
Vangstberichten 2005 

 

Vandaag, 31 december, het aas van gisteren met zijn tweeen opgevist aan de rozenburgse kant van 

de  waterweg. Het resultaat: nul, komma nul, geen enkel beetje zelfsgezien. Verre worpen of dichtbij 

vissen geprobeerd, maar het maakte niets uit. Veel rotzooi lag er ook op de kant van de vorige vissers, 

tot zelfs compleet gebruikteonderlijnen inclusief pieren. Neem je rotzooi toch eens mee! 

 

groet, 

 

Huut #505 

  

vrijdag 30 december met zijn vieren overdags gaan vissen aan de papegaaienbek. Veel te veel wind, 

maar toch lekker eruit geweest. Het resultaat: 1 leuk gulletje van 50 cm.2 kleine gulletjes, een zestal 

kleine steenbolk en wijting, 1 mooie bolk en 2 botjes. Niet helemaal voor niets weggeweest. Wel heel 

veel onderlijnen verspeeld helaas. 

 

groet, 

 

Huut #505 

  

Vrijdag gaan uitwaaien,insneeuwen en gullenmeppen bij de Waterweg ; het eerste en het tweede wilde 

aardig lukken , het laatste echter niet . KerstRuud 1 gulletje op de kant en 1 gelost , ikke een zwaar 

exemplaar net niet over de richel gekregen ( laatste nippertje nog haaklijn 60.00 stuk geschuurd) . 

En voor de rest kilo's apehaar , en maar wachten op een aanbeet die helaas niet komen wou.... . 

 
 



 
Prettige eindejaarsfeesten toegewenst van de Zotten, Beerse 

Gistereavond wezen vissen met me maat van 21.00 tot04.00 hopende op wat gul  

Gezeten aan de waterweg na drie kwartier eerst ik een  van 49 cm en tien min later me maat .een van 

50 Dat ging lekker gelijk op ruim een uur geen stootje en toen weer achter elkaar beet waarvan me 

maat wel erge moeite had en hem 3 m van de kand verspeelde shi….. Ik haalde er wel een uit van 50 

daarna allebij nog een tor en een paar aanbeeten maar dat hielt niet over   Me maat regelmatig vast 

waardoor het wel prijzig werd voor hem en  ik naar een keeer alles kwijt  door de harde stromming 

maar een lekkere  koude avond maakte het wel goed . 

Allemaal nog een pretig uiteinde en veel vis in het nieuwe jaar. 

Gr leo multipla 372 

  

He eindelijk woensdag 28 december 9 uur eerste lood het water ingegooid. Samen met Maurice 

Winston Yte, . de stek Papagaaien bek. Wel veel vissers, maar toch een stek gevonden. Rechts aan het 

einde. Bij de eerste worp gelijk ging de hengel te keer. De eerste gul 50 cm binnen. Weer ingooien 

wijting en nog een . De vangst van de dag 50 wijtingen. 15 gulletjes sommige waren zo klein dat je de 

graaten kon tellen. 2 platvissen die waren wel groot en als laatste 7 zeebaartjes waarvan 3 grote.  

Nou als een niet visser een leuke dag geweest. De aas zagers en pieren. Maar ook kunst zager waar ik 

een gulletje mee pakte .  

Groeten van een beginende visser 

  

28-10-2004  wezen vissen op de stenen glooiing,met laag water aan gekomen, tot 2 uur na hoog weer 

weggegaan,we waren met zijn 2e Rob en Ik zelf, als aas pieren en zagers  de vangsten waren zeer 



goed,ik denk ,we zijn de tel kwijt geraakt maar van gul tot tong  zo'n 150 vissen bij elke draai wel een 

tripple.   

groeten  b.s 

  

Afgelopen woensdag 28.12.2005 met opkomend water gevist in een haven in de Europoort. Het was 

koud met een temperatuur van rond het vriespunt en een koude NO-Wind 4. Toch maar het water 

opgezocht om te kijken of we iets konden haken. Vangst viel zeker niet tegen gulletjes van 45 cm tot 

58 cm (kleinere zwemmen weer). Totaal met 3 man circa 12 gullen van dit formaat. Verder wat kleine 

zeebaars, krab (ja nu nog) en steenbolk. Gevist met pieren van Pro-Fish / Zegge, mensen de kwaliteit 

is het ritje wel waard ! Als test een grijze krab van Berkley met twee pieren op een grote haak gezet… 

Wat denk je, ze pakken dit ook zonder aarzelen een gul van 47 cm….. Ik had er vooraf weinig 

vertrouwen in maar blijkbaar kan het wel…. 

Heeerlijk gevist.. 

Willem #839 

  

Dinsdag weer lekker gaan vissen in de waterweg, wel fris maar er scheen toch een waterig zonnetje 

dat samen met de nodige aanbeten voor een leuke dag zorgde . 

Alhoewel het niet echt wild was , wist Ruud toch 5 gullen op de kant te sleuren , waarvan er 2 de 45 

cm niet haalden en dus weer naar moeder mochten . Ik zelf wist maar 2 leuke te pakken ( rond 50 cm) 

en nog een paar bolken ( waarvan er 1 bij was van 34 cm) . 

Oja .... de grootste op de foto was weer voor Ruud en was op 1.5 cm na 60 cm , dus weer een leuke big 

voor Ruud ( die niet echt blij was omdat ik wel een bot ving en hij niet ( héhé)) . 

 
Groeten van de Kerstzotten , Beerse 



  

Op kerstavond lekker wezen vissen met Hans # 262 in èèn van de havens in de Europoort.Vissen is 

echt de beste manier om kerstavond door te brengen.Ik doe dat al vanaf mijn 10e jaar,toen nog met 

mijn vader,maar de laatste 10 jaar met Hans en voor zover ik me kan herinneren altijd op dezelfde 

stek. En al die jaren niet zonder succes, ook nu ging het vanaf de eerste- tot de laatste worp van kiet en 

niet een beetje ook. Knalharde aanbeten van zeebaars waarvan we er 13 verzilverde en helaas ( voor 

ons zijn zeebaarzen min of meer heilig) moesten we er twee meenemen omdat de haak verwoestend 

werk had aangericht maar de andere 11 zwemmen weer. Zes wijtingen van een cm of 35, een gullete 

50 cm en een mooie bolk gingen wel mee naar huis. En we hebben nog een paar mini gulletjes terug 

gezet. Hans heeft weer volop geëxperimenteerd met diverse onderlijnen.En ik heb het basic gehouden 

met ingekorte 70 cm lange DUCK lijnen met een 2.0 gamakatsu er op, heb je wat minder last van 

guppen want daar zijn wij niet zulke liefhebbers van,simpel maar zeer effectief. Slappe lijnen  

 



 
Willem # 32 en Hans # 262 

  

Vrijdag 23 december, 

 

Om 19.30 uur  een lijntje uitgegooid in de waterweg, zo'n 400 meter voor de kering. Toen ik aankwam 

stonden Danny (#555), Leon, Merijn, Rob en Maurice er ongeveer een half uurtje en waren er al een 

aantal gulletjes uit het water getrokken. In rap tempo melden zich her en der 3 meunen. Die beesten 

vang je normaliter bijna nooit, en nu drie achter elkaar! Ik vond het in ieder geval frappant. De 

grootste was 22 cm en werd dacht ik door Leon gevangen. Danny ving nog een bot en daarna kwamen 

er alleen nog maar gulletjes boven. Bij elkaar 12 stuks. Alle gulletjes hadden helaas een jammerlijke 

lengte van 29 tot 31 cm. Gevist met zagers en pieren. 

 

Groeten Stephan (#590 

  

Woensdagavond 21 december 2005 met vismaten Jan Overbeeke #481, Ferry Christen #830, René 

Schutte, Bram Maliepaard en ... (naam vergeten) van 17.00 uur tot circa 22.00 uur gevist in één van de 

zeehavens op de Maasvlakte. Als aas hebben we kweekzagers van enkele dagen oud en pieren 

gebruikt die nog over waren van een weekendje bootvissen op de Oosterschelde. Vanaf de eerste t/m 



de laatste ingooi hebben de hengels niet stilgestaan. Het was echt een gekkenhuis en het is al weer wat 

jaartjes geleden dat ik zoveel heb gevangen en/of zo vaak beet heb gehad. Regelmatig 2 tot 3 vissen 

per inhaal op een afstand van slechts enkele tientallen meters uit de kant. De vangst bestond uit zo'n 40 

tot 50 vissen per persoon (misschien nog wel meer, maar ik ben de tel kwijtgeraakt), variërend van 

bot, schar, tong, wijting, steenbolk en kleine gulletje. Van de platvis was ongeveer 80% aan de maat, 

de wijting daarentegen maar 10%. Wel leek het er op dat de wijting tegen het einde van de vissessie 

wat groter werd. Eind van de avond was het aas op en zijn wel allemaal met een leuke zooi vis naar 

huis gegaan. Prachtig visweer gehad (droog en wind in de rug), warme koffie, chocolademelk, af en 

toe een pilsje en niet te vergeten een lekkere sigaar. Wat kan vissen toch leuk zijn! 

 

Groetjes, 

Kees Overweel #482. 

  

Zaterdagmorgen j.l al vroeg uit de veren en met een stevige Noordwester en hagelbuien onderweg, ( 

vooral de Haringvlietdam was een beproeving met de kleine Subaru) 

en om ongeveer 08.15 aangekomen op de parkeerplaats aan de Strandweg bij Koudekerke 

Eenmaal over de duinen ontwaarde zich een prachtige monding van de Westerschelde met ferme 

windkoppen en een branding waar je U tegen zegt. 

Aangezien we net op tijd waren nam Henry karremans het woord en ieder kreeg zijn wedstrijdbriefje 

met daarop de getrokken plaatsnummers en kon het hele circus zich naar het wedstrijdparcours 

begeven zo,n 4 vakken verderop tegen de wind in. 

Pluvius, Wodan, of  een andere spelbreker daarboven  haalde het in zijn hoofd om tijdens deze barre 

tocht naar de stekken een heuse hagelstorm over de hoofden van de deelnemers te losbarsten en 

zodoende kwam iedereen met verkleumde handen aan op het gelote nummer. 

Zoals insiders weten heb je op deze stranden 2 kansen, de dood of de gladiolen. De gladiolen  als je 

ver kunt werpen en  een schoon stuk bodem voor je hebt en de 

dood als je langs of bij een palenrij staat en ver werpen de ondergang van je onderlijn en de steeds 

aanwezige vis aan die onderlijn betekend. 

Edwin trof zo,n "dood"stek en in het eerste uur alleen al 5 spoelen met lijn en voorslag kwijt, je zou er 

zenuwachtig van worden, toch!. 

Edwin hield gelukkig zijn koppie erbij alhoewel er na de zoveelste keer de onderlijn in de 

mesfheftvelden of kleirand bleef steken toch wel enige stresstekens waarneembaar waren. 

De laatste 3 kwartier van de eerste wedstrijd van 2 uur maar wat korter bij gevist en zowaar kwam een 

halfuur voor tijd nog een fraaie bot mee naar binnen en kon Edwin met 34 cm de 10e plek opeisen. 

Het moest dus in de 2e wedstrijd gebeuren en direct al met de eerste draai kwam een dikke bot naar 

binnen die de gemoederen weer wat moed gaf. 

Een half uur later een scholletje en een half uur voor tijd nog een zeebaarsje en met 76 cm werd Edwin 

3e in de 2e wedstrijd. 

Aangezien er zeer kleine verschillen waren na de eerste 2 wedstrijden in het Europoortgebied en er 

eigenlijk niemand echt stabiel viste op Kaj Cruq na die met 9 vangstpunten een uitzonderlijke 

prestatie neerzette was de uitslag tot op het laatste ogenblijk onzeker en iedereen wachtte dan ook met 

spanning af wat bondscoach Henry Karremans zou mededelen na afloop in het strandpaviljoen de 

Zeester. 



Ik hoopte  wel dat Edwin zo bij eerste 10 zou zitten maar toen er bij het terugtellen van 20 naar 7 nog 

geen Edwin was opgenoemd begon het toch wel te kriebelen, immers nummer 6 betekend meestal net 

niet bij de W.K ploeg en je kun je wel indenken wat er door Edwin( en wacht dacht je van mij) 

heenging toen ook nummer 6 niet Edwin bleek te zijn dus Edwin zat bij de beste 5!! 

Inderdaad bleek Edwin met 31 vangstpunten de vijfde plaats te hebben veroverd en de kans groot is 

dat hij naar het W.K in Portugal gaat, want meestal gaan de beste 5 naar het komende W.K en ik zie 

geen reden waarom Henry karremans daarvan zoal afwijken maar het moet eerst maar zeker zijn. 

De leiding was in handen van Henry Karremans als bondscoach van de A Junioren en met begeleiding 

van Frank van Schilt en Hans Willemse zat het wel snor met de organisatie. 

  

Bijlage: Nationale selectie 2006 ( beste 10 met rechts Coach Henry Karremans) en de beste 5 die 

gesponsord door Shimano waarschijnlijk het W.K Portugal gaan vissen 



  

 

 

Een trotse Tuur    

  



Ik ben net terug van een sessie " Knallen" , maar helaas was het geen vetpot. 

Geflankeerd door een handvol Eurokanjers gevist van begin opkomend tot hoog water. 

Nou de eerste 3,5 uur was er zeer weinig te melden, zelf niks gepakt en ook niks zien vangen. 

Theo en zijn maatje dropen af ( nog voor het hoge water? is dat wel slim ,Theo?) maar toen de harde 

stroming begon af te zwakken was het ff feest : voor mij 3 gullekes( 46 , 54 en 56 cm) en ruud 1 van 

52 cm . Eurovisser Rens draaide er nog een leuke gul in de stenen, maar keerde ook naar huis ( een 

paar loodjes armer) .  

Volgens mij moest er te veel zoet water naar buiten , en dat is niet echt goed voor de gulvangsten, 

maar Ruud wist weer wel 2 botten te vangen , en daar is mijn maat echt zeer trots op (héhé) . 

 

Groeten van de Zotten uit Beerse, Dave en Ruud ( bottenmepper bij uitstek !!!!) 

hey mede vissers 

  

gister(17-12-05) wezen vissen op de papegaaienbek samen met me vader de vangste me vader 1 

wijting 

ik 2wijtingen 1 van 37cm een grote steenbolk van 36 cm en een gulletje van 48 cm alle vis kwam van 

ver 

 
Johan Buitjes 

  

Ha die Eurovisvrienden. 

Sporadisch dat ik me dit jaar aan de waterkant vertoonde, is er mede debet aan dat ik hier weinig te 

melden heb. 



Gisteren, zaterdag 17 december, gevist in de Dintelhaven. Leuke stek, nooit eerder gevist hier. 

Opkomend tij, schone bodem, niet te harde stroom, je kon dus gewoon ongeankerd vissen. 

Wapperlijnen, pieren als aas, 4 uren gevist van 12 tot 16. Vangst bestond uitsluitend uit wijting en bot. 

Met 12 man in totaal met een aantal die een 0 hadden, vis zat namelijk behoorlijk ver weg. 

In 2006 gaat voor mij eea veranderen waardoor ik vaker in de gelegenheid zal zijn om te vissen en dan 

zal ik u vaker lastigvallen met vangstberichten. 

  

Strakke lijnen enne fijne feestdagen, we zien elkaar vast weer aan de waterkant in 2006 

  

Stipo # 97  

  

Beste collega’s,,, 

Hier weer een kort verhaaltje van mij, maandag avond om 2200 aangekomen bij de landtong om de 

gul weer goed achter zijn staart aan te zitten. Eenmaal de lijnen te water hebben gelaten, vingen we 

vrij snel een paar steenbolken. Toen de stroming er in kwam was er vrijwel de gehele nacht moeilijk te 

vissen, het ging er vrij hard tekeer. De man die afgelopen week het nakijken had toen wij op zijn 

achtergelaten plek verder gingen met vangen, was er nu ook weer. En hoe toepasselijk, hij stond op de 



plek waar wij van de week een aantal mooie gullen vingen, logisch als die plek vrij is had ik dat ook 

gedaan. Dus mensen, geen stekken claimen aub. Vissen, vissen en vangen daar gaat het om, owwww 

en RUIM DIE ROTZOOI NOU EENS OP, JULLIE VERZIEKEN HET VOOR ONS 

WELWILLENDE. Afijn dat was even de heilige geest in mijzelf, nu maar weer ff normaal lulluhh 

hé!! Niks wordt het meer zei hij tegen ons, ik vis hier al 25 jaar en geloof me maar, vandaag wordt het 

niks meer. Nadat we hem een aantal maatse wijtingen en bolkies hebben gegeven, waren we even kort 

van al dat negatieve gepraat af. Ik geef me pas gewonnen als al mijn aas op is. Het was in de morgen 

inderdaad erg weinig, maar toen het eenmaal hoog was en er nog een beetje stroming stond, landde er 

een school gul voor ons neus en die gelukkig voor een 2 tal uurtjes bleef hangen. De beste man ving er 

gelukkig ook één, anders had ie ons denk ik niet meer aangekeken. We hadden er 7, zeven dikke 

gullen tot 50 cm, en een man die naast ons stond had er ook 2, je snapt onze grijns natuurlijk wel, 

maaaarrr altijd vriendelijk blijven hé? Toen ie wegging vertelde hij ons geïrriteerd dat ie mensen wel 

beter had zien vangen,,, geeft niet hoor, ik sta er voor me plezier en niet voor een eventueel 

Eurovissers record. Een niet nader genoemde Eurovisser wil ik langs deze weg bedanken voor zijn 

nuttige bijdrage, we nemen je tips ter harte aan. Succes met het aankomende Eurovissers 

kampioenschap. Verder ving ik nog een tong van 42 cm, dus Peter Koenen, je bent opgepast, ik had 

hem toch bijna te pakken,,(van dat record, misschien qua individuele vangst grootte wel). Ook nog een 

verdwaalde zeebaars, en twee mooie botten. Al met al een lange, vermoeiende dag, met een mooie 

partij gul. Kan niet wachten om weer te gaan…. 

  

Strakke lijnen, Jeroen op ’t Hof en Willem Slingerland.   

  

9-12-2006 wezen vissen bji callandkanaal met mijn vismaat peter was niet echt goed ik had er 8 

waarvan 6 ondermaats mijn maat had er 7 waarvan 6 ondermaats wat wel op viel was dat we er veel 

verspeeld hebben vlak voor de stenen het is net of er een rand bij gekomen is die er eerst niet lag  

  

Jan van Baardwijk 

  

Zaterdagavond 10/12 gevist in de waterweg op dezelfde stek waar de gullenmeeting werd gehouden 

een paar weken terug. Toen heb ik een aantal goede tips gehad van de echte gullenkillers. Deze tips 

heb ik gelijk maar meegenomen. Ik heb gevist van 19.30 tot 00.00 (HW 22.45) met 1 hengel met een 

lange wapperlijn en als aas pieren. Het was niet echt wild vanavond, maar wat wil je als je met doodtij 

gaat vissen. Tot Half elf geen stootje gezien en alleen maar krabben en/of garnalen gevoerd. Na half 

elf leek het wel'' Happy Hour'' onder water. Tot kwart over elf heb ik 4 mooie aanbeten achter elkaar 

gehad. De eerste aanbeet heb ik niet kunnen verzilveren omdat de vis was losgeschoten tijdens het 

binnentakelen. Je moet de vis daar over een kl#%$#@ rand tillen en dat brengt wel eens de nodige 

losschieters met zich mee. Niet getreurd gelijk weer ingegooid en na een paar minuten zag ik mijn 

hengeltop tekeergaan. Deze keer de vis wel kunnen landen. Een dikke gul van 48cm. 10 minuten later 

lag gul nummer 2 op de kant 40cm. een kwartiertje later weer een mooi aanbeet maar helaas weer een 

losschieter. Een half uur na hoog viel de stromimg weg en was het afgelopen met de vangsten. Om 

twaalf uur maar weggegaan want ik moest nog stappen. 

 

Maatse vissen !!! 

Damian #954 

  

Beste medevissers!!  



Vandaag maar weer eens wezen vissen op de gul, vanaf de landtong. Het begon leuk en eindigde nog 

beter. Vanmorgen vroeg 0600uur richting landtong gereden met mijn vader. Eenmaal aangekomen 

was de stek nog rustig, de dag kon al niet meer stuk. Er stonden slechts 2 man, “wat gevangen 

mannen, Nee het is weer slecht, vanaf 0300 geen stootje meer gekregen”. Hahaha ik wil niet arrogant 

klinken, maar soms ligt het echt aan hoe je je visserij benaderd. Dus snel de lijnen beazen en richting 

Antarctica meppen, strak draaien en omdraaien om de spullen te instaleren, toch maar even snel 

terugdraaien want de top staat al te klapperen, resultaat een leuke steenbolk. Snel terugzetten en 

nieuwe pieren rijgen. Na de spullen te hebben geïnstalleerd, alweer een aanbeet, nu een 

goeie,,,SLAAAAN hoor ik achter me. Nu heb ik geen Karate gedaan, maar ik sta wel meteen in de 

houding, het bloed inmiddels me tenen in gezakt (Slechts zwarte band Kamasutra jongens, probeer het 

ook eens!). Ik sla aan en voel meteen tegengewicht en gekronkel, Yess, Gul!!! 55 cm, een mooi begin. 

Even me pa een tip gegeven door zijn lijn nogmaals strak te draaien nadat het lood al even op de 

bodem ligt, dit om de strakheid van de lijn net even ietsje meer te geven, en hij vangt me er vandaag 

meteen ff uit. Na een aantal maatse wijtingen weggegeven, volgt er weer een gul. Karel vangt een 

leuke 40cm. Snel scheppen, want mijn hengel staat al te klapperen, ook een gul pa!, 50cm dit gaat de 

goede kant op en het is pas 0930uur. De wind is koud, maar ik warm me met de gedachte een kistje 

vol gul hopen te vangen. De buurman vertelde dat we vandaag spekkoper waren, en nadat hij vertrok 

hebben we snel de spullen op zijn stek geïnstalleerd. “Ga je een goedvangende stek in ruilen voor een 

stek die niets vangt,zegt ie ons,,,de buurman snapt er niks van,,,laat ie nou nog niet boven aan de trap 

staan, en we een gul vangen voor zijn neus op zijn achtergelaten niks vangende stek,,,hahahaha. Heb je 

wel eens iemand, zeven doden zien sterven,,,een lachende boer met kiespijn achterlatend. Die dag 

vangen we nog 2 mooie gullen, met als klap op de vuurpijl, een 65cm voor Karel, mazzelaar,,,,,het is 

je gegund hoor! Resultaat, 5 mooie gullen en verder nog 2 dikke jongens verspeeld, die van mij viel er 

op 2 meter voor de kant vanaf,,,erg lullig! Maar goed wat klaag ik, zoveel gul hadden we tot op heden 

op één dag nog niet gevangen. Helaas geen foto’s kunnen maken, we waren hem vergeten! Dus voor 

iedereen die denkt, jajaja weer zo’n mooi verhaal, ik denk aan jullie wanneer ik zit te smullen!! 

  

Strakke lijnen, Karel en Jeroen op ’t Hof,,,,Dobby next time we gonna catch those morans!! 

  

zaterdagnamiddag 10 december nog eerst ff pieren gaan steken voor we naar de Waterweg reden. De 

pieren waren volgens mij op vakantie want op 2u steken had ik nog maar een stuk of 20, dus nog snel 

naar de viswinkel in Putte voor wat aas. 3u voor hoog water beginnen te vissen, na 5 minuten al een 

mooie trek en dat leverde al snel een klein gulletje op. Er kwam meer en meer volk op die stek zitten 

(ongeveer een metertje of 10 van elkaar) dus was het uitkijken waar je je lijn gooide. Op een paar 

uurtjes toch een mooie vangst, 5 botten en 2 zeebaarzen, 3gulletjes en nog een paar kwijtgeraakt. De 

gulletjes zwemmen allemaal terug vrij rond om lekker te groeien zodat ik ze volgend jaar nog eens kan 

bovenhalen. 

 

Groeten, Stef 

Zaterdag 10 december, 

 

Om 20.00 uur afgesproken op de Maasvlakte (papegaaienbek) met Danny (#555), Rob, Maurice, 

Theo, Pascal en Jan. We hadden gekozen voor het strand omdat daar de laatste tijd toch betere 

berichten vandaan komen dan meer landinwaarts. Eenmaal op locatie bleek dat veel mensen ditzelfde 

idee hadden. Op het strandje en het eerste stuk van de papegaaienbek stond het bij aamkomst al 

afgeladen met vissers. We hadden echter geen zin om toen nog te gaan verkassen en hebben ons 

achteraan aangesloten. Zodoende hebben we op het stukje net achter de eerste groene boei gezeten, 

waar je over het algemeen vaker vast zit. Danny trok er 2 gullen uit van respectievelijk 49 cm en 45 



cm. Ook ving Danny nog een kabeljauwachtige van 46 cm. Helaas geen foto's kunnen maken, 

batterijen op! Wij dachten zelf dat het een pollak of koolvis moest zijn geweest vanwege het ontbreken 

van een kindraad. Theo ving nog een forse wijting van 35 cm, en her en der kwamen nog wat 

steenbolken naar boven. Verder hebben we 

  veel materiaal verspeeld en veel mooie aanbeten niet kunnen verzilveren i.v.m. vastzitten. Gevist 

werd met zagers en pieren.   

 

Groeten Stephan(#590) 

  

Gisteren, zaterdagavond, weer wezen meppen : met een zachte briesje en een matige stijging niet echt 

"ons" weer, maar het "gullenvirus" bracht ons weer richting Nieuwe Waterweg. 

Het is voor ons redelijk meegevallen ; Ruudje 4 gullen en ik ( Dave) 5 gullen , gewoon mooie maatjes 

tussen 46 en 55cm , met nog een enkel torretje erbij dat weer rondzwemt. Nog een paar wijtingen 

completeerden het geheel ; een aardig zooitje vis bij elkaar dus. 

Ruud wist ook nog een kanjer BOT te vangen , en hij was er best trots op (" den bottenmepper ") of 

niet Ruud ????? 

 

Groeten van de Zotten van Beerse, en we vragen ons af waar de Kale Mannen eigelijk uithangen in 

deze tijd??? 

hey vissers 

 

eindelijk weer eens een berichtje van mijn kant 

 

vrijdagavond 9 -12-2005 wezen vissen op het havenhoofd maassluis over de vangsten kan ik heel kort 

zijn 1 smit denenmarken sleepboot en een hoop gras volgende keer toch maar even een ander plekje 

zoeken 

 

groeten robert 561 

 

  

Dinsdag nog even een paar uurtjes gevist, van ca. 1715 tot 2030, vanaf de Rozenburgse landtong ter 

hoogte van het ponton. Het was er druk zodat een stek gevonden moest worden achteraan bij de 

ondiepere plaat en de verder weg gelegen vaargeul. Vandaag dus voluit knallen om de daar verder weg 

gelegen vaargeul te bereiken. De vangst bestond uit een bot, een aantal maatse wijtingen, nog twee 

tongen en twee gullen van rond de 50cm. 

strakke lijnen, 

Bert #487   

  

op 5 dec een paar uurjes wezen vissen in de waterweg gevist met opkomend water, gevist met 2 

hengels 1 met mijn oude vertrouwde wapperlijn de ander met de  zogenaamde donaldducklijnjes die ik 

na de laatste meeting heb leren knopen, op elke onderlijn 3 vette grote pieren, en knalle maar zo ver 

mogelijk weg. het begon zeer goed binnen een uur 3 gullen op de kant allemaal rond de 50 cm ook 

nog een stuk of 4 verspeeld losschieters daarna (hoog water) geen gul meer wel nog 3 grote wijtingen 

35-36 cm en een bot op een 6/0 haak hoe krijgt hij het voor elkaar. o ja alle vis (incl verspeelde vis) op 

de ducklijn.  

gr rob 419. 



  

Vanmiddag, Zondag 4 december even wat oude zagers wezen opmaken op de pier van HvH. Gevist 

met een combinatie met mesheften. Het weer viel erg tegen, veel regen gehad, maar toch lekker gevist 

vanaf  3 uur voor het hoge water tot Hoog. Toen ging het niet meer ivm de sterke stroom (Springtij), 

werd toen trouwens al aardig donker. Drie gulletjes gevangen , waarvan één dik aan de maat. De 

andere twee konden weer onbeschadigd terug in hun element. Nog bezoek gehad van Theo#48. Op 

inspectie voor evenement-stekken? Gelijk commentaar gekregen op mijn werpcapaciteiten, maar wat 

wil je voor een ouwe man met een "visarm". Maar ook hij vond de regen uiteindelijk te sterk en was 

spoedig vertrokken naar de Bootjes Club in Scheveningen, onze andere vereniging waar ze op Zondag 

heerlijke lekkerbekken bakken. Het was niet druk met vissers op de pier vanwege het weer, maar er 

werd toch regelmatig een gul naar boven getakeld. Totaal geen wijting of bolk gezien. 

 

Groeten Rob#50 

  

vrijdag avond 2 dec wezen vissen met henk en janet op de stenen glooing er stond een harde zo wind 6 

de vangsten waren zeer goed wijting zeebaarsje bot gulletjes bijna iedere worp leverde vis op we 

hadden om 22.30 ongeveer 150 vissen bijna alles zwemt weer (ondermaats) toch een leuke avond 

gehad, opmerkelijk was de grote hoeveelheid gulletjes 25-30cm ik denk wel zo'n 100 stuks misschien 

wel positief voor het komende jaar, laten we het hopen.  

gr rob 419. 

  

donderdag 1 december 

Gevist op het Schanshoofd in Maassluis in de avond, vanaf 18.00-22.00 uur, harde wind recht op onze 

kop, harde stroming, veel vers gemaaid gras op de lijn. Niks gevangen. 

  



Vrijdag 2 december 

Weer begonnen op het Schanshoofd in Maassluis. Van 13.00-14.30 uur binnenkomend water. Enkel 

een goeie bot. Verder harde stroming, gras. Verkast naar Poortershaven. Daar hetzelfde verhaal. Wel 

een puitaal gevangen, voor het eerst! Mooi beestje, goudkleurig. 16.00 uur gestopt. Harde wind tegen. 

Alle andere vissers vertrokken ook. 

  

Volgens mij is er momenteel teveel zoet water. Vangsten varieren veel. Iemand richting zee meer 

gevangen??? 

  

Hans#864 

  

Zaterdag 3 december heb ik meegedaan aan de eerste serie nacompetitiewedstrijden. Het ging die dag 

over 3 wedstrijden van elk 2 uur. De eerste twee werden in het Calandkanaal gevist (9.00-11.00, 

12.00-14.00) en de derde in de Dintelhaven (15.30-17.30). 

  

Bij de wedstrijden in het Calandkanaal kwam de vis vooral van ver. Het waren hoofdzakelijk 

wijtingen, gulletjes en bolken, maar ook werd er een hondshaaitje gevangen, zeedonderpadden, mooie 

grote botten en zelf had ik nog een schitterende mannetjespitvis van 20 centimeter. Deze had ik 

overigens dicht onder de kant (op aanraden van coach Martin), direct gevolgd door een bot van 37 cm, 

hetgeen me een 6e plek in het vak opleverde. De tweede wedstrijd heb ik het laten liggen. De vereiste 

afstand om vis te kunnen vangen haalde ik niet en met twee gulletjes werd ik 18e in het vak. In de 

Dintelhaven visten we met hoog water. Hoewel alle 60 deelnemers vis vingen, was de plek toch wel 

bepalend voor de uitslag. De vangst bestond uit wijting (ver weg) en grote botten (dichterbij). Zelf had 

ik de pech direct na het pomphuis te staan en daar werd maar een enkele wijting gevangen. Een laatste 

plek in het vak met 2 wijtingen is echter wel heel teleurstellend. Volgende week is de tweede serie van 

drie wedstrijden in Zeeland. Daar ga ik proberen om nog iets op te schuiven in het klassement, 

alhoewel een plek bij de eerste 20, de nationale selectie, nagenoeg onhaalbaar is.  



  

Wel gaaf dat er zoveel Eurovissers kwamen kijken, allemaal hartstikke bedankt! 

  

Gilles #59 

 

  

  

Weer wezen meppen met Ruudje, flinke stijging en lekkere zware zuidenwind............ gullenweer dus. 

Nou.... aanvankelijk wou het niet lukken maar tegen hoog ging het bij Ruud lopen : 5 gullen op de 

kant (45 à 55 cm), een paar loze beten en een paar lossers. Op mijn stekkie zal nog wel een 

hééééééééééle hoop gullen zitten, want ik wist er niet 1 te vangen.  

Het kan niet elke week feest zijn.........maar het mag wel !!!!! 

 

Groeten van de Zotten uit Beerse  

 

 

Woensdag 30 november 2005 met vismaten Jan Overbeeke (#481), Ferry Christen (#830) en een 

aantal collega's, vrienden en kennissen een dagje wezen ankervissen met de "Johanna Cornelia" vanuit 

Stellendam. Rond 07.00 uur vertrokken met 18 man aan boord. Het weer was goed. Geen regen en 

soms zelfs een waterig zonnetje. Er stond -ondanks de vooruitzichten- wel een stevig windje kracht 4 à 

5 uit het zuiden tot zuidwesten. Dit was op zich niet zo'n probleem, maar wel de deining. Wellicht nog 

een staartje van de storm van afgelopen vrijdag. Na ongeveer anderhalf uur varen aangekomen op de 

eerste stek. Er waren op dat moment al een paar zeezieken (en dat werden er in de loop van de dag 

steeds meer!). Snel de weegschaaltjes, voorzien van haakje 6 en gele en rode kralen richting de 

zeebodem. Al spoedig de eerste scharren aan boord, waarvan ongeveer de helft aan de maat. Helaas 

werd het al snel stil met de vangst. Daarna nog een keer of drie verkast, maar de vangsten bleven 

tegenvallen. Als laatste nog een klein wrakje vlak voor de kust geprobeerd. Er stond op dat moment 



nog maar een man of zes te vissen, want de rest was ziek. Op deze stek kwamen nog enkele mooie 

steenbolken en een gulletje naar boven, maar ook hier viel het al snel stil. Uiteindelijk rond 16.00 uur 

weer huiswaarts gekeerd en rond 17.30 uur in de binnenhaven van Stellendam aangekomen. De 

eindstand bij ondergetekende: 11 scharren en één wijtinkje. Een magere vangst, maar is was wel 

spekkoper! Volgende keer beter? 

 

Groetjes, 

Kees Overweel #482. 

  

Om als enigste niks te vangen tijden een competitiewedstrijdje (26-11) valt ook niet mee, maar het 

was me wel gelukt... Ik had nog iets in te halen, dus na de wedstrijd met Timo #220 en Tom #45 nog 

maar ff doorgegaan. En je weet hoe dat gaat, tijdens de wedstrijd niks, dan is het voor of na de 

wedstrijd prijsschieten, zo ook deze keer. 

Lekker tot een uur of 5,6 gestaan (weet ik veel hoe laat het was toen we vertrokken) en m'n eigen 

helemaal suf gevangen aan de kleine wijting en gulletjes, naar schatting zo'n 60 stuks. Tom en Timo 

deden ook lekker mee en vingen ook de nodige visjes, maar ja, zij hoefden niet zo nodig meer.. Die 

hadden al een visje kunnen pakken tijdens de wedstrijd. 

Al met al een heerlijke avond/nacht gehad met goed weer (tegen alle verwachtingen in) en een 

heleboel vis met z'n drieen samen zeker over de honderd. 

Volgende keer weer zo'n sessie, dan komt het helemaal goed! 

  

Groetjes Jeroen 

  

Zondag nog eens wezen meppen in de Waterweg, niet te vroeg op pad gegaan want ik had nog een 

behoorlijk "houten kop" van de avond ervoor.Met het keren van laag water begonnen en meteen de 

eerste 2 uur van opkomend mooie aanbeten verzilverd, wat resulteerde in 11 gullen waarvan Ruud's 

eerste meteen een vis was waarvoor je het allemaal doet , nml een biggetje van ei zo na 70 cm( 69.5 

dus) .De overige gullen waren tussen 45 en 50 cm met nog 2 kleinere erbij( zwemmen weer) . 

Met het keren van hoog alleen nog maar zenuwachtige wijtingbeten kunnen waarnemen, en voor de 

meeste onder hen is haak 6.0 wel wat te groot,...... .Raar dat de gullen wegbleven rond hoog want we 

wisten er geen meer te pakken....... .Gelukkig komt ook aan slechte dagen een einde !!!!! ( héhé) 



 
Groeten van de Zotten, Beerse 

  

Beste medevissers…  

Eergisteren met mijn vader en broertje, lekker weer ééns met zijn drieën een dag kunnen zeevissen. 

