 

was het helemaal afgelopen alleen Janet wist er nog een aantal zeebaarsjes uit te halen.Zondag was 

het in ieder schitterend weer weinig wind en een hoop zon.gr Henk#394 en Janet#395 

Gisteren (za. de 17e) wezen vissen van 10:30 tot slechts 13:30. Begonnen op de kop van het 

beerkanaal, flinke wind op men koppie, toch stug twee hengels  op getuigd en begonnen. 10 minuten 

later verkast want het was geen doen met  die harde wind. Doorgereden naar het begin van de 

glooiing. Hier kwam de  wind flink van de zijkant, en de regen werd ook steeeds harder. Toch 

de  hengeltjes weer op getuigd en uitgegooit. Bij de eerste inhaal had ik meteen  twee gulletjes aan 1 

van de 2 hengels (torretjes, de grootste was 25 cm), ze  zwemmen nu weer vrolijk rond. Na twee keer 

vast gezeten te hebben hield ik  het voor  gezien en reed ik uitgewaaid naar huis 

 

groet, 

 

gerard #505 Woerden 

  

Donderdag Team is weer op pad geweest. 

We zijn  vol goedemoet donderdag naar de maasvlakte gegaan na eerst wat aas te hebben gehaald bij 

de Eagle. Rinus vroeg aan mijn vader of hij morgen ging vissen zo ja zou hij geen aas krijgen 

inverband met het slechte weer . Neee zij hij wij zijn het D-Team en rinus ging op dit antwoord de 

juiste piertjes voor ons halen. Om 19.00 stonden we aan de water kant en al gauw bleek ,na de eerst 

worp dat de wijting er zat . voor ik het wist had ik al een doubletje te pakken .Erik haalde er nog wat 

gulletjes uit terwijl ik wat torretje bleef vangen.Er stond wel wat wind maar dat mocht de pret niet 

drukken. Rechts van ons stonden nog twee man die echter haast geen vis naar boven haalden, je gaat je 

dan toch afvragen hoe dat kan ?Hebben wij nu al Eurovissers bloed ?Leo belde ook nog even, hij 

baalde dat hij net een griepje heeft gehad en niet mee kon maar vond het wel leuk om met een directe 

verbinding er bij betrokken te zijn. Al met al lekker gevist met een lekker windje en een hoop vis van 

tor tot meun en gul. 

  

Gr Ricardo V-Team. 



  

Zondag 10 januari. Om 05.30 het bed uit om 2 uur later te verzamelen bij de Veerheuvel. Wat zijn we 

toch gek, want regen en storm met het vooruitzicht weinig te vangen is niet echt aanlokkelijk. Om 

07.30 schoof Theo #48 aan in de auto en even later kwamen ook Arjan #8, Marcel #12, Sjaak #2 en 

Peet #1.3 aan. Op naar Oostvoorne waar we de kantnummers konden ophalen. Daar aangekomen 

troffen we de rest van de club van 20 en de sfeer was gelijk prima. Vissen in een deelnemersveld van 

een 300 man, kunnen we de kater van de Voorselectie begin vorig jaar wegspoelen? Zelf lootte ik 

A44, volgens de kenners niet de beste plek, want het E vak, vlak bij de kerning is al jaren favouriet. 

Samen met Arjan had ik eerder die week het parcours al verkend en toen kwamen we tot de conclusie 

dat dichtbij het meeste te halen was. Helaas bleek dat een verkeerde gok en in het eerste uur kwam er 

vooral ver weg een enkele wijting boven. Naarmate de tijd vorderde werd er zelfs geen visje meer 

gevangen en alleen Arjan en Geer wisten een kleine wijting te vangen, maar bleven buiten de prijzen. 

Op het prikbord kon je zien dat Peet de beste plek had geloot, maar een natte broek noopte tot 

vroegtijdig opgeven. 't Was dus niet veel, maar wel weer veel geleerd. 

  

Gilles 

  

Ondanks de magere visvangsten van de laatste drie weken, werd ik toch weer bevangen door een 

ontembare "viskoorts" (met dank aan de Eurovissers site...) en reed ik op 13 jan samen met mijn 

"ouwe" weer vol optimisme richting Waterweg. Aangekomen op de Rozenburgse landtong snel de 

spullen in orde gemaakt en de zeepieren en kweekzagers te water gelaten, heerlijk met een windkracht 

6 beaufort in de rug. Er bleek een behoorlijk harde stroming te staan maar ook dat mocht de pret niet 

drukken. Na een half uur een breed grijnzende vader met een mooie bot van over de 30 cm in zijn 

hand. Dat ziet er misschien weer een veelbelovend uit dachten we nog. Vervolgens tweeenhalf uur 

geen enkele aanbeet meer gehad!! Daarna mijn eerste aanbeetje van die dag en kon ik een wijting 

(verdwaald zeker!) landen. Na nog een uurtje zonder tikken op de toppen zijn we maar een biertje 

gaan drinken. En onder het aanvankelijke gemompel van "kloten hè, deze week gaan we niet meer 

hoor" hebben we inmiddels de afspraak dat we vrijdag as. toch weer een poging wagen! Is het 

onderstaande toch van toepassing?? 

        

  

Om de kater van afgelopen zondag weg te spoelen,zat ik vanmorgen (12 jan) om 05.30 uur al aan de 

waterkant bij de Rozenburgse landtong. Tot een uur of hal een gevist en de vangst bestond uit 6 

botten, 1 bolk en een wijtinkje, die alweer vrolijk aan het rondzwemmen is. De afwaartse stroming 

was behoorlijk hard. 

  

Gr. Johan #494 

  

Hoi sportvissers 

  

Op 07-01-2004 een heerlijke visdag gehad wat het weer betreft. We waren met ons drieën vol goede 

moet van Doesburg ( GLD ) naar de papagaaienbek getogen Maar wat een teleurstelling , van 

s'morgens 11.15 tot 20.30 uur gevist zonder maar één keer beet te hebben gehad ( alleen krabben ) We 



hebben vanalles geprobeerd ( verweg , kort bij ) niets mocht baten. Al met al een mooie dag zonder vis 

!!!! 

G. Brinkhorst 

  

zaterdag 10 januari naar maasluis gegaan met 3 personen. ff aas gekocht bij hengelhuis maassluis,en 

naar de waterkant gereden. we hebben gevist van 12 tot half 5.het weer was zeer aangenaam,en er 

stond niet veel wind. we konden de plek uitkiezen want dr zat helemaal niemand te vissen. we hebben 

alledrie vis gevangen. wilbert ging voor het eerst mee,en hij had 2 botten gevangen.khoop dat er nog 

velen zullen volgen :-) juan 2 botten ,doublé,en nog 2 scharren. en  ik ving 4 botten,2 scharren,en een 

drie dradige meun van 23 cm. we hebben alles dicht bij de kant gevangen.( 40,50 meter) weer met een 

voldaan gevoel  richting huis gegaan. 

    

 

  

groet erik #499 

  

Beste eurovissers, 

 

sinds kort ben ik ook lid van de vereniging, ik vind het altijd erg leuk om het laatste nieuws en de 

vangstberichten op de site te lezen. gisteren, zaterdag 10-01 ben ik samen met m'n zwager wezen 

vissen bij het  Beerkanaal, dus zodoende ook een berichtje van mijn kant. we begonnen om ongeveer 

16.30 uur met vissen met hoog water en de invallende  schemering. het was niet zo wild met de 

aanbeten maar in de loop van de avond hebben we  toch beide nog wat visjes weten binnen te halen: 

voor mij zelf 3 wijtingen  waarvan 1 van flink van formaat was, 1 baarsje en een driedradege meun 

van  20 centimeter. deze laatste vis had ik nog niet eerder gevangen en ik vond dit dan ook wel  een 

leuke vangst. mijn zwager had een stuk of drie wijtingen en een scholletje als resultaat  voor de 

avond.  ondanks de wat tegenvallende vangsten, vooral de aantallen wijting vielen  tegen, was het met 

medewerking van het goede weer toch een leuke avond.  ik wens iedereen uiteraard goede vangsten 

toe en tot de volgende keer.  