Een dag met regen, zon en af en toe een hagelbui, ideale zeevis omstandigheden voor mij part. Het 

was wel weer even een plekje zoeken hoor, want het stond hier en daar zwart van de mensen. Maar 

goed, al met al een mooie plek gevonden. Maar goed de resultaten, we hebben eigenlijk de gehele dag 

geen last gehad van harde stroming en dus bleven we eigenlijk de gehele dag vangen, die eer verkreeg 

eigenlijk mijn broertje, want volgens mij had die toverpieren. Een visje of dertig als resultaat, eigenlijk 

allemaal mooie wijtingen van goed formaat, en hier en daar een mooie gul, wel jammer dat we er 4 

mooie hebben verspeeld, ze hadden zich vast gezwommen onder de stenen kant. Binnenkort maar 

gauw weer ééns de lijnen strekken!!    

Jerpen op 't Hof 

  

hallo ,    frank en ik zijn weer eens een nagje aan de waterweg geweest in de buurt van de kering. 

begonnen bij afgaand water en frank pakte bij de eerste worp een mooie gul van ongeveer 40cm.  al 

met al ik hoorde frank geregeld zijn slaghout gebruiken omdat hij mij zoek viste met een gul of 

6.   later in de nacht tijdens dood tij zette ik een tong onderlijn op mijn hoofdlijn en wist ik in korte tijd 

4 mooie tongen te landen waarvan de grootste 38cm was! verder al veel wijting. afijn frank was 

winnaar met de meeste vis [maar wat wil je, hij is immers dierenarts] en won daarmee de fles 

whisky.  gefeliciteerd frank!!  

 groetjes ron vd berg. 

  

Zondag 27 november 's middags  wezen vissen met zoon Jordi #516 en begonnen aan de waterweg een 

paar honderd meter voor de Maeslantkering. 



Er was net een wedstrijd geweest en ik kreeg een mooi pak aas van een visser die aan de wedstrijd had 

meegedaan. Nog bedankt hiervoor. Zelf had ik alleen stukken makreel en pijlinktvis meegenomen. Op 

de twee hengels een enkele haak 3/0 onder en een schuivende afhouder. De actie bleef helaas volledig 

uit. Het was wel aardig koud weer maar gelukkig windstil. De stroming was nogal traag en dat is denk 

ik de reden van de ijzige stilte. Zelfs geen krabben gezien. Maar ja, ik moet ook altijd gaan vissen met 

halve maan en oostenwind. We hebben het nog even aangekeken tot 4 uur en zijn toen naar de 

Papagaaienbek gereden (het diepe stuk tegen het eind van de bocht). Daar aangekomen ving Jordi al 

snel de eerste vis waar hij heel blij mee was (een pitvisje van wel 7 cm had de haak no. 2 vol 

vertrouwen genomen). Tegen de schemering begon een korte wijtingen invasie waar we er 2 van op de 

kant hebben gekregen (15 cm en 30 cm). De pieren waren favoriet. Toen het donker was was het 

vrijwel meteen over met de pret en zijn de zagers vrijgelaten. Onderweg naar huis nog een paar keer 

bijna een haas of een konijn op de bumper gehad. 

  

groeten, 

Wim #517 

  

Zaterdag 26-11-2005, 

 

Van 19.00 tot 0.00 uur met opkomend water een wedstrijdje gevist op de landtong, welke door 

Maurice werd georganiseerd. Aanwezig waren Dennis(#662), Maurice, Rob, Danny (#555), Cor, 

Leon, Merijn, Ricardo en ikzelf. Vier andere personen zouden ook meedoen maar kregen panne 

onderweg en kwamen daardoor later en visten enkelt mee voor de fun. Gevist met zagers, pieren en 1 

hengel p/p. Maurice had een beker laten graveren voor de winnaar en daarnaast legden we allen 10 

euro in. Eenmaal bijeen op de landtong bleek het merendeel er bij voorbaat al van overtuigd dat ze 

ervandoor zouden gaan met het prijzengeld. Daarnaast bleek dat de meesten zelfs al een plaatsje 

vrijgemaakt hadden in huis waar de beker zou komen te staan. In de praktijk bleek dat slechts twee 

personen überhaupt vis op de kant kregen!! Maurice ving een gulletje en een weiting, samen goed voor 

54 cm. Dennis (#662) ving welgeteld twee botten goed voor 56 cm, en was daarmee de eerlijke 

winnaar van vanavond. 



 
Groeten Stephan (#590) 

  

Afgelopen maandag 21-11 direct uit het werk met Arvy # 934 gaan vissen in de Waterweg, hoogwater 

om ca. 18:00 uur. Lekker weer en weinig wind, vangsten redelijk. Allebei een gulletje en een aantal 

wijtingen van leuk formaat. Donderdag ochtend aas op gaan maken, weer in de waterweg. Was koud, 

harde wind en af en toe wat regen. Enkel een aantal kleine wijtingen gevangen, vrij snel weer naar 

huis gegaan. 



  

Vangsu, 

  

Ruud #501 

  

Woensdag 23 november 2005 van 18.30 tot 23.00 uur met vismaat Jan Overbeeke #481 gevist op de 

landtong bij Rozenburg, net na de kering en de vuurtoren (Ferry Christen #830 mocht deze keer van 

zijn vrouw niet mee). Als aas hebben we pieren, zagers en Franse tappen gebruikt (allemachtig wat 

zijn die beesten duur!). Ik had me vanavond voorgenomen om één hengel uit te rusten met een lange 

dwarrellijn met slechts één haak maat 4/0. Deze werd steeds ver ingegooid. Ik moest en zou vanavond 

namelijk mijn eerste echte "Waterweg-gul" van dit jaar vangen. Hoewel ik aan deze hengel regelmatig 

beet kreeg, is het mij niet gelukt om hiermee ook maar één visje op de kant te krijgen. Blijkbaar was 

de haak toch te groot, maar we blijven proberen. Met de andere hengel, voorzien van stelen afhouders, 

lichtgevende kralen, haakje 4 en een meter of 50 uit de kant, wist ik een bonte verzameling aan vis bij 

elkaar te vangen: een bot, een steenbolk, een zeebaars, een wijting en twee torretjes. Met uitzondering 

van de bot, was alles ondermaats en zijn dus netjes teruggezet. Jan was deze avond spekkoper. Hij wist 

namelijk een tiental botten te vangen waarvan ongeveer de helft aan de maat, een mooie tong, enkele 

torretjes en nog een vreemd visje van 23 centimeter (zie bijgaande foto). We dachten eerst dat het een 

haring was, maar bij nadere bestudering lijkt het volgens mij een spiering te zijn. Samengevat hebben 

we een heel leuke avond gehad met een leuke en variërende vangst, heerlijk weer en nauwelijks wind. 

Volgende week woensdag een dagje ankervissen met de "Johanna Cornelia" vanuit Stellendam. 

Hopelijk hebben we dan weer mooi weer en weinig wind. 



 
Groetjes, 

Kees Overweel #482. 

  

Haai, allemaal. 

Hier na een lange tijd weer eens een berichtje. 

Gisteren hebben we het NK strand gevist, met een aantal eurovissers. Gilles, Martin, Mischa, Stefan, 

Janet, Kees [ die eigenlijk voor de zeenaald vist maar toch ook lid is van de eurovissers]  en mijn 

persoontje. Het begon s'morgens vroeg, om 4.30 was Henk Janet en hun zoon { die controleur was 

voor het Zeehengelsport/shakespeare team] die kwamen mij ophalen. Met z'n vieren naar Cadzand-bad 

waar we verzamelden bij discotheek Joy. Om zeven uur ging de zaak open, en de koffie smaakte best. 

Al gauw kwamen de andere eurovissers zich melden en was het lekker gezellig, al was iedereen 

gespannen vooral toen de kaarten opgehaald konden worden. Nadat Gilles alle kaarten opgehaald en 

uitgedeeld had, bleek dat ik in vak B stond op nr 1. Normaal zou ik daar erg blij mee geweest zijn, 

maar nu dus niet niet. Ik kwam naast de spui sluis te staan, die de hele week zoet water geloosd had. 

Gilles, Martin en Kees kwamen in vak A terecht en Janet in vak E [ de rest weet ik niet}. Om half tien 

begon de wedstrijd, en na een half uurtje ving mijn buurman een wijtingtje van 23 cm, en na een 

anderhalf uur ik zelf een wijtingtje van 21 cm. Na drie uur had mijn buurman nog een puitaal en met 

de laatste inworp nog een zeebaarsje. Zelf bleef ik op 1 visje staan, maar gezien van de andere 

hengelaars in mijn buurt, bleef ik hoop houden op een plaatsje bij de naselektie. Helaas, nee dus want 

des te verder van de spuisluis vandaan des te meer vis, al had de winnaar in vak B maar net 150 cm. In 

vak E stond Bert Heukels de ene na de andere te vangen in het begin. Terwijl het verder maar 

sprokkelen was. Na twee uur, wist Kees Westdorp de vis te vinden, en die pakte een triplet en toen 

weer twee tegelijk en nog een keer twee, dus het werd spannend. Na afloop iedereen naar de 

discotheek, en dan duurt wachten lang. Om een uur of vier, werd de uitslag bekent. Thonny Mathijssen 

op de derde plaats. Bert Heukels werd tweede. En Kees Westdorp # 563 is voor de derde keer 



Nederlands Kampioen geworden. Bij de teams werd het Shakespeare team tweede na het team van 

HSV de Snoek uit Hipollitushoef.  

Namens mij wil ik iedereen feliciteren. En hoop ik dat er volgend jaar weer zo'n mooie wedstrijd 

gehouden kan worden in rayon het midden. Dus bij ons in de buurt Zelf hoop ik er weer bij te zijn 

want het is voor mij echt speciaal zo'n NK te mogen meemaken. 

Op 18 dec krijgen weer zo'n wedstrijd: de voorselectie boot. Waar ook weer een aantal Eurovissers 

gaan proberen om zich te kwalificeren voor de volgende wedstrijd. Voor degene die de cracks willen 

zien vissen tijdens een wedstrijd : 3 dec wordt de eerste vaksectie wedstrijd in het europoort gebied 

gevist, dit zijn drie wedstrijden van 2 uur en telkens op een ander parcours. Schroom niet en ga kijken, 

want er valt altijd wel iets nieuws te zien.  

Arjan #8 

ps : ik heb maandag gehoord dat Gilles, Jan Hordijk zich geplaatst hebben voor de naselektie 

  

  

zaterdag 19 november 

ben wezen vissen met mij broer in de nieuwe waterweg bij paal 10 `van 9 tot 12 was het niet veel 

harde stroming daarna leuk gevangen tot 4 uur totaal 19 vissen waarvan 11 maatse we visten met 

zagers en pieren met de pieren de meeste gevangen de vangst bestond uit 

1 paling 

2 tongen 

5 steenbolk 

11 wijting 

groetjes bart en johan 

  

Na een volgens mij zeer geslaagde gullenmeeting op zaterdag, ben ik op zondag nog even wat aas 

gaan opmaken met mijn dochter. Ik had van John en Philip 3 porties gehad, dus kon nog even 

vooruit.Op zondag hebben we even lekker uit de wind gestaan op een wat ondieper stuk van de 

waterweg, zodat mijn dochter wat makkelijker kon inhalen. Mijn dochter had een bot en ik een 

wijting. Op maandag 21 november ben ik even 1 1/2 uur in de ouwe vertrouwde Zweedse Geul een 

gul aan de lip gaan zitten. Ik heb er 1 van 50 cm kunnen landen en heb er 2 verspeeld. Dinsdag maar 

even het restje van het aas opmaken. Heb trouwens nog gezellig staan praten met Wim Mensen # 777. 

Aan zijn materiaal en techniek te zien is hij ook een gullenkiller. Hij moest maar eens mee gaan doen 

met de meetingen.  

Groeten Theo # 48 

  

Zaterdagmiddag/avond met 3 man wezen vissen aan de waterweg. 

Vangsten waren redelijk te noemen, en erg gevarieerd. Wijting,gul,steenbolk,tong, en ikzelf nog een 

mooie zeebaars kwamen op de kant. Geen grote aantallen, maar het meeste wel leuk van formaat.Veel 

beet, maar lang niet alles kunnen verzilveren. We kregen van onze buren nog een flinke portie 

versgestoken pieren, waarvoor  bedankt! 

Kortom, heerlijk staan vissen! 



 

Vangze allemaal Bas #609 

  

Zaterdag 19-11-2005, 

 

Om 17.30 uur afgesproken op de landtong voor een vissessie met Danny  (#555), Rob en 

Maurice.  Het water was op dat moment al afgaand en het regende een beetje. Maar ja, je hebt een 

hobby of niet. Er werd gevist met zagers en piertjes. Vangsten vielen vandaag tegen en we zijn daarom 

maar tot 22.00 uur gebleven. Danny haakte vandaag een stuk of 4 steenbolken. Maurice verraste ons 

nog even met een voor waterwegbegrippen leuke weiting van 33 cm. Ikzelf ving een doublet van 

steenbolk en een klein gulletje. Het gulletje had het haakje behoorlijk ver ingeslikt. Vraag niet hoe het 

gebeurde, maar na enig morrelen met een haaktangetje zat dat haakje in mijn eigenste vinger. Het nare 

was dat het een palinghaakje was met een gebogen haakbocht en een vervelend weerhaakje. Maurice 

wist me op dat moment moed in te praten met een verhaal dat hij ooit door een kat was gebeten in zijn 

hand en dat hij daardoor een ontsteking opliep, iets waar ik ook wel voor in aanmerking zou komen. 

Hij moest toen naar het ziekenhuis voor een prik en de artsen moesten het schoonmaken tot op het bot. 

Dat deed volgens hem heel veel pijn. Na een misselijkmakend tafereel waarvan ik jullie de smerige 

details bespaar kwam het haakje er gelukkig toch uit. En Maurice, m'n vinger zit er nog steeds aan 

hoor! 

    

Groeten Stephan (#590) 

  

Vrijdagavond naar het strand gaan vissen tussen Dishoek en Zoutelande, tuurlijk samen met vaste 

vismaat Ruud. 

We hebben beiden gevist met 2 hengels, jojo-systemen met pennelrig ( 1 en 2.0)(deze geclypt om 

afstand te halen) en dan rammen maar....... . 

We wisten samen een kleine 45 vissen te vangen, waarvan er een 30 tal mee naar Beerse mochten. 

Alle vissen waren van mooi formaat, zelfs maatse wijtingen die niet geslikt hadden gingen retour....;in 

onze netjes bevonden zich dan ook grove wijtingen( Ruud had echt een 40 plusser), mooie scharren( 

Ruud wederom een mooie 30 er) , heuse steenbolken ( een paar mooie voor mij) en tuurlijk weer voor 

Ruud een heuse 50 plus strandgul. Ikzelf was dan weer kampioen van de afgetrokken 

onderlijnen........en mijn collega 50 meter verderop was niks kwijt. Gelukkig is er nog leven na de 

baars.......... . 

 

Groeten aan iedereen en aan ook aan alle kale mannen,De Zotten van Beerse 

Vrijdag 18.11.2005 naar de Waterweg vertrokken. Hoogwater om 16.00 hr. 



Heerlijk weer weinig wind en het zonnetje erbij. De vangsten waren goed. Meerdere gulletjes van 40 

cm, 50 cm en 60 cm. Tevens 3 tongen waarvan de grootste 40+ cm. Jammer van het apenhaar 

omstreeks hoogwater. Wat kan het geweldig zijn aan de Waterweg. 

Willem #839 

  

  

Hoi, 

  

Hier even een vangstbericht van afgelopen dinsdagnacht. Gevist van 23.00 tot 3.00 aan de waterweg 

met om 2.00 hoog water. Bij de eerste worp meteen een leuke gul van 41cm te pakken. Daarna bleef 

het even stil maar daarna melde zich nog een mooie gul van 48cm en niet veel later zijn kleine broertje 

van 21cm. De laatste zwemt uiteraard weer om verder te groeien. Geen super avond maar toch lekker 

gevist! 

  

Vangse Ronald Klaasse #742 

 

  

  

  

Donderdag 17-11-2005 ... 19.00 Calland. 

  

Weer of geen weer we stonden er weer .Met 3 man vissend in het caland .De vangsten waren goed 

,regelmatig kwam er een doubletje van wijting of bolken naar boven . Erik dacht een mooie gul te 

hebben gehaakt maar dit bleek echter een bolk van formaat te zijn met daaronder een flinke paling 

.Ook Graham wist zijn visje te vangen maar hij kwam pas laat op dreef. Ik denk dat we zo'n 75 vissen 

hebben gevangen waaronder ook een visje van 3,5 cm deze was echter wel vals gehaakt.  Volgende 

week maar weer eens naar het strand ivm de komende wedstrijden . Mocht er iemand mee willen mail 

me dan . 

  

Gr Ricardo #119. 

  

Hoi zeevissers, 

en korte bericht van de afgelopen weekend; meet vrienden van onze duitse web.magazin ( 

angelmagazin.com ) aan de maasvlakte geveest. De vangsten met pieren en zagers: over nacht bij 

opkomend water veel maats  wijting, over dag een avonds noog  stets zeebaars tot 50cm+  ( zwemmen 

al  weer ) en wat scharren van format, tot 40 cm. 



    

met vriendelijke groeten, 

en tide lines, 

Rob 

  

  

Gisteren maandag de 14é aas op wezen maken , die ik na een schitterende dag op de boot gekregen 

had , en zelf over had . 

Gekozen voor de waterweg ,+/- twee uur voor hoogwater gingen mn lijnen het water in , toen de 

stroom er in kwam begon ik steeds meer botjes wijtingen en kleine gulletjes te vangen ,mmoi gehaakt 

dus die zwemmen weer , op een gegeven moment was het weer stil , over hoog heen ,daarna een 

dreun  resulteerde in een tong van +/- 40 cm daarna nog verschillende wijtingen maatje rond de 30 cm 

,  rond 17.00 uur mn boeltje maar weer ingepakt en naar huis . 

Allemaal vangse en misschien tot aan de waterkant, of tot zaterdag op de gullen meeting 

 

Leo 263# 



  

  

Zaterdagavond 12 november had ik eindelijk tijd om het overgebleven aas van de eerste 

Wijtinggeweld meeting op te vissen. Echter, toen ik het uit de koelkast haalde, bleken de pieren en een 

portie zagers al tot moes gereduceerd, waardoor ik nog maar een halve portie zagers over had om mee 

te vissen. Toen snel naar de Nieuwe Waterweg gereden tegenover de Stena Line waar ik Hans #262 en 

Willem #32 trof. We hebben gezellig de hele avond staan vissen, maar de vangsten waren 

verschrikkelijk. Bij mij bleef de teller op 0. Gelukkig had ik meer geluk met het vissen op zeebaars. 

  

Groeten, 

  

Michiel #164 

  

Vrijdagavond op weg naar de waterweg een goede druk in de onderbuik, dit zou een avondje trekken 

worden, Eenmaal aangekomen op onze stek bleek deze bezet te zijn met het nodige lamme 

Rotterdamse volk, dus wij elders op zoek naar een gouden stek. Uiteindelijk neergestreken bij 

Maassluis ter hoogte van het havenhoofd. De hele nacht eigenlijk beet gehad en diverse soorten vis 

gevangen van gul tot donderpad van tong tot schar. Tegen de ochtend met mijn maat 8 tongen en 

ikzelf 7 tevreden richting huis vertrokken, de grootste 40 cm. lekker eten. Wat een leuke plek die 

waterweg normaliter staan wij altijd bij scheveningen maar dat kan je de laatste tijd beter laten 



 
Maurice 

Zondagochtend 13-11-2005, 

 

Samen met Danny(#555) meegedaan aan een wedstijdje georganiseerd door Fish-Inn. Er werd met 27 

man gevist in het Hartelkanaal van 8.00 tot 13.00 uur. Voorgeschreven aas; pieren en zagers. De 

winnaar had geloof ik vier botten en zo rond de 130 cm vis. Danny en ik vingen allebei een bot van 33 

cm en daar hield het voor ons helaas op. Verder werden er enkele weitingen en finten gevangen. Één 

gast ving zelfs een zeeforel, maar raakte deze net onder de kant kwijt! 



 
Groeten Stephan (#590) 

  

  

Weer eens een tijdje geleden dat ik ben wezen vissen, maaaaaaaaaaaaaaar blijft toch altijd weer leuk. 

Zaterdag 12/11 jl samen met Arno # 254 nog eens geprobeerd in de Mississippihaven met de dobber. 

Er zit, gezien de verhalen,  nog zat baars onder de kant. 

Nou het was niet echt woest, beiden een paar aanbeten en slechts 1-tje kunnen verzilveren. 

Een kleine dikke baars van  54cm. Prachtig avondlicht, mooie "vis"omgeving en als klap op de 

vuurpijl zag Arno overal wilde rucola groeien hetgeen mij nog nooit was opgevallen. Zat dus als een 

konijn te knabbelen tijden het vissen., zalige nootachtige smaak die wilde rucola. 

Gevist van 14:45 tot 17:45 en saampies ongveer 1 ons kweekzagers verdronken. 

Ben echt helemaal weg van dat baarsvissen met de dobber. Is veel relaxter dan de hele dag smijten met 

kunstaas en je bent echt weinig geld kwijt voor je aas en voorlopig sta ik nog op 100% m.a.w. nog 

altijd bij iedere visbeurt baars gevangen. 

Ik kan het iedere (luie) visser van harte aanbevelen. 



  

Strakke lijnen Stipo # 97 

 

  

  

Vrijdag 11-11-2005, 

 

Om 20.30 uur met het opkomende water wezen vissen in de waterweg (landtong) met Danny (#555), 

Dennis(#662), Cor, Rob, Maurice en Theo. We hebben gevist met als aas pieren en zagers. Als 

onderlijn; afhouders, wappers en jojo's. Vangst bestond uit 5 tongen, waarvan de grootste 41 cm was 

en gevangen werd door Danny. Twee gulletjes, 1 van 50 cm door Maurice en 1 van ca. 45cm door 

Danny. Dennis ving nog een combinatie van een tong en een bot. Na het hoog water weinig actie meer 

en continu zuurkool in je lijn, toen maar naar huis gegaan. Oh ja, Danny brak bij het uitwerpen nog 

een hengel doormidden, hahaha!  

    

 



 
 

    

Groeten Stephan (#590).  

  

  

11-11 vrijdagavond, 

  

Lekker wezen vissen in de waterweg samen met maat Rob #754. 

Het was hellaas weerdruk bij onze stek helaas.Toch weer plekje gevonden. 

Het was laag water en de stroom begon na een na een tijdje er flink in te komen met als gevolg dat de 

lijnen flink ruzie kregen met de lijnen van onze buurmannen. 

Ook begonnen de hengels toen wat leven te vertonen. 

Resultaat 5 mooie tongen van 33 t/m 39 cm 



Rob voelde nog een dikke gul aan de hengel maar bij binnen halen loste deze zich vlak voor de kant. 

Ik had nog een flink aanbeet waarschijnlijke een dikke tong aan het trillen van de top te zien, deze 

zwom zich heerlijk tussen de stenen in de laatste 2 meter (@#$%domme) 

Gevist van 20:00 tot een uur of 00:30 uur 

  

groeten Danny@704 

  

Gisteravond, 10 november, even een tussendoortje gepakt aan de Waterweg. Naast een paar gullen en 

wijtingen nog even deze paling van 85 cm verleid. Gevist met stalen afhouders, haken 4 en flink wat 

pieren. 



  

Gilles #59  

  

Donderdag avond  gevist  met Erik en Graham  in de waterweg nabij de paardenstal.De vangsten deze 

keer bestonden uit  botten,tongen en gulletjes  de  grootste bot  was 36 cm en de tongen zo'n 26 / 33 

cm .Tussen de vangsten door liepen de gulletje ook wel redelijk maar echt groot waren ze niet . Zelf 

wist ik na een flinke bonker die hellaas los schoot toch nog een mooie vette gul te landen .We hebben 

gevist met van alles wat we bij ons hadden aan onderlijnen .Het bleek dat de stalen afhouder het beste 

liep maar ik ving op mijn lange rode afhouder toch ook gewoon mijn tongen. Gevist met pieren en 

mesheften . Zondag maar eens gaan kijken hoe het staat met het wijting geweld op de Oosterschelde. 

  

  

Gr Ricardo #119. 

  

Vanaf negen uur smorgens op het hoog water begonnen met vissen. Stralend zonnetje, m'n kop gloeit 

nog na. Vanwege de wind voor de noordkant van de papagaaiebek gekozen. Bij het strandje. Geen 

vissen gezien. Eentje gevoeld die zwom zich klem tussen de rotsen. De buren hadden ook niet veel. 

Ik heb een hand vol lood en onderlijnen op de bodem geparkeerd. Om 1 uur verkast naar de waterweg 

(vlak bij de bult van de landtong). Daar bleken de krabben heel erge honger te hebben. De zagers 

waren niet aan te slepen. 

Op het eind van de middag heb ik nog even zonder resultaat met een geepdobber met daaronder een 

zager staan gooien en met kunstaas. 

  



kale haken, 

Wim 

  

Gisterenavond (woensdag 9 november) ben ik samen met vismaat Ferry Christen (#830) het aas van 

de viswedstrijd van afgelopen zatersdag op Westerschouwen wezen opvissen aan het strandje tussen 

de PPGB en  Stenen Glooiing. Toen we aankwamen om ca. 19.00 uur stonden er al een man of zes. Ze 

bleken er vanaf 16.00 uur te staan en hadden al 20 -25 wijtingen gevangen. Niet overdreven veel voor 

zes man! Er zaten mooie tussen maar ze waren nog niet overdreven groot. 

 

Wij onze hengels in stelling gebracht en om 19.15 vlogen onze onderlijnen het donker in met de 

opdracht om alles wat groot was en op vis leek te haken. Ferry zijn onderlijn had dat goed begrepen 

want zonder dat Ferry het gezien had had hij direct al een wijting gehaakt! Maar de vangsten vielen 

eigenlijk een beetje tegen. Af en toe kwam er wel een wijtingje of steenbolkje naar boven maar erg 

druk was het niet. Toch kreeg Ferry na 1 uurtje vissen een mooie aanbeet en wist hij een tong van ruim 

35 cm binnen te halen. In die periode kregen we regelmatig beet maar die leverden vaak geen vis op. 

 

Maar vanaf een uur of 21.30 uur ging het beter. We kregen  meer aanbeten en ook mooiere aanbeten 

en er kwam meer vis naar boven. Het laatste half uur ving ik ook nog twee tongen waarvan 1 tegen de 

35 cm. (iets kleiner dan die van Ferry) en 1 mooie wijting. Aan het einde van onze visavontuur kreeg 

Ferry nog een mooie aanbeet! Ferry was direct paraat en hoopte op een mooie vis, maar naar een paar 

slagen te hebben opgedraaid was de weerstand verdwenen en helaas de "grote" vis ook!. Zo is het 

leven Ferry! We hadden niet veel aas over van de viswedstrijd en daarom visten we ook met 

mesheften en stukjes vis (steenbolk) en besloten om om 22.30 uur op te ruimen. Al met al toch een 

paar uurtjes lekker gevist onder goede weersomstandigheden en met een tevreden gevoel de visavond 

afgesloten. De vissers naast ons hadden trouwens nog een Hondshaaitje gevangen van ca. 45 cm.! 

 

De hartelijke visgroeten 

 

Jan Overbeeke (#481) 

  

Woensdagavond met opkomend water gevist bij de rozenburgse veerpont. Gevist met pieren en de 

vangst was niet slecht. Weer een vette zeebaars van ruim 50 cm, een dikke tong van over de 40 cm, 1 

bot, 5 steenbolken en 2 gulletjes. 

Terwijl ik bezig was mijn 2e hengel op te tuigen kwam de veerboot heel dicht bij de kant en trok mijn 

eerste hengel met steun zo het water in. Mijn steun heb ik nog maar mijn K2 met een 

Titanos Xt10000 ben ik kwijt. Stom van mij maar ik stop niet met vissen. 

  

Johan #494 

  

Dinsdag middag van 12.00 tot 16.00 gevist in de Waterweg met afgaand water. Als aas pieren en de 

vangst bestond uit een vette dikke zeebaars en een gul. Helemaal geen last gehad van steenbolken of 

krabben. Ik vind het wel opmerkelijk dat onderlijnen met afhouders steeds vastzaten en met 

wapperlijnen juist niet. 

Ik heb ook dikke harders bij de blokken gezien. 



  

Johan#494 

  

Afgelopen zaterdagmiddag/avond geprobeerd bij Maassluis een visje te vangen.  Helaas wat het mijn 

dag niet, zat alleen maar vast aan ongeveer alles waar  ik vast kon zitten. Wel enkele beten gehad, 

maar deze niet kunnen  verzilveren ivm vastzitten. Na het 8e onderlijntje kwijt te zijn geraakt ben  ik 

gefrustreerd de auto ingestapt en naar huis gereden. Volgende keer weer  een ander plekje 

 

groet, 

 

Huut #505 

  

Afgelopen zondag morgen omstreeks 0200 uur vertrokken richting de waterweg. Met de hoop een 

aantal leuke vissen te kunnen vangen. En dat gebeurde ook, toen de eerste lijnen het wateroppervlak 

raakte stond na 5 minuten de eerste top al te klapperen. Een mooie zeebaars van 50 centimeter als 

gevolg! Dat was nog eens een mooie start, en ons aas werkte prima. We hadden flink ingekocht om 

weer eens kans te maken op een mooie gul en een leuke maaltijd aan vis, zeepieren, zagers, 

scheermessen en pijlinktvis. De ingrediënten voor de gul! Nadat de baars op een humane manier het 

licht uit de ogen was gedoofd, ging de vangst door. Mooie tongen, scharretjes en wijting waren prima 

van de partij. We vingen met zijn 3en in totaal 40 vissen. Een heerlijke dag met een aangenaam 

zonnetje, helaas was de wind soms erg guur en dat voelde je door merg en been. Maar als dat het 

probleem nou zou zijn, Laat mij het dan maar koud hebben…. 

 Klapperende toppen toegewenst, 

Karel en Jeroen op’t Hof, en Willem Slingerland 

 

  

  

zatermiddag naar de waterweg gereden om 2 uur gevist tot 19,30 heerlijk staan vissen veel beet vangst 

bestond uit 4 gullen alle rond de 50 cm . 

5 steen bolken 2 weitingen verder nog twee goede vissen verspeeld aan de rotsblokken al met al een 

leuke middag gehad 

vangse van rene 184.  

 

  

Beste zeevissers, 

 

Hartelkanaal vanvond leverde 1 baars(je) op de shad op. Het kanaal geeft en  

neemt inderdaad. Mijn zoontje ving een fint, voor hem de eerste. 

 

Jan # 491 

  

Zaterdag 5 november, 

 

Omdat hoogwater in de ochtend op een idiote tijd viel, besloten om in de middag maar een paar 



uurtjes naar de landtong te gaan met Danny (#555). Bij aankomst om 15.00 uur zag ik dat gozer er een 

mooie tong uittrok. Dat beloofde dus wat. Wij hebben gevist met zagers en pieren een 1 hengel per 

persoon, gebruikmakend van afhouders en wapperlijnen. Ikzelf ving al vrij snel een leuke baars. 

Verder ving ik drie kleine gulletjes en twee postzegels. Danny ving twee kleine gulletjes, een mooie 

zeebaars en een grote bot. Het was al weer een hele tijd geleden dat we een bot van dit formaat vingen 

en het klinkt raar, maar we konden het bijna waarderen. Om 17.30 uur was de meeste actie eruit en 

zijn we de spullen maar in gaan pakken. 

 

    

Groeten en vang ze, Stephan(#590) 

  

Zaterdag 5 november met vismaten Jan Overbeeke (#481) en Ferry Christen (#830) meegedaan aan de 

viswedstrijd van HSV De Krabbe op het strand van Westerschouwen. Nadat we Ferry in Stellendam 

hadden opgepikt en op de Brouwersdam in een grote regenbui hadden gereden, arriveerden we rond 

07.30 uur we in Dorpshuis “De Schutse” alwaar we ons hebben ingeschreven en onze papieren 

opgehaald. Tevens werd door Topsy Bait twee ons zagers ter beschikking gesteld (bij deze nogmaals 

bedankt, want aan het aas heeft het zeker niet gelegen). Na een bakkie koffie zijn we rond 08.15 uur 

richting het strand vertrokken en vervolgens op het gemak de spullen opgetuigd. Om 09.00 uur het 



startsein en alle beaasde onderlijnen richting Domburg gegooid. Hoewel we enthousiast zijn 

begonnen, zonk ons al snel de moed in de schoenen. Wat we ook probeerden (ver weg, dichtbij, lange 

dwarrellijnen, stalen en kunststof afhouders met lange of korte aaslijnen, grotere en kleinere haken, 

zagers of pieren) niets mocht baten. Jan en ik zijn met net zoveel vis geëindigd als waarmee we zijn 

begonnen, namelijk nul. Alleen Ferry wist per ongeluk een Pieterman van wel 19 cm. binnen te halen. 

Omdat hij nog niet zo bekend was met deze vis, heeft hij zich lelijk aan de stekels op de rugvin 

geprikt. Zoals bekend, is een Pieterman giftig en kan e.e.a. behoorlijk pijnlijk zijn. Hoewel de wond 

bleef bloeden, scheen het toch nog wel mee te vallen. Ondanks de zeer magere vangst toch een leuke 

dag gehad met mooi weer, wel een harde zuidwestenwind recht op de kant en een prima organisatie. 

Complimenten aan de jongens van HSV De Krabbe! 

     

Groetjes, 

Kees Overweel #482. 

  

Vrijdagavond wezen vissen met maar  Rob #754 was gezellig vangsten waren niet echt super. 

We kwamen aan bij de visstek bleek deze helaas bezet. Plekje iets verder gezocht kwamen er nog 4 

vissers bijzitten. Vonden we iets te druk met al die lijnen, we hadden nog niet alles uitgepakt dus 

hebben we het veld geruimd en weer een ander plekje gezocht. Alles uitgestald lekker gaan zitten en 

lullen. Hier en daar een tikje op de top me maat ving een klein wijtingkje die weer zwemt. Ik zelf ving 

een gul van 46cm en later nog een tong van 33cm. Bij het binnen halen van e gul kwam ik nog vast te 

zitten in een hek wat half in het water stond, gelukkig kon ik hier makkelik bij en kon ik de boel 

losmaken. 



  

 

groeten Danny #704 

  

Maandagavond met collega wezen vissen in de nieuwe waterweg.Tot ca.20.00 uur geen enkele 

aanbeet , alhoewel kleine tikjes, maar dat bleken krabben te zijn, ongelooflijk na drie minuten alle 

haken leeg. Gelukkig later wat minder krabben en nog 4 maatse gulletjes en 4 wijtingen waarvan een 



exemplaar van ca.45 cm.Nog ongeveer 5 minuten met een vis staan stoeien die ik niet binnen kreeg 

omdat deze zich vast zwom - misschien een forse baars of gul - al met al toch een leuke avond gehad. 

Dit was trouwens de eerste keer dit seizoen dat we niet met kunstaas visten. 

  

Groetjes Jaap uit Zwijndrecht 

 

 

Hallo gullemeppers 

Na een poging zaterdag op zondagnacht te gaan vissen en een hoop geklooi, toch maar zondagmiddag 

(30-10) gaan vissen op de pier van Hoek van Holland. Heerlijk weer!! 

Om een uur of twaalf aangekomen en het hengeltje in orde gemaakt. Bleek ik nog naast een andere 

eurovisser te staan, Branco #884. Een uur of anderhalf later lagen er 4 gulletjes tussen de 45 en 55 cm 

in de emmer. Ook een mooie wijting (+/-30) kon de dans niet ontspringen... Ook Branco wist een visje 

te vangen een wijtinkie en een dik gulletje van zo'n 55 cm... 

Tot drie uur daarna geen beetje meer gezien en ook geen visje meer gevangen. 

Volgende keer weer zo'n dag! 

Vangse!!!! 