groeten, 

 

Michiel lidnr 457 

  

Op 7 januari weer eens gevist in de Waterweg vanaf de Rozenburgse landtong. Vanaf een uurtje of 11 

tot ongeveer 18.30 getracht met zeepieren en steekzagers op een lange dwarrellijn en/of een jojo een 

gulletje te verschalken. Helaas bestond de vangst slechts uit twee wijtingen en twee botten. 

In vergelijking met de laatste twee/drie weken dit keer wat meer aanbeet gezien maar het blijft 

magertjes! Op vrijdag 9 januari samen met mijn vader het aas maar op gaan maken wederom in de 

Waterweg. Gevist van 10.30 tot 14.30 met dwarrellijnen en haak 4/0. Slechts een enkel klein tikkie op 

de top gezien. Niks gevangen dus. Zelfs de krabben lijken verdwenen!! 

Bert #487 

  

Ik ben een midweek op vakantie geweest in Renesse, eruit gaande dat ik (wij) er eens lekker konden 

gaan vissen. Uitgaande van de laatste berichten, was  mijn enthousiasme aardig getemperd, kijkende 

naar de vangstberichten van de  laatste weken. Toch nog even geprobeerd: Dinsdag tijdens eb, rond 



20:00, een  poosje gevist. Resultaat: helemaal niets gevangen. Woensdag, rond springtij  17:00 weer 

even gevist, en wederom helemaal niets. De volgende dagen het  maar niet geprobeerd, we wachten 

wel op betere tijden. Overigens nul komma  nul medevissers gezien. (zegt waarschijnlijk genoeg)  

Groet, 

 

Gerard #505, Woerden 

  

Hoi Eurovissers, 

  

Samen met Piet heb ik 9/1 gevist in het Europoortgebied. Deze keer gekozen voor het Beerkanaal. 

Ondanks de wind, konden we daar nog redelijk zitten. 

Al bij de eerste worp haalde Piet al een wijting boven water. Mijn eerste wijting vond het 

aanschouwen van mij al voldoende en vertrok weer naar dieper water. 

Gelukkig hebben we redelijk gevangen. Piet haalde 13 wijtingen en een steenbolk boven water. Zelf 

moest ik het met 7 wijtingen en een steenbolkje doen. Heerlijk kunnen vissen van 12.40 tot 19.00 uur. 

Wel een paar fikse hoosbuien gehad met veel wind, maar gelukkig konden we in de luwte van de 

auto's staan! 

Gevist met pieren en zagers. 

  

Groetjes Hans #37 

  

Beste Eurovissers, 

Ik ga regelmatig met een maat vissen in de Europoort. Vaak raadplegen wij deze site en ik vond dat 

het maar eens tijd werd om ons steentje bij te dragen aan de vangstinformatie. Zondag 4 januari gestart 

aan de Waterweg. Om 10.00 zaten we aan de kant. Niks gevangen en veel vast. Toen maar eens achter 

de AVR geprobeerd. Ook hier niets en veel vast. Toch maar weer terug richting Waterweg, maar toch 

besloten in het Callandkanaal te vissen. Ik moet zeggen dat het heerlijk was om daar te zitten maar 

tussen 14.00 uur en 16.30 geen reet te zien op de toppen. Toen het donker werd en we richting dood tij 

gingen toch nog 4 wijtings gevangen. Heb alleen een goede foto van de sfeer, de foto van de vangst is 

te donker geworden.  

 

Groeten, Tjerd en Gert-Jan. 

  

  

Woensdag 7-01 me verloren gewerkt om 8-01 vrij te nemen en te gaan vissen. 