  

Groetjes Jeroen 

  

Na het niet onaardige resultaat van gisteren ben ik vandaag, zondag 30 oktober, nogmaals met 

Fernando naar het Hartelkanaal gereden. Fernando was er van overtuigd dat zijn zaterdag aangeschafte 

uitrusting hem vandaag wel vis ging opleveren. Aangekomen leek het wel alsof de zeebaars gratis 

werd uitgedeeld, er stonden zeker tien andere vissers. Het is toch elke keer weer bijzonder om de 

expert(s) zo veel meer vis te zien vangen dan de rest. Waar de meerderheid blij is met 3 of 4 vissen, 

vangen zij dubbele cijfers. Maar goed, welgeteld mijn eerste worp gaf gelijk een aanbeet op zo'n 10 m 

uit de kant. De vis was duidelijk feller in zijn bewegingen om zich al kopschuddend los te wurmen van 

de shad, maar had natuurlijk geen enkele kans. Toen de vis aan de oppervlakte kwam zag ik al meteen 

dat hij veel te slank was voor een zeebaars, maar wel mooi zilverkleurig en al snel werd mij duidelijk 

dat mijn eerste zeeforel een feit was. Hij zat vol onder de zeeluis, maar na onthaken en een snelle foto 

ging de vis er na een kleine aanmoediging enigszins verdwaasd vandoor. Een mooi begin. Later toen 

het lekker begon te stromen kwam ook mijn eerste zeebaars op de kant. Fernando had al die tijd 

iedereen om zich heen vis zien vangen, maar na het verwisselen van zijn witte shad in een "Spaanse 

vlag" kreeg hij ook zijn eerste aanbeet. Beduusd stelde hij vast dat het geen zeebaars was. Inderdaad, 

het was een fint. Eenmaal weer in het water kon ook deze weer van zijn vrijheid genieten. De vangst 

gaf hem vertrouwen, hij zei nu te weten hoe het moest. Een half uur later met ditmaal een 

donkergroene shad met een gele staart aan zijn jigkop kreeg hij een paar flinke tikken op zijn hengel, 

maar hij vergat de haak te zetten, dus hij schoot los. Vol vertrouwen gooide hij weer in en een tiental 

seconden later had hij weer een vis te pakken, wellicht dezelfde en ditmaal liet hij hem niet meer gaan. 

Zijn eerste ze ebaars was ook een feit en hij was er maar wat blij mee. Iets later ving ik gelukkig ook 

nog een fint, zodat ik de dag toch als winnaar kon afsluiten. Dit was één van de mooiste visdagen van 

de afgelopen maanden, mede dankzij het fantastische weer. 



     

    

Groeten, 

  

Michiel #164 

  

Zaterdag 29 oktober ben ik met Fernando weer naar de Maasvlakte gereden in de hoop een paar 

zeebaarzen te haken. Eerst nog effe wat materiaal ingekocht bij FishTales want het Hartelkanaal geeft 

en neemt. Helaas kwamen we dit keer een beetje laat aan op lokatie dus hebben maar anderhalf uur 

kunnen vissen. Ik ving 2 zeebaarzen en Fernando helaas geen, maar we gaan het zondag weer 

proberen. Met dit weer kun je niet anders... 



  

Groeten, 

  

Michiel #164 

  

Gisteravond, vrijdag de 28e met zijn vieren een avondje/nachtje gevist aan de waterweg bij Maassluis. 

Vangst viel tegen: een botje, een bolkje, 1 leuke  tong en een aantal gulletjes die het predikaat gul niet 

echt kregen. Wel was  het zo dat we de mooiste bonkers verspeeld hebben op de blokken voor 

de  kant. 

 

Groet, 

 

Gerard #505 

  

woensdagavond 26/10 met opkomend water wezen vissen aan de Waterweg. Ik heb met wapperlijnen 

gevist gericht op de gul met haak nr 2/0. De vangst bestond uit 1 gul, 1 wijting, 3 steenbolken, 2 

palingen en 1 tong. 

  

Johan #494  

  

Hallo medevissers, 

 

Afgelopen woensdag 26 oktober ben ik samen met mijn vismaten Kees Overweel en Ferry Christen 



wezen vissen in het Europoort gebied. We waren er om ca. 18.30 uur en gingen gelijk leuk wijting en 

steenbolk vangen. De meeste wijting was nog onder de minimum maat maar er zaten wel leuke tussen 

en af en toe ook mooie steenbolken. We hebben tot ca. 22.45 uur gevist met als aas zagers, zeepieren 

en mesheften. Het laatste uur vielen de vangsten helaas stil. Ferry heeft denk ik wel  de meeste vis (en 

ook de kleinste) gevangen 20 - 25 stuks en Kees heeft de grootste wijtingen en steenbolken  binnen 

gehengeld. 

 

Maar de mooiste vangst was toch voor mij!! Omdat er de vorige keren regelmatig wijtingvangsten 

bijzaten die waren aangevreten had ik me met 1 hengel een beetje gericht op het vissen van deze 

grotere rovers. Lange dwarrelijn met grote haak en daarop een coctail van gefilleerde stukjes vis en 

zeepieren. Ik dacht wellicht dat er kabeljauwen of grote wijtingen de daders waren. Stiekum hoopte ik 

op een haaitje maar dat gebeurte alsmaar niet. Ik heb na 1,5 uur vissen hierop mijn onderlijn 

verwisseld voor een onderlijn met kleine haakjes (no.6) met  als aas zeepieren om wijtingen/platvis te 

vangen. Onverwachts kreeg ik een toch enorme aanbeet en het was direct duidelijk dat dit een serieuze 

vis was. Zelf dacht ik dat het om een mooie Kabeljauw ging vanwege het bonken maar Kees dacht aan 

een zeebaars omdat de vis alle kanten opging. Na een dril van ca. 10 minuten  bleek dat het een haaitje 

was!! nou ja haaitje hij bleek dus 97 cm lang te zijn!! Net toen ik het haaitje  op het strand sleepte brak 

het haaklijntje maar gelukkig was Kees er als de kippen bij om de haai aan zijn staart verder het strand 

op te trekken. Naar onze mening is het een gevlekte gladde haai. Mijn missie was geslaagd!! Ik was al 

een tijdje aan het proberen om een haai(tje) te vangen en dat was nu eindelijk gelukt!!  Na uitvoerige 

bewondering, fotograveren heb ik het haaitje weer ongeschonden teruggezet. 

 

Het was een zeer geslaagde visavond met prachtig weer en met voor mij een 

prachtige afsluiting. 

 
 

 

De hartelijke visgroeten Jan Overbeeke 



Omdat het er zaterdag niet van kwam, moest ik dus zondag maar een paar uur naar de Maasvlakte om 

wederom te proberen een paar zeebaarzen te verschalken. Aangekomen bij het Hartelkanaal bleek de 

wind pal van opzij te komen wat het vissen wat lastiger maakt dan gewoonlijk. Met de vloedstroom 

werd er rondom mij heen overal wel een zeebaars gevangen, maar nog niet door mij. Met het 

verwisselen van de paarlemoerkleurige schad voor een roodgele kwamen er toch enkele zeebaarzen op 

de kant al waren ze iets kleiner dan afgelopen keer. Uiteindelijk ving ik er 4 en ben in het donker naar 

het strandje tussen de Stenen Glooiing en de Papegaaiebek gereden. Daar ving ik nog twee 

zeebaarzen en één steenbolk aan de zagers die ik over had van afgelopen donderdag en waarrempel 

ook één wijting en twee zeesterren aan de ingemaakte mesheften die ik bij FishTales vandaan had. 

Tussendoor heb ik ook nog een auto van twee avontuurlijke vissers uit het zand getrokken. 



  

 

Groeten, 

  

Michiel #164 

  

Beste medevissers,   



Beter laat dan nooit. Afgelopen week heerlijk wezen uitwaaien aan de waterweg. Doordat het weer 

goed grauw was en er een niet al te harde stromingstond was de vis aardig los. Verscheidene tikken op 

de top deed ons een zeer leuke maaltijd aan vis bij elkaar vangen, gullen tot 50 cm en mooie maatse 

wijting waren flink van de partij. 

Het was een geslaagde dag, een dag die weer aan van ouds deed denken! 

 



 

 

 Mvg, 

Karel, Jeroen en Willem!!! 

  

Donderdag avond 20-10-2005 gevist met afgaand water tot aan opkomend water in Maassluis naast 

het haventje. 

Meestal schrijf ik geen berichten om de eenvoudige reden dat ik meestal niets vang, maar nu 

had(den)ik/wij eens meer geluk. Na 10 minuten een mooie rammel op mijn hengeltop, het resultaat 

een mooie tong van 40+, na een klein half uur een nog grotere tong van 45+. Onze avond kon 

natuurlijk al niet meer stuk, maar er zouden nog meer mooie vissen volgen. Ikzelf ving nog 4 mooie 

gullen allen 50+, met nog enkele kleinere welke natuurlijk allen weer zwemmen. En zoals gebruikelijk 

(tenminste als ik de vangsberichten lees) verspeelde ik de grootste 5 meter voor de kant, vis wel gezien 

maar niet kunnen landen. Volgens de omstanders was deze zeker 70 cm. Mijn maat had er zelfs nog 

meer 7 mooie gullen allen 45+. Door deze avond weten wij weer waarom vissen zo spannend is. 

Iedereen nog veel succes 



     

    

John (#803) en Damian (954) 

  

Vanavond, donderdag 20 okt even 2 uurtjes na de vloed op jacht naar de baars op de maasvlakte op 

ons favoriete plekje, onvoorstelbaar dat er eigenlijk niemand anders op de Baars stond te vissen, prima 

tij, prima weer, kon niet beter. Vangst was eigenlijk prima, uurtje na de vloed kwam de ebstroom erin 

en eigenlijk gelijk kregen we aanbeten op onze pilkertjes, we hadden een paar mooie baarzen en 

hebben er diverse verspeeld. Ik kreeg op een gegeven moment een aanbeet die ik niet kon 

thuisbrengen, moest zelfs een beetje achter deze vis aanlopen langs het strand, wat bleek, een redelijk 

grote harder hing aan de pilker, wat een kracht hebben deze beesten, niet te geloven, harder zwemt 



natuurlijk weer.. 

 

Mvg 

Edwin 

  

woensdag19okt wezen vissen op de maasvlakte op de stenenglooing aan het einde ter hoogte van de 

eennalaatste windmolen gevist van 17.00uur tot 20.00uur vangst:2 ondermaatse wijtingkjes 

1botje en verschrikkelijk vel vreterrij binnen 

5min haken leeg dus lag snel door mn aaws heen gevist met pieren 

grtjes wim-ardon 

Aangezien ik nog wat zagers over had van afgelopen weekend en een halve portie pieren kado had 

gekregen van een stel vissers in Hoek van Holland, ben ik dinsdagavond nog maar even naar de 

Nieuwe Maas gereden om te kijken of daar nog een tong te vangen was. Aangekomen om 20:40 uur 

stroomde het nog ontzettend hard, dus met één hengel begonnen met 200 g ankerlood en dat viel nog 

niet mee. Slechts één kleine wijting pakte ik. Met het afnemen van de stroming rond LW ook de 

tweede hengel opgetuigd en zo ver mogelijk in de vaargeul gevist. Daar pakte ik helaas alleen maar 

botten, 4 stuks in totaal en behalve één waren ze mooi aan de maat. Met de laatste keer binnendraaien 

zat ik dan toch nog in mijn eigen lijn gekruisd. Nadat dit was opgelost bleek dat een flinke winde een 

van de zagers niet had kunnen weerstaan, daar stond ik wel even van te kijken. Geen tong meer dus, 

maar het andere was ook niet slecht. 

  

Groeten, 

  



Michiel #164 

  

Zondag 17 oktober nogmaals met Fernando naar de Maasvlakte gereden in de hoop een paar mooie 

zeebaarzen te kunnen vangen. Lekker zonnetje, maar veel te veel wind waardoor het moeilijk was om 

geconcentreerd te vissen met als gevolg veel vastlopers en nul baarzen. Daarna nog even op de pier in 

Hoek van Holland gaan kijken maar daar viel ook geen vis meer te vangen, wel bakken met zand. 

Andere vissers die er al vanaf 11:00 uur 's ochtends hadden gestaan hadden slechts één gulletje gepakt. 

Enige aardigheidje was dat we de nieuwste boothengel getest hebben zien worden in het Beerkanaal 

voor het terrein van EMO: de Ugly Stick Saipem 7000. 

  

Groeten, 

  

Michiel #164 

  

Afgelopen Zaterdagavond weer eens een keer gevist in de waterweg met Kevin. Om 22.00 vertrokken 

naar Maassluis rechts van het havenhoofd. Het was er behoorlijk druk. De tong deed het erg goed toen 

we aan kwamen. Gelijk maar de hengels opgetuigd en de lijnen te water. Wederom allebei gevist met 

1 hengel met 2 rode bezems en een wapperlijn eraan met een grote haak en een flinke dot pieren. Mijn 

eerste ingooi gaf gelijk een mini wijting op mijn wapperlijn. Onvoorstelbaar hoe ze zo'n haak naar 

binnen kunnen krijgen. Tweede ingooi leverde een flinke tong op. Zo'n grote had ik dit jaar nog niet 

gevangen. Begon goed dacht ik. Bij mij vielen toen de vangsten stil en Kevin had alleen maar ruzie 

met de obstakels onder water. Terwijl ik maar 1 onderlijntje kwijt ben geraakt. We hebben doorgevist 

tot een uurtje of 2. Gek genoeg vingen ze links van ons gewoon door. Iedere tong die boven kwam 

was wel zeker 35+. Met hier en daar een mooie gul er tussendoor. Het zal wel gelegen hebbenaan het 

aantal hengels waar we meegevist hebben. Er waren ook vissers bij die hadden wel 2 of 3 

hengelsteunen nodig verspreid over zo'n 50m. Maar goed, ieder voor zich.  Zondagmiddag nog even 

een hoogwater meegepakt aan het Calandkanaal voorbij de kering (HW 14.45). Om twaalf uur 

aangekomen. Heb gevist met 3 dwarrellijntjes en pieren met 1 hengel. Pas om half drie had ik mijn 

eerste vis te pakken. een klein zeebaarsje. Daarna nog 7 ini-mini's gepakt tot vier uur. Het was erg 

lekker weer. De vis moest wel van heel ver weg komen. 



 
Maatse vissen 

Damian # 954 

  

Vandaag de 16e van oktober, heerlijk wezen vissen in de waterweg. Wachtend op snel opkomend 

water werden de lijnen alvast beaasd en ingegooid. Onder het genot van een heerlijk nazomer zonnetje 

en een mooie goudgele rakker, kwamen de eerste aanbeten al snel. Nadat er een aantal wijtingen 

waren bovengekomen maakte zij al snel hun plekje vrij voor onze vriend de gul. Die er moet ik 

bijzeggen al weer in grote getale aanwezig is. Een paar flinke tikken op de top verraden hun 

aanwezigheid, maar het waren echter nog schuwe aanbeten. Tot op een gegeven moment mijn maat 

Willem een klap kreeg op zijn top en de dril ingezet kon worden. Een dikke vis, waarvan wij nooit 

mogen weten wat het was, zwom zich onder de kant vast. De hengel werd even op de stellage 

teruggeplaatst, maar de vis bleef lijn nemen. Na een 20 minuten drillen en vastzitten brak de lijn dan 

ook af op de onderlijn. Een boer met kiespijn achterlatend. Gelukkig kwam de herkansing snel en 

werd er toch nog een gulletje van een cm of 40 gevangen. Het Rozenburgs ponton stond aardig vol, 

toch probeerde Pablo, een Portugees die zich er tussen trachtte te wurmen zich ook een visje te 

verschaffen (er stonden inmiddels al 6 man, maal 2 hengels). Terecht hoor, maar niet op een volle stek 

met stroming! De man werd dus in het oud Duits verzocht een ander plekje te zoeken anders zou hij de 

eerste visser worden die de waterweg af heeft gefietst onder water. Jammer! Maar ja, meneer vond ons 

klote Hollanders! En ik maar denken dat die lui helemaal into respect zijn… Niet dus! Verder wil ik 

iedereen vragen zijn rotzooi gewoon mee naar huis te nemen en dit niet in de berm of het water te 

deponeren, ieder dient te natuur te respecteren zoals zij is, degene die dit niet respecteert is in mijn 

ogen geen sportvisser. Zo dat moest er even uit gasten, verder nog een fantastische winter toegewenst 

en dat we mooie gullen en andere visjes mogen  vangen, de kleintjes retour natuurlijk! 

Jeroen 

Visvrienden 

 



Na een aantal maanden van inactiviteit op visgebied de hengel maar weer eens uit de kast gehaald. 

Gisteravond 14-10-05 gevist van 21:00 tot 01:00 op een comfortabel plekje aan de Oosterschelde . 

Gevist met opkomend water. Omdat ik geen zin om mij al te druk te maken heb ik met één hengel 

gevist. De weersomstandigheden waren ideaal. Ik heb gevist met pieren. Ik heb 12 Wijtingen 

gevangen.Één kleintje en de overige elf waren allemaal rond de 25 cm. Ik viste op een stek waar 

ongeveer 10 meter water staat en haast geen stroom loopt. Tooen Adriaan stonden gisteravond een 

kilometer of 10 verder de Oosterschelde in, en die hadden er rond half één er ongeveer 35 gevangen. 

Kortom de Wijting is los en goed te vangen vanaf de kant. 

 

Wout#154 

  

Zaterdag 15 oktober, 

 

Van 20.30 uur tot ca. 0.30 uur gevist vanaf de landtong voor de kering met Danny (#555), Rob en 

Maurice. Rob ving een paling van 60 cm en Maurice een gulletje van ca. 50 cm. Ikzelf twee tongen 

van 28 en 35 cm. Theo kwam laat in de avond langs met twee kennissen en ving net voor wij 

vertrokken nog een zeebaars van 45 a 50 cm. Er werd gevist met pieren en zagers en 1 hengel p/p.  

  

Vrijdag 14 oktober zijn Danny (#555) en ikzelf met een kotter uitgevaren op de oosterschelde. De 

vangsten bestonden uit weiting, weiting en nog eens weiting.  Slechts enkele personen op de boot 

vingen nog een scholletje. Van vissen was er overigens niet echt sprake. Het leek meer op takelen en 

voelde akelig aan als werken. Nog voor het lood de bodem de grond raakte stonden de toppen al weer 

te rammelen en werden er weer drie maatse weitingen naar boven getrokken, je werd er zowat leip 

van. Na een paar uurtjes op die manier hadden we met zijn drieën zo'n 15 kilo vis gevangen (na 

schoonmaken). Toen hadden we het eigenlijk wel gezien en lieten de hengels eruit. De vis hebben we 

trouwens afgestaan aan een kennis van Danny die meeging op de boot.   

 
 



 
Groeten Stephan (#590) 

  

Zaterdagmiddag kreeg ik een berichtje van Hans en Willem om ff te visse bij trap 1 tegen over 

Engeland ,en Links van Hoek v Holland ,of terwijl (Wat niemand gelooft)op de Slufter . 

Eerst ff als een raket wat aas gehaald bij fish tales ,toen terug naar huis om me nete zooi in te laden . 

En toen eerst naar Scheveningen om een gedetineerde met weekend verlof op te halen . Goh  wat is het 

daar binnen verandert zeg . Met deze man heb ik vrijdag ook al staan vissen . Toen als een speer naar 

de slufter ,gelukkig is de beziene vrij goed koop ,dus het maak niet uit hoeveel kilometer je maakt om 

te vissen .hahaha Daar lekker trap 1 genomen  met Hans en Willem en een gedetineerde . Allemaal een 

werpkanon in onze klauwe en knalle maar . We hadden wind mee ,dus de onderlijnen werden hoog 

afgeschoten de lucht in ,om nog meer meters te winnen . Zo dat de wind het lood nog wat verder mee 

nam. Want om daar nou 3 meter uit de kant te vissen dat is niks , je mot daar zeker knalle om dat al het 

opgespoten zand weer weggevlakt is . Je kan daar nu namelijk dik hondert meter de zee in lopen 

zonder dat je kruis nat word . Alleen het knalle heeft  1 nadeel  , je arm tieft er zo wat er af om alles 

binne te draaien  Ik ben eerst begonne om wat tong te vangen ,dat is me ook gelukt . Trok er 1 leuke 

tong uit . Hans en Willem hielden  het erbij om zeebaars te vangen . Ook dat lukte  En onze man met 

verlof trok er ook nog wat zeebaars er uit , Later had ik ook nog wat zeebaars . Je zal het wel niet 

geloven maar alle zeebaars zwemt weer.  We hebben  namelijk weer heerlijk gevist en geouwehoerd 

op het naaktstrant. Het blijf toch weer iets apart om op het strant te vissen ,zeker dat je na afloop een 

kuub zand in je wagen heb liggen .kolere zeg . Maar goed ,we hebben nog een nieuwtje voor jullie . 

Binnekort lezen jullie er meer over . Kan een klein beetje verklappen ,we gaan het ook een keertje 

proberen . Wat dan zou je zeggen . 

Wacht maar ff af . 



     

    

             STRAKKE KUITTE  ALLEMAAL  

  

           Willem ,Hans ,Man met verlof ,Peet 

  

Zaterdag 15 oktober ben ik weer naar de Maasvlakte gereden om lekker van het weer te genieten. 

Zoals gewoonlijk eerst even gestopt bij FishTales in Schiedam al waar een mini-Eurovissersmeeting 

begon van allemaal Hagenezen en ex-Hagenezen. Gelukkig was ik als Delftenaar toch ook welkom. 

Onder het genot van een bakje koffie liet Marcel ons zijn nieuwe collectie Grauvell hengels zien en 

nog het een en ander. Door alle gezelligheid was ik dus te lang gebleven waardoor ik het HW miste in 

het Hartelkanaal, dus toen maar met een dobber in het Callandkanaal gevist en lekker uit de wind in 

het zonnetje gezeten. 's Avond weer terug naar de Maasvlakte gereden waar ik om 19:00 uur aankwam 

op de stek, maar de visserij daar leverde niet op wat ik had gehoopt. Ik begon met een wijting, toen 

een tong, een gulletje en een steenbolk en tussendoor twee grote noordzeekrabben, waarvan één een 

lijf had van wel 20 cm breed. Om 22:00 uur verkrasd naar de Landtong achter de kering waar het net 

LW was geweest, dus veel zou het niet worden. Na 5 botjes hield ik het voor gezien. Hier waren de 

krabben absoluut niet vooruit te branden, de haken kwamen elke keer met aas terug. Hopelijk blijft dit 

zo de komende 10 jaar... 



  

Groeten, 

  

Michiel #164 

  

Zaterdag 

  

Zo weer eens na een (te) landge tijd de hengels uit het vet gehaald. Met mijn broer afgesproken om 

eerst het strand van Hoek van Holland onveilig te maken. Ik ben het aas gaan halen en om 17.00 lag de 

eerste hengel in het water. Mijn broer zou later komen omdat er thuis nog geklust werd. Verderop 

stonden nog een paar man te vissen en waar ik al bang voor was werd waarheid. APENHAAR shit ik 

had het kunnen weten maar dacht dat het spul enkeld na een storm N O aan de kust kwam. Mis dus 

wat een kolerezooi is het toch. Dus na 2 keer te hebben ingegooid hield ik het voor gezien en inpakken 

en wegwezen. Bij de auto kwam mijn broer en zei wat is dit nou ?APENHAAR dus wat jij op je rug 

heb zitten haha we gaan we gaan maar naar de waterweg zeiden we . Bij de waterweg heerlijk gezeten 

alhoewel de vangst(en) erg tegen viel. Het stroomde verschrikkelijk hard dus niet al te ver ingooien het 

leverde uiteindelijk voor ieder 1 vis op ik een klein gulletje van 30cm die ik netjes heb terug gezet 

voor de groei en mijn broer eentje van 40cm die hij mee heeft genomen voor consumptie.Een heerlijke 

avond gehad met mooi weer jammer van de vangst die magertjes was maar das niks nieuw toch 

  

gr Rob # 399 en Freek # 951 

  

Zaterdag 15 oktober samen met mijn vaste vismaat Ed gevist in de waterweg thv de Stenaline, wij zijn 

begonnen om 09.45 uur, gevist (Ed) met zeepieren en ik met mesheften, 3 dagen oude zeepieren en 

een zooitje verse. Met opkomend tij was het eigenlijk direkt raak, na een gulletje van 43 op kant 

getrokken te hebben, begon mijn andere hengel te bonken en daar was voor mij de eerste vijftiger van 

dit seizoen, een cocktail van mesheften en pieren was zijn maal. Daarna heeft Edwin er nog een aantal 

op de kant gebracht waardoor het totaal op een zestal gullen werd gebracht, verder veel vuil en een 

aantal maatse bolken. 

De GroeNten   

Richard( #790) en Boris (negentien-Hond-erdzeven) 

  

Vrijdagavond ff een avondje doorhalen aan de Waterweg , voor de eerste maal op gul dus... . 

We hebben 5.5 uur gevist , ieder met 2 hengels, met vers gestoken pieren...... en gevist op afstand met 

pennel-rigs 4.0 en 2.0 op 120cm lange 60.00 haaklijnen . 

Verloop van de avond : beazen,knallen, 10 min wachten, haken leeg,enz. enz....... jongens wat zaten 

daar krabben. We( lees Ruud) hebben 3 torren ( 40 à 45 cm)gevangen, net na de inworp wanneer het 

lood nog aan het "krabben" was over de bodem. Werkelijk onmogelijk om zo vis te pakken, nog wel 

een paar bolken gevangen , maar we hadden het over vis hé........ . 

 

Groeten van Ruud en Dave , Beerse  

  



vandaag gevist op de landtong net voorbij de stromvloed kering van 18.00 tot 12 uur we hebben met 

een bak zagers gevist veder slechte avond vandaag 3  tongen dat was nog wel mooi en 3 kleine gulletje 

van net zo groot als me  handpalm we gaan het volgende week weer proberen alleen dan op de 

stene  glooien 

groetjesss michael 

  

13/10/05 

Mooi weer dus nog ff een uurtje naar de maasvlakte geweest. 

maar 1 aanbeet,wel gelijk een mooie van 71 cm. 

 

Gr.  Jan 

  

Vrijdag 14 Oktober ff naar trap 1 gegaan tegen over de Maasvlakte . 

Na al de tong visserij maar weer is ff over geschakeld op de gulvisserij. Was al vrij vroeg aanwezig ,4 

uur voor het hoge water . Het eerste uur had ik al wat gulletjes gevangen ,maar deze gingen gelijk 

retour,op 1 na omdat zijn haak tot diep in zijn hol zat . Maar toen gebeurde het ,ik had met 2 hengels te 

gelijk beet . En ik wou op staan (zat weer aan me tomatensoep )om me hengels naar binnen te halen 

,nee zeg krijg ik een douw van iemand en die zei , jij kan toch niet visse ,laat dat maar aan mij over . 

Staat die vent gewoon ff me  gul er uit te trekken ,schiet mij maar lek dan . En  toen gooide die me 

hengel weer in ook ,nog nooit mee gemaakt zo'n vent . En laat ik je zegge dat deze man ook kan knalle 

zeg . Maar goed heb met deze man ( volgens mij kwam die zo uit het spinnehuis) nog een tijdje door 

staan visse en gelachen . Later is die op gehaald door een witbusje met zwarte letters er op , justitie of 

zo iets. Maar goed was weer een leuke dag heb leuk gulletjes staan vange en nog wat van die 

pokkesteen bolken . Je moes wel knalle want dichter onder de kant zat niks . 



 
 

 
Peet #1,3 en een gedetineerde  # ????      

  



Afgelopen dinsdag gevist aan de Waterweg bij Schenkeldijk van 18.00 tot 01.00 uur samen met mijn 

vismaat Rob.Hij ving er 2 steenbolken en ik had er een gul en een steenbolk. Ik heb een paar vissen 

verspeeld aan de rand van de vaargeul. En donderdagochtend heb ik de overgebleven aas opgemaakt 

voor de kering. De vangst bestond uit 2 gullen.   

  

Groeten, Johan #494 

  

Hallo medevissers, 

 

Maandag 10 oktober ben ik samen met vismaat Ferry (#830) naar de Maasvlakte getogen om een 

hengeltje uit te werpen. Onze vismaat Kees(#482) moest helaas verstek laten gaan. We hadden 

verschillende stekken in gedachte, maar om meer dan alleen steenbolken en kleine wijtingen te vangen 

zijn we neergestreken op het strandje tussen de PPGB en Stenen Glooiing. Ook gezien het tij was dit 

volgens ons de beste keus. Achteraf kunnen we zeggen dat het geen verkeerde keuze was. De vangsten 

waren niet overweldigend maar wel leuk gevangen en veel actie op de hengels. We hebben gevist van 

7.30 uur tot ca. 23.00 uur. Als aas hadden we kweekzagers en zeepieren. We hebben allebei twee 

mooie tongen  gevangen en de man 10-15 stuks wijtingen(jes). De meeste, ca. 70%, waren nog te klein 

en zwemmen weer. Dat tongen meer lusten dan kweekzagers bleek maar weer. Ik heb ze allebei 

gevangen met zeepieren van 1 dag oud. Ik had een traditionele onderlijn gemaakt met korte (10 cm) 

dunne haaklijntjes met haakje no.6. We waren er met de schemer dus ik heb met mijn zeebaars hengel 

-  Mitchell 330 Performance -  nog een half uurtje getracht een zeebaarsje te verschalken maar dat is 

helaas niet gelukt. Toen het helemaal donker was heb ik aan de Mitchell hengel een onderlijntje met 

twee dwarrelijntjes gemonteerd met een 50 grams loodje en ben daarmee op 20 - 30 meter uit de kant 

gaan vissen. Eigenlijk zomaar voor de gein om te kijken of daar ook vis zat, maar al snel bleek dat dat 

wel het geval was! Ik heb geloof ik maar 1 of 2  keer opgehaald zonder vis! Het was alleen maar 

wijting wat de klok sloeg en deze was jammer genoeg voor 70 % te klein. Twee mooie wijtingen van 

ca. 34 cm en 1 van ca. 30 cm zijn meegegaan voor de pan. En dat op ca. 20 meter uit de kant! Zo zie je 

maar weer. Je hoeft de vis niet altijd ver te zoeken en vissen met een licht hengeltje geeft mooie sport! 

De wijtingen worden gelukkig wel groter. De gemiddelde maat was  ca. 20 cm. 



 
 

 
 



 
Woensdag de 26ste gaan we het opnieuw proberen, wellicht tot dan. 

 

de hartelijke visgroeten 

 

Jan Overbeeke (#481) 

  

Afgelopen zaterdag in de late namiddag en vroege avond gevist nabij Rozenburg samen met Adrie 

#520. Ik tuigde beide hengels op met lange dwarrellijnenen, Adrie tuigde zijn ene hengel op met een 

paternoster. De mini wijtingen kwamen regelmatig aan de kant (ook aan haak 4/0) en daarnaast ving ik 

drie maatse gulletjes van 40-45cm. Dinsdagavond van 19.30 tot 23.00 samen met Adrie #520 het 

restant aas opgemaakt. We zouden specifiek op tong gaan vissen en daarom ditmaal niet gekozen voor 

het hele diepe, snel stromende stekkie waar we normaliter zitten maar even verderop. De 

waterweg was er vergeven van kleine wijting (rond de 20cm) en torretjes (tot 30cm) die dan ook 

regelmatig op de kant kwamen. Adrie ving nog een maatse wijting van 34cm. Even voor 23.00 

uur was het geluk aan mijn kant. Ik ving eerst een tong van 41cm, en dat voelt aan of je een vuilniszak 

binnen moet halen, en een minuut later aan mijn andere hengel een tong van 39cm.  

  

groeten, Bert #487 

  

zondag 9 oktober gevist op de landtong we visten van half 8 tot 3 uur we visten met pieren en 

mestheften het was hoog water smorgens wat de vangs  best wel goed ma hoe lager het water des te 

minder vis we vingen over de heldag 2  zeebaarsen van ongeveer 30 cm en 1 zeebaars van nog geen 20 

veder een klein  gulletje .later op de middag zijn we vertrokken na het muizen gaatje om daar  nog te 

proberen maar daar was het helemaal balen geen stootje meer rond 3  uur zijn we vertrokken we gaan 

volgen de week weer proberen groetjesssss 



 

michael 

  

Afgelopen  

zaterdag 8 oktober de federatiekampioenschappen vervist in het zeeuwse Cadzand. 's Morgens 

verzameld met de anderen  (Gilles, Henk, Janet,  Martin,Mischa, Rob S. en onze controleur Steward) 

om 5:00 uur in  Barendrecht om daar vandaan met 2 auto's naar Cadzand te rijden. De  mist die we 

onderweg hadden trok pas aan het einde van de ochtend weg  waarna het zonnetje uitbundig ging 

schijnen, dus wat het weer betrof  kon het haast niet beter. De visserij was een heel ander verhaal. 

Nadat  we onze wedstrijdkaarten, met de daarbij behorende plaats gekregen  hadden bleek dat we met 

3 man in vak A en 2 man en 1 vrouw in vak B  zouden staan en omdat Koos en Stephan afwezig 

waren moest Rob, als  enige, de honneurs waarnemen in vak C. Vanaf het begin moest er ver 

weg  gevist worden om maar een vis te vangen. Helaas bleek dat vak C er met  kop en schouder uitstak 

wat het aantal gevangen vis betrof. Zelf  moesten we zo ver als dat we konden werpen om bij de vis te 

komen en  dan nog was dat geen zekerheid gezien het aantal nullen die er gevist  werden. 'k was zelf 

dan nog in de gelukkige omstandigheid dat ik nog 1  baarsje en een schol ving. Wat wel opviel was dat 

hoe verder je gooide  hoe moeilijker het was (tenminste in het stuk waar ik stond) om je  onderlijn uit 

de geul te krijgen. En dan zeggen ze dat het er vlak is,  niet dus. Nadat de wedstrijd om 14.00 uur 

afgelopen was, was de  prijsuitreiking pas om 16:45 uur zodat we pas na 20:00 thuis waren.  Uiteraard 

was het weer een gezellige dag samen met de andere  Eurovissers al werd er dus niet veel gevangen. 

 

grt en vangzze Erik  

  

Bij deze twee vangstberichten. Zondag 9 oktober lekker staan vissen op de pier in Hoek van Holland 

met Fernando, een vriend van mij uit Spanje. We zijn begonnen om 18:30 uur en gestopt toen het 

donker was. Vangst: 1 gul voor Fernando (zijn eerste en hij was er heel blij mee, maar gaat nu wel met 

één gekneusde cojón door het leven) en 4 gullen, 2 wijtingen (1 grote) en 1 steenbolk voor 

ondergetekende. 

Maandag 10 oktober kon ik het niet meer aanzien met het mooie weer en de frustratie van de 

afgelopen zeebaarszoekdag. Dus effe langs Marcel FishTales Bouwman gegaan en een voorraad shads 

en jigkoppen ingekocht inclusief een mooie opbergdoos. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen! Ik ving 4 

mooie zeebaarzen waar ik ze afgelopen zaterdag niet heb kunnen vangen, terwijl ze er wel zaten, 

getuige een succesvolle visser naast mij. Natuurlijk heb ik wel nog het nodige materiaal verspeeld 

tussen de stenen want het gevoel had ik nog niet helemaal en de stroming en de vlagerige wind maakte 

het er niet gemakkelijker op, maar de aanhouder wint! 



     

Groeten, 

  

Michiel #164 

  

Vorige weekend geen tijd gehad om een hengel in te gooien aangezien het nachtleven van Rotterdam 

een beroep op mij deed. Ook daar kan je goed vissen. En het gekke is, dat alles wat je daar vangt goed 

aan de maat is inclusief 2 tieten. Hehee. Dit in tegenstelling tot afgelopen zaterdagavond 08/10 toen ik 

met Marcel en Kevin richting de maasvlakte ben vetrokken. We hebben gevist met ieder 1 hengel en 

als aas pieren en zagers aan rode en stalen afhouders. We zijn begonnen om half tien en zijn 

doorgegaan to half 3 aan de PPGB. Opvallend was dat het van begin tot eind heel hard stroomde. Dus 

ankerlood was een must, ook al ging het vastankeren heel moeilijk. De eerste 2 uur bijna niks 

gevangen. Maar de laatste uren ging het het wel aardig los. Zagers waren vanavond favoriet. 

Aangezien we niet genoeg aas bij ons hadden hebben we ook met reepjes wijting gevist(hebben we 

natuurlijk eerst moeten vangen). Dit werkte ook goed. Vooral grote steenbolken pakten de reepjes. De 

vangsten bestonden uit steenbolk en ondermaatse wijting. Ik moet wel zeggen dat de wijting wel 

groter is dan een aantal weken terug. Toen waren ze echt ini-mini. Nu waren ze zo rond de 20cm. 

Helaas geen maatse vis gevangen. We hadden ongeveer zo'n 10 visjes de man.Het is wel eens slechter 

geweest. 

 

Gegroet, 

Damian #954 

  

Vrijdag 7 oktober, 

 

Wezen vissen op de landtong voor de kering met Danny(#662), Cor, Rob, Maurice, Leon en Danny's 

buren Theo en Perry. Gevist vanaf 20.00 uur tot ca. 0.00 uur. Er werd gevist met pieren, zagers en 

mesheft. Het was erg druk op de landtong vanwege een wedstrijd die daar werd gehouden. Er bleek al 



aardig wat gul en zeebaars te zijn gevangen ook. Rob en Maurice hadden vandaag de beste vangst van 

vandaag. Rob ving in een kort tijdsbestek op afgaand water drie gulletjes van 40 a 45 cm op pieren en 

aan stalen afhoudertjes in een stroomnaadje rechts van een strekdammetje. Maurice ving daar ook een 

leuk gulletje van 40 a 45 cm, een sliptongetje en een leuke tong van ca. 30 cm. Cor ving nog een klein 

torretje welke direct terug werd gezet. Ook Theo scoorde vandaag aan het eind van de sessie nog een 

gulletje van zo'n 40 cm. Ikzelf heb 1 superdikke tong gevangen van 40 cm. Apart van de vangsten 

weinig tot geen aanbeten gezien, geen last van krabben, mistig als de tijfus en een leuke avond. 