De weersberichten gevolgd Z 4 laat in de middag regen,dus vroeg bij Rinus de Eagle aas opgehaald en 

op naar de maasvlakte. Onderweg draaide de windmolens op volle toeren maar vol goede moed 

doorgereden. Op de maasvlakte stond  zeker Z 6 . Hengels gingen om 9 uur te water en niet lang 

daarna volgde de eerste vissen en (veel)regendruppels. Vangsten 5 scharren  4 steenbolken en een 

berg zeebaarsjes alles zwemt weer. Om 1400 zeiknat de zooi ingepakt.   

Gr. Leo #163  



  

  

Hier ff een berichtje van een niet lid 

Gisteren (  7 januari ) leek het weer gunstig om in de waterweg een lijntje uit te gooien, dus gauw naar 

W van Leeuwen ff aas halen. Op de Hoek aan gekomen was de wind hard zuid oost, alles opgetuigt en 

in gegooit de stroming was enorm sterk ,veel krabben ,2 maal beet gehad waarvan 1 verspeeld! dus 

3maal niks gevangen.!!!! groeten tot de volgende keer maar weer. 

  

dinsdag 6 januari 2004 naar de waterweg gereden in de hoop weer zo'n mooie gul te vangen als 29-12-

03 zie foto onder vangstbericht december 2003..  ongeveer 8uurtjes gevist met een totale opbrengst 

van 6 visjes: 1gul 30cm-  1grote verspilt op de kant 2 botten van 36cm en 38cm -1 bolkje- en 

een  verdwaalde wijting van 25cm...  Met de wind mee en nieuwe lijn met fantastische voorslag kon ik 

mijn aas een  aardig eind weg zetten (120-130 meter) helaas leverde dit niets op want de  vis zat dit 

keer dichter onder de kant!!  de gul pakte ik beide op zo'n meter of 60-70m en de twee botten pakte ik 

op  zo'n meter of 15 vlakbij dus !!! wel de wijting en bolk werden van ver gehaald !!  gevist zoals 

altijd met jojo en pieren zagers en mestheften..!!  ps op de botten na zwemt alles weer vrolijk rond om 

verder te groeien !! 

 

groetjes Erwin 

  

  

heej eurovissers, 

vorige weekeinde wezen vissen op de papabek, weinig gevangen 1 mooie bot en wat klein spul. 

ook nog een leuk moment van vorig jaar op me computertje gevonden. onze dames miranda en angela 

op survival aan de europoort 2003. 

gelijk maar een foto van onze twee dames op de papabek gemaakt. een vrolijk fototje toch. 

 

groetjes ron#467 en alex#528 

  

  

Maandag 5-1-2004 

Wezen vissen aan de waterweg van 13.33 uur tot 16.54 uur gebeurde er vrij weinig tot niks ,pieren 

zagers geprobeerd helaas geen beetje te krijgen,tot dat ik mijn nieuwe hengel ja ja zondag gekregen 

ging uitproberen en net zoals Marian lekker dicht onder het kantje wilde vissen klapte er iets op mijn 

haakje 13 gevuld met garnalencocktail met whiskeysaus en nam vervolgens ruim 100 meter lijn mij 



achterlatend met een lege molen, en wat ik nog net zag was zijn staartje. 

 

Groetjes Tom # 45 tot aan de waterkant zondag ,,,,,,,,,,,, 

Ps: kan iemand mij misschien zeggen wat voor vissie dit is geweest 

  

  

Op maandag 5 januari ben ik na mijn werk nog even gaan vissen vanaf het ponton voor het vispaleis in 

Hoek van Holland. Eerst nog even gaan kijken bij de berghaven en ontmoette daar een oude bekende 

(de man met de harder, zie foto van Rob Mulder afgelopen zomer). Hij had toen net een gul geland. Er 

ligt op de hoek van de berghaven een boot die de schoeing aan het repareren zijn, dus je kan er maar in 

je eentje staan. Ik heb op het ponton gevist van 13.15 tot 16.30 uur. Toen ik daar aankwam stond er al 

iemand te vissen, maar had nog niets gevangen. Het zou om 13.45 hoog water zijn en tot die tijd heb 

ik ook niets gevangen. Na de kentering van het tij begon ik te vangen. Ik moet zeggen dat het qua vis 

een zeer gevarieerde vissessie was. Ik ving in de volgende volgorde 1 zeebaarsje, 2 wijtingen(terwijl ik 

dit type zijn ze al gebakken), 1 bolk, 1 schar en jazeker 1 tong. Bijna alle vis is dichtbij gevangen. Met 

de zeebaars heb ik de afspraak gemaakt dat we elkaar volgend jaar weer zien.  