 
 



 
 

 
Groeten Stephan(#590) 

  

Hallo vissers, 



   

Gisteren (vrijdag 8 okt) zijn we vol goede moed naar de maasvlakte gereden op te proberen met een 

shadje een zeebaarsje te verschalken.   We hebben zowat overal wel even staan gooien van het 

beerkanaal tot aan de papagaaienbek en al de stekjes die er tussen zitten.   Qua aantal viel het een 

beetje tegen, ikzelf had er 2 en mijn maat ook 2, we hebben gevist van 12:00 uur tot 22:30 uur.   De 

twee baarsjes die mijn maat ving waren ongeveer een kilo, van de baarsjes die ikzelf had woog er een 

1 kilo en de andere...............wat een beest zeg.............ik ving er een van 3.5 kg..................leuke sport 

gehad met mijn lichte spin stokkie, dit is voor mij een persoonlijk record.   We hebben een mooie dag 

gehad met goed weer, weinig wind en toch nog een paar vissies.   

  

Groeten van de brabander, 

  

Maurits Kuijs 

Eurovisser #336 

  

Na gisteravond gevist te hebben net na de vloed vandaag (vrijdagmiddag 7 okt) gevist met opkomend 

water, wederom met kleine pilkertjes van 35 tot 60 gram zover mogelijk in de vaargeul. Exemplaren 

waren kleiner dan gisteren, maar ze zijn vollop te vangen met een beetje geduld. Van het weekend ga 



ik nog een keertje s'nachts proberen, voor mijn gevoel bijten ze op moment toch beter in het donker. 

 

Edwin Poldervaart 

  

Vijdag 7 oktober, Beerkanaal & PPB, van 10:00u. t/m 16:00u. 5 baarzen maatje 40-45 cm. Geen grote 

gezien. Alles op paarse shad. Wel erg veel grote harders gezien, maar daar vis ik niet op. 

  

MVG, 

Igmar #105 

  

Het is weer donderdag en het weekend staat voor de deur dus........ 

Snel mijn hengels gepakt en als een speer naar het water gereden ,het tij en het weer was perfect ! 

Ik moest en zou vandaag nog een klusje tong gaan vangen wand de komende weken zit het er niet 

meer in . 

Vakantie,verbouwing een aantal wedstrijden enz enz.Graham stond al gesteld toen ik aan kwam rijden 

en had net ingegooid .Als een speer mijn hengels opgetuigt en knallen  maar .Nauw dat leverde een 

mooi botje op van 15/16 cm ,mmmmmmmm das ook niks  dacht ik .Dus dan maar op zo,n 40 meter 

tegen de vaargul aan gaan liggen en jawel hoor de eerste tong melde zich aan niet groot 32 cm maar 

toch het was er weer een . Er volgden ook nog een bolk en weer een bot .Graham had ook beet en 

lande een fraaie bot van zo'n 30 cm en ook weer gevolgd door een steenbolk.We gaan naar huis 

Graham riep ik ,nauw dat had ik beter niet kunnen zeggen want mijn top ging gelijk rammelen .Een 

mooie dril en jawel hoor haak eraf ,was een flinke tong zo te voelen !Echter zat mijn lijn om mijn 

andere hengel en Graham hielp mij dan ook om effen mijn andere hengel binnen te draaien .Onee 



dacht ik die zit vast onder de stenen.Maar nee er hing een 40 ++++ aan ,toch maar blijven Graham ??? 

hahaha. 

Lekker staan vissen aan de waterweg waar het wel wat mistig was .We hebben gevist met slikken, 

zager en pieren van zo'n week oud .Op staal,bezem en wapperlijnen .  

  

Gr en tot over een aantal weken ergens aan de waterkant . 

  

Ricardo #119 

  

Vanavond uurtje wezen vissen vanaf maasvlakte, begonnen uur na hoge tij. Aantal baarzen verspeeld 

maar ook paar mooie gevangen. Gevist met 50 gram pilkertjes redelijk ver uit de kant. 

 

Edwin Poldervaart 

  

beste eurovissers en andere vissers 

  

ik volg al een enkel jaartje deze vis site,maar wat me opval is dat er maar weinig of na een dag of 10 

pas berichten zijn te lezen over de vangsten,(is ook niet meer wat het geweest is) waardoor er maar 

weinig info binnen komt over die week  kwa vangsten en dergelijke,terwijl er genoeg vissers langs de 

waterkant zitten,ik ben namelijk int;chauffeur waardoor ik zelf af en toe mijn favorieten sport ken 

beoefenen. te weinig dusssss.daarom lees ik ook af en toe een beetje vissers latijn er tussen ,er zijn 

toch nog vissers die wel heeeeeel veeeel vangen vooral tong  hahahihi  zakken vol las ik.ik zelf ben 5 



okt gaan hengelen op het strandje (steenglooiing)het was But ,een gulletje as ie dat mag noemen van 5 

cm en een botje zo groot as mijn tong ,diep en diep triest, mijn favo vis is de gul maar ja ik denk niet 

dat we 20-30 ponders meer pakken van de kant af(15-20 jaar geleden haamstede of oudorp en nat uur 

lijk de papbek stenenglooiing)ving ie nog is leuk vis. maar ik hoop hiermee info te hebben geven over 

de bericht gevingen van het vissen 

ps 

en dat ventje dat met zijn pa was meegegaan van hartje jongen dat zijn ze , geweldige zeebaars 

groeten van Ben 

bonkende toppen 

  

hallo mede vissers 

 

Vannacht naar PGB geweest ,buiten bot en ondermaatse wijting was er niets te beleven.Geen tong en 

de gul bleek daar nog niet aangekomen.Het weer daar en tegen , was prima ook de wind was afwezig. 

 

Albert Magda 

  

Afgelopen weekend met vismaat Ruud uiteindelijk ne keer op tong geweest, gewoon omdat we het 

kunstaasgebeuren ff zat waren door uitblijvende aanbeten ( de laatste 4 weken toch) . 

Door de toch harde zuidenwind werden we gedwongen om post te vatten aan het strand tussen 

Banjaard en pakweg Oranjezon . Rond half 9 s' avonds laag, was veel te vroeg maar de drang was 

groot, heeeeeel groot........... . Kortom leuk gevangen : 16 tongen ( 12 rond 35 cm, en 4 slippers) , een 

7 tal maatse gullekes ( sturen moeder naar waterweg , dus mochten ze weer zwemmen ), een paar 

overmijdelijke steenbolkies en als klap op de vuurpijl ( of op mijn 5 meter ) nog een gladde haai( 75 

cm , tuurlijk zwemt ie weer) . Volgend weekend weer ff gaan en daarna komen we weer naar de 

Waterweg om biggetjes( met een grote B) te vangen................. .Sluuuuuuuuuuukes 

 

De Zotten( Dave en Ruud) , Beerse 

 

 

 

Dinsdag 27-09-2005 wezen vissen aan de waterweg in de hoop de eerste gul van dit jaar te mogen 

ontmoeten . Met opkomend water gevist tot 22.15uur  de vangsten waren niet om na huis te schrijven 

en zeker niet de 450km die ik  heen en weer moet afleggen waard ..  De vangst bestond uit 4 botjes net 

niet aan de maat en 3 gulletjes zo groot  als mijn hand .. Alles is levend en wel terug gezet zodat ze 

kunnen verder groeien . En nu maar hopen dat de volgende keer hun ouders en grootouders 

aanwezig  zijn .. 



 
groeten Erwin 

  

Vandaag, dinsdag 27 September weer eens met Koos#147, Bjorn#152 en Michiel#164 de Nieuwe 

Maas geprobeerd in de buurt van Vlaardingen. Wel allemaal de goede papieren meegenomen ivm de 

frequente controles op het moment. 

Aas had ik van Theo#48 gekregen. mooie adellijke pieren, waar we Maandagmiddag/avond nog in de 

"Zweedse Geul" mee hebben gevist. Bedankt nog Theo! 

De vangst viel dit keer echter niet mee. 

We zijn begonnen om ca 19:30 uur met laag water. Al snel begon de rivier in te stromen en vanaf dat 

moment wel beet, maar het bleef beperkt tot kleine botten en wijtingen. Ikzelf was iets gelukkiger. 

Normaal vangen de andere heren de vis voor mijn neus weg, maar dit keer was ik de enige met twee 

zeer maatse tongen. Maar daar bleef het ook bij. Gelukkig nam de wind in de loop van de avond iets af 

zodat we toch lekker gestaan hebben. Wat is Eurovissen toch leuk! Groeten,  



 
Rob#50 

  

Zaterdag 24 september wezen vissen met mijn zoon in het Hartelkanaal, het Beerkanaal, bij de 

Blokkendam en....... 

  

Gevist vanaf 16.00 uur tot ongeveer 21.00 uur. Verrukkelijk weer trouwens! 

We hadden alleen maar kunstaas bij ons, waaronder een aantal nieuwe shadjes bij Marcel van Fish 

Tales vandaan. Op de drie genoemde plaatsen vingen we niets dus, maar de laatste stek was de 

goedmaker van de avond.  Mijn zoon van 13 was als aankomende freak ook mee gegaan met zijn 

karperhengel om te kijken of hij een baars te pakken kon krijgen. Op de laatste stek kreeg ik een 

zwieper van jewelste maar die liet weer los.  Mijn zoon is gelukkig altijd bereid om te komen helpen 

als er iets bijt dus hij kwam naast me staan. Opeens stond hij met een geweldig kromme hengel en het 

lukte hem warempel om een 10 minuten later zijn vangst te verzilveren.  Het bleek een baars te zijn 

van 84 cm en een gewicht van ruim 6 kilo. Het is maar goed dat hij geen Eurovisser is, anders was de 

verbreking van het record toch akelig dichtbij gekomen. En dat allemaal op ongeveer een meter of 10 

uit de kant! 



  

We zullen maar zeggen.....succes a.s. zaterdag bij de specimendag. Helaas kan ik er niet bij zijn, maar 

op de zeebaarszoekdag zal ik zeker de bewuste stek nog eens proberen. 

  

Allemaal kromme hengels! 

Willem #531 

  

Vrijdagavond wezen vissen met John #737. Aangezien mijn vangsten van vorige week op de glooiing 

redelijk waren, besloten om het weer te gaan proberen op die stek. Even voor tien uur aangekomen 

maar het water stond nog te hoog om er goed te kunnen vissen. Om half 1 zou het laag water zijn. 

Even nog een praatje gemaakt met andere Eurovissers en van het vuurwerk genoten aan de overkant 

van onze vriend die de lucht werd ingeschoten. Maar goed, om half elf toch maar tussen de stenen 

gaan zitten en beide hengels ingegooid. Wederom 1 hengel met dwarrellijntjes en de ander met 2 rode 

afhouders. John viste ook met 2 hengels beiden met 3 stalen afhouders. Gevist met pieren en zagers. 

Over de vangsten kan ik kort zijn. Ik 0,0. John wist er nog 3 wijtinkjes en 1 scholenbaarsje uit te 

trekken. Om half 3 maar gestopt want de vis wilde gewoon niet bijten. Maar de krabben des te meer. 

Helaas. De andere Eurovissers vertelden ons nog dat ze hadden gehoord dat de avond ervoor nog 

mooie gullen werden gevangen op de glooiing. Helaas waaide het harder  dan verwacht en was het 

water ook erg onrustig. Dus misschien dat het daar aan lag. 

Maar ja dat hoort bij het vissen. 

 

Gegroet 

Damian & John #737 

  



Haaaaaaaaaaai, 

 

Zaterdag j.l. de Waterweg wwer eens onveilig gemaakt met Berna, en Dick. Berna onze nieuwe 

aanwinst begon al vrij snel met een leuk gulletje. (Beginnersgeluk?) Vlak daarna pakte ik een doublet 

gul, over het formaat zullen we het niet hebben. Er werdenover het algemeen toch wel leuke gulletjes 

van formaat gevangen. Ook Dick mocht een gulletje met zijn DonaldDuckDwarrellijn op de kant 

takelen. Een lekker sliptongetje werd door Bernaiets later vakkundig opgehaald. Alss klap op de 

bekende vuurpijl met de laatste draai door onderhgetekende een heuse tong van ruim 40cm. Al met al 

toch nog veel ondermaats spul, zelf op die grote haken vreten ze je aas binnen no-time leeg. Ook de 

krabben geven je vaak mooiere aanbeten dan de vissen zelf.  Op een gegeven moment kwam  Hi Bla 

Bla ook nog ff gezellig langs om een praatje te maken. Getogen in een geel trainingspak zorgde hij 

weer voor de nodige onrust. Huilende kinderen liepen snel naar hun vader of moeder toe, maar ze 

waren niet stil te krijgen en kozen daarom het hazepad. Wij hadden het rijk weer alleen, en hebben nog 

een uurtje doorgevist zonder het GELE GEVAAR. 

Het was prachtig weer en de vangsten vielen dus niet tegen. Misschien is dit de ommekeer want deze 

week gaan de temperaturen langzaam omlaag.  Zondag ben ik ook nog alleen op een boot meegeweest, 

maar de vangsten waren een drama. Hetzelde ondermaatse spul als langs de kant. Van de ik schat 40 

vissen die ik heb gevangen 99,9% te klein voor meting. Tuurlijk het was supergezellig maar toch, als 

het ergens omgaat  wil je ook maatse vis vangen.  Redelijk veel pitvisjes gevangen aan boord. Zelf 

pakte ik er 1 van 18,5cm( ondermaats) en vond het ook weer niet waard om hem in de boeken te laten 

bijschrijven. Je zou je er eerder voor schamen. Eindelijk tussendoor een hele mooie aanbeet, mooie 

bonken  maar dat bleek makreel  te zijn, ook die telden niet mee. Als een goed verliezer was ik daar 

natuurlijk snel overheen. Zelf een maatse wijting werd door het krimpen (0,5cm) te klein bevonden, en 

hield ik zodoende nog 1 maatse schar over ter weging. Ja ook dat is vissen, jammer dan. Betere tijden 

zullen aanbreken.   

Al met al toch een lekker visweekendje gehad, zo mogen er meer volgen. 

 

( met maatse vis dan ) 

BONKENDE TOPPEN MENSEN!!! 

  

en de groeten van H.S.M.( de Haagse Schotte Man )  

  

Vrijdag 23 sept, 

 

Op de landtong nabij de ponton gevist met Paula & Danny(#662), Rob, Maurice, Leon en Dennis 

(#662) van 8.30 tot 0.30 uur. Ieder met 1 hengel zoals gebruikelijk en als aas alleen zagers. Vangsten 

bestonden uit 4 tongen (28cm,29cm,33cm,35cm), 2 palingen (40cm, 45cm), 2 botten (25cm, 29cm), 1 

weiting (20cm) en 1 steenbolk (20cm). Leuke avond, leuke vangst, 

   



 
Groeten Stephan(#590) 

  

Donderdagavond 22 september vanwege het mooie weer toch nog maar eens een keertje gericht op 

tong gevist. Mijn doel voor deze avond was de Sluisjesdijk/Waalhaven en heb mezelf daar om 18.00 

uur geinstalleerd op het hoekje van de splitsing Waalhaven/Nieuwe Maas, mede omdat het op de kade 

nogal druk was met collegavissers. Net beide hengels ingeworpen toen er voor mij een baggerboot en 

achter mij twee agenten verschenen. De baggerboot positioneerde zich zo'n 10 meter dwars voor mij 

uit de kant en ging............................................... juist ja, baggeren! "Meneer, mag ik uw papieren even 

zien"zei een van de twee agenten achter mij. "Jawel hoor" antwoordde ik en gaf hem mijn visakte en 

federatievergunning. "U komt toch nog iets tekort hoor meneer" zei de gendarme "namelijk een OBR-

vergunning!. Nooit van gehoord! was mijn antwoord. "Deze vergunning heeft u hier nodig en dan mag 

u hier vissen met 1 haak, maar als u twee meter naar rechts gaat (Nieuwe Maas) dan mag u hier vissen 

zolas u het nu doet. Ik zei " nou, weet je, ik heb het gehad hier en ga lekker naar mijn vertrouwde 

plekje!" en begon mjn spullen te pakken. Eenmaal in de auto zag ik minstens 4 agenten uit een 

politiegolf en politiebusje een "razzia" houden op de kade. Zeker niets anders te doen?! Maar goed! 

weet iemand eigenlijk wat OBR betekend? Onze Bureaucratische Regering of OB-tampons Rotterdam 

of iets dergelijks? (Mail me ff) Na 20 minuten tuffen maar weer een herstart gemaakt op het oostelijk 

havenhoofd van Vlaardingen. Hier lekker rustig gevist van 19.30 tot 23.30 uur met als vangst 4 tongen 

en 1 bot en zo toch nog een leuke visavond gehad. 

  

Was het maar weer ........................................zoals vroeger! 

  

  

Groeten Cor #475 

  

Donderdag weer op pad geweest met Bram Erik en Graham.We hebben gevist rechts van de houten 

schotten zo'n 5,2 km er van daan . Voor de niet oplettende lezer gewoon de P.P.G.B dus. Gevist met 

de feeder en hier dus ook een hoop lol mee gehad .Alle vis werd perfect gehaakt door het zeer actief 

vissen .De vis hield zich niet al te ver op dus last van vast lopen hadden we niet . De 

vangsten  bestonden voornamelijk uit botten en wat zeebaars .Erik wist nog een mooi tongetje en een 

schar  te landen .De houtingen waren ook weer van de partij ook al waren deze niet al te groot . 

  

GR Ricardo #119. 



  

donderdag avond weer eens wezen vissen op de banjaard, de vangsten waren redelijk te noemen 

we hadden ongeveer 30 vissen, waaronder 11 tongen 3 leuke gullen bot een pitvisje div wijtingen 

en grote steenbolken en een stuk of 6 van die super noordzee krabben.   

 gr rob 419- paul 

  

Dinsdag met mijn vader na een halfjaar maar weer eens naar de Maasvlakte getogen. Na enkele 

stekken geprobeerd te hebben maar aan het strandje gaan staan in de hoop daar wat te vangen. Toen 

wij aankwamen was het geheel leeg dus konden wij een plekje kiezen. Het weer was grandioos voor 

de tijd van het jaar. Na een stille tijd begon het water op te komen en kwam ook de vis. Al snel 

kwamen de eerste mini wijtingen uit het water vervolgens nog een aaltje en een mooie tong van 

ongeveer 40 cm. Naast ons waren nog twee vissers uit de omgeving van Den Haag komen staan die 

ook 3 tongen en zelfs wat gullen vingen. Al met al toch een aardige nacht gehad mede door het mooie 

weer. O ja en Arjan nog bedankt voor je slikjes hadden we echt nodig met al die kleine vis.   

John #99. 

  

Woensdag 21 september 2005 met vismaten Jan #481 en Ferry #830 van 20.00 tot 00.30 uur (circa 

23.00 uur laag) gevist op het strandje tussen de PPGB en de Stenen Glooiing. Als aas hebben we 

kweek- en slikzagers van enkele dagen oud gebruikt. Als onderlijn gekozen voor zowel stalen 

afhouders met korte haaklijntjes als lange dwarrellijnen, beide systemen voorzien van haakje 6. 

Qua weer en aantallen vis hadden we eigenlijk niet zoveel te klagen gehad; het weer was schitterend 

(heldere hemel, geen regen en weinig tot geen wind) en zo'n tien vissen p.p. Echter, de gevangen vis 

bestond voor circa 90% uit mini-wijting, formaat goudvis (15-20 cm.), twee kleine tongetjes en één 

botje. Hier hoef je de pan niet voor op het vuur te zetten, dus alles zwemt weer. Het lijkt er op dat de 

zomervis, zoals tong, paling en zeebaars, nu toch echt aan het wegtrekken is. We gaan de spullen 

daarom zo langzamerhand klaarmaken voor een schitterend winterseizoen met grote hoeveelheden 

mooie gul en wijting. Laten we het hopen, want deze zomer was niet veel soeps! 

 

Groetjes, 

Kees #482. 

  

De weersvoorspellingen voor woensdag 21 sep waren dusdanig dat ik op mijn vrije dag lekker in het 

zonnetje aan het zoute wilde vertoeven. Hengels en alle zooi ingeladen, Adrie #520 opgehaald, aas 

gekocht en naar de waterweg gereden. Hoewel het pas september is, wilde ik toch kijken of de gul 

wellicht al aanwezig zou zijn. Gewoon weer eens na dat gepiel met kleine haakjes 2, 4 en 6 voor beide 

K2's weer eens onderlijnen met lange, enkele dwarrellijnen met haak 3/0 waarop een mooie dot pieren 

en mesheft. Adrie was in dubio en besloot met een hengel op de tong te gaan door met afhouders te 

vissen en de andere hengel op te tuigen met een enkele jojo. Om 14.45 ging mijn eerste lood te water 

en vijf minuten later, terwijl ik de tweede hengel nog aan het optuigen was, lag het 

eerste scholenbaarsje van 34 cm op de kant. Die moest nog groter groeien en ging retour maar wel een 

lekker begin die de verwachting alleen maar verder aanwakkerde. Al snel daarna vingen we beiden 

nog wat kleine steenbolk en wijting. Om een uur of vier, terwijl we lekker stonden te ouwehoeren in 

het zonnetje, vliegt Adrie naar zijn hengel en ik zie nog net op zijn hengeltop het typische "gebonk" 

van gul. En jawel hoor, de eerste maatse gul van het aankomend gulseizoen ligt even later op de kant. 

Weliswaar nog niet groot, maar in september mag je toch nog niet mopperen als hij 41cm blijkt te 



zijn. Gevangen op de afhouders en Adrie, die ik tijdens de start nog had aangeraden om ook met lange 

wapperlijnen en grote haken te vissen, kijkt grijnzend in mijn richting. Vanaf een uur of vier tot een 

uur of zes, opkomend water, was er geen stootje meer te herkennen. Maar afijn, lekker weer dus dat 

had geen enkele invloed op de stemming. Om een uur of zes zie ik uit mijn ooghoek toch opeens mijn 

hengeltop bonken en even later ligt ook mijn eerste maatse gul van het seizoen op de kant. Op de kop 

af blijkt die 46cm lang te zijn. Daarna volgt er weer wat steenbolk, wijting en Adrie ook nog een 

paling. Over het hoge water heen, zo rond 18.45, vangt Adrie zijn tweede gulletje. Hoewel maats, 

want 39 cm, gaat die toch retour waterweg om groter te groeien. Een kwartiertje later ligt ook mijn 

tweede gulletje op de kant, ook 39 cm en ook retour waterweg om nog wat aan te komen. Nog een 

paar minuutjes later ligt bij Adrie nummer drie op de kant, 43cm ditmaal. Hoewel we op dat moment 

beiden lekker staan te vissen, moeten we toch inpakken wegens avondverplichtingen elders. Jammer 

maar het is niet anders en even later rijden we weer met een tevreden gevoel huiswaarts, wetende dat 

de 50+ niet lang meer op zich zullen laten wachten.  

 

Strakke lijnen, Bert #487        

  

Zondagmiddag weer wezen vissen ondanks dat ik mezelf heb beloofd niet te gaan vissen zolang het 

krabbenterreur niet afgelopen is. Gekozen stek is de stenen glooiing. Gevist vanaf hoogwater tot 3 uur 

erna en de vangst bestond uit een tong van 38 cm, 1 bot van 30 en een zeebaarsvan 35 cm maar deze 

knalde bij het binnenhalen tegen de stenen aan dat ik het niet raadzaam vond om het terug te zetten. 

  

Groeten 

  

Johan Setoe#494 



  

Zaterdagavond 17/9 naar de stenenglooiing gereden in de hoop een visje te vangen. Het was de eerste 

keer dat ik hier zou vissen. Gevist zo halverwege de glooiing met 2 hengels. Met 1 Hengel met twee 

rode afhouders op de tong en de ander met dwarrellijntjes op de zeebaars. Gevist met pieren en zagers 

van half negen tot half een. Ik stond daar zowat alleen. Alleen meer naar het strandje toe was nog een 

medevisser. De totale vangst bestond uit 1 bot, 2 zeebaarsjes en 3 maatse zeebaarzen zo tussen de 40 

en 50 cm. Ik heb ook nog een aantal mooie aanbeten gemist. Mijn hengel werd een paar keer bijna de 

steun uitgetrokken maar die heb ik niet kunnen verzilveren. Alle zeebaars heb ik gevangen in een 

tijdsbestek van 2 keer 5 minuten. Het leek wel of de baarzen in groepen aan het jagen waren. Heel de 

tijd niets, dan ineens klappende hengels en dan was het weer plots verdwenen. Gek genoeg heb ik op 

mijn bezemafhouders 5 vissen gevangen en op mijn dwarrellijntje maar 1. Helaas geen tong. De 

krabben waren wel erg actief. 

 Het was prachtig weer met weinig tot geen wind. 

 

Gegroet, 

Damian 

  

Hallo Allemaal                        Zondag 18 September 

Na een bericht op de site van hengelhuis maassluis over een casting middag op 18 September was 

mijn interesse opgewekt. Want je bent nooit te oud om te leren nietwaar.Dus mijn broer opgebeld en 

richting S,Gravezande gereden . Om 13.00 starte de middag je kon met verschillende hengels gooien 

van k2, Shimano en Triana hengels. Ik heb het bij de k2 Supreme gehouden wat resulteerde in een 

worp van een schamele 90 meter. Dat had ik wel eens beter gedaan op de castingmiddag op de 

maasvlakte 148meter . Peet die 200m van jou das klasse dat begrijp ik nu wel De drank van 

gisterenavond werkte w.s nog na. Ik vond mijn eigen extreme Titanium wel fijner gooien maar das 

bekent he je eigen hengel is vertrouwd. Om 14.00 naar de waterweg afgereis om de pieren te water te 

laten .Het zonnetje scheen heerlijk dus alles zat mee zou je denken.Mis Mis geen stootje gezien wel 

om de 10 minuten kale haken.En er was toch wel veel vuil in het water zelfs er buiten maar dat is 

helaas ook te zien Op een gegeven ogenblik wou ik een een superworp lanceren maarrrrr wat ging daar 

over mijn  kop een broek?? Ja dus mijn lange broek vloog over mij heen en kwam met een plons in het 

water. Mijn broer kreeg een spontane hoestbui en hield zijn geval vast om lekkage te voorkomen . De 

rest van de middag eigenlijk heerlijk gezeten zonder iets te vangen maar wel veel gelachen. 

  

gr Rob # 399 en Freek komend lid 

  

De laatste weken weer af en toe op baars geweest, met weer een pover resultaat. 

De meeste door mij bezochte stekken in Zeeland geven maar mondjesmaat baars, lees dus 1 of 2 of 

zelfs niks . Vandaag echter een leuke zeeforel weten te vangen, maar voor de rest was het weer 

huilen...... Stilaan de kunstaaskoffer in de kast gaan zetten en maar hopen op mooie gullen daar bij 

jullie.......... . 

 

Groeten van Dave, Beerse 

Gisteravond was de bedoeling om met de Stella Bel te gaan avondvissen.  

Helaas werd er donderdag al af gebeld omdat er teveel wind stond. Om toch aan wat visuurtjes te 

komen, besloten we om, ondanks de wind en de regen,  het toch te wagen langs de waterkant. Aas 

gehaalt in maassluis, en vervolgens naar een mooi plekje langs de  waterweg gereden in de richting 



van Hoek van Holland. De voorspellingen in  de viswinkel waren niet al te goed: tussen hoek en 

maassluis is het  voornamelijk krab en steenbolk. Toch eigenwijs wel die kant op gegaan, omdat  op 

die plek de auto zo vlak bij ons staat (voor het schuilen). Achteraf mogen we geeneens klagen, het was 

niet wild, maar met z'n drieen (5  hengels), vingen we toch in 5 uurtjes vissen een tiental botjes (tot 20 

cm),  2 palinkjes, 1 zeebaarsje, en 6 tongen/tongetjes, waarvan 4 (tussen de 30 en  38 cm) hele mooie 

voor de pan Oh ja, de krab was erg rustig, en geen steenbolk  gezien. 

 
Groet, #505 

  

Dinsdag 13 september was de laatste zomerse dag aangezien er voor de rest van de week herfstweer 

werd voorspeld, dus de winterdepressie zal niet meer lang op zich laten wachten. Dit jaar zie ik er 

meer tegenop dan alle voorgaande jaren bij elkaar. Al die miezerige, koude, donkere avonden aan de 

Waterweg voor een paar maatse gullen en de rest van de tijd steenbolken en kleine wijtingen... ik moet 

er (nog) niet aan denken. Nee, ik teken voor de zomer met tong, makreel en zo nu en dan een zeebaars 

of paling. In ieder geval was ik woensdagmiddag nog goed gehumeurd en na een portie zagers en een 

nieuwe zeebaarshengel (ja, een Crypton Sea Bass 360) te hebben gekocht bij Fish Tales kwam ik aan 

bij de stek op de Maasvlakte en mijn humeur sloeg gelijk om. Het stond vol met vissers, een niet 

eerder vertoond aanzicht. Hans #262 was er ook, hij wilde net voor de eerste keer gaan ingooien toen 

ik kwam buurten. Daarop besloot ik iets verderop te gaan zitt en, maar ik zag de bui al hangen. Een 

welbekende en door velen verafschuwde wijtinginvasie voltrok zich voor mij. Ik dacht op een gegeven 

moment zelfs dat ze à la D-Day het strand gingen bestormen en mijn hengel gebruikten om sneller aan 

land te komen, maar het was gelukkig slechts mijn fantasie die op hol sloeg. Om een toch al lang 

verhaal kort te maken: ik ving slechts één tong en verder alleen maar kleine wijtingen, hoewel er één 

de 25 cm passeerde. Dat was waarschijnlijk de opperbevelhebber van de invasie. Ik heb nog 

overwogen om hem krijgsgevangen te maken, maar de Conventies van Genève stellen nogal wat eisen 

aan de behandeling van een krijgsgevangene, dus ik heb hem weer laten zwemmen. 

  



Groeten, 

  

Michiel #164 

  

Ondanks de goede tips van Harold zijn m,n zeebaarsvangsten dit jaar uitgesproken slecht, zowel aan 

de Oosterschelde als ook in het Europoortgebied. Omdat ik dat van me af wilde vissen heb ik het eens 

een keer op Harder geprobeerd in de Nieuwe Waterweg. Dit was voor mij de eerste keer dat ik 

specifiek op Harder viste en dat zal na gisteren ook niet de laatste keer zijn. 

Ik kan niet anders zeggen dat het een geweldige sportvis is die misschien nog wel sterker is dan de 

Zeebaars. Ik heb er in ieder geval 4 gevangen, waarvan de kleinste 52 cm en de grootste 69 cm was, en 

vooral deze laatste was een geweldenaar, allen netjes kunnen behandelen en geretourneerd. 

Ik heb gevist met een 2.1/4 lbs karperstok met 28/100 nylon, voorzien van een klein ouderwets 

snoekdobbertje voorzien van twee loodhagels en haak no.4 Gamakatsu. 

Ik had een flinke emmer met oud brood geweekt en om de 5 a 10 minuten telkens wat gevoerd. Als 

aas een verse vlok wittebrood. Er stonden wat Zeebaarsvissers in de buurt, het water was afgaand, 

maar ik heb geen Zeebaars zien vangen. Al met al had ik een fijne dag, maar de zeebaars blijft voor 

mij no.1, maar dat zal misschien meer het idee zijn. 

  

Groetjes van Jaap uit Zwijndrecht 

  

  

Met de overgebleven zagers van de helaas vroegtijdig geëindigde Tongenmeeting op Vlugtenburg, 

i.v.m. het dreigende onweer, zijn Theo#48, Michiel#164 en ondergetekende Rob#50 Zondagavond 11 

September naar de Waterweg getrokken om toch nog een paar tongen te bemachtigen. 

Nou dat pakte anders uit. Het leek wel of er een kleuter klas kleine botjes zich daar had verzameld, om 

van de krabben maar niet te spreken. Net toen Theo, die toch al een botten complex heeft, wilde gaan 

inpakken, ving hij een aardige tong. En even later trok hij met een geweldige glimlach ook nog een 

tweede exemplaar op de droge. Echter, dit weerhield hem echter niet om even later toch in te pakken. 

Michiel en ik zijn doorgegaan tot ca 00:00 uur en het bleef helaas bij bot. Wel nog een paar grotere 

exemplaren, maar daar bleef het bij. Toen ik twee slikkers, die ik niet kon terugzetten had schoon 

gemaakt ( ja ik weet het dat bot niet lekker is…….maar proef ze maar eens gerookt dan) en een plastic 

zak uit de auto haalde, zag ik net een grote waterrat wegrennen met een van de botten in zijn bek. Het 

was hem gegund en ik heb dus ook maar de tweede bot daar geofferd. Heb zo iets nog nooit eerder 

gezien. 

Al met al toch een hele fijne avond gehad met regelmatig een visje en prima weer. Wat is Eurovissen 

toch fijn! 



    

 
Groeten Rob # 50.  

  

hallo alle 

  

nadat ik zaterdag even was wezen kijken op het strandt naar de meeting kreeg ik nog wat zagers van 

peet en geer,nou die heb ik vandaag ff opgemaakt ik ben van 9.00 tot 11.30 geweest aan de berghaven 



ik had 3 wijtinkies maatje pink en een bolk maatje duim ik ving toen ik binnedraaide ook nog een 

mooie fint 

was nie veel dus !! 

nog bedankt voor de zagers manne 

groetjes rene#200 

  

Donderdag 8/09 een dag vrijgenomen om van de zon te genieten en hopelijk wat zeebaars te vangen. 

Vertrokken naar het hartelkanaal. Gevist met zagers aan de dobber en met een wapperlijn op de manier 

van Edwin en Martijn. Op de dobber 1 zeebaarsje van 30cm die mocht weer zwemmen. Op de 

wapperlijn een mega aanbeet gehad maar tijdens het inhalen losgeschoten. Later ben ik op aanraden 

van een andere visser het gaan proberen in de Dintelhaven. Hij gaf me nog een paar goede bruikbare 

tips.  Wat een paar honderd meter wel niet kan uitmaken tussen zoet en zout water. Helaas heb ik hier 

niks gevangen maar ik stond wel lekker in de zon en heb een lekkere dag gehad. 

Vrijdagavond 09/09 met Kevin en Marcel naar het strandje geweest op de ppgb. 

Goeie vangsten. Vanaf 21.30 tot 01.30. in 4 uurtjes tijd veel vis. ongelooflijk. en soms echt heel 

dichtbij. 

Kevin heeft zijn kant record verbeterd van 3 naar 14 vissen in 1 sessie 

Damian 15 wijtingen 

Kevin      14 wijtingen 

Marcel 7 wijtingen en 1 tong 

De meeste wijting was toch wel ini-mini maar zo af en toe zat er een maatse tussen. Maar het was niet 

te geloven. ingooien en je had zowat gelijk beet. We hebben zeker 2x zoveel aanbeten gemist. Gekke 

was dat je bijna geen last had van krabben. Ik denk dat de wijting een waar slagveld aanricht onder de 

krabben en garnalen. Het aas ging echt heel snel. We hadden gelukkig nog wat garnalen (AH) en 

pieren van een medevisser gehad die naar huis ging. 

Kevin ving zelfs wijting op een combinatie van pieren met mais uit blik. Hahahaa. Lachen toch. 

Jammer dat we niet meer tongen hebben gevangen want ze zitten er volop zo te horen. 

Wat zou de biologische verklaring zijn dat ze het nu ineens goed doen. Komt het door het grote 

aanbod aan garnalen? Wie het weet mag het zeggen.  

  

Gegroet, Damian 

  

Zaterdag 12 september, 

 

Met hoogwater rond 20.00 uur tussen paal 9 en 10 op de landtong afgesproken met Paula, Danny 

(#555)en Cor. Danny's buren Theo en Perry gingen vandaag ook mee. Cor en ik vingen beiden een 

tong van ongeveer 30 cm. Verder kwamen er her en der bij elkaar zo'n 8 mini-weitingen naar boven. 

Aan het einde van de avond rond 1.00 uur toen de stroming eindelijk weer een beetje terugkwam ging 

Danny's hengel hevig heen en weer. Eenmaal op de kant bleek het de vangst van de avond: een triplet 

bestaande uit een combi van 2 tongen van 32 - 35 cm en een weitinkje. Gevist met zagers. 



 
 

 
Cheers Stephan (#590) 

  

Donderdag 9 september heb ik weer aan mijn visverslaving toegegeven op de Maasvlakte. In de 

voetsporen tredend van Don Quijote de la Mancha heb ik uit eenzaamheid maar tegen de windmolens 



staan schreeuwen. Mijn trouwe metgezel Sancho Panza #50 was helaas verhinderd. Ik had besloten om 

met een hengel op tong te gaan vissen en met de andere hengel op zeebaars met een lange wapperlijn 

met een drijfballetje zoals vorige maand prijsgegeven in een vangstbericht. Waarschijnlijk moet ik nog 

het een en ander verbeteren want meer dan een tik heb ik niet gezien. Later ben ik maar gestopt met 

het vissen op zeebaars want ik had het al druk genoeg met het vangen van tongen en zat vaak in de 

andere lijn tijdens het inhalen, wat me nog een flinke tong heeft gekost omdat de haaklijn op een steen 

brak. Bijna elke worp lever de een tong op, ditmaal bleven ze ook actief tijdens laagwater, dat was 

voorheen wel anders. Ook had ik enkele doubletten en eenmaal een triplet va n twee tongen en een 

gulletje. Gelukkig geen wijting of steenbolk ditmaal. Uiteindelijk rond 03:00 u. weer naar huis 

gereden met 13 tongen omdat het wel heel donker werd boven mij. 

  

Tot zaterdag, 

  

Michiel #164 

  

Met drie man donderdagavond afgereisd naar het Sluftersstrand om een tongetje proberen te 

verschalken. Want volgens de berichten kon je daar toch een tongetje vangen. We hadden gelezen en 

gehoord dat je bij de tweede trap moest zijn en daar waren we om ca. 20.45 uur. Het water zou nog 

een paar uur zakken dus wij ons geinstalleerd. Na een uurtje vissen en nog geen stootje te hebben 

gezien bleek het water wel ineens heel snel te zakken.  We zaten in een ondiepe plas te vissen en 

waren duidelijk niet op de goede plaats. Tja wat dan? Het was pikdonker en vind dan maar eens een 

andere goede stek. (aangezien we daar voor het eerst waren) We hebben uiteindelijk besloten om naar 

rechts te lopen net zolang tot we op een goede plek waren!!.......... nou dat hebben we geweten.! na een 

wandeling van enkele honderden meters en verschillende rivierbeddingen te hebben doorkruist 

kwamen we  eindelijk aan(naar onze mening) op de plek!! Omdat we heel veel spullen bij ons hadden 

moesten we nog een keer lopen, dus inmiddel 3 kwartier later zaten op ons nieuwe stek. Het was al 

reeds 23.00 uur en we dachten: hier kunnen we nog wel 1 a 2 uur vissen! dus de tongen gaan nu 

komen!! .... dachten we..... Vol verwachting de hengels opgetuigd in gegooid en wachten op de eerste 

aanbeet, want dat kon toch niet lang meer duren! Geen beetje gezien!! Er zaten wel krabben, want na 5 

minuten waren je haken kaal. Het zou om ca. 23.30  laag zijn, maar om 23.45 kwam het water alweer 

over de zandplaat heen en binnen een mum van tijd spoelden we haast weg van de zandplaat. Op dat 

moment stopte ook mijn lamp ermee. (vergeten bij te vullen)  Stonden we daar in het donker met natte 

voeten ergens op het slufterstrand.......... hartstikke leuk dat vissen!! We hebben toen maar besloten 

ermee te kappen, want het was duidelijk niet onze avond. Spullen ingepakt en met de staart tussen de 

benen het strijdtoneel verlaten. Een ervaring rijker en een illusie armer zijn we huiswaarst gekeerd. 

Volgende keer misschien toch gewoon maar weer aan ons "strandje " bij de PPGB?? Dan ben je 

verzekerd van een variëteit aan vis en je kunt gewoon op 1 plek blijven staan. Mocht iemand een 

goede suggestie hebben voor het slufterstrand dan hoor ik dat graag. Ondanks dat we geen staart 

gevangen hebben was het wel gezellig en avontuurlijk! 

 

Groeten Jan#481, Rene en Ferry#830 

  

Donderdagavond 9 september gearriveerd aan de Maaslakte rond de klok van 9en om ff te gaan 

baarzen. Plots stond daar een bekend busje, het was Willem #32 die al een tijdje stond te gooien maar 

steen en been klaagde. Ik stelde voor om meteen door naar voren te gaan en het daar dan maar te 

proberen als het hier toch niks was. Zo gezegd zo gedaan en wij weer aan de slag maar we kregen ze 

niet los. Af en toe een nazwemmer of een knabbelaar, maar een dikke boem zat er niet in. Na ongeveer 



2 uurtjes toch nog ff actie op mijn stok en kwam er baarsje(40 cm) aan de oppervlakte en die ging na 

het onthaken weer terug. Na nog ff te hebben staan ouwehoeren ging Willem naar een andere stek en 

ik zei hem daar later wel weer te zien want ik wilde het een stukje verder nog even proberen maar dat 

bleek loos gesmijt. Toen ik om 23.30 uur op de andere stek aankwam, kwam Willem er weer vandaan 

rijden, die moest vroeg zijn nest in. Op deze stek aan het beerkanaal stond beduidend meer stroming 

en de zwart/blauwe Gator suisde weer het lel in. Door de stroom vis je je kunstaasje op het laatst onder 

de kant terug en echt vlak voor mijn voeten gaat me daar nog ff een bek open om die gator die net het 

water uitkwam te verschalken !!! Gierende slip en een vette run volgde, en dat bij herhaling, harde 

klappen aan de oppervlakte, dan weer naar links, dan weer naar rechts, het werd allemaal ff goed 

spannend allemaal. 

Uiteindelijk kreeg ik hem wel op de kant maar de haak viel gelijk los dus het is kantje boord geweest. 

 

Resultaat een mooie baars van 65 cm en een dikke 3 kilo, ze worden al aardig vet. Twee worpen later 

was het weer raak, eentje van een cm of 45 en toen was het over. Ik begon teveel jigkoppies te 

verspelen en was eigenlijk wel tevreden zo, dus 00.30 uur huiswaarts gekeerd. 

Zaterdag lekker van het strand af bij de meeting, ik teken voor het weer van vanavond !!! 

kromme toppen 

Leon #1 

  

Na een verkeerd uitgelopen afspraak om met vismaatje Koos#147 ´s avonds te gaan vissen, ben ik 

woensdagavond toch maar voetbal gaan kijken. Maar de zagers in de koeling gaven mij geen rust. Dus 

ben ik Donderdag morgen snel naar de Nieuwe Maas gegaan, richting Vlaardingen om mijn zagers te 



water te laten. Meldingen vanTongvangsten in Schiedam en Vlaardingen gaven mij een goede hoop op 

vangst. 

Ik ben begonnen met bijna laag water om 08:30 uur tot opkomend ca 13:00 uur. Toen was mijn aas op. 

De vangst viel niet tegen. 3 Tongen, 2 botten en 2 wijtinkjes. Alles wat niet op de foto staat zwemt 

weer. Alleen één tong of dikke paling (want aan een gul durf ik niet te denken), vond het nodig om 

halverwege het binnendraaien met haak en al er van door te gaan. Het was een echte dikke, ik voelde 

hem bonken. Na een serie "shits" en andere woorden, toch weer door gegaan met dit resultaat. Heb 

wel al mijn haken gecontroleerd op een goede bevestiging. 

Wel bijzonder, overdag op bijna zoet water deze tongvangsten. 

 
 Groeten Rob#50. 

  

  

dinsdagavond nnar de maasvlakte gegaan om weer een paar tongen te vangen.willem was smiddags 

eerst zagers wezen halen bij fish tales dus klaar voor de strijd. het eerste uur contant een groententuin 

aan je lijn daarna af en toe een tong. willem had nog een plastic zak aan zijn lijn ter groote van een 

circustent gelijk 2 onderlijnen kwijt.  het einde van de avond hadden we 16 tongen een paar kleine 

wijtingen en een mooie bronskleurige etting. 

 

gr hans#262  

  

Maandag, 5 september met vismaat Michiel#164, naar de Maasvlakte gereden om daar op onze 

tongenstek aan de Slufter een avond te gaan vissen. We zijn begonnen om ca 21:00 uur bij 

vergevorderd afgaand water. Ik had mij ingesteld op een moeilijke tocht naar het water en had het 

minimum aan materiaal meegenomen. Michiel was zo behulpzaam mijn hengel nog eens te dragen en 

zo kwam ik redelijk gezond op de visplek aan, ha ha ha   .......De Tong meldde zich al snel en dat bleef 

zo de hele avond tot het lage water. Toen was het afgelopen en vingen we piepkleine wijtingen. We 

zijn door gegaan tot ca 03:00 uur toen het water weer opkwam en bij het scheiden van de markt 

verspeelde ik nog een prachtige tong aan een gebroken haaklijntje. Uiteindelijk telden wij 17 tongen 



en tongetjes in de gemeenschappelijke emmer. Het was prachtig weer en bijna windstil. De hele avond 

in het T-Shirt staan vissen. Wat is (Euro)vissen tocn heerlijk om te doen.  

 

Groeten Rob#50.  

  

Zaterdag 3 september had ik met Hans #262 en Peet #1,3 afgesproken op de Slufter bij de tweede trap. 

Om 18:00 u was ik ter plaatse en besloten we links van de uitlaat van de centrale te gaan zitten omdat 

er een wedstrijd van de Eurovissers gevist zou worden op de Slufter. Mijn aas bestond uit mooie grote 

slikzagers die mij werden aangeraden door Marcel van Fish Tales. Een ander nieuwtje in mijn 

visuitrusting waren mijn haaklijnen van Fireline die, zoals verwacht, net als gewone Dynema niet door 

de krabben worden doorgeknipt, maar door de coating stugger zijn en niet in de knoop raken. Eerst 

hebben we nog met wat kunstaas staan gooien omdat er her en der wat sterntjes in het water doken, 

maar veel leverde dit ons niet op, slechts 5 makrelen en twee finten. Net voor aanvang van de 

schemering schakelden we over op het vissen op tong met paternosters en weegschalen met kleine 

zwarte haakjes. Het was een heerlijke avond met gevarieerde visvangsten, ieder had een leuk aantal 

tongen (ik had er 7 maar Hans en Peet hadden er een paar meer geloof ik) en af en toe kwam er een 

wijting of steenbolk boven en ik was zeer gelukkig met twee zeebaarzen van 47 cm en een raar klein 

giftig bruin visje dat volgens Peet een etting was. We durfden de vis niet vast te pakken dus ik heb de 

haak maar afgeknipt. Tussen het vissen door passeerden verschillende gespreksonderwerpen de revue, 

waaronder ijzer en staalproductie, waarom sommige schepen alleen maar op en neer varen naar 

Koeweit en niet naar Alaska, blauwe tangen, het drijfvermogen van een hengelsteun, 

steelpannen, beren en andere sterren, gifgaswolken (ditmaal koos Hans de aanval en was Peet het 

slachtoffer), satellieten en hebben we dus heel wat afgelachen. De terugweg was minder plezant want 

de laatste 800 m moest ik lopen met al mijn visspullen i.v.m. een lege accu t.g.v. een defecte dynamo 

zodat ik om 05:00 u eindelijk mijn nest zag. 

  

Groeten, 

  

Hans #262, Peet #1,3 en Michiel #164 

  

Laatste maand wekelijks naar Zeeland getogen met de spinlat om baars te belagen , helaas nog maar 

sporadisch een baars kunnen verschalken . Zelfs makreel liet zich maar mondjesmaat vangen, 

alhoewel ik er niet gericht op gevist heb ........... maar we hopen op betere tijden want we hebben nog 

een paar maanden de tijd..... . 

 

Groeten vanuit Beerse , Dave 

VRIJDAG 2 SEPT, 

Wezen vissen met Paula & Danny #662, Dennis #662, Rob, Maurice, Cor en leon vanaf de landtong. 

Totaal werden er 6 botten gevangen waarvan enkele postzegels. Daarnaast een sliptongetje door cor, 

een leuke tong door Paula en een leuke tong door Maurice. Gevist met zagers. Magere vangst maar 

lekker weer en een gezellige avond geweest. 



 
 

 
Groeten Stephan #590 

  

Vrijdagmiddag 2 september eindelijk weer eens gevist, de vakantie had op Mallorca had de 

werpspieren wat lui gemaakt en al die alcohol zal ook wel niet goed zijn geweest. Anyway, het plan 



was smiddags baarzen en savonds op de tong, en zodoende waren Sjaak #2 en ik om 15.30 uur op de 

Maasvlakte op de baarsstek. We begonnen zoals de laatste tijd weer meer met de zelfgeknoopte 

blauw/witte bucktail, Sjaak de witte twister en ik de zwarte. Met die zwarte(met blauwe glitters 

erin) heb ik de hele zomer al goed baars gevangen, vooral in de avonduren, ze zijn te koop bij Fish 

Tales. 

Na enkele worpen was duidelijk wat de kleur voor vandaag was, Sjaak pakte in 3 worpen een mooie 

baars waarop ik ook meteen een witte erop zette. Zo hebben we staan smijten tot een uur of 18.00 , 

eindresultaat sjaak 2 baarzen en ik 7. Bakkie gedaan daar en alles rustig ingepakt om te verkassen naar 

de tongstek bij de glooiing, waar we tegen een onprettige verassing aanliepen want het zag er zwart 

van de mensen, het leek nationale hengelsportdag wel. Zo ook de gedachte van "brother in arms" 

Willem #32, die samen met Hans zich ergens naast ons propte. 

Maar over de sessie zelf valt niks te klagen want het was werkelijk schitterend weer, we hebben 

genoten. Beiden gevist met 1 hengel en zagers. 

Sjaak had een typisch geval van "bad luck" en mocht slechts 1 tong,3 botten en een wijting noteren, bij 

mij liep het wat beter, ik had er 12, die overgens nu wel bij Sjaak in de pan liggen, hehehe 

We zijn om 23.30 uur gestopt omdat het aas op was, en dat was op zich jammer want de beten waren 

nog lang niet over. Misschien nog een revanche-je deze week want ik heb nog 2 dagen vakantie. 

Zingende lijnen allemaal 

grtz Leon #1 

  

Vrijdagavond 2 september 2005 met vismaat Jan #481 en collega Laurens met verse kweekzagers en 

zeepieren op paling gevist in de Grevelingen. Het weer was schitterend; een waterig zonnetje en 

weinig wind uit het noorden. Normaal gesproken gaat de paling los, zodra de zon onder is. Echter, dat 

was deze keer niet het geval. Laurens wist wel een aantal grondeltjes te vangen, maar de paling bleef 

uit. In de tussentijd kwamen er twee medevissers bij die al vrij vlot 2 mooie palingen wisten te landen. 

Wat was hun geheim? Nou, dat bleek al snel: zagers van 5 dagen oud, dus lekker rijp en “geurig”! 

Toch wist ik vrij snel daarna zelf 2 kleinere exemplaren te landen en was het weer een tijdje stil, totdat 

ik eindelijk mijn eerste mooie beet kreeg op de hengel die relatief kort onder de kant lag. Bij het 

aanslaan en binnendraaien was mijn eerste reactie dat ik vast zat dan wel dat ik over mijn andere 

hengel heen lag. Het tegendeel was waar! Na veel pijn en moeite wist ik een welbekende 

“Grevelingenslang” te landen. Een prachtige dikke paling met een lengte van 80 cm. Aan het einde 

van de vissessie was de eindstand: Jan 0, Laurens 5 grondeltjes (géén paling) en ondergetekende 4 

palingen (allemaal aan de zagers). Een tegenvallend resultaat, maar die ene kanjer maakte de avond 

toch wel een beetje goed. 



 

  

Groetjes, 

Kees #482. 

 

 

Beste eurovissers, 

  

Gisternavond was het niet slecht bij het muizengaatje; 3 zeebaarzen van meeneemformaat, waarvan 1 

dikke van 55cm. Het blijft een kwestie van stug doorvissen. 

  

Jan #491 



  

Afgelopen dinsdag net voor sluitingstijd het restant zagers bij Marcel van Fish Tales opgekocht voor 

een zacht prijsje en zodoende gisteren (woensdag) lekker kunnen vissen op de Maasvlakte van 22:00 u 

tot 04:00 u. Ik heb de hele tijd in mijn T-shirt kunnen vissen want toen ik weer naar huis reed, was het 

nog altijd 22 °C volgens de buitenthermometer van mijn auto. Over de vangsten was ik uiterst 

tevreden, de vriezer ligt weer vol met tong en als bijvangst ving ik ook nog 4 wijtingen, 1 steenbolk, 1 

gulletje, 1 fint en een aantal zeesterren die blijkbaar ook "los" waren. Ach ja, soms zit het mee, vaak 

niet. 

  

Groeten, 

  

Michiel 

  

Vissers, 

 

Deze dag eens naar de europoort vertrokken om een visje proberen te verschalken. Begonnen bij het 

muizegaatje, beetje gooien met kunstaas, maar  dit was helemaal niets. Een collega visser had in 2 

maanden tijd slechts 1  zeebaars gevangen. Vervolgens naar het beerkanaal gegaan. 2 

hengels  uitgegooit met zagers en met de zwarte gulp pier. Bij de eerste inhaal al  meteen een krab 

omhoog gehaalt die men gulp piertje bijna op had. De andere  haken helemaal kaal. Gevist tot even na 

hoog met als resultaat alleen wat  krabjes. Ook nog met een dobber met vis afgewisselt met zagers 

gevist.  Helemaal geen beet gehad. Toch heerlijk weertje om eruit te zijn 

 

Gr, 

 

Huut #505 

  

dinsdagavond bij de slufter gevist rechts van trap 2 om 10uur begonnen . constant beet gehad vooral 

de eerste twee uur 2 of3 tongen gelijk. om 3uur gestopt de teller stond op 39 tongen ook nog een stuk 

of 5 miniwijtingen. ff nog een klein wandelingetje naar boven gemaakt een kwartier uit moeten rusten 

toen lekker naar huis gegaan 

 

gr hans#262 

 

  

Hoop vrije tijd tegenwoordig dus maar weer wezen vissen. 

Maandag overdag aan de papegaaienbek geweest, helemaal niks geen tikke op de top. 

Was niet de enige daar maar niemand had ook maar iets op de top gezien. 

Wel lekker kleurtje gekregen haha verdomme helemaal rood volgende keer maar zonnebrand mee, 

hoewel zou de laatste mooie dag wel eens kenne weze. 

Laat in de middag nieuw aas gaan halen en naar de landtong gereden na de kering tussen de 

strekdammen gaan zitten. 



1 hengel beaast en ingegooit tergelijkertijd nog effe op de strekdam geprobeerd met lepeltje en de plug 

maar ook hier geen succes mee. 

Laat in de avond nog wel 2 postzegeltjes gevangen maar voor de rest is het echt helemaal bud overal. 

  

succes Danny #704 

  

Hallo, 

Zaterdag en zondagavond met kameraden gevist in Terneuzen. 

Zaterdag 4 ondermaatse zeebaarsjes (zorgvuldig onthaakt en terug de  vrijheid gegeven). Zondag 3 

ondermaatse zeebaarsjes (zorgvuldig onthaakt en terug de   vrijheid gegeven) en één mooie 54 cm 

lange vechterbaars.  Beide avonden stonden er nog een 6  tot 8 tal vissers in ons   gezelschap te 

zeebaarzen. Na het vissen eens langs geweest om de vangsten te bekijken. Bijna allemaal ondermaatse 

zeebaarsjes (25 à 30 stuks) maar helaas in   een emmer beland in de plaats van de open zee. Ik kon het 

niet laten deze stropers er op te wijzen en kreeg als   antwoord: iedereen doet het en er is toch niet aan 

jou om ons te controleren?? 

Waar blijven de controles toch??? 

freddy 

  

hallo allemaal 

  

vandaag maandag gevist op het veld bij de dsm, ik begon om 11 uur en ben gestopt om 14.30 ik kan er 

kort over zijn 

HEELEMAAL GEEN BEET  gehad . 

kortom op de dag is het uien !! 

de groeten en suc6 

rene 200# 

  

  

Aangezien ik nog aas over had van de tongentrip met de Stella Bel ben ik zondagavond weer naar de 

Maasvlakte gereden om daar nog wat tongen te vangen. Gezien het dode tij verwachtte ik weinig 

stroming wat zowel voordelen heeft als nadelen. Al snel ving ik dan toch mijn eerste horsmakreel (zie 

verslag tongentrip Stella Bel van afgelopen zaterdag) toen ik vlak onder de kant stopte met inhalen 

omdat ik met mijn top in de lijn van de andere hengel zat. Daarna volgde er nog 6 tongen, 4 

steenbolken, 3 kleine wijtingen en een paar zeesterren. Een grote noordzeekrab viel helaas net voor de 

kant van de haak. Ik heb het wel eens slechter meegemaakt... 

  

Groeten, 

  

Michiel #164 



  

Vrijdag avond met 4 man naar de slufter gegaan . 

Hans ,Willem ,Michiel ,en ik (Peet). 

De 2 Hageneese van de houte schotte waren er niet bij deze keer ,  

Omdat Dick  op de camping zit ,en opa Geer op een kameel rond rijd TUSSEN de piramides ergens in 

Egypte,en de weg kwijt is . 

We hadden de laatste trap uit gekozen ,om dat Michiel daar verleden week 4 baarsen naar boven heeft 

getrokken . Afijn het was hoog water dus dat betekende dat we mooi achter die 24 duimse gietijzere 

pijp moesten gaan staan . We hadden weer lekker die wind op onze patser,en de branding was ook heel 

mooi . Maar aan gezien de vangste kloote was zijn we maar wat gaan ouwehoeren . We konden geen 

baars verzilveren of een tongetje . Zelfs een krab konden  we niet naar boven halen . Nou schiet mij 

maar lek dan . Afijn wel gelachen en heerlijk gevist met zijn alle . Op het laatst met in pakken werden 

we nog verrast door een stort bui .   Zaterdag middag zijn we weer terug gegaan naar de Slufter . Eerst 

deze dag nog wat uitstekend aas gehaald bij fish tales Maar dan naar trap  2 aan het begin ,van de 

Slufter . Kolere wat een eind lopen was dat zeg ,we dachten dat we nooit die zee zouden bereiken . 

Hans ,Willem en ik (Michiel zat op de boot voor een tong trippie)zijn eerst maar gaan zeebaarsen met 

een spin hengeltje in de branding . Wat bleek vangen  we in eens makreel ,dus gauw over geschakeld 

op makreel onderlijnen . En gaan knalle dus , je moes wel vergooien om wat te pakken . Dit hield in 

dat we natuurlijk tot onze kut toe nat waren met die hooge klote golfen . Maar dat mocht  de pret niet 

drukken . Toen het schemer werd zijn we over geschakeld op de tong visserij . Allemaal een 

werpkanon in je klauwe en knalle . 2 maal een k2 en hans had een speciale casting hengel . Wat een 

beest van een hengel was dat zeg . 

Afijn met het donker kwamen de eerste tongen naar boven . Zo nu en dan een steen bolk en een 

weiting . We hebben een heerlijke visavond gehad lekker geouwehoert en relaxs gevist . Geen 

gestress  gewoon lekker vissen . We hebben echt genoten . Iedereen liep met een glimlach op zijn bek 

,zeker Hans .hahaha Heb nog telefoonies in kontakt gestaan met Rens en Michiel over de boot 

vangsten . Die was ook niet verkeerd hoorde ik . Oja de hoeveelheid vis die we gevangen hebben ,ach 

maak het wat uit  Als je maar  genoten heb ,maar vooruit dan . Een puist tong en een puist 

makreel  nog wat verdwaalde visjes . Midden in de nacht zijn we gekapt om dat het aas op raakte . 

Toen die lange klim weer naar boven toe . Kolere word tijd voor een roltrap daar zo .hahahha 



  

 

STRAKKE KUITEN  ALLEMAAL 

  



     Hans ,Willem en Peet 

 

  

  

Vrijdagavond eindelijk eens wezen vissen met me nieuwe thomson rocketeer van 4.50 m gekocht bij 

hengelhuis ahoy die deze hengel aanbood als alternatief tussen de k2 en de goedkoopste strandhengel 

en daarbij nog een molen van carbon en zonder lagers een ideale combi. 

Naar de dsm gereden en de hengels uitgestald te hebben kwam er een vriendelijke man de z,n 

overgebleven pieren kwijt wilde wat goed uit kwam omdat ingevroren pieren niet gelukt was.Om 

19.30 gaan zitten en om 19.45 de eerste tong van 35 cm binnen na een postzegel een gul van 45cm 

binnengehaald wat je niet echt verwacht toen een poosje niks en nu weet ik waar het haaags 

kwartiertje van daan komt want om 22.15 de ene hengel in en de andere ophalen reseltaad ,4tongen 2 

van 35 2 van 27 2postzegels en een gul alle grote ver weg met de rocketeer. 

Vlug weer een gaatje zien te vinden om weer te gaan. 

Vis ze leo multipla 372 

  

zaterdagmiddag m'n laatste vakantiedag nog ff gauw naar scheveningen om proberen een tongetje te 

verschalken. buurman piet ging niet mee omdat hij niet lekker was. daar zou hij spijt van krijgen ,want 

om vier uur zat ik in een heerlijk zonnetje op de zuidpier te vissen. 10 uur hoog water dus kom maar 

op met de vis. tot 10 uur leuk gevangen 5 tongetjes en 2 palinkjes en om 1 uur het derde paliinkje. 

verder alleen maar krabben voeren tering zeg ze liggen opgestapeld op de bodem,dus je raad het al om 

2 uur naar huis met toch een tevreden gevoel heerlijk buiten geweest en toch wat gevangen. 

groeten ton vreeburg koudekerk a/d rijn 

  

Vrijdag 26-8-2005 

  

De nachtmarathon van de zeenaald is aan de gang als ik een rondje langs het parkoers maak 

"Callandkanaal". 

Op nr 2 stond Mischa die later op de avond een haaitje zou vangen en uiteindelijk 4e word als ik goed 

ben geïnformeerd.Een twintigtal plaatsen verder stond Erik  die met nog wat onderlijnen van mij de 

rest van het veld niet kon bijhouden .Martin ja daar zullen we het maar niet over hebben die stond 

naast kees "nr 33 " die 5 keer achterelkaar een mooie gul haakte en dus zodoende een mooie 

voorsprong nam. Graham bleef echter op de nul staan . Zelf ben ik maar gaan vissen aan de andere 

kant gewapend met mijn feeder ben ik wat botjes gaan belagen .Baarsjes zaten er niet maar grondels 

en botjes in overvloed. Na 2,5 uur was ik dus ook door mijn slikken heen .Lekker gevis met een 

windje in de rug wat aan de andere kant niet het geval was. 

  

Ricardo #119 

  



hoi eurovissers , 

 

vrijdag 26-08-2005 wezen vissen in de waterweg . 

 

ondanks het mooie weertje was het uren lang  bedroevend , en wat ik rondom mij heen zag en hoorde 

was ik niet de enige .  nadat het al zo'n uurtje of 2 donker was en ik nog steeds geen beetje aan   mijn 

hengels had gehad .  en het nodige had geprobeert moest ik er dan toch  aan geloven om naar huis te 

gaan zonder vis (gebeurt nooit)  toen ik opstond en richting mijn hengels liep zag ik na 5 uur vissen 

een  beet aan mijn hengel en wat voor één een aardige klap gevolgd door een  slappe lijn . (gul ??? 

)  bij het binnen halen wist ik het meteen een dikke  vette schoenzool ..  voor de kant liet hij nog maar 

eens zien hoe sterk onze smakelijke vriend is  , maar het ging gelukkig goed . Het resultaat ?? een tong 

van precies 39 cm  en een lekker dik lijf ..  pal daarna nog een kleintje gevangen en ook nog een klein 

botje (beide  zwemmen weer)  hopelijk wordt het snel beter ,  

 
groetjes Erwin 

  

Donderdag 24 augustus samen  met een maat naar de papegaaienbek gereden om proberen een vissie 

te vangen. 

Nog voordat we waren uitgestald kregen we al een hoosbui over ons heen, maar snel in de auto 5 min 

wachten en we konden weer verder. 

Alles opgetuigd en ingegooid. 

Na nog een paar hoosbuien en geen beet heb ik eens de onderlijn geprobeerd die Edwin en Martijn 

hier in de vangstberichten beschreven. 

Dit werkt echt!! nog geen 3min en had al de eerste tikken op de hengel. 

Mijn maat precies hetzelfde. 



Dit hadden we pas later in de avond geprobeerd en gingen al haast naar huis. 

Toch allebei nog 1 zeebaarsje van ongeveer cm 35 gevangen, deze zwemmen weer rond tot ze wat 

groter zijn. 

  

  groeten Danny #704 

  

vandaag (dinsdag 23 augustus) eindelijk voor de eerste keer tijdens mijn vakantie (dit is al mijn derde 

week van de vanaktie) eens tijd om te gaan vissen. 

de eerste week had ik te veel te doen en te regelen, mijn tweede week lekker op vankantie in Port 

Greve aan het grevelingen-meer bij Den Osse dus de vaste hengel mee vanwege de vele vijver op het 

park, maar helaas "verboden te vissen" en dan nu mijn derde week en het word weer slecht weer (lees 

Herfst) maar toch maar even naar het zoute gegaan. 

het plan was om naar de PPGB te gaan om wat te andere aas-soorten uit te gaan testen (verse makreel) 

maar kon helaas niet aan het aas komen. 

dus het normale aas (pieren en zagers) gehaald bij Avicentra in Oostvoorne en maar naar  het 

Beerkanaal gereden vanwege het diepere water aldaar. 

helaas maakte de wind het niet echt lekker om hier te vissen maar dat zou voor vele stekken in de 

europort zo zijn. 

toch maar twee hengels op getuigd, een met een zeebaars-JoJo-systeem beaasd met de garnalen van 

Berkley-Gulp in de grijze uitvoering, dit werd wel toegetakkeld door de krabben maar leverde geen 

vangsten op. 

de andere hengel met een eenvoudige 3-haaks paternoster met korte dwarrellijntjes vorzien van 

kraaltjes, dit leverde slechts een visje op, een pitvisje van ongev. 12cm. 

dus toch maar naar een andere stek en toen gekozen vor het auto-ponton in het Calland-kanaal. 

ook hier met twee hengels gevist, een ver weg met de beschreven paternoster wat een gulletje van 

18cm en een botje van 15 opleverden en een hengel wat dichter bij met een dwarrellijn van 30cm, deze 

leverde mij een gulletje van 22cm wat pitvisjes en een Noordzee-krab met een schild van wel 15cm 

op. 

al met al dus geen echt goede berichten maar toch even lekker gevist. 

  

Jan de Boeff #228 

  

Hallo vissers, 

 

afgelopen maandagavond 22 augustus nog even de wateren belaagd op zoek naar  zilverrugstekels. 

Eerst nog geprobeerd ze met diverse soorten kunstaas en met een zagertje te  verleiden, maar dat 

mocht niet baten. De vis wilde niet bijten....totdat ik een steenbolkje ving. Die was zo mooi  van 

formaat, dat ik het niet kon laten die  een beperkte vrijheid te gunnen  als aasvisje , dit als blijk van 

mijn wanhoopsgevoel toch nog iets te willen  doen om een grotere vis te vangen, of het beestje zwemt 

zich los... Terwijl ik nog bezig was mijn andere molen te ontdoen van een hoop lussen  ( een metertje 



of tien ), stond mijn baarshengel lawaai te maken in mijn  hengelsteun. 

Zou ik dan toch beet hebben? of was het wijtinkje op hol geslagen? Terwijl ik de hengel oppak krijg ik 

wel zo'n forse klap te verwerken, dat ik  bijna naar beneden donderde....mijn hart stond in mijn keel 

te  bonken....niet te geloven wat een krachten, dit moest wel een ferme vis  zijn....en wonder boven 

wonder bleef het maar gaan...slip stond te gieren... maareh.... ik heb geen licht...wat nu? Alsof de vis 

een boodschap kreeg zich  even rustig te houden..ik kon naar boven lopen en met de hengel in 1 

hand  zocht ik met de andere hand in mijn koffer naar een lampje, ondertussen nog  steeds een 

aanzwellend gebonk in mijn hartstreek.... en het lukte..lampje op mijn kop...rustig naar beneden 

lopend op de  waterlijn af en lijn tussen de stenen vandaan houdend..en daar ging  stekelmans weer, 

van links naar rechts, sprong toen het water uit en met een  ruk kreeg ik hem de stenen op, het nog 

natte wier als ultiem glijmiddel  gebruikend om madame te landen... 

Toen ik de vis eenmaal boven had, was ik pas gerust... 

Thuis opgemeten en bleek 60 cm, met een gewicht van bijna 3 kilogram. 

 
stekel ze.... 

grt. 

Rens #100 

  

Zondag 21 augustus 

  

Had een nieuwe zeebaarshengel gekocht, dus maar effe uitproberen. 

Was mooi weer, nieuwe hengel, nieuwe molen dus vol goede moed! Naar de papagaaienbek gereden 

lepel van 18gram eraan en gooien maar. Maar het bleef helaas bij gooien, heel de kant afgestruind 

maar niks hoor. De stenen glooing niks, toen de binnenzijde van de blokkendam niks nog even de 

buiten maar ook niks. Toen maar huiswaarts gegaan. Niks gevangen maar wel de hengel leren kennen 

hahaha 



  

groeten Danny #704 

  

Na de gezellige maar nagenoeg visloze sessie van afgelopen zaterdag kreeg ik al het overgebleven aas 

toegestopt dus ben ik zondagmiddag maar weer in de auto gestapt en richting de Maasvlakte gereden. 

Bij de Houten Schotten stond het vol met Hagenezen en daar ga ik natuurlijk niet tussen staan. Op het 

strandje tussen de Stenen Glooiing en de Papegaaiebek was nog plek en na een paar uur wist ik ook 

waarom: er zat geen vis. Wel werd ik getipt dat er de vorige avond goed zeebaars was gevangen op de 

Slufter, dus toen maar weer in de auto gestapt en de hele zooi het strand op gesleurd. Er stond een 

flinke branding en ondanks de tegenwind was het eigenlijk heel aangenaam vissen. Aan het einde van 

de avond had ik 4 zeebaarzen (20-35 cm) op de kant gekregen en een paar flinke klappen op de 

hengeltoppen helaas niet kunnen verzilveren. Voor de verandering heb ik eens gevist met een Jo-Jo 

systeem. 

  

Groeten, 

  

Michiel #164 

  

Zaterdag ff met Willem ,Hans,Michiel ,opa Geer en ik zei de gek wezen vissen op de landtong. 

Afgesproken om voor de Stenaline te vissen ,maar Opa zei hier heb ik niet het gevoel dat ik tussen de 

schotte in sta. Dus maar terug gegaan naar de kering en daar staan vissen tussen de dammetjes in . Opa 

was tevreden zo ,en had een blij gevoel . Nou zal je vertellen dat we tegenwoordig maar op krabben 

gaan vissen en als bijvangst een vis. Want waneer sterven die krabben nu uit ,je word er helemaal 

achterlijk van . Steeds maar weer lege haken . Maar goed Michiel had als eerste een tongetje (inleg 

kruisje) ls bijvangst. Willem nog een klien klote baarsje als bijvangst en ik een botje als bij vangst . 

Weet niet meer wat opa en Hans hadden gevangen als bijvangst ? Maar goed lekker staan ouwehoeren 

en vissen op krabben . En natuurlijk weer een puist wind in me smoel dat was niet mooi meer . 

Volgende week gaan we ff op de Slufter knallen vanaf het strand . Want dat blijft toch gaaf ,dat zand 

onder je poten . Oja Arthur wij vroegen ons af waneer er weer zo'n  werpdag georganiseerd word . We 

kunnen namelijk met zijn alle niet meer gooien ,we hebben  instrukties nodig,en een beetje vlug ook 

graag .Hahahaha 

  

                 Manne allemaal afgeklofen kale haken 

  

                       Gr van Opa en zijn bende . 

  

  

Vrijdag 19 augustus (van 23.00 tot 03.45 uur,) 

 

Gevist vanaf de landtong(paal 9-10) met Danny(#555), Dennis(#662), Leon, Cor, Rob en Maurice. De 

vangsten bestonden uit tong, bot en paling. Dennis ving twee mooie tongen, een van ca. 30 cm en een 



van exact 35 cm. Danny en Maurice vingen beiden een tong van ca. 30 cm. Cor en Leon vingen beiden 

een sliptongetje. Rob ving aan het einde van de sessie nog een leuke paling van ca 45 cm. Zelf ving ik 

een paar botten van ca 25 cm. Verder kwamen er her en der bij anderen ook nog een aantal botten en 

postzegels boven. De paling werd op pieren gevangen, de rest aan zagers. Alleen aan de onderlijnen 

met kralen werd vandaag tong gevangen. 