Groeten Theo # 48 

  

  

3-1 wezen vissen met mijn maat in Westkapelle op de "Joosseweg". We hebben gevist van 09.00 uur 

tot 17.30 uur. 

De vangst was triest. Zelf had ik een wijting van ong. 20 cm en een schar van 37 cm, die schar was zo 

gulzig dat ze beide haken van mijn weegschaal in haar bek had zitten. Mijn maat had een vis waarvan 

we niet weten wat voor 1 het er is en een schar van ong. 20 cm. Het weer was goed, beetje wind en een 

lekker zonnetje erbij. Ook in zeeland is het dus slecht gesteld met de vangsten.   

  

Groeten 

Marco 

  

  

Zaterdag 4 januari, een goed begin is het halve werk, dus op naar de waterkant. Helaas blijven de 

vangsten vanaf de kant slecht en kwamen we niet verder dan 3 scharretjes, een botje, 2 torretjes en een 



stuk of 15 minibaarsjes. En dat met z'n tweeën in 4,5 uur tijd. Maar uiteindelijk toch een bijzonder 

resultaat want bij Arjan #8 wapperde een visje aan de haak die we niet 123 konden thuisbrengen. 

Pollak, of toch koolvis??? Determinatie tijdens de nieuwjaarsreceptie aan de hand van veel 

deskundigheid en het grote boek wees uit dat het hier om een blauwe wijting gaat.  

 

Deze vis komt sporadisch voor langs onze kust en als is het visje van 21 cm maar klein, het is toch een 

fraaie start van het nieuwe jaar. 

  

Gilles #59  

  

  

Zat 03-01  lekker een paar uurtjes aan de waterkant geweest,lekker relaxen na de afgelopen 

feestdagen. 

Best koud maar een goed pak aan,Mar wel kouwe poten de hele avond.Maar  1 hengel steeds beet met 

de k2,elke echt verre worp was beet maar weinig vis gevangen Eigenwijs met grote haken blijven 

vissen natuurlijk,1 gul van zeker 15 cm,en een nieuw Eurovissers kant-record: 41,5 cm pollack. 

 
Mar helaas niets. 

Groetjes Jan&Mar  

  

  

hallo strandvissers ik zal mij eerst even voorstellen mijn naam is walter en ik kom uit Tilburg ik ben 

sinds kort weer begonnen met vissen dus ik moet de draad nog een beetje op pakken ik was vandaag 

3-01 -2004 op de maasvlakte (SLAG DOBBELSTEEN) gevist van 10 tot 13 uur resultaat 1 klein 

scharretje dus niet echt om over naar huis te schrijven het aas zagers de volgende keer laat ik ook nog 

iets weten maar dat kan nog wel een paar weken duren 

Met vriendelijke groet, 



  

  

Walter 

  

Beste Eurovissers, 

  

Ben 3 januari vroeg in de ochtend gaan vissen bij de Waterweg. Het was verschrikkelijk koud. De 

aanbeten waren echt niet zo geweldig. Ik voelde mijn voeten haast niet meer, voelde eigenlijk 

helemaal niks meer, ik was gewoon bevroren. Toen kreeg ik een geweldige aanbeet op mijn hengel, ik 

kreeg een adrenaline kick, haha!!! Ja hoor...en maar bonken op mijn hengel, met veel moeite kwam hij 

heel dicht op de kant, ik viste met 2 afhouders en hij zat aan de bovenste haak vast, toen ik hem wilde 

landen viel hij van de haak en bleef vastzitten op mijn ankerlood. Ik lette niet goed, gleed uit, pleurde 

gewoon op me bek, jezus wat een smak zeg...niet van die vis hoor, van mij bedoel ik. Het was echt een 

joekel van een gul. Maar helaas zwemt hij weer in het water. Voor de rest heb ik maar 1 steenbolk 

gemept, was van plan om hem terug te zetten, maar hij had die haak zo diep in geslikt, dat ik hem even 

uit zijn lijden moest halen. 