    

    

groeten Stephan (#590) 

  

Woensdag kwam het plan om donderdag op vrijdag te gaan vissen aan de nieuwe waterweg bij de 

strekdammen buitenzijde stormvloedkering, en dan de vrijdag maar als uitslaapdag vrij te nemen. 

  

Toen we aankwamen was het schitterd weer en er zaten echt veel mensen lekker te vissen en te 

genieten van de natuur, alleen als veel van deze dagjes mensen na het vissen weggaan weten ze even 

niet wat ze met hun verschrikkelijke zooi aan moeten en dumpen het maar overal waar ze kunnen. 

  

Afijn opkomend tij tot aan afgaand tij afgewacht en bleven de vangsten (alleen onder de maat) uit, dus 

om de tijd door te komen heb ik samen met mijn vismaat het een en ander opgeruimd de score TWEE 

vuilniszaken samengeduwd papier, doosjes, enkele tientallen (kan ook honderden zijn geweest!) 

meters visdraad, plastic en doeken in alle soorten en kleuren. 

  

Ik zit erg graag aan de nieuwe waterweg en dat is vast voor vele andere ook het geval en ik neem altijd 

mijn eigen rommel mee. 

Zouden andere vissers er ook eens aan willen denken? en als je het ziet van een ander aan die persoon 

het een en ander willen uitleggen dat het geen vuilnisstort is. 



Echt we gaan op den duur richting maatregelen en over een tijdje is er een andere ambtenaar en het is 

over met het mooie stukje visgebied ! 

  

M&M team Mark en Michel 

  

Donderdag 18 augustus ben ik naar de Maasvlakte gereden in de buurt van de Houten Schotten. Ik had 

eerst nog een portie zagers gehaald bij Fish Tales in Schiedam waar ik geconfronteerd werd met de 

nieuwe opneningstijden. Eerst ben ik nog even gestopt om in de Nieuwe Maas wat steurgarnalen te 

vangen maar die zaten er niet, terwijl ik daar vorig jaar toch een heleboel van die beesten heb 

gevangen met het kruisnet. Ondertussen ving ik twee botten en daarna snel naar de Maasvlakte 

gereden. Daar kwam ik Willem #32 en Hans #262 tegen die op zeebaars aan het vissen waren. Binnen 

een uur had ik al vier tongen op de kant, het ging hard. Het stroomde ook hard en toen de stroming er 

zo'n beetje uit was met LW hielden de tongvangsten ook op. Wel ving ik nog drie steenbolken en een 

paling en later met de vloedstroom nog een sliptong. Het was wel heerlijk warm aan het water, toen ik 

om 2.30 uur naar huis reed was het nog steeds 21 graden. 

  

Groeten, 

  

Michiel #164 

  

Beste collega-vissers, 

 

Afgelopen nacht weer eens wezen vissen in Zeeland. Dit werd een leuke nacht met veel soorten vis 

voor mij. 5 tongen, 1 schol ( eerste maatste sinds 10 jaar volgens mij ), 1 gulletje en een 4 tal 

steenbolken. Naast ons stond een collega-visser die een leuke gladde gevlekte haai ving van ongeveer 

90 centimer ( schat ik ) maar deze had helaas geen foto-toestel meegenomen, waarop ik zei ik heb er 

wel 1. Na het maken van de eerste foto ( zonder flits, en niet echt scherp ) waren bij mij de batterijen 

leeg ( ook niet eerst controleren thuis he !! ) maarja 1-tje is er dan toch gemaakt.  

De haai is dus door ene Arie gevangen wonend in Rotterdam ( of omgeving ?) 

Later op de avond ving hij nog 1 mooie tong, en zijn wij naar huis gegaan. 

Mijn maten die mee waren hebben helaas met zijn tweeen 1 klein gulletje gevangen. 



 
Vis ze en vang ze 

Patrick uit Bennekom  

  

Woensdagavond 17 augustus 2005 met vismaten Jan #481 en Ferry #830 van 19.30 uur tot 01.00 uur 

(circa 19.00 uur laag water) weer eens gevist op de Maasvlakte met kweekzagers van enkele dagen 

oud. Deze keer gekozen voor het strandje bij de PPGB. Zoals te verwachten was, werd er met daglicht 

geen beetje gezien. Jan en Ferry hebben tot de duisternis nog geprobeerd een zeebaars te verschalken. 

Echter, zonder resultaat, hoewel er wel vlak langs de kant op kleine visjes werd gejaagd 

(waarschijnlijk fint of geep). 

 

Zodra het donker werd, kwamen er regelmatig botjes van postzegelformaat en wijtinkjes van het 

formaat goudvis naar boven. Jan ving tussendoor nog een mooie horsmakreel (teruggezet) en 

ondergetekende een bot van zo'n 30 cm. Tegen het einde van de vissessie wisten respectievelijk 

ondergetekende, Ferry en uiteindelijk ook Jan een mooie maatse tong op de kant te krijgen. 

 

Het weer was overigens geweldig. Weinig wind uit oostelijke richting, droog en de jas niet nodig 

gehad. Ook met de krabben leek het wel mee te vallen. Het gebeurde namelijk regelmatig dat bij het 

inhalen er toch nog aas aan de haak zat. We hoefden dus niet om de 5 minuten te verversen. Wel zat er 

veel troep in het water. 

 

Ondanks het magere eindresultaat, toch een mooie visavond gehad. We hebben tenslotte alle drie onze 

eerste tong van deze zomer gevangen! 



    

Groetjes, 

Kees #482 

  

Collegavissers, 

Meestal vanuit de boot tegen de blokkendam aan vissend nu eens vanaf de blokkendam zelf gevist. 

Weer mooie baarzen gevangen aan "ons eigen" onderlijnsysteem waar we dit seizoen al veel baars 

mee gevangen hebben zowel vanaf de kant (ook in de branding !!) als vanuit de boot, we zullen het 

eens prijs geven. Loodje zo licht mogelijk, wel zwaar genoeg om contact met de bodem te houden,2 

meter onderlijn zo dun mogelijk, zo scherp mogelijke haak nr 1, aas is combinatie van meshef en 

slikzager. Dan komt het, op zo'n 25 cm van de haak bevestigen we een drijfballetje die het aas dus zo'n 

1,5 meter boven de bodem laat zweven...... Vandaag vingen we niets aan het kunstaas, bijna niets aan 

het aas op de bodem en meerdere mooie baarzen aan dit systeem... 

   

Probeer het eens...... 

 Mvg 

Edwin & Martijn 

Delta 837 



  

Afgelopen vrijdag 12-08 om ca. 16.00 uur gestopt met werken om snel naar huis te rijden en 

de hengels op te halen. Samen met Ruud #501 naar de Haringvlietsluizen gereden. In de eerste 

instantie hadden wij onze twijfels aangezien het die ochtend flink had geonweerd en geregend. Toen 

we aankwamen was er geen kip te bekennen en zijn we snel zeebliekjes gaan vangen. Het zou snel 

hoog worden. De zon ging zelfs schijnen en met een dobber en zeebliekje werden de eerste 

fint gevangen. Tussendoor nog een zeeforel verspeeld van een aardig formaat. Dat beloofde dus wat. 

Ondertussen verzamelden zich aardig wat collega vissers zich om ons heen. Ook Ruud ving aardig wat 

fint van wisselde formaten. Daarnaast ving hij een leuk formaat zeeforel. Rond 23.30 uur zijn we 

gestopt (overigens weer geen spoor te bekennen van Steven Biertje #530). Van onze vangst hebben we 

een vijftal makrelen mee naar huis genomen. 

  

Arvy 

  

Afgelopen week 2 baarssessies gevist in Zeeland, en dat heeft me 1 hele baars opgeleverd en een hele 

makreel. Gelukkig komt ook aan slechte dagen een einde.............. . 

Hopende op aantrekkende vangsten........ . 

 

Dave, zot van Beerse( en van baars) 

  

Zo de vakantie zit er op . Van vissen is echter niet zoveel gekomen maar ben er toch nog een aantal 

keren er op uit geweest .Zo heb ik gevist in het calland kanaal en de waterweg hier een enkel tongetje 

en baarsje gevangen . 

Toen maar een weekje naar Zeeland gegaan en hier twee keer gaan vissen 1 keer voor Renesse en een 

keer op westerschouwen .Op Renesse was het niet veel qua vis er werd zo nu en dan een makreel 

gevangen en wat geep . 

Zelf hebben wij,ik en Cor  de laatste dag nog een paar kilo mesheften geraapt om onze vriezer te 

vullen voor de winter ,altijd makkelijk wanneer je effen wilt gaan vissen .Let wel op bij het rapen dat 

je ze er voorzichtig uittrekt wand het zijn echte messen en vlijmscherp . Ze zetten zich zelf zovast als 

een huis wanneer je ze aanraakt.De tweede tocht ging naar westerschouwen waar we wat scholenbaars 

bot en zelfs gul vingen "35 cm" de tong zat er ook maar ook hier was het geen feest jammer maar 

helaas. Normaal weet ik op deze stek er wel een aantal uit te trekken van het voormaat vloermat. 

Binnekort maar weer eens naar de slufter om wat te oefenen voor de eerst volgende wedstrijd. 



  

Gr Ricardo kalle #119 

  

Scheveningen 09 Aug 2005 

 Niks kloteweer,… het is prima baarsweer. De zee is ruw de wind waait stevig. Perfecte 

omstandigheden om de baarzen in de branding op te zoeken. Vanochtend twijfelde we nog, maar in de 

avond toch gegaan en dat werd ons rijkelijk beloond. Mannou ving 2 baarzen waarvan 1 op de foto. 

De andere ging retour. Ik ving er zes, waarvan de twee grootste op de foto te zien zijn. Een kleine 

zestig cm schat ik zo. Niet alles was dit formaat, er waren er ook 2 zo groot als postzegels en die 

gingen dan ook retour om nog wat verder te groeien. We visten diep in de mui met de jojo en 



mesheften. Twee uur voor hoog en twee uur erna. 

 

Groet Ramón 

  

Collega vissers, 

Geen weer voor de boot afgelopen dagen, dus vanaf de kant nog een uurtje wezen werpen maandag en 

dinsdag. Er valt altijd wel een baarsje te vangen op het moment al krijgen we redelijk grote op  niet 

gevangen.. Door de harde wind wezen gooien in het hartelkanaal, ik ving ook nog een joekel van een 

makreel aan een grote shad.... 



 
Mvg 

Edwin & Martijn 

  

Zaterdag 6 augustus 

  

Gisteravond geprobeerd een visje te vangen,begonnen om 19.00u en gevist tot 01.30 u. 

We waren van plan richting de maasvlakte te rijden, en vertrokken rond half 6. 

Echter de Shell bleek 1 of ander smerig goedje uitgestoten te hebben waardoor we na de beneluxtunnel 

ineens omgeleid werden. Besloten terug te rijden richting Maassluis, en daar de pont te pakken. We 

bleken niet de enigenmet dit plan te zijn, dus vervolgens 3 kwartier staan wachten om over te varen. 

Toen besloten maar aan de waterweg te blijven. Hadden we dat maar niet gedaan, het was afgaand tij, 

en het stroomde vreselijk. Alleen maar troep  in de lijnen, ingooien met 200 gram lood, en binnen een 

minuut aan de kant liggen. 

Vangst was uiteindelijk 5 mini-wijtingen en een klein tongetje. En dat met 4 hengels verdeeld over 2 

man. God wat waren we blij! Niet dus! Hoop dat het gauw weer wat wordt, ik vind vissen nog steeds 

een van de aangenaamste bezigheden die er bestaan, maar af en toe wat vis is dan wel noodzakelijk. 

  

Succes allemaal, hopelijk gaan we gauw vangen, groeten Bas#609 

  

De Zotten zijn weer naar Zeeland gereden,ditmaal op zoek naar wat andere stekken omwille van het 

afgaande tij. We hebben een paar stekken gevonden waar we een mooie stroming hadden met een 



hoop blokken in het water , en mss wel een hoop baars............... . 

Nou hebben we er een aantal gevangen ( 13) waarvan de meeste voluit voor de plug gingen , daar waar 

de lepel eerst geen aanbeet uitlokte ( wel op de lepel een zooi makreel bijeengescharreld) . 

Wel weer veel wind trouwens................echt zomerweer!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Groeten van Dave en Ruud,Beerse  

  

Vrijdag einde middag richting de maasvlakte om met lepels en shads de zeebaars te belagen, geen 

succesvolle avond gehad, wel wat gevangen maar niet om over naar huis te schrijven, door de harde 

wind konden we niet goed vissen op onze "vaste"plekken.... 

Uiteindelijk vingen we zelfs nog wat platjes op onze zagertjes.... 

 

Wel lekker uitgewaaid. 

Edwin & Martijn 

  

Vrijdagavond 5 augustus 2005 met vismaat Jan #481 weer eens gevist in het Grevelingenmeer met 

verse kweekzagers. Ondanks dat het een hele middag had geregend, viel het weer aardig mee. Droog 

en een matige wind uit het noordwesten. Zoals gebruikelijk kwamen de eerste palingen pas op de kant 

toen het echt donker was. Niet al te groot, maar toch duimdik en geschikt voor consumptie. Het 

eindresultaat: Jan 2 stuks, waarvan één hele mooie van 72 centimeter (zie foto) die pas aan het einde 

van onze vissessie werd gevangen, en ondergetekende 9 stuks. Het merendeel van de palingen werd 

wederom gevangen aan de onderlijn met lange wapperlijnen van rode amnesia voorzien van een haak 

Aberdeen nr. 6. Al met al, een mooie avond gehad. 



  

Groetjes, 

Kees #482. 

  

dinsdag nog even lekker wezen vissen op de maasvlakte, op naar wat lijkt de  laatste zomerse avond 

voorlopig. aan de stenen glooiing geweest vanaf ca.  21.00 uur, laag water om 22.30 uur. gevist met 

pieren en zagers, afhouders  en losse lijnen. in de schemering eerst 2 botjes aan de afhouder met 

pier.  daarna niets tot ca. 23.30 uur toen het water op begon te komen. toen in  redelijk korte tijd 6 

baarzen, allemaal op de losse lijn met zager. bijna  ieder worp was raak en allemaal redelijk dicht 

onder de kant (ca. 60 m). de  kleinste was ca. 30 cm. de grootste was 47 cm. een nieuw p.r. voor mij en 

de  50 cm grens komt in zicht. om 01.30 was het helemaal over, toen maar  ingepakt en naar huis 

gegaan. rijdend over het schuine gedeelte van de  glooiing werd ik nog aangehouden door een 

politiegolfje. tot mijn verbazing  zei hij niet dat ik daar niet mocht rijden, vroeg niet naar mijn 

papieren,  drankgebruik, gevangen vis, veiligheidsgordels, nee weet je wat ie zei  (jullie weten het is 

daar aardedonker): halla meneer, die breedstralers van  u zijn hier niet echt nodig he...!!!! hallo, in het 

aardedonker in the  middle of nowhere.......als ik ze daar niet kan gebruiken waar dan wel....? 

afin....heb maar vriendelijk geantwoord en de breedstralers  uitgedaan......het blijft je beste vriend 

tenslotte....grnzzzzz, soms  dan....... 

 

groeten uit benthuizen. 

 

arie #735 

  

Donderdagavond 5 augustus 

  

Zo ik had nog vakantie en mijn maatje nam vrijdag vrij dus gingen we vol goede moed naar Terheyde. 

Om 21.00 lagen de hengel(s) in het water ik was de steun voor de 3 poot vergeten stom stom stom. 



Gelukkig had ik nog nog een enkele steun bij me dus met 1 hengel gevist.Toen het donker werd ving 

ik de eerste schar vanaf de strekdam Al vlug daarna de 2e en goed aan de maat. Mijn maatje had nog 

helemaal niks maar het weer was goed en met radio 10 Gold was het heerlijk vertoeven. Maar na een 

aantal uren moesten we ons terug trekken op het strand vanwege het opkomende ty.Daar was het 

huilen met de pet, geen stootje gezien het enige wat me opvalt is dat de visboten met netten steeds 

dichter langs de kust varen.En het is er niet 1 maar meerdere dus ik vraag me af of de vis nog een kans 

krijg om mijn piertje op te zoeken.Het enige is dat er wat vuil dreef en met mijn k2 titanium was dat 

op de voorslagknoop een probleem, het oog is erg klein als iemand daar een oplossing voor weet of 

met dezelfde problemen kampt graag een mailtje mijn kant op. Voor de rest een heerlijke avond gehad 

en om 0.2.00 opgeruimd en het mandje opgezocht.De vooruitzichten voor het tongvissen as 

Zaterdagavond zien er niet rooskleurig uit maar ik blijf hopen 

  

gr Rob # 399 

  

Dinsdagavond 2 augustus samen met Arvy wezen vissen bij de haringvlietsluizen. Een leuk aantal 

finten gevangen met een zeebliekje. In de schemer aan de  oppervlakte ook nog 2 dikke 

palingen gevangen. Net als de finten op ca. 1 meter onder het wateroppervlak?? Het was heerlijk weer, 

goede temperatuur en geen wind. We zijn gebleven (wachtend op Steven #530 met zijn bier 

.....hahahahaha)  tot 00:30, daarna snel naar huis want we moesten woensdag weer werken. 

  

Vangsu, 

  

Ruud #501 

  

Afgelopen zondag in alle vroegte nog ff op de baars in de teringregen en pokkewind, waarin we met 

ons twee een hele baars wisten te vangen , kortom : er was helaas niet te vissen met kunstaas in die 

omstandigheden . Wel een geluk dat het een leuke baars was , toch niet voor niks " all the way towards 

Sealand" gereden.............. . 

 

Groeten van de Zotten( Dave en Ruud) 

 

 

Hallo, 

Zondag 31 Juli met viskameraad gevist aan de blokkendam met hoog tij. windkracht 6west en bakken 

regen. Samen 3 ondermaatse zeebaarsjes en zorgvuldig terug geplaatst. Er waren nog een 4tal andere 

vissers(Nederlandstalig van buitenlandse   afkomst)en die hadden een 15 tal ondermaatse zeebaarsjes 

van 15 à 25 cm gevangen. De ondermaatse zeebaarsjes werden niet terug geplaatst,doch belanden   in 

een emmer zonder water die zich op het zandstrand bevond. Voor de zeebaarsjes een langzame dood 

en voor ons een pijnlijk aanzien. Heb de vissers er op gewezen en kreeg het antwoord van "er zijn 

er   zoveel die het doen" De betreffende vissers zitten er bijna dagelijks.   Waar blijft de Controle toch? 

 Groeten freddy-- 

  



zaterdag naar de centrale gereden om een baarsje te vangen en dat is gelukt had er 6 maar allemaal 

rond de 30 / 40 cm zwemmen allemaal weer , het is jammer om te zien dat er een hoop mensen al deze 

kleine vis meenemen ,laat ze toch lekker groeien en heb plezier aan de sport en niet aan dat kleine 

beetje vlees van zon klein visje . 

groeten en veel visplezier rene dobber.  

  

Vrijdag 29 juli  ff op naar de Maasvlakte . 

Eerst ff overal wezen kijken of er gevist werd . Kwam aan op de blokkedam om ff te makrelen (want 

baarsen lukt me toch niet ). Maar goed een heel verhaal ,kijk maar ff  op het prikboord . Afijn ik nog ff 

op de pabbek wezen kijken ,of Henk en Sjanet er stonden . Maar nee werd wel gevist ,toen nog ff op 

het strandje gekeken . 1 visser was er bezig . Nee ik maar terug gegaan naar de Landtong ,voorbij de 

Kering . Op zoek naar een paar tongetjes . Afgewacht tot dat het donker werd . 1 hengel redelijk dicht 

bij en die andere lekker wezen knalle er mee .Ja je kan met een k2 niet rustig in gooien ,dat bestaat 

namelijk niet . Die hengel zegt alltijd tegen mij ,Peet ik kom tot me recht als ik helemaal door 

buig  met in gooien .(snappie dat Michiel ???) Maar goed had wat zagers gehaald bij Mars #12 . Ik 

weet niet wat jij ze te eten geeft Mars ,maar wat waren die beesten agressief zeg ,ik had er op een 

gegeven moment 5 te gelijk aan me vel hangen . Maar goed het werd donker ,en ik begon steeds meer 

van die kleine botjes te vangen ,wat mot ik daar nou mee . Of het nou ver weg was of dicht bij maakte 

niks uit . En eindelijk een flinke klap op me hengel top ,jaar hoor daar kwam me eerste inleg kruisje 

aan . Daar bleef het ook bij ,ging alleen nog maar krabben  vangen . Die leven nu op de eeuwige jacht 

velden ,dus kunnen jullie weer rustig vissen zonder dat je last heb van krabben ,want ik heb ze 

allemaal vlieg les gegeven Oja ving ook nog zo'n schattige lieve fint ,altijd leuk . 

Maar goed ik had Rens nog aan de foon en die stond op de Brienenoord brug te vissen . Dus ben ik 

daar maar heen gegaan . Leon en Sjaak waren er ook ,Mars was net weg hoorde ik . Maar bij hun werd 

ook al tong gevangen ,kan je na gaan hoe ver ze zwemmen  Sjaak had nog een grote paling verspild 

,en Leon vesplide ook nog vis .Zonde . Maar ja je heb wel over zicht over heel Rotterdam mannen 

,wat een uit zicht en hoogte zeg . Maar ik ben niet veel later ook weer lekker naar huis gegaan ,want 

het begon flink te regenen , Weet verder niet wat die ouwe wijfen nog gevangen hebben ,maar 

misschien lezen jullie dat nog wel .   



 
 

 
Strakke lijnen 

  

Peet 



  

Vrijdagavond weer met Ruud op stap, die overigens dinsdag blankte, richting Zeeland. 

Echt wild was het niet met 10 baarsjes ( grootste maar 45 cm) maar weer wel een leuke avond gehad , 

helaas wel wat kunstaas verspeeld want als ze het niet doen die baarzen, dan ga je vanalles proberen 

................ . 

 

Groeten , Dave en Ruud 

Woensdag 27 juli na het werk snel naar huis, hengels gepakt en samen met m'n maatje Arvy richting 

haringvlietsluizen gereden. Onderweg nog wat druppels  maar verder de hele avond goed weer gehad 

met weinig wind. Het was al hoogwater, nog even geprobeerd maar er waren geen zeebliekjes meer te 

vangen. Daarom met Steven #501 een stuk fint geruild voor een biertje (proost!!!). Tot het donker 

blijven zitten en best een leuk aantal finten gevangen. Al met een een leuke en gezellige 

visavond gehad. 

  

Vangsu, 

  

Ruud #501 

  

Donderdag 28 juli gevist vanaf het oostelijk havenhoofd van Vlaardingen. In verband met het 

voorspelde onweer voor s'avonds al om 15.00 uur met afgaand water begonnen. En dat ging goed, de 

eerste hengel stond al te schudden terwijl ik de tweede stond op te tuigen. Een tong en een paling na 1 

inworp is niet verkeerd. De volgende aanbeet leverde een brasem en een wolhandkrab op, daarna werd 

het minder met de stroming en de vangst. Gestopt om 19.15 uur vanwege het dreigende onweer. De 

totaalscore van de middag: 1 tong, 3 palingen (40-50 cm), 1 bot, 1 brasem en een bliek. De 

collegavisser op het andere havenhoofdheb ik eveneens 3 palingen en 1 tong zien vangen. 

Verder nog een "opruimdag" onder water gehouden want ik trok er in trosvorm nog twee onderlijnen 

met lood, afhouders en tientallen meters lijn uit. 

  

GRTZ  Cor #475 

  

Woensdag avond even een paar uur wezen vissen bij de haringvliet sluizen. Het regende toen ik weg 

ging maar daar aangekomen was het droog en vrijwel windstil. Lekker relaxed met het dobbertje 

gevist,hopende op wat makreel ,geep of zeeforel. Helaas bleef het bij een leuk aantal finten,wat op 

licht materiaal leuke sport geeft. Samen met 2 andere vissers uit Oud Beyerland tot een uur of half 10 

gevist. Was best gezellig,ik had een stuk fint geruild voor een lekker koud biertje. Goede ruil. Hopelijk 

komen we mekaar vaker tegen en dan is uiteraard het biertje op mijn kosten. 

Vang ze. 

  

Steven # 530. 

  



Woensdagavond 27 juli 2005 met vismaat Jan #481 gevist in de Grevelingen met kweekzagers van 

enkele dagen oud. Het weer was heerlijk. Dreigend onweer, maar geen regen en nauwelijks wind. Pas 

toen het echt donker was (omstreeks 22.30 uur), kwamen de eerste palingen op de kant. Niet echt 

groot, maar toch duimdik en daarmee prima geschikt voor consumptie. Het eindresultaat: Jan 2 stuks 

en ondergetekende 8 stuks. Het merendeel van de palingen werd gevangen aan de onderlijn met lange 

wapperlijnen voorzien van een haak Aberdeen nr. 6. 

Tot slot nog een bijzonderheid. We hebben namelijk een kreeft gezien die bijna op de kant kroop. Je 

zou verwachten dat deze dieren zich voornamelijk ophouden in dieper water. Echter, deze kreeft 

bevond zich op nog geen 10 cm. water. Wellicht dat ze ’s nachts ondieper water opzoeken om de 

fourageren? We hebben dit prachtige dier overigens gewoon laten zwemmen. 

  

Groetjes, 

Kees #482. 

  

Hallo eurovissers, 

Dinsdagavond van 19.30 tot 22.30 samen met Adrie #520 gevist in de Waterweg ter hoogte van de 

AVR. Van de reeds aanwezige vissers hoorden we dat de vangsten tegenvielen; er werd niets 

gevangen behalve krab! Toch de onderlijnen daar maar te water gelaten. Gevist met zowel korte 

wapperlijntjes als bezemafhouders die werden beaasd met zagers. De krab bleek ruimschoots actief; 

binnen vijf minuten waren de haken kaal. Tussendoor toch ook zo nu en dan een visje. Tegen het eind 

van de sessie stond de gezamenlijke teller op vier tongen en een klein botje. Daarbij aangetekend 

dat alle tong van heel ver (vaargeul) gehaald moest worden. 

groeten, Bert #487        

  

Gisteren met 4 man op de Pier wezen vissen . 

Tegen over de Houte schotte ,zo wat . We hebben staan makrelen ,en zee baarsen . Oja en er werd nog 

wat gezopen ook ,meneer leendert had ff een viskist vol met bier meegenomen . Kolere zeg . Was wat 

voor Theo geweest . Afijn we hebben  heerlijk gevist en gelachen tot aan het donker toe . Toen wij 

naar huis gingen kwamen we Reggie tegen die gaf ons nog de nodige tips . Hij kreeg natuurlijk wel 

een kompleete onder vraging van ons . Maar goed wat een kolere eind om die kloote pier af te lopen 

zeg , We hadden wel een fiets bij ons ,maar Rens en ik hadden alle bij een lekke achter band,kat zooi . 

Oja de vangsten nikes nakkes nada . 



  

gr Rens ,Geer ,Leendert en Peet 

  

  

Het wordt steeds gekker, niet in grootte maar wel in aantal..... . 

Zaterdag op onze stek in Zeeland weer 26 baarzen en baarsjes weten te landen , waarvan de meeste 

weer vielen op de 20 grams TOBY . De meeste baarsjes waren van formaat scholenbaars ( lees 30 a 40 

cm ) met een enkele mooiere er tussen ( 50cm +) . Helaas geen kanjers wederom maar wel weer een 

leuke avond sport gehad, want knokken doen ze allemaal............... . 

 

Dave en Ruud, Beerse 

Na mijn ervaring op de opruimdag met mijn nieuwe spinhengel duurde de week wel erg lang. 

Vandaag zaterdag de 23ste op naar de strekdammen bij kijkduin (ik woon hier dichtbij). Om 0615 uur 

aanwezig om 0616 uur weer weg ivm de wind pal op de kust en loei hard. Dus uitgeweken naar de 

waterweg (DSM) de wind had ik daar dwars en dat was te doen , gevist van het hek van de stena tot de 

v. maerlantkering met div kunstaas, tot ongeveer 1100 uur met afgaand water hw 04 36 uur. Een 

dame(?) kon de verleiding niet weerstaan en met behulp van een (deze week aangeschaft) langer 

schepnet moest zij zich gewonnen geven . Voor mij is het zeebaarzen (met kunstaas) een nieuwe 

manier van vissen en tot nog toe bevalt het prima. Dus peet 1,3 kijk maar achterom ik kom 



eraan!!!!!!!!!!!! Thuis gemeten 53 cm , het was er vandaag maar 1 maar wel een mooie ,toch?????

 

stekelze 

peter # 780 

  

Vandaag, Donderdagavond 21 juli is de DDA ploeg een nieuwe stek uit gaan proberen in het 

Rotterdamse Havengebied. 

En ja, ook als alle omstandigheden tegen zitten, moet je toch wel de moed hebben om een 

vangstbericht te schrijven. Het gaat tenslotte niet alleen om de vangsten, maar ook om de beleving van 

je vissessie. 

In de eerste plaats was de wind veel sterker dan verwacht en stond recht op onze snufferd, zodat we 

snel onze kleding moesten aanpassen. De stek was verder uitstekend en we konden bijna vanuit onze 

auto vissen in de omgevingsverlichting. Alleen de vis wilde niet of was er niet. Dat Koos toch in staat 

was een bot te landen en de anderen Michiel#164, Cor#186 en ik helemaal niks, oogstte onze 

bewondering ha ha ha. Maar hij is tenslotte Rotterdammer.  

De stemming was er niet minder om en we hebben toch een hele fijne avond gehad. We gaan het daar 

zeker opnieuw proberen en houden jullie op de hoogte. 



 
Groeten Rob#50 

  

Dinsdag 19 juli vertrokken naar de Europoort om een partij te baarsen . 

Had bij de Heul afgelopen week nog wat zeebaars spul gekocht . Zou nou niet meer weten wat ik op 

dit gebied mot kopen ,want ik heb nu zo veel dat ik gewoon en winkel kan beginnen op zeebaars 

spullen . Afijn aan gekomen op me stek ,ff eerst met een zager en dobber gevist . Niks ,toen maar met 

zo'n  delta visje te keer gegaan . Ook niks . En toen alles geprobeert wat ik bij me had ,weer niks . Heb 

een kolere eind gelopen ,en gesmeten maar helemaal niks . Ja een puist wind op me patser . Kon net zo 

goed een paar hand granaten in het water pleuren  ,dan had ik met me schepnet ze er zo der uit kunnen 

scheppen. Nee wat ik ook deed  het leverde helemaal niks op . Maar goed dit soort dagen zijn er ook 

,dat je niks vangt . Dus ik maar weer naar huis gegaan . Halver wegen belde Leon op of ik zin had ,om 

vanaf het strand te gaan vissen . Hij zei met deze wind mot je een flinke branding hebben ,en daar zit 

dan die zeebaars . Ik zei okee ff wat eten thuis en dan weer terug naar de Maasvlakte . Afijn Rens 

kwam ook nog mee vissen . We hebben heerlijk gevist en nog meer wind en zand op me patser . We 

visten natuurlijk wel met onze afstand kanonen ,200 gram  en 2 meter dwarrellijn er aan . Met op onze 

haak en natuurlijk een over heerlijke bij de Heul gekochte zager . Kon niet mis gaan zou je zeggen . 

En ja hoor tijdens het inhalen kreeg ik een ruk op me k2 ,ik dacht  zal wel weer een klote krab zijn . 

Maar nee eindelijk een zeebaars . Toen zag ik eindelijk weer het licht ,ik dacht eerlijk gezeg t het word 

niks meer met die kale en die klote zeebaars . Ik heb die zeebaars een zoen boven op zijn bek gegeven 

van blijdschap . Trouwens deze  vis die zwemt weer ,natuurlijk wel in een pan met kruiden boter 

,hahahha Haakie zat namelijk tot in zijn anus . Later die avond ving ik er nog 1 ,maar dat was meer 

een competitie zeebaarsje . Waar je de kanjer pot mee wint ,weet je niet .Geintje  Heel klein ,deze 

hebben  we terug gestuurt om zijn moeder en vader te roepen.. Maar deze gaven geen gehoor hier aan . 

Leon stond ook nog te knallen tegen de wind in maar mocht  niks verzilveren,terwijl die toch een paar 

keer een mooie beet had gehad op  zijn k2. En Rens die had het ook naar zijn zin ,maar mocht  eerder 

deze zomer vanaf een eiland (Terschelling geloof ik ) Al een een paar mooie zeebaarsen vangen. Afijn 



we hebben  heerlijk gevist ,ga dit zeker meer doen . Eindelijk weer zand  onder me voeten gehad ,het 

blijft voor mij toch iets speciaals om op het strand te vissen . Zeker op de Slufter ,dat heeft iets . Zeker 

die hele klim naar boven , Oja vergat het zo wat ,het was wel het naaktstrand waar op we gevist 

hebben . Alleen geen tieten gezien ,te koud zeker . Afgetrokke  lijnen allemaal . 

 
gr  Leon ,Rens ,Peet 

  

Beste vissers, 

 

Zaterdagavond gevist met maat Marcel op de slufter. Doorgereden tot het eind en de trap naar beneden 

genomen om 21.30 lagen de eerste lijnen in het water. Om elf uur zou het hoog water zijn. Gek genoeg 

waren we de enige vissers. Ik viste met 2 hengels en zagers op de rode bezemafhouders en Marcel met 

1 hengel met pieren eveneens aan de rode bezemafhouders. Ik viste met ankerlood en Marcel met 

rollood. De eerste uren hebben we alleen maar krabben staan voeren. Het zag er niet goed uit, een dag 

na doodtij en weinig stroming. Maar 2 uur na hoogwater ging het gek genoeg en onverwacht ineens 

los. Eerst kwamen er een paar baarsjes en botjes aan de kant. Toen kwam de tong los. Eindelijk mijn 

eerste tongen dit jaar. Ik wist er binnen 1,5 uur 5 binnen te halen en Marcel die notabene met 1 hengel 

viste en rollood wist er 7 te vangen. Allemaal op zo'n 40 tot 50 meter uit de kant net achter de golven. 

De lengte was niet echt spectaculair zo allemaal tussen de 26 en 32 cm. Plots was het ineens afgelopen 

met de vangsten en begon het keihard te stromen en hebben we alleen maar groene zooi uit het water 

staan trekken. Het leek de waterweg wel. om half vier zijn we gestopt en met een goed gevoel 

vertrokken. Ik hoop dat dit geen toevalstreffer is en dat de tong nu eindelijk meer gevangen gaat 

worden. 

 

Gegroet, 

Damian 

  



Zaterdagnamiddag naar Zeeland vertrokken om de baars te belagen, ondanks het dode tij en de 

daarmee samenhangende beperkte stroming in het water. 

Aanvankelijk met de lepel maar 1 baars kunnen verleiden, maar toen ik een werppilkertje eraan 

knoopte met een slugg werd het feest, en ook Ruud volgde al snel mijn voorbeeld. 

Zo wisten we samen op enkele uurtjes weer 22 baarzen te verleiden, helaas geen vette exemplaren dit 

keer. Wat wel opmerkelijk was, was dat ik er 17 voor mijn rekening nam en Ruudje slechts 5, de 

manier waarop je het pilkertje bewoog was heel belangrijk, en ook het type pilkertje. 

Ook nog diverse aanbeten gemist.......... echt een topdagdus voor..... 

 

De zotten van Beerse, Dave en Ruud 

Na een mislukte  sessie in zeeland ,gevist op westerschouwen met Armel en als vangst 1 tongetje en 

een baarsje donderdag er maar weer eens op uitgetrokken met het D.Team . We zijn eerst wat stekken 

gaan bekijken in het Europoortgebied en daarna hebben wij een keus gemaakt om te gaan vissen .Het 

eerste uur leverde niet zo veel op maar in iedergeval al meer dan in zeeland .Toen het eenmaal donker 

was ging het helemaal los en vingen we ze aan de lopende band .Erik had nog een mooie fint en ik een 

mooi baarsje . Onze "gastvisser "  had ook de smaak te pakken en ving zo nu en dan ook een visje  als 

ze niet steeds achter zijn aasje aan bleven zwemmen hahahahaha .Het was windstil en de temp was 

ook prima om  00.20 nog zo'n 20 graden . 

  

Gr Ricardo kalle #119 

  

Afgelopen zaterdag omstreeks 03.00 uur vertrokken naar de nieuwe Waterweg om mijn eerste tong 

van het jaar te vangen. Maar het mocht niet zo zijn. Het was gewoon een krabbenfestijn. Zelfs mijn 

Berkley kunst-pieren vraten ze op. Ik had tot 09.30 uur gevist. Alleen een fint van 45 cm gevangen en 

ik denk 6 krabben. 



  

Groeten 

Johan #494 

Vanmorgen weer weg geweest , tegen het ochtendgloren vlogen de Pako's en Toby's weer richting 

horizon. Ruud nam een bliksemstart en verspeelde direkt enkele mooie baarzen maar tegen de middag 

konden we weer 13 exemplaren bijschrijven , waaronder een paar vette vissen. 

En daar doen we het voor, was het maar weer........... (idd). 

 

De zotten van Beerse en bérreke Berendrecht 

Na een waardeloze Zaterdagavondsessie (allebei een baarsje net zo groot als de plug waarmee we ze 

vingen en ik zeiknat van een golfje wat over de stenen heen sloeg) zijn we, Hans # 262 en Willem # 

32, zondagochtend vroeg maar eens op baarzenjacht gegaan. Eerst naar de AVR geweest maar dat 

werd niks. Toen doorgereden naar de Maasvlakte en daar een oude (ondertussen verboden) stek 

bezocht. Daar ging het iets beter Hans en baarsje van een cm of 30 en ik een baarsje van 70 cm op een 

Rapala Magnum. En deze vissen zwemmen uiteraard weer. Slappe lijnen !!!!   

 
Willem # 32 

Zaterdagavond naar de PGB geweest om eens lekker te gaan vissen met ne maat. Aangekomen rond 

21 uur en gevist tot 1u30. Mijne maat niks en ik 1 steenbolkje. Voor de rest geen tik gezien, ik moet 

mijn eerste tongen dit jaar nog tegenkomen. NERGENS vangen we vis. Echt een klotedag, vrijdag 2 

nieuwe hengels gaan kopen en ik heb vandaag al eentje naar de kloten getrokken. Gewoon de top in 2. 

Ik hing een vast en wou geleidelijk aan loskomen, beetje naar achter geleund, de stok stond krom 

precies of ik een gul aan de haak had, dus das niet overdreven getrokken hè en opeens ...KNAK. Toen 

werd ik echt pissig en heb ik ingepakt. Volgende keer beter zeker. 

 

Stef & Steven uit België 



Donderdagavond met de vaste DDA-ploeg naar de "Rat´s-place" geweest aan de Nieuwe Maas. Gevist 

vanaf ca 19:00 uur (afgaand) tot laag ca 00:00 uur. We waren met Michiel# 164, Albert#229 en 

Rob#50. Koos#147 kwam helaas niet opdagen wegens te late werkzaamheden. 

Het weer was uitstekend, alhoewel, toen de zon achter de horizon verdween werd het toch wel fris en 

werd de kleding snel aangepast. 

De vangst was matig. Ik ving wel mijn eerste 2 tongen van het jaar, waarvan eentje aardig aan de maat 

38 cm. Later ving ik nog één bot. Albert had één bot(je) en één tong en Michiel twee tongen en één 

bot. Maar ja, daarom niet getreurd als de vriezer nog aardig vol zit met makrelen van het vorige 

weekeinde, die allemaal op een rookbeurt liggen te wachten. Verder een heerlijke avond gehad in 

ouderwetse Eurovissers sfeer.  

 
Groeten Rob#50 

  

ff nog een verlaat bericht van afgelopen Zaterdag. Samen met Hans 262 ff lekker met kunstaas aan de 

gang geweest. Hans ving zo`n 20 makrelen (ik kan die beesten niet meer zien na onze bootsessie van 2 

weken geleden, ik kom nog overal schubben tegen) en ik had een zeeforel van 45 cm en die is weer 

lekker aan het zwemmen. 



 
Willem # 32 

  

Gisteren geprobeerd met mijn maat aan de waterweg even  voorbij de stormvloedkering om een paar 

tongetjes te vangen, gevist met zagertjes helemaal niks gevangen op een paar botten na en twee 

minibaarsjes. Gevist van 20.30 tot. 1.30. Jammer volgende keer beter, 

gr. Jan 44  

 

  

Zaterdag 2 juli gevist aan de waterweg net voor de kering. 

We hebben staan vissen vanaf begin van de avond tot ongeveer half 3 's nachts. Het begon allemaal 

erg slecht, na 2 uur had ik alleen 1 botje, verder niks. Later werd het wat beter, eerst doken er bij het 

inhalen 2 finten op mijn zagers, waarvan ik er eentje binnen wist te krijgen, deze was wel gelijk zo'n 

50 cm schat ik. Toen volgden er een paar kleine zeebaarsjes, gevolgd door een mooie baars van zo'n 

40 cm. Toen weer een hele tijd niets, maar na middernacht toch nog 6 redelijke tongen weten te 

vangen. Hierna maar gestopt, vis zat er nog wel, maar ook de slaap was ruimschoots aanwezig. Over 

de vangsten van mijn 2 maten mag ik niks vertellen, maar ik kan wel zeggen dat die op 1 vinger van 1 

hand te tellen waren, hahahaha. Sorry jongens, volgende keer hebben jullie mijn geluk misschien. 

Geluk allemaal, en goede vangsten gewenst, 

  

Bas#609 

  

Hoi eurovissers vrijdagavond 1-7 even geprobeerd om een vissie te vangen aan de kade in Vlaardingen 

heerlijk weer en goede vangsten gevist met stalen afhoudertjes met zagers en pieren met als resultaat 



2xpaling 4xbot en een lekker maaltje tong gevist van 22.30 tot 02.30 al met al een geslaagde sessie. 

 

Goeten John #646 

 

  

Wat is er nou mooier dan met je vismaat weer dat wekelijkse tochtje naar Zee(land) te maken.......... . 

Om het kort te houden , we hebben weer 11 baarzen weten te strikken ( allemaal op 20 grams toby 

lepels ) en mijn maatje Ruud ving nog een vette makreel als leuke bijvangst. 

Was het maar weeral weekend............. . 

 

Groeten van Dave en Ruud, zottekes van Beerse 

  

Zaterdag 02 juli ben ik na de zeer geslaagde werpdag en het aansluitende lopend buffet nog even terug 

naar de Maasvlakte gereden met Theo en Leendert omdat wij getipt waren door Henk en Janet daar 

een school makreel rond zwom. Het was even zoeken waar ze zaten maar op een geven moment kwam 

een groep meeuwen, sterns en visdiefjes onze kant op en was het slechts een kwestie van geduld dat 

we de makreel zouden gaan vangen. Zodra de stroomnaad binnen werpafstand was, kwamen er bij 

elke inworp wel één of meerdere makrelen op de kant. Theo ving er zelfs een keer vier tegelijk en dat 

is zeker mooi vissen met een spinhengel. Op een gegeven moment kreeg ik een enorme klap op mijn 

hengel en het duurde een paar seconden dat ik besefte dat dit een vis was. Het was geen makreel maar 

een mooie dikke zeebaars van 48 cm. Iets later haalde ik een fint en een makreel naar boven en 

brak mijn hengeltop omdat ik even was vergeten dat ik niet met een strandstok aan het vis sen was. En 

ik was nog wel zo blij met deze hengel. Ik kon echter wel gewoon verder vissen dus de makrelen 

bleven komen. Toen mijn platik zat vol was en de emmer van Theo ook zijn we naar de houten 

schotten gereden om daar de vis schoon te maken. Theo had met 18 makrelen de meeste vis gevangen, 

maar ik was met mijn 10 makrelen, 1 fint en die zeebaars ook heel tevreden. Wel jammer van mijn 

hengel. 



  

Groeten, 

  

Theo #48 en Michiel #164 

  

Vrijdag 1 juli,  

 

Gevist in de waterweg voor de kering met Danny(#555), Leon, Cor, Dennis(#662), Rob en Maurice 

van 9.00 tot ca 1.30 uur met zagers en franse tap. Danny ving al binnen 10 minuten een tong van 28 

cm. Even later ving ikzelf een klein botje, gevolgd door een kleine zeebaars van 32 cm. Leon kreeg 

daarna een luxe aanbeet waarbij z\\\'n hengel uit de steun werd getrokken. Op de foto is de oorzaak 

van deze aanbeet (een leuke zeebaars) te zien. Zelf ving ik nog 2 tongetjes (van 25 en 28 cm), Cor 

ving een tong van ca. 30 cm en Maurice ving ook een tong van ca. 30 cm. Over het algemeen hadden 

we extreem veel last van krabben. Om de vijf of tien minuten waren je haken helemaal leeg, en 9 van 

de 10 keer dat je binnen ging halen zat er ook krab aan je haak.  



 
 

 
Groeten Stephan(#590) 

 

 



Op zaterdag 28 mei 2005 van 16.00 tot 02.00 uur gevist met vijf man gevist in de Amazonehaven op 

de Maasvlakte met kweekzagers en leeglopers. De vangst bestond voornamelijk uit kleine steenbolkjes 

en torretjes. Bij daglicht niets gevangen, zelfs nog geen beetje. Pas bij het invallen van de duisternis 

begon de vis te bijten. Als klap op de vuurpijl een schitterende paling gevangen. Verder allemaal klein 

spul. Waar blijft de tong? 

 
Ferry #830. 

  

  

Afgelopen vrijdagmiddag had ik het niet meer door al die vangtberichten over geep in de Zeeuwse 

wateren. Naar aanleiding van het bericht van Richard #790 op het prikbord ben ik ook naar de Zijpe 

bij St. Philipsland gereden. De heenweg was een hel. File op de A15 richting knooppunt Vaanplein en 

ook voor het pontje naar Nieuw-Beijerland bij een temperatuur van 32 graden C, daar had ik geen zin 

in, dus helemaal omgereden via de Haringvlietdam. Na 2 uur cruisen kwam ik aan op lokatie, snel de 

stek geïnspecteerd en tot de conclusie gekomen dat er nauwelijks/geen stroming stond i.v.m. het 

naderende HW. De zagers die ik nog over had van de vorige avond waren inmiddels helemaal gaar. De 

grootste aan de haak gedaan en toen maar afwachten. Naast me zaten een paar andere vissers met 

lichte werphengels op de boden te vissen en zo af en toe kwam er een visje boven, eerst een 

scholenbaars en toen een paar botjes. Plotseling zag ik mijn dobber schuin door het water getrokken 

worden en even later sprong er een geep spectaculair uit het water. Snel aangeslagen en de geep 

binnengedraaid. Dit was voor mij de eerste geep ooit en ik moet zeggen dat het een prachtige vis is om 

te vangen en te zien zwemmen (het water is daar heel helder). Het is net een mini marlijn, zo gracieus 

hij zwemt met een slangachtige beweging en een kop waar alleen een moeder van kan houden zoals 

Rex Hunt zou zeggen. Deze eerste geep was 53 cm, dus helemaal niet slecht. Helaas had hij diep 

geslikt en heb ik 'm verder als aas gebruikt i.p.v. mijn gare zagers. Dat was het enige minpuntje. 

Daarna kreeg ik nog eenmaal spectaculair beet, maar het stukje geep dat ik aan de haak had gedaan 

was blijkbaar te groot, dus moet ik nog even wachten op nummer twee. 



  

Groeten, 

  

Michiel #164 

  

  

Op vrijdag de 27e met 32 oC vertrokken naar Europoort  om de eerste tongen van het jaar te vangen in 

de avondschemer, gezien het mooie weer waren de verwachtingen hoog, maar van alles gevangen 

maar geen tong. 

De vangst bestond uit kleine gulletjes, wijting en 1 mooie paling. 

Gevist met afgaand tij tot 01:00 uur. 

  

groetjes 

  

nmr 312 

  

Beste eurovissers 

hier een berichtje van Ben lid nummer 310 . na een lange tijd zelf ook weer ff wezen hengelen bij het 

strandje steenen glooiing, nou daar ken ik heel kort over zijn maar voor deze site  zoals het bedoeld is 

toch info over weer tijden van het water enz  dat mis ik over het algemeen De vangst was heel triest 

niks geen stootje gezien  gevist met zagers en pieren en nog  op de zeebaars je zag ze wel lekker in de 

zon liggen te zonnen net onder de kant maar de spinner had ook geen suc 6 waar ik wel over te 

spreken was   het weer wind in de rug en  lekker in de zon     ;gevist met op komen van het water dus 

dacht ik dit luk wel vandaag  maar echt niks   en dat gold ook voor andere vissers die ik gesproken had 



(geen eurovissers dus gelijk over deze site verteld dusss  vissers meer info en niet te lang wachten met 

versturen over het algemeen vind IK dat er meer berichten met goede info binnen komen daar hebben 

we wat aan met zijn alle.  O ja ik heb dat stuk  gelezen over die belgen die hier aan onze kust lekker 

kunnen  vissen  laat die mensen ook gewoon in hun waarde  ik vind het kinderachtig hoor  om zo om 

te gaan met elkaar  vroeger kon je nog wat leren van elkaar maar de nieuwe generatie weet alles al 

geloof ik. 

EUROVISSERS VEEL VIS PLEZIER EN GOEDE VANGSTEN DEZE ZOMER 

GROETEN   BEN   LID  310 

  

Hoi vissers 

 

zaterdagavond 29-5 voor het eerst op de zeebaars gaan jagen in de waterweg. 

resultaat 1 zeebaarsje van 35 cm die weer lekker zwemt mijn vismaat van die dag had er ook 1 van 

rond de 35 cm gevist van hoog naar laag.  al fietsend langs het water zag ik dat er weer een paar 

vissers hadden zitten picknicken,altijd gezellig natuurlijk, alleen is het zo jammer dat de gemeente was 

vergeten om een vuilnisbak neer te zetten dus is er maar 1 oplossing en kun je wel raden denk. 

 

groeten robert #561 

  

Vrijdagavond zijn we met zen drieen richting Zoutelande gegaan om het een  met het mooie weer te 

proberen. Net voor Zoutelande hadden we een mooi  plekkie gevonden. Van 10 uur s'avonds tot 2 uur 

s'nachts gevist. 4 hengels,  alle met zagers. Resultaat: een vissie of 40. 2 botjes, 1 schar, 12 gulletjes 

(kleine 30 tot net 40 cm.) en de rest  steenbolk. Alles wat nog weg wilde zwemmen laten gaan. De 

overige visjes  meegenomen. Leuke avond gehad met waanzinnig lekker weer en zeer goede  vangst. 

Alleen jammer dat alles zo klein was. En geen baars of tong gezien  helaas. 

 

groet, 

 

Huut #505 

  

  

Ik vis eigenlijk al vanaf mijn 8e jaar. Eigenlijk nooit op iets speciaals. Maar vrijdag avond 27 mei 

wilde ik eens kijken of ik een zeebaars kon vangen. Rond 19.00 uur kwam ik aan bij de waterweg. Ik 

heb eerst een uur staan gooien met een lichte shad,maar dat gaf geen resultaat. Daarna overgestapt op 

een 20 grams zilver kleurige toy lepel. Dit leverde na een paar worpen een scholenbaars die mijn lepel 

verschalkte vlak onder de kant. Dit gaf mij moed om verder te vissen. Na een minuut of 20 kreeg ik 

een oerknal op mijn hengel, en na een gevecht van ongeveer 5 minuten kon ik een baars van 65 cm 

landen. 

Voor mij een leuke ervaring en ik denk dat je me vaker zo bezig gaat zien deze zomer. 

Gevist tussen 19.00 uur en 21.00 uur in de waterweg, tussen maassluis en hoek van holland. Met een 

parelmoer kleurige shad geen resultaat,maar de toby lepel van 20 gram bracht ze wel in verleiding. 

Hengel, 360 cm, werpgewicht 20-80 gram. 

  

Steven #530 Spijkenisse. 



  

Donderdagavond 26 Mei samen met Graham bij Rozenburg geprobeerd om onze eerste tongen van dit 

jaar te vangen. Zagers van afgelopen comp. wedstrijd aan de dintelhaven meegenomen met nog wat 

overgebleven pieren. Toch wel lekker als je een goede voorziening heb om het aas goed te houden. 

Maar helaas geen tong aan de haak hunnen krijgen. Wel lukte het om nog 1 steenbolk en 1 bot er uit te 

peuteren. Hopen dat de temp even lekker hoog blijft zodat het water wat op kan warmen de komende 

dagen. 

 



 
Vangze Erik #331 

  

  

gisteren avond gevist op de banjaard kennis gemaakt met cees en koen die rechts van ons zaten deze 

mannen hadden een paar scholletjes en een paar gulletjes en een mooie tong. na een paar uur weinig 

beet gezien slechts 1 gulletje later besloten om 100 meter te verkassen naar links daar ging het wat 

beter we hebben daar ongeveer nog een uurtje gevist met als resultaat. steven 1 tong en een gulletje 

van 36 cm ik zelf  2 tongen 32-36 cm en 3 gullejes 30-35 cm al met al geen super vangst maar toch 

een leuke avond gehad met heerlijk weer.  

gr rob 419 en steven. 

 

  

woensdag 25 mei weer eens gaan vissen. om 18.30 uur uit benthuizen  vertrokken naar de dintelhaven. 

daar in 2 uur geen stootje gezien. toen maar  even doorgereden naar de stenen glooing. daar met laag 

en opkomend water  heerlijk staan vissen. eerst met twee hengels, eentje met een onderlijn 

met  bezemafhouders en eentje met losse lijnen. allebei beaasd met pieren. op de  bezemafhouders 

alleen 1 flinke bot, op de andere de nodige zeebaarzen. soms  al een flinke aanbeet 5 minuten na 

ingooien, ben toen maar met 1 hengel gaan  vissen. de drukste periode was eigenlijk zo tussen 22.30 

en 1.00 uur. water  was toen op zijn laagst en stroming was er eigenlijk nauwelijks. niet ver  uit de 

kant gevist, hooguit een meter of 60. toen ook nog zelfs een doublet  baarzengevangen! zelfs mijn p.r. 

nog aangescherpt (was niet zo moeilijk)  naar 43 cm. heerlijk zoals je die voelt bonken, zelfs op 

een  strandstok....moet toch maar eens aan een zeebaarsstok gaan  denken.....uiteindelijke score: 2 

botten en 13 baarzen, kortom heerlijk  gevist, aangename temperatuur, geen wind, perfecte avond.... 

 

arie #735 uit benthutten 

  



Hallo allemaal 

22.05.05 wezen vissen aan strand te Heide kon geen  levend aas meer krijgen dus met kunst aas gaan 

vissen (kunst zagers en  kunst zachte krab volgens de vis winkel wordt hier al 4 jaar mee getest  en 

sinds kort verkrijgbaar ) was er met hoog water rond 0300 uur  gebleven tot 0700 geen stootje , 

misschien kwam het door verkeerde tij  afgaand.   Door gegaan naar DSM tot rond 10.30 gebleven 

maar geen  stootje wel 5 jonge platvisjes tussen de stenen zien liggen nog net  levend dus in het water 

gegooid om ze te vangen wanneer ze groot zijn.  (laagwater) 

 

Eerder bij de DSM 14.05.05 op het grasveld/bouwterrein  wezen vissen , veel wind en af en toe regen 

grote mooie zeebaarsen  gezien lagen tegen de kant tussen de stenen aan te azen, frustrerend  want wel 

zien maar niet vangen wordt je niet vrolijk van.  Nu een paar  keer sinds maart (8) wezen vissen op 

verschillende plekken PGB, DSM,  strandje bij de glooiing, landtong allemaal van de site ook een keer 

in  Bath zeeland geweest bij de windmolens maar heb alleen een paar  wijtinkjes gevangen in maart s’ 

nachts strandje pgb  gebruik schuivend  lood montage paternosters  en jojo. Aas pieren zagers Kan 

iemand mij  tips geven wat ik verkeerd doe, of misschien kan ik een keer met een  ervaren visser mee 

want ondanks het niet vangen toch verslaafd geworden  aan het zeevissen. hoor graag Nick te 

papendrecht 

  

maandag 17 mei zijn kees kleinjan en ik met de kinderen op de stenen glooiing wezen vissen ,en wel 

vanaf 12.30uur tot en met 17.00 uur, er stond die middag een zacht windje met een heel flauw 

zonnetje. 

we lagen in totaal met zeven hengels ,we hebben op een aantal krabben na helemaal niets 

gevangen,het was een krabben festijn ,jammer maar niets aan te doen. volgende keer beter. 

Jan Wander 

  

  

Op zaterdagavond 21 mei 2005 van 20.30 uur tot circa 24.00 uur met Jan #481 (+ vrouw Elles en zus 

Petra) en Ferry #830 gevist op paling in de Grevelingen met kweekzagers van enkele dagen oud. Tot 

circa 22.30 uur geen beetje gezien. Daarna met z'n allen in totaal één grote en een stuk of vijf kleintjes 

gevangen. Niet echt om over naar huis te schrijven. Misschien nog iets te vroeg in het jaar, maar ze 

zitten er al wel! 

  

Groetjes, 

Kees #482. 

  

w/zw 5 bft, zwaar bewolkt,......... juist ja , mesheften aan de strandpoken, op zoek naar 

brandingsbaarzen maar op het strand aangekomen; een rustig kabbelend zeetje, zachte bries,.... dus 

helaas pindakaas.... geen baars. 

 

Andere stek gezocht bij een steenstort, en nu de spinlatten ook maar meegenomen uit de wagen en wat 

dacht je: De mesheften bleven weer onaangeroerd terwijl de spinlatten overuren maakten met het 

drillen van de talloze gepen( zwemmen allemaal weer) . 

Onze zomervisserij met de strandpoken komt nog niet echt los : nog geen tong gezien en nog maar een 

enkele baars , alleen veel langsnavels: leuke sport maar toch 't gaat vervelen op den duur........ . 



 

Groeten van de zotten ( Beerse) 

  

Hallo allemaal vandaag 19-5 wezen vissen in de nw.waterweg net na hoogwater op het einde van 

Rozenburgkant. 

resultaat 1 gulletje van 38 cm en veel "sla"aanhangsel ,toen tegenover dsm. 

Resultaat een bot van 34,5 cm ,beide zwemmen weer. 

Toch een aardig dagje geweest. 

D. van Kekem 

  

beste medevissers, 

vandaag(18/05) ben ik voor de allereerste keer in mijn leven gaan vissen op de zeebaars en dit met 

kunstaas. Heb eerst gevist op de pier en nadien aan de blokkendam maar heb geen beet gehad. Was 

wel een prettig weertje hetgeen veel goed heeft gemaakt. Hopelijk volgende keer beter. Moesten er 

vissers zijn die wat van hun geheimen willen delen met anderen mogen ze me altijd mailen want ben 

echt een beginneling in dit soort visserij. Alvast bedankt en tot de volgende. 

Tom (Antwerpen) 

  

 Zaterdag 14 mei gevist in de waterweg,begonne met kleinere haken in de hoop de eerste Tongen te 

vangen,na enkele mooie aanbeten gemist te hebben overgeschakeld op iets grotere haken wat na in 

totaal 10 uur vissen resulteerde in 10 tal gulletjes tussen 35 en 45 cm en een mooie van 54 cm. Is dit te 

danken aan het koud blijvende weer. Meeste vissen zwemmen weer. 

  

Groetjes van Dirk (nen zot uit Wechel ,Belgie) 

  

Donderdagavond 12 mei gevist samen met mijn vrouw in de Dintelhaven van 20.00 uur tot 00.30 uur, 

vangsten waren bijzonder mager, 3 botjes(allen beneden de 20 cm) en een voor mij onbekende vis, dit 

bleek later na het bestuderen van de site een puitaal te zijn9 lengete 19 cm). Vrijdagavond 13 mei 

wederom gevist in de Dintelhaven, kunnen kort zijn van stof....niets nada noppes.....  

Zaterdagavond 14 mei samen met mijn vrouw en mijn vader gevist op st Philipsland aan de zijde van 

de oude veerpont Annajacobapolder-Zijpe, daar de sterke wind getrotseerd, vangsten waren zeer slecht 

te noemen, totaal 2 botjes de grootste van 35 cm ligt in de pan, de ander(18 cm) zwemt weer vrij 

rond.   Zondagmorgen 15 mei samen met Ed (# 352) gevist in de waterweg aan de zijde van de 

Manege in Maasluis gevist van 06.00 uur tot 11.30 uur, Ed had 2 gulletjes en die zwemmen weer, 

ikzelf had 3 gulletjes(2 maal 38 cm, 1 maal 36 cm) en deze zijn verdwenen in de diepvriezer. Zoals 

jullie zien heel veel visuurtjes aan de waterkant doorgebracht, maar de vangsten zijn nog niet echt 

super....... 

 Richard # 790 

Met Boris de Hond natuurlijk.................... 



  

Vrijdag 14 mei j.l. naar de Pier van Hoek van Holland gereden om de eerste zeebaars van dit jaar te 

vangen. Om het verhaal kort te houden. De vangst was drie keer niets. Er werd op tien vissers zegge 

en schrijven twee baarsjes gevangen. Omdat, als je niets vangt, je de neiging hebt om steeds dieper te 

vissen heb ik overigens nog wel voor een vermogen lood verspeelt. Dit stukje Nederland is dan ook 

volgens mij het zwaarste deel van dit land. Volgende week vrijdag 20 mei bij het ankervissen met de 

Johanna Cornelia uit Stellendam maar proberen om de platvis aan de lijn te krijgen. Er waren nog 

redelijk wat plaatsen vrij dus als er nog Eurovissers zijn die willen ankervissen dan wordt het nog 

gezellig. 

  

groeten, 

  

John (nr.261)  

  

Helaas is het een beetje laat geworden met het inzenden maar ik heb nog een bericht voor je van 7 mei, 

de P&S Beet Westlandtrofee... 

  

  

Zaterdag 7 mei was het weer vroeg dag... Erik had me voor vandaag uitgenodigd om met Gilles, Henk 

en Janet mee te vissen in een korps voor de Beet Westlandtrofee, want Arjan zou die dag pas terug 

komen uit Denemarken. 

's Morgens vroeg door Gilles opgepikt in Tilburg en op naar Ter Heijde. Eenmaal daar aangekomen 

bleek dat Henk en Janet al aan de koffie zaten. Ondertussen nog wat bijgepraat met andere Eurovissers 

die voor andere korpsen visten. 

  

Rond een uur of kwart voor negen was het tijd om met de platte karren naar de stek te gaan. Eenmaal 

daar aangekomen leek de moed me wel in de schoenen te zakken. Voor mij lag een enorme kom met 

water, ontzettend ondiep, ik zou het dus met botjes moeten doen als ik ze kon vinden. Vier plaatsen 

verder naar rechts bestond kom niet meer en konden de vissers die daar stonden tussen de 50 en 70 

meter verder naar voren. 

Na het beginsignaal maar met een feeder begonnen, om die kom af te zoeken naar een verdwaald 

botje, want de branding kon ik nauwelijks halen. Na een uur of twee waren er aan de rechterkant al 

enkele botjes gevangen, niet veel, niet groot, maar voldoende om van de nul af te raken. 

In de verte was al duidelijk dat we het niet erg droog zouden houden, en enkele minuten later daalde 

dan ook en mooie stortbui over ons neer, die de wind aanwakkerde van een prettige 2 naar een minder 

prettige 7. Hierin bleek mijn geluk te liggen door de aanwakkerende NW wind bleek er meer water (en 

vis) over de zandbank heen te worden geduwd, de kom in. Vlak na de buis wist ik dan ook mijn eerste 

botje van 24 te pakken op de strandstok, weg nul!!! Een half uurtje later werd deze gevolgd door z’n 

grote broer, weer 32 cm erbij. Daarna was het ff gedaan met de vangsten. 

Zo’n 25 minuten voor het eindsignaal werd het weer eens tijd om mijn aas te verversen. Tijdens het 

binnendraaien voelde het weer wat zwaarder als alleen lood dus ik hoopte er het mijne van, maar deze 



keer hing er een torretje aan. Na opnieuw te hebben ingegooid nog maar ff staan ouwebeppen met de 

buurman, totdat ik vond dat het tijd was voor de laatste inworp, dus nog een keer binnendraaien, 

Verrek, weer zo’n zware lijn, het zal toch niet…… En ja hoor, zelfs twee gulletjes werden het strand 

opgesleept. Mijn buurman was ondertussen ook bezig met gulletjes op de kant te trekken. Met nog vier 

minuten te gaan vond ik dat ik nog bet een keer een worpje kon wagen, snel ingegooid en de vis laten 

meten 31 en 36, zeer zeker de moeite waard. Luttele seconden was moest ik binnendraaien, want het 

eindsignaal was gegaan. Gelijk na de eerste slagen voelde ik al dat er weer vis aanzat. Het bleek 

WEER een gulletje te zijn, deze keer 27 cm. Ik mocht wel zeggen dat ik erg tevreden was met mijn 

vangsten… 

Van de rest van mijn korps wist ik helemaal niks, het bleek nl. dat m’n telefoon niet werkte, dus moest 

ik wachten tot we terug waren. Erik zag ik nog voorbij komen en ik kon hem vertellen dat ik het dus 

goed had gedaan. 

  

Toen begon de grote ELLENDE, het wachten op de prijsuitreiking…. En dat heb je er een paar 

eurovissers bijzitten die harder rekenen als ik vroeger op school om toch maar een 5,5 gemiddeld te 

staan. Zitten diezelfde personen je ook nog flink op te butsen dat je vakwinnaar bent geworden…. 

Uiteindelijk werd er begonnen met de prijsuitreiking….. voor de korpsen. Samen zaten we al, een 

plaats bij de eerste tien zou heel leuk zijn (van de ± 40). Er werd terug geteld van de 25e naar de 

1e plek. De 10e hadden we niet, de 9e en de 8e ook niet. Zo ging het ook met de 7e en de 6e, Dan 

beginnen we nu met de prijzen werd er omgeroepen….. De 5e plek, met 59 korpspunten, De 

Eurovissers!!!!! Ik mag wel zeggen een verrassing waar ik totaal niet mee bezig was geweest, maar 

zeker een opsteker. We mochten naar voren en konden voorhoofdslampje ophalen. De rekenaars weer 

aan de slag… Tja Jeroen moet wel eerste zijn Janet tweede, en zo ging het door. 

Hierna volgde de uitreiking voor de deelnemende dames, Janet mocht haat pakketje op komen halen… 

De prijsuitreiking voor beste dame, Janet mocht nogmaals naar voren, rekenaars weer aan het werk. 

Toen kwam eindelijk de indivuele prijsuitreiking voor de mannen… Vreemd maar waar Arjan 

Rijnsberg won de wedstrijd met 221 cm. Zo had ook de nummer twee 221 cm , maar die had minder 

vissen, daarom tweede (grotere vissen dus). Toen we eenmaal bij de 5 plek aangekomen waren, 

hadden we alle vakken gehad, behalve het mijne, vak B…. En dan hoor je ineens je naam, wel leuk, 

maar toch een beetje vreemd. Vijfde plek van zo’n 195 man, raar, maar wel ongelooflijk blij en trots… 

Ik mocht nog iets moois uitzoeken, maar dat was eigenlijk niet van belang, VIJFDE, maar goed ik 

koos voor een Ron Thompson Turbolizer beach 5.00 en Okuma longitude molen. 

Janet bleek 27e te zijn geworden en mocht dus inmiddels voor de vierde keer naar voren komen om 

een prijsje op te halen (volgens mij deed de organisatie dat express) en ook Gilles deed nog heel goed 

mee met zijn 30e plek. De plaatsing van Erik en Henk wist ik helaas niet, maar de complete uitslag is 

altijd welkom. 

Al met al een dag om niet snel te vergeten, en ik hoop dan ook dat we de volgende keer weer zo’n 

resultaat eer zetten. En één ding wil ik niet vergeten, ik wil graag Gilles en Erik bedanken voor hun 

hulp. 



Tot de volgende keer!!! 

 

 



 
 

  

Groetjes Jeroen 

 

  

ik ben van de week voor het eerst dit jaar eens wezen vissen in zeeland eens kijken of de tong er al 

was 

en ja hoor daar zijn ze al te vangen. ze zijn alleen nog niet erg groot de vangst die avond bestond uit 

  

 5 tongen 4 van 26-27cm 1 van 38cm 

11 gulletjes 30-35 cm 

 1 bot 39cm 

 2 gr steenbolken 

 1 scholletje 

 1 zeebaars 30 cm 

 1 drie draderige meun 25 cm. 

 1 super grote noordzee krab 

een leuke vis avond gehad binnenkort nog eens proberen daar. 

gr rob 419 en edwin 820 

  



Vandaag geprobeerd om een geepje te vangen nabij Zierikzee. En ondanks de sterke stroming van 

opkomend tij (en de oostenwind) hebben we vele gepen gevangen. Ook veel vissen net niet binnen 

kunnen halen, en ook nog eens veel  missers. Stukjes geep of zager maakte niet uit, allebei vingen 

even goed. We hebben twee slikkers mee naar huis genomen, de rest zwemt weer lekker  rond Lekker 

een paar uur gevist met een heerlijk zonnetje. 

 

Groet, 

 

Huut #505 

  

  

Vangstbericht woensdagavond 11 mei. Door omstandigheden zijn we deze week bij wijze van 

experiment op woensdagavond gaan vissen i.p.v. op donderdagavond zoals gebruikelijk is voor ons. 

Het experiment is ons slecht bevallen en ik denk niet dat we het zullen herhalen. Om ongeveer 18.30 

uur kwamen Rob en ik aan op de stek aan de landtong, even later gevolgd door de familie Hubbers. 

Het was inmiddels HW, dus we visten met afgaand tij. Dit is verre van optimaal, maar wat moet je 

dan, thuis blijven? Omdat het nog licht was, begonnen we met één hengel, behalve Koos die dacht met 

twee hengels zijn kansen op vis te verdubbelen. Maar er zat helaas geen vis in de buurt, dus 

krabbemans had weer een goede avond. Uiteindelijk wist ik toch een zeebaarsje te vangen van 

ongeveer 25 cm. Daarna zijn we naar het havenhoofd van Maassluis gereden bij het huisje maar dat 

was helemaal een ramp. Gezien de sterke stroming moesten we dicht onder de kant vissen waardoo r 

veel lijnen verloren gingen door vastlopers. Ook hier kwam geen enkele vis naar boven. Gelukkig 

bood het zicht op de sterren enige troost. 

  

Groeten, 

  



Rob #50, Koos #147, Bjorn #152 en Michiel #164 

  

  

Hoi Marcel, 

 Nog bedankt voor de mooie stek. We hebben leuk gevist."Slechts"vier onderlijnen verspeeld. We 

hadden zes gulletjes, een leuke en een steenbolk dus niet echt verkeerd. Anderen hadden weinig of 

niets dus we deden het niet zo slecht.Prachtige plek om te vissen. 

Wanneer gaat de tong weer beginnen? 

Kom binnenkort wel weer even langs! 

  

Groetjes Edward 

  

Vrijdag 6 mei samen met Ed(#352) en zijn maat Fred in de Dintelhaven gaan vissen, stek verkennen 

noemen ze dat, over een kleine twee weken probeer ik mijn eerste westrijd daar te gaan vissen en ik 

wilde wel eens weten hoe het èèn en ander daar in zijn werk zou gaan, we hebben gevist van 19.00 uur 

tot 00.30 uur(LW 22.30uur), met dus dezelfde conditie`s als op 21 mei aanstaande. 

Ik viste met zagers wat volgens Ed geen goede keuze was, dat bleek dus ook het geval, zij haalden 

enkele botten naar boven op lekkere dikke pieren, toe ook ik een aantal van die dikke jongens had 

overgenomen was voor mij ook een mooie bot weg gelegd. Al met al een zeer leerzame avond gehad 

en een redelijke vangst.... 

Richard(#790) 



En Boris de waakhond..... 

  

  

Nadat de wrakkentocht van zaterdag in verband met de wind geen doorgang kon vinden wilde ik in het 

weekeinde toch nog even naar het zilte om een hengel uit te gooien. Volgens de weersvoorspellingen 

zou het op zaterdagavond het minst waaien met een, voor korte duur, voorspelde windkracht 3 - 4 aan 

de kust. De stoute schoenen maar aangetrokken en op zaterdagavond naar de PPGB gereden. En 

inderdaad, er waaide een matige wind uit het WNW. Een stek na de bocht uitgezocht zodat de wind 

schuin in de rug blies en er viel, zo bleek, uitstekend te vissen zonder dat je alles "stormvast" moest 

zetten. Ik heb er van 20.30 tot 00.30 gestaan en er stond nog een man of zes op de PPGB te vissen. 

Gevist met wapperlijnen van 50 cm en beaasd met zeepieren. Even zoeken naar de afstand waar de vis 

zat en nadat de eerste scholenbaars op de kant kwam, volgden er al snel meerdere. Naast een stuk of 8 

scholenbaarsjes (allen zo tussen de 25 en 35 cm), ving ik nog twee steenbolken en twee kleine 

gulletjes van tegen de 40 cm. Oja, ik ving ook nog een puitaal en een vals gehaakt zandaaltje. Toen de 

ebstroom er eenmaal uit was, was het ook gedaan met de visserij. Het laatste uur geen beetje meer 

gezien. Maar kortom, het was tegen de verwachting in prima visweer met nog een redelijke visserij 

ook!  

strakke lijnen, #487 

  

Zaterdag met vismaat Ruud en Wout gaan vissen in Zeeland op de zeebaars. 