 
 Leuk om dit even te vermelden, ik heb de prijs voor de langste zeebaars gewonnen bij Hengelhuis, ik 

heb een cadeaubon van 100 euro gehad.  



 
Mijn broertje Marlon die heeft de prijs voor de zwaarste zeebaars gewonnen bij Wout van Leeuwen,  

 
hij heeft een cadeaubon van 200 euro. IT'S ALL IN THE FAMILY!!! Jammer dat er zo weinig 

Eurovissers aan de competitie hebben meegedaan, ik hoop dat er een andere Eurovisser dit jaar met de 

eer mag strijken. Stipo en Leon, zijn een hoop doekoe's hoor, hihi!! 



  

Groetjes Reggie #169 

  

  

vrijdagavond wezen vissen op de waterweg. over de vangst kan ik kort zijn helemaal niks, geen beet 

gezien. gevist met pieren op wapperlijnen van 2100 tot 2.00.  

gr hans#262 - eric#334 

  

Hoi Mars, 

  

Vrijdag 2 januari was de kick-off van het nieuwe visjaar 2004. Hoewel ik het als vrouw natuurlijk 

eigenlijk veeeel te koud vond om te gaan vissen, leek het me eigenlijk wel leuk om mee te gaan, dus 

zo gezegd, zo gedaan. Om een uur of 15.00 vertrokken we van huis en tegen 16.00 uur ontmoetten we 

Theo #48 en Peet #1,3 aan de waterkant van  strand Vlugtenburg. Er stond een matig noordoosten 

windje en de zee lag er goed bij. We liepen echter gelijk tegen een probleem op: vooraan het strand lag 

een zwin met daarachter een zandbank. En omdat we geen van allen een waadpak hadden, en het zwin 

nog te diep was, konden we mooi nog niet vissen!  Na een tijdje namen Theo en Leon de gok, en 

gingen er doorheen. Theo kwam zonder kleerscheuren aan de overkant, Leon hield hier echter een 

natte rechtervoet aan over.... Peet en ik hebben nog maar even staan pootjebaden, en hebben wat later 

de overtocht gemaakt. Toen kwamen ook Hans #366 en Albert #229 eraan. 

 

Toen ik weer op het droge kwam, haalde Leon zijn hengel voor de eerste keer in en meteen zat daar 

een mooie bot aan. Kort daarop volgden Theo en Hans ook met een bot. De verdere vangsten waren 

niet groots. Albert wist een puitaal te haken, en Peet en Theo ieder 1 meun. Ikzelf had nog nooit een 

meun gevangen, maar nu had ik er in 1x 2 stuks! (3-dradig), waarvan 1 nieuw Eurovisser record!! 

Jippie! Mijn tweede record, deze was 21 cm. 



 

Verder werd Theo nog in shocktoestand gebracht door een enorme klap op zijn hengeltop. Hij veerde 

op en rende naar zijn hengel, maar daar aangekomen zag hij Peet in het zand liggen, met een brede 

grijns op zijn kale bolletje, omdat hij aan Theo zijn lijn had getrokken. Iedereen lag in een deuk.   

Al met al was het toch behoorlijk koud, maar wel beregezellig en iedereen heeft zijn eerste visje van 

dit jaar alvast binnen! Om een uur of 19.00 zijn we gestopt ivm bevroren ledematen (met name tenen 

en vingers) en de pieren kregen het ook koud. 

  

Ik wens iedereen een heel visrijk 2004 en misschien tot zondag! 

Simone #16 

 