Mooie branding op het strand, juiste wind en duikende sternen in overvloed dus moest er wel aasvis en 

dus mss wel baars zitten : Rammen met die mesheften........ . daar is het dan helaas ook bij 

gebleven.D'n baars zal ergens anders z'n kaske aan't volfretten zijn!!!!!! 

 

Groeten van de zotte mannen, Beerse 

Na met een korps ingeschreven voor de beet westlandwedstrijd verzamelden we om 08.00 in Ter 

Heijde in de viskeet.Janet,Erik,Gilles,Jeroen(die Arjan verving)en ikzelf.Na de koffie en het nodige 

bijpraten gingen we om 08.45 naar onze plaatsen waar de zon scheen en bijna geen wind.Ikzelf had al 

snel een gulletje en een bot, totdat de wind ging opsteken naar kracht 7 en de nodige buien toen 

hielden bij mij de vangsten op.Na terugkeer in de viskeet bleek dat eenieder van ons korps vis 

had.Jeroen was zelfs vakwinnaar en Janet was de beste dame met 5 vissen.Ons korps kwam op de 5e 

plaats en dat is niet slecht uit ong.40 korpsen.dus ondanks het slechte weer een geslaagde dag.gr 

Henk#394 

  

Maandag 2 mei, toen het ’s middags toch nog mooi werd maar even wat aas wezen halen om ’s avonds 

een hengeltje uit te gooien. Gekozen om naar de PPGB te gaan. Daar weet ik tenminste zeker dat het 

me niet te veel onderlijnen en lood kost. Om 21:15 de hengel uitgegooid en om 03:00 weer ingepakt in 

het begin was het niet bijzonder, een paar bolkjes, de hele avond regelmatig beet maar kreeg de vis 

niet te pakken. Wat later kwamen er nog twee ondermaatse gulletjes (cm of 30) en een baarsje van 

dezelfde lengte boven. Rond 02:00 uur kwam wat mij betreft de beloning van de avond 40 cm tong, 

terwijl ik eigenlijk al aan het inpakken was. Daarna toch maar even doorgegaan en nog een gulletje 

gevangen. Alles zwemt weer, behalve de tong. Al met al wat mij betreft een lekkere avond en reden 

om mijn eerste vangstbericht te schrijven. 

 Snor #712 



  

zondag 1 mei nog ff wat zagers opmaken die ik van m'n oude buurman wim had gekregen dus savonds 

om 7 uur nog ff naar de havenhoofden van scheveningen prachtig weer en weinig wind zou er al een 

tongetje te vangen zijn ? dus een klein haakje erop en gooien maar na enkele minuten staat de boel t 

klaperen enja hoor een flinke gul aan de lijn maar na bijna bij de blokken begeeft het kleine (t haakje ) 

het en de gul zwemt vrolijk naar z;n familie terug deze avond gevist tot half elf omdat het begon te 

regenen en ik geen pak bij me had de vangst 12 gulletjes waarvan de meeste weer zwemmen maar 

toch weer heerlijk bezig geweest. 

 groeten ton vreeburg koudekerk a/d rijn 

  

Maandag ochtend even een paar uurtjes wezen vissen bij de DSM met hoog water . Het eerste uur 

vingen we 2 mooie baarzen en een paar steenbolken, toen was het een tijdje stil en tenslotte pakten we 

een 2 mooie botten. En ondanks de regenbuien hadden we toch een leuke ochtend. 

 

groeten Melvin 

 

 

Afgelopen donderdag 28 april voor het eerst dit jaar wezen vissen met Rob en Koos. Als lokatie 

hadden we gekozen voor de Amazonehaven. Omstreeks 19.00 uur konden we de hengels optuigen en 

even later vlogen de beaasde haken het diepe water in. Als aas hadden we pieren en zagers. De eerste 

uren hebben we geen beet gezien, maar dat veranderde snel toen het donder begon te worden. 

Regelmatig kwam er een gulletje, steenbolk of wijting boven. Soms lag het lood pas net een paar 

seconden op de boden of de top stond al weer te rammelen. Toen het rond middernacht begon te 

regenen hebben we snel ingepakt en dat was maar goed ook, want het viel er goed uit. Rob had 1 

wijting, 2 steenbolken en 8 kleine gulletjes weten te vangen, waarbij eenmaal een triplet steenbolk. 

Koos had ook lekker staan vangen en had 2 wijtingen, 2 gulletjes en 6 steenbolken. Ik had uiteindelijk 

3 gulletjes en 5 steenbolken. Hoewel er geen grote vis bij zat, was het toch weer een zeer geslaagde 

donderdagavondsessie. 



  

 



 

Groeten, 

  

Rob #50, Koos #147 en Michiel #164 

  

Na alle positieve reacties toch maar weer besloten om een berichtje te plaatsen . 

Zondagmorgen even naar Zeeland Gepenland , gewapend met spinhengel en karperhengel een een 

paar ons kweekzagertjes en ja hoor........., weer 50 ers en 60 ers ( geen gullen deze keer , laat ik dat ff 

duidelijk stellen) . Ruud en ik hebben 2 stekken aangedaan en een 30 tal mooie gepen verzameld, 

waarvan alleen diegene die geslikt hadden mee gingen . 

Helaas op de 12 grams toby nog geen aanbeet gehad,want een geep op de lichte spinlat is toch wel 

kicken .........., dus allen verleid aan de kweekzager. 

Ik denk dat we de zware spinlatten bij hoek van Holland eens moeten gaan testen, maar we zullen eerst 

de boel eens moeten verkennen daar dus , tips zijn altijd welkom( héhé) 

 

groeten van een zot uit Beerse 

p.s : nog bedankt voor alle positieve reacties, stelletje Meppers 

  

Vandaag, Zondag 1 mei met het overgebleven aas van Donderdagavond naar de pier van HvH gegaan. 

08:46 HW, dus lekker rustig daar.  Drie uurtjes gevist van twee uur voor HW tot één uur na HW. 

Helaas trok de ZO-wind sterk aan, zodat het werpen tegen de wind in, voor mij althans, niet mee viel. 

Vier ondermaatse Gulletjes gevangen en één Bolk, die allen weer zwemmen. Twee mooie scharren 

zijn met me mee naar huis gegaan. Om Tien uur werd het druk op de pier en heb toen ingepakt. Leuk 

gesprek gehad met Roy uit Den Haag, een serieuze zoet-en zoutwater visser, die ik onze Site heb 



aanbevolen voor stekinfo in de regio. 

 

Groeten Rob#50 

  

  

Vrijdag 29 april werden we getrakteerd op een fantastisch weertje, zodoende met Sjaak #2 rond 16.30 

uur richting Maasvlakte gereden, om de kunstaas-spieren los te gaan gooien. Terwijl het water goed 

hoog begon te worden en we al verscheidene kunstaasjes hadden geprobeerd, besloot ik een stukje te 

gaan lopen om zo evt roofvis te gaan zoeken. Stiekum droomde ik al een beetje van een mooie 

zeeforel, ik hoorde vd week dat daar afgelopen zaterdag een mooie van 63 cm gevangen was. 

Plotsklaps was het kaboem, en de slip begon te gieren, mijn hartkleppen evenzo ! 

Voor het eerst dit seizoen een aanbeet op kunstaas, wat zou het zijn, hij bleef onder water. Voor de 

kant boven, lieten de oprgerichte stekels geen twijfel meer, en een mooie baars van 50 cm kwam op de 

kant. 



 

Sjaak kwam snel mijn kant op maar we hebben daarna geen beet meer gezien. Toen zijn we elders nog 

met aas gaan vissen op de maasvlakte , hetgeen torren en wijtingen opleverde, echter geen enkele 

platvis. 

Genietend van het panorama en heerlijke weer, zijn we rond 23.00 uur gekapt. 

 

gr en succes 

Leon #1 

  

Hallo medevissers, 

 

Hier een vangstberichtje van Ferry#830 en Jan#481. We hebben donderdagavond 28 april een 

hengeltje uitgegooid aan de Maasvlakte. We hadden gekozen voor het strandje tussen de Stenen 

Glooiing en PPGB. Vol goede moed kwamen we om 18.00 uur op onze stek aan.  De wind was matig 

uit het ZW dus lekker in de rug. Als aas hadden we zowel leeglopers als kweekzagers van Hengelsport 



(Ruud) uit Zuidland, en deze waren weer perfect! Onderlijnen te water gelaten, emmer gevuld met 

water, koffie ingeschonken en we waren er helemaal klaar voor. Maar de eerste aanbeet liet wel even 

op zich wachten. Na ongeveer een uur haalde Ferry zijn eerste scholenbaars uit het water. Er zouden er 

nog meer volgen. Ferry had al reeds 4 vissen gevangen en ik stond nog op 0!! Ferry voorspelde dat ik 

tussen 8.45 en 21.00 uur mijn eerste vis van de avond zou vangen. En Ferry kreeg nog gelijk ook! 

gelukig! Om precies 8.46 kreeg ik een mooie aanbeet en een zeebaars van cm 35 cm melde zich. Vlak 

daarna ving ik ook een nog mooie bot. Ferry vond dat hij dat beter kon en ving een mooie zeebaars 

van ca. 40 cm!.(een persoonlijk record!) Daarna werdt het een beetje rustig. We waren er eigenlijk 

vanuit gegaan dat zodra het ging donker was de vis wel meer zou gaan azen en bijten, maar dat liet 

nog even op zich wachten. Mijn vaste vismaat Kees#482 die deze keer niet mee kon(we hebben je wel 

gemist Kees!) belde toch nieuwsgierig om 22.00 om te vragen hoe het ging en het toeval wil dat vanaf 

dat moment de vis goed ging bijten. We zijn doorgegaan tot ca. 23.30 en hebben in die 1,5 uur nog 

goed gevangen. Elke worp leverde vis op. Ferry verspeelde vlak onder de kant nog een mooie vis 

(waarschijnlijk gulletje) en baalde daar stevig van. Maar that's all in the game zullen we maar zeggen. 

Om 23.30 was het aas nagenoeg op en was het ook tijd om ermee te stoppen. We hebben die avond 

van alles gevangen: Bot, schol, gulletjes, zeebaarsjes, nog verschillende wijtingen waarvan enkele 

mooie en 1 steenbolkje! Al het kleine grut zwemt weer natuurlijk. Al met al een geslaagde visavond 

met een goede eindsprint. 

 

de garoeten en veel visplezier 

 

Jan# 481 

  

  

Donderdagmiddag/avond 28 april gevist in de buurt van de stormvloedkering in de waterweg. Met 

opkomend water was het sporadisch beet maar na het draaien van het tij was het ingooien en hangen. 

In eerste instantie met zeepieren gevist waarop ik een 12-tal ondermaatse gulletjes en stinkbolken 

ving.   Toen de pieren op waren ben ik begonnen met het vissen met zagers. De aanbeten van gul 

waren meteen weg en werden platvis aanbeten.   Echter vanwege die klote richels of weet ik veel wat 

daar op de bodem ligt een boel vis verspeelt en ook lood met onderlijnen. Als ze daar ooit gaan 

baggeren dan zullen ze vermoedelijk wel zwaardere kranen moeten gaan gebruiken.........   In 5 uurtjes 

tijd een dertigtal vissen kunnen haken waarvan alleen 3 mooie schollen mee zijn gegaan om verder te 

zwemmen in braadboter. 

  

Groeten uit Woerden 

  

maandag 25 april eerst 's middags naar de amazonehaven geweest, daar gevist van 14.30 tot 17.30 uur, 

hoogwater.  geen stootje gezien. daarna verkast naar de stenen glooing, toen de duisternis inviel kwam 

het redelijk los. de  vis moest wel van ver komen (tenminste, voor mijn doen dan), de vangst: 2  botjes, 

een zeebaarsje, 3 gulletjes en 6 wijtinkjes. gevist met pieren. al  met al een lekkere avond, heerlijk 

droog weer en nog een bezoekje van onze  vriend de zeehond..... 



 
groet arie #735 

 

Afgelopen zondag ff gaan kijken naar de Brouwersdam om wat haring te verschalken , nou dit is NIET 

gelukt : ik had een pekelharing en een maatjesharing, en mijn maat viste bot.( we waren net te laat 

want de emmers van de meeste zaten tjokvol) 

Daar de haringvisserij onze visserij niet is , maar ja , je doet het gewoon een keertje in een jaar , maar 

met de spinlat op pad op zoek naar geep maar die bleek nog niet thuis te zijn. Alhoewel de K....TE 

dreggers er een hoop uit STROOPTEN, BANDIETEN ............. !!!! 

Oooo ja .... nog ff vermelden dat je van deze 2 Zuiderburen geen berichten meer zult ontvangen , er 

wordt danig de spot gedreven met ons door..........en we voelen ons daar niet echt lekker bij. Het is wel 

jammer want ik had de site net ontdekt........ . Spijtig dat er blijkbaar een minder fortuinlijke hengelaar 

zijn gal blijft spuwen en we laten ons dan ook niet meer belachelijk maken .  

Echte rammers weten wel beter................( volgend jaar gaan we voor dikke 70 ers, héhé ) 

 

Het laatste vangstbericht van Dave en Ruud, Zuiderburen ( Beerse) 

  

Hallo allemaal, 

Di. 26 April weer eens vanuit het Gelderse Doesburg naar de kust gereden om lekker te gaan vissen. 

Na het aas opgehaald te hebben in Oost-Voorne zijn mijn vismaat en ik naar de P.P.G.bek gegaan. Wij 

hebben gevist van laag tot 3 uur na hoog water, 2 pers. 4 hengels, en ook nog de spinner gebruikt 

Resultaat,,, 0 komma 0 vis zelfs geen aanbeet gehad en ook geen last van krabben het aas kwam bij het 

inhalen weer netjes op het droge. We hebben veraf, onder het kantje, en van alles geprobeerd en 

vragen ons af, wat doen wij verkeerd??? De afgelopen winter was het ook al niet best op deze stek, of 

zou het vele baggeren van invloed zijn? In eerdere jaren hebben wij hier toch leuk vis gevangen!! 

Affijn,, weer 400 km. voor niets gereden. Wij wensen andere vissers meer succes toe 

  

Vangze, Gerrit en Ab. 



  

In aansluiting op mijn vangstbericht van gisteren meld ik dat ik vandaag 26 april de scooter heb gepakt 

en weer naar HvH ben gegaan met het hoge water. De vangst bestond weer uit een aantal kleine gullen 

en onverwacht een mooie zeebaars van 40-plus cm. Gaf met de snelle instroom van het water een 

leuke sport. Wel leuk als je de kunstaas werpers hard ziet werken met 0 resultaat. Alles weer gevangen 

aan een lange dwarrellijn en haak no 1, maar vandaag op kleine zagertjes, welke ik zaterdag 

van  Timo# 220 had gekregen. Timo bedankt nog! En........alle vissen zwemmen weer!  

 
Groeten Rob#50. 

Vandaag dinsdag 26 april weer eens naar de brouwersdam gegaan om een harinkje te vangen en 

misschien zelfs al een zeebaarsje. Helaas was de sluis weer eens dicht. Aan de binnenkant werd 

sporadisch een harinkje omhoog  gehaald. Aan de buitenkant zat het vol met geep. Ze bijten nog niet 

op je  kunstaas of gewoon aas. Toch stonden er een tiental figuren met dreggen en 9  haaks 

haringpaternosters deze beestjes uit het water te slaan. Vervolgens  klakkeloos de beestjes levend 

achter zich gooiend en daarna verder vissen.  Ik heb er honderden boven zien komen. T'is triest om het 

te zien want het  heeft niets met vissen te maken. Het is mij niet gelukt om een haring of baarsje te 

haken. 

 

Groet, 

 

Huut #505 

  

Vrijdag s'avonds 22 April met men broer gevist rond het lage water bij Domburg. Resultaat na 4 

uurtjes vissen: 6 kleine zeebaarsjes, 1 gulletje,  een kwabaaltje en een slibtongetje. Zaterdag s'avonds 

weer geprobeerd, een paar honderd meter verder. Helaas was  het hier helemaal stil. Toch een mooie 

tong van zo'n 35 cm gevangen. Het  beestje zat nog vol met hom/kuit (ik dacht dat ze inmiddels al 

afgepaaid  waren) 



 

Gr, 

 

Huut  #505 

 

Dinsdag 19 April s'ochtends naar de de brouwersdam gegaan om een harinkje te vangen. Helaas was 

de sluis dicht, dus geen haring te bekennen. S'middags 3 uur in de waterweg gevist rond hoog tij bij de 

kering.  Helemaal  geen beetje gehad, totdat mijn lijn op het laatste moment ineens slap 

hing.  Verbazing alom: het was een of ander karper van zo'n 45 cm. Een verderop  staande visser heeft 

een fotootje gemaakt en zou het naar me toe sturen.  Helaas tot vandaag nog geen foto gekregen, dus 

k'weet niet wat het geweest  is. 

 

Gr, Huut. 

  

  

Gisteren 25 april met het overgebleven aas van de Bottenmeppers-meeting naar de Waterweg 

getrokken (HvH). Gevist van twee uur vóór HW tot ca één uur na HW. Het was bijna bij iedere worp 

raak. Helaas allemaal ondermaatse Gulletjes en een enkele Wijting. 

Gevist met een lange wapperlijn, haak no. 1 en één hengel. Jammer te zien dat de meeste 

"sportvissers" ook de ondermaatse visjes bewaren. Alsof er geen druk op de Kabeljauw stand staat. 

Excuus: ze gaan toch dood.  Heb hier zelf niks van gemerkt, alle ondermaatse zwemmen weer. Als je 

maar geen te kleine haak neemt. Ze schoten als een speer weer het diepe in, behalve eentje, maar die 

werd door een Meeuw verorberd. Heb zelf twee 40 plussers meegenomen, wel niet groot , maar je 

staat daar toch voor een visje. Ga vandaag weer:   

 
Groeten Rob#50 

  

  



Zaterdag 23-April hebben Frank en ik de hengels maar weer eens de hengels gepakt en naar de 

Landtong getogen. Om 08.30 uur ter plaatse, een uur na laag water. 

Om 15.30 was het hoogwater gepland dus we dachten die 7 uur pakken we lekker mee. Het zonnetje 

kwam lekker door maar in de temperatuur hadden we ons goed vergist, gewoon fris dus met een 

briesje uit het Oosten. Na drie uur nog geen stootje gehad, en de berichten hier waren wel zo goed.... 

Toch volgehouden en we werden beloond..de wind ging liggen en het werd een aangename lentedag... 

Helaas bleef het hierbij en we zijn om 15.30 uur huiswaarts getogen met alleen een bruine kop en 5 

ons aas armer..voor de rest was het knudde. Even verderop was er een bot-wedstrijd (of is het nou but-

wedstrijd), toch maar ff vragen of daar al wat gevangen was en ja hoor..25 deelnemers hadden precies 

helemaal niets.. 

Jullie begrijpen het al, wij zijn even genezen. 

  

Houtman en Leentvaar 

  

Beste vissers, 

 

Ik ben afgelopen zaterdag  weer naar Maassluis gereden om te kijken of ik dan eindelijk die GUL van 

60+ eens kon vangen.  Eerst effe pieren en zagers gehaald bij Rinus (Eagle Hengelsport). Het aas zag 

er weer goed uit. Dus daar kon het niet aan liggen. Om 15.00 gearriveerd, 1 uur voor hoog water. Het 

stroomde wie de hel. Wederom gevist met een lange wapperlijn haakmaat 3/0. De andere hengel was 

voorzien van een paternoster met rode bezemafhouders met kleine haakjes. Ik had namenlijk gehoord 

dat de tong zich een paar keer heeft laten zien in Maassluis de afgelopen week. Dus ja, waarom dan 

niet proberen. De eerste 3 uur geen stootje gezien. Wel veel last gehad van die groen/bruine k......zooi! 

Dan eindelijk kreeg ik een paar klappen op me top. Slaan en..................... onderweg onthaakt.  

Daarna tot 19.30 geen stootje meer gezien. Aangezien ik nog aas heb gehad van vissers om mijn heen, 

die trouwens ook niks vingen heb ik het pondje genomen naar Rozenburg en ben ik naar de ppgb 

gereden. Ik ben doorgereden tot bijna het einde. Daar waar de weg naar beneden gaat. Om 20.15 de 

eerste hengel ingegooid. Het zou om +- 23.30 laag water zijn. Tijdens het optuigen van me 2de hengel, 

EINDELIJK beet op me eerste. Een gul gevangen van bijna 20 cm. Hehe. Toen het donker werd kreeg 

ik regelmatig beet. Niks groots, maar toch, er kwam in ieder geval vis naar boven.  Naast me stonden 2 

Belgen. Deze heb ik 2 leuke gullen zien vangen, volgende keer even wat tips vragen hoe zij dat toch 

doen. 

Ook kregen we nog een uurtje bezoek van een zeehond. Ook eens leuk om mee te maken. Ik heb 

doorgevist tot 02.30 en toen vond ik het wel welletjes. 30 min. voordat ik wegging kwam dan eindelijk 

ook bij mij een maats gulletje op de kant. 38 CM. Aangezien ik zijn broertjes en zusjes al had 

teruggestuurd heb ik dat met deze ook maar gedaan. Ik kan het toch niet maken om zo lang weg te 

blijven van huis en met 38 cm thuiskomen. 

Tot volgende keer, 

 

Damian 

  

  

zaterdag 23-04 eerst zagers gehaald bij Eagle op de pleinweg daarna direct naar de maasvlakte 

gereden. 

Even bij de uitlaat van de centrale gekeken maar daar vingen ze een enkel klein baarsje.Daarna door 

naar de stenen glooing 1200 uur aangekomen (laag water) het eerste uurtje geen beet gezien maar zag 



dat de aalscholvers zeer regelmatig met veelal platvis naar boven kwamen. Dit gaf de burger moet en 

toen de stroming er goed in kwam kwamen de aanbeten ook. wel veel missers maar uiteindelijk toch 

nog 5 mooie botten weten te vangen. gevist van 12.00 uur tot 16.00 uur. 

groeten dennis 

  

Hallo vissers 

Nog içs een berichtje van mij,deze keer niet possitief 

22 naar april gaan vissen tot ongeveer 24H00 op PGB gewoon niks en de medevissers tot ik 

verstrok  ook slecht of niks.Oh ja nog is bedankt aan de medevisser waarvan ik zijn rest aan aas 

kreeg.Ik heb dit zoals het past bij mijn vertrek al mijn rest aan aas ook doorgeven aan een andere 

visser. 823#.  Waren die slechte vangsten nu te wijten aan de gedraaide wind of wat zou het niet 

weten.Was het een slechte tij.ik denk niet de tij het was volle maan.Hadden de vissen een snipperdag 

vind dan wel dat ze mogen verwittigen. luuuuuuukes 

 

Albert ,magda en andy.  

  

Vrijdag 22 april (van 21.00 uur tot 2.30 uur), 

 

Met Danny (#555), Dennis (#662), Leon, Cor, Rob en Maurice gevist in het Beerkanaal achter de 

Nerefco. Gevist met zagers en pieren. Rob en Maurice vertrokken al snel naar de landtong. Een kennis 

die met hen meekwam kon daar niet goed staan vanwege de gladde blokken. Ik weet niet of ze op de 

landtong nog iets hebben gevangen. Met de rest hebben wij doorgevist en met regelmaat kwam er bij 

iedereen gul boven. Bij elkaar geloof 11 stuks. 2 Stuks onder de maat, de rest zo'n 40 cm. Leon ving 

een gulletje met als leuke bijkomstigheid dat deze net een minipaling achter zijn kiezen had. Ik was 

vandaag de gelukkige die er ook nog 1 uithaalde van exact 50 cm en 1 van exact 60 cm. Deze grootste 

werd geparasiteerd door een rivierprik zoals je kunt zien. Deze rivierprik zwemt trouwens weer vrolijk 

rond, hahaha.  

De gul ook, maar dan in diamant. Want, zoals wij altijd zeggen; "alles uit de frituur is goed!" Voor de 

rest geen enkele weiting gezien. Wel kwamen er nog een stuk of 5 bolkjes omhoog. Leuke avond met 

goede vangst. 



 

 



 
Groeten Stephan (#590) 

  

Dinsdagavond 19 April met Philip#773 en zoon Patrick,van 19:00 uur tot 03:00 uur in de kom/bocht 

van de stenenglooiing en het strandje staan vissen.Met de eertse twee uren slecht weer,bleef de vis ook 

weg. Toen het eenmaal donker was kwam de vis ook regelmatig.Ze gingen het pas doen een uur voor 

hoog water,01:40 uur hoog. Met als resultaat.Philip twee gullen,waarvan 1 was 45 cm,en twee botten 

van 1x40 en 1 x 35 cm,en verder ondermaatse, die zwemmen weer.Patrick had drie ondermaatse 

wijtingen.En ondergetekende had 6 botten waarvan de grootste 37cm was,en ook een paar 

ondermaatse,wijtingen en botten,die zwemmen ook weer. Voor de 1 een slechte avond/nacht,en voor 

de ander toch een goede. 

 

Jos#774 en Philip#773 

  

Dinsdagavond van 22.00 uur tot 02.00 uur ff gaan vissen ter hoogte van paal 0 in de Waterweg, 

diverse kleine soorten vis gevangen, verder 3 maatse gulletjes(32,34,35 cm) en een  wijtingkje van 28 

cm. Wel diverse grotere aan de lijn gehad maar helaas kan ik deze blijkbaar niet “landen”, gevist met 

zagers die gehaald waren op zondag jl, maar deze waren wederom van een zeer goede 

kwaliteit(bedankt Rinus van Eagle Hengelsport).   

Richard #790 

(met natuurlijk Boris de hond) 

  

  

gisteren avond wezen vissen in de waterweg lekker weer weinig wind de vangst was niet erg veel maar 

dat kwam dat er nagenoeg geen stroming in het water zat slechts 48 cm verhoging (doodtij) toch nog 9 



gulletjes gevangen 1 van 58.  3 van 40.  2 van 35 .3 van 30 cm (alleen die van 58 meegenomen) ook 

had steve nog een keer verschrikkelijk hard beet de hengel vloog bijna uit zijn steun dit bleek een zeer 

mooie paling te zijn van 70 cm de eerste van het seizoen. al met al toch een leuke avond gehad. o ja de 

paling zwemt ook weer vrolijk rond. 

 
 gr rob419 en steven 

  

Zaterdag avond 16 april op de pier in HVH wezen vissen. 

Gevist van 18.00 tot 22.00 uur, hoog water om 20.50uur. gevist met wapperlijntjes van 0.5 en 1.0 

meter voorzien van pieren. Vangst was niet echt super, vier gulletjes gevangen tussen de 20 en 30 cm. 

Gr Bert #168 

  

  

vandaag 16-04 wezen vissen op de papegaaienbek. 

 gevist van 6:30 tot 11:30 de vangste waren niet best .  in totaal 6 wijtingen en één mooie 

zeebaars   het was al een trieste dag vanwegen de slechte vangsten maar het werd nog veel trieste 

allemaal.  halverwege de sessie spoelde er ineens een groot net aan met allemaal nylon er omheen 

gewikkeld.  ik denk dat het net wel 2meter was.  dus wij het uit het water gehaald zoals het moet want 

we willen allemaal geen rotzooi op het strand en in het water.  maar dat ding was loot zwaar dus wij 

keken eens goed naar dat net.zat er gewoon een dooie zeehond in dat net .  het was gewoon een net 

van een stroper want het stelde gewoon niks voor.  toen hebben we maar contact op genomen met de 

havenpolitie.  en die zijn komen kijken en zouden iemand sturen voor het te laten verwijderen.  want 

dat gaat natuurlijk vreselijk stinken en wat denk je van het ongedierte.  dat zulke dingen nog gebeuren 



is echt niet normaal.  

 

 groetjes en vangste richard#713 en piet #751 

  

Vrijdag 15 april (van 19.00 uur tot 0.00 uur), 

 

Met Danny (#555) gevist in het Beerkanaal. We gebruikten 1 hengel per persoon, als aas zagers en 

pieren en als systeem schuivend lood op ongeveer 100 cm hoogte van de onderlijn of een onderlijn 

met twee lange wapperlijnen. Met enige regelmaat kwam er steenbolken, weitingen en gulletjes boven. 

Echter zo'n anderhalf uur na HW (21.30 uur) kwam het echt los en hebben wij tot 0.00 uur bijna aan 

een stuk door gulletjes (36-40 cm) en weitingen (waaronder een aantal forse 30+ers) staan trekken. 

Opvallend was dat vis voornamelijk dicht onder de kant gevangen werd. Zo'n 20 tot 35 meter uit de 

kant. Op een gegeven moment kreeg ik een enorme aanbeet waarbij de hengeltop krom bleef staan. 

Tot mijn grote verbazing hing hier een paling aan, na meting 65 cm!!! Lachen toch, dit was wel het 

laatste wat ik op dat moment had verwacht, in deze tijd van het jaar al?!!?. Toen we vertrokken 

constateerde Danny dat 1 maatse weiting pleite was die bij zijn auto lag!!! Wat bleek, een rat was 

ermee vandoor gegaan, Hahaha. Op de foto zie de weiting die gestolen werd! Al met al een zeer 

geslaagde avond. 



 

 



 
Groeten Stephan (#590) 

Vrijdagavond weer gaan meppen in de Waterweg,lekker weertje,afnemende wind en weer een mooie 

portie vis; enkele mooie 60 ers en mooie 50 ers maar ook weer een reeks torren die het niet konden 

laten de goed met pieren gevulde 6.0 haak aan te vallen .( geen aantallen en geen centimeters dit keer 

om sommige hengelaars niet tegen het hoofd te stoten , er zijn er toch die es moeten aannemen dat er 

toch vissers zijn die wel " af en toe" een leuke gul pakken........... ) 

 

Helaas heeft ook nu weer de vis een paar keer gewonnen,maar dat hoort er gewoon bij zullen we maar 

zeggen . We gaan ons gulseizoen daar bij jullie stilaan afronden : de scheefsmoelen , langsnavels en 

stekeldragers in Zeeland wezen hierbij gewaarschuwd !!!!!!!!!!! 

 

Vriendelijke groeten van Dave en Ruud, Beerse 

  

hallo vissers 

  

Dinsdag avond 12/4 naar pgb, na wat pech met hengel en molen.Toch nog wat kunnen boven halen. 

Ondermaatse gulletjes,wijting met soms een mooie en  een bot.Er stonden nog wel vissers maar raar 

genoeg toch weinig vangstberichten over die dag te lezen.Er valt hier goede informatie te bekomen 

maar weinig word doorgegeven.Of zie ik dat verkeerd. 

  

Groetrjes Albert magda en andy 

  



823# 

  

  

Hallo Eurovissers, 

Nadat Ahoy hengelsport dinsdagmiddag had gebeld dat mijn hengel was voorzien van nieuwe ogen en 

klaar lag om opgehaald te worden, dit na mijn werk maar gelijk gedaan. De hengel zag er weer perfect 

uit. Als je er dan bent, begint het toch weer te kriebelen en daarom gelijk maar wat pieren 

meegenomen om 's avond nog even te gaan vissen. De afgelopen maanden had ik alleen maar op gul 

gevist, altijd in de Waterweg en met grote haken, dikke lijnen etc. Ditmaal wilde ik weer eens wat 

anders en daarom gekozen voor de Papegaaienbek waar ik al lange tijd niet was geweest. Hoewel nog 

(te) vroeg in het seizoen, wilde ik eens kijken of er misschien al een tongetje te vangen was. 's 

Avonds van 20.30 tot 01.00 aan de Papegaaienbek gestaan. Eén hengel opgetuigd met een onderlijn 

met twee korte wapperlijntjes voorzien van haakje 4 en de andere opgetuigd met een onderlijn met 

twee bezemafhouders ook voorzien van haakmaat 4. Beide systemen leverden vis op, maar de 

dwarrellijntjes waren het meest succesvol. Ook op verschillende afstanden gevist en daaruit bleek dat 

de vis vanavond van ver moest worden gehaald. Vanaf 20.30 tot het moment dat de ebstroom er zo'n 

beetje uit was, was er goed te vangen daarna vielen de aanbeten beduidend terug. De vangst bestond 

uit torretjes, wijtingen, steenbolk, bot en een puitaal allen tussen de 20 en 35 cm. Helaas, maar zoals 

eigenlijk was te verwachten, nog geen tong. 

visgroeten, Bert #487 

  

Beste Eurovissers, 

  

Aangestoken door het mooie zonnige weer, maandag 11 april weer eens gaan vissen op de enige 

Nederlandse kantstek waar de laatste maanden met enige regelmaat maatse gulletjes worden gevangen, 

te weten de Waterweg. 

  

Ter plekke kennisgemaakt met Anthony #818 die net was gestart. De vis liet het afweten. Anthony 

ving een aantal ondermaatse en verspeelde helaas een maatse gul ten gevolge van een gebroken 

haaklijn. Toch lekker gezellig gevist en gemijmerd over het naderende tongseizoen. 

  

Groeten, Hans #400.  

  

Hallo visvrienden na een slechte viswedstrijd van afgelopen zaterdag ben ik zondag middag een mooi 

plekje gaan uitzoeken aan de waterweg, een plaats waar je van alles kan vangen en je ondelijnen niet 

kwijt raakt.De vangst bestond uit gulletjes,bot,steenbolk en een mooie SLIB TONG. 



  

Groetjes Armel #230  

  

Vrijdag nog eens zelf aas gaan spitten aan de Oesterdam en dan weer vlug gaan rammen in de 

Waterweg wat weer resulteerde in een leuke portie gul . 

Ook natuurlijk weer de nodige lossers gehad ( hoe komt dat toch) en 2 mooie vissen in de richel 

verspeeld, maar toch ook weer 6 op de kant gekregen nl.51cm, 55 cm,2 x 59cm,61 cm en 1 van 64 

cm., en dat is toch gewoon een mooie portie vis zou ik maar zeggen...............  

Ook een paar kleine torren terug naar moeder gestuurd, voor zover die nog niet op de kant lag . 

 

Zo .........dat was weer een lekkere vrije dag, welliswaar met de nodige buien en veel wind maar ook 

weer met de nodige Knullen...................... 

 

groeten van Dave, één van de zotten van Beerse( Belgie) 

  

Afgelopen maandag gingen we weer. Mooi weer, weinig wind, en genoeg aas. Vissen aan de 

papagaaienbek op de Maasvlakte. De eerste uren was het niks, maar het zonnetje maakte veel goed. 

Mijn medevissers stonden zover mogelijk in te gooien maar ik had al snel in de gaten, een verre 

inworp betekende ook een nieuwe onderlijn.("de tobbers") Dus besloot ik niet zover van de kant te 

gooien. Na een tijd niets gezien te hebben begon mijn hengel in beweging te komen en jawel hoor na 

een goede ruk aan mijn hengel voelde ik de trilling van een aangehaakte vis door mijn handen gaan. 

Benieuwd naar wat er aan hing begon ik de hengel in te halen.......en ja hoor daar kwam een redelijke 

zeebaars binnen. Het was uiteindelijk de enige keer beet van ons drie. Volgende week gaan we het 

weer proberen maar wel weer op een ander plekje. Mochten er nog collegavissers zijn die een goede 

plek voor me weten waar ik kan vissen vanuit mijn rolstoel laat het me dan even weten. Het blijft 

moeilijk om een goede plek te vinden. mailto://p.vanmaanen1@chello.nl 

mailto:p.vanmaanen1@chello.nl


 
Kwekkie 

  

  

Dinsdag 5 april in de middag aas gehaald bij Ruud in Zuidland( altijd prima aas). Om acht uur `s 

avonds richting de Waterweg. Stond ik tussen 3 vissers in van wie er een een gul had van ong. 65 cm. 

Heb eerst met 1 hengel gegooid tot ongeveer 22.30 uur niks gevangen. Toen maar mijn geheime 

wapen uitgehaald, mijn 480 cm lange feeder waarmee je 250 gram kan wegzetten.na 10 min. een 

gulletje van 40 cm op de feeder. hierna volgen er nog 3 van hetzelfde formaat. Ongeveer een halfuur 

voor hoog maakte de feeder een buiging alsof ie het voor de koning doet.Slaan en draaien die molen. 

Dat was een heerlijk gevecht. 69 cm meet de gul. Totale vangst 6 gullen en 5 steenbolken. 

  

Johan Setoe #494 

 

  

vangstbericht zatrdag 2 april 

zaterdagavond gevist met  paul en richard op het zuiderhavenhoofd van scheveningen het weer was 

buitengewoon goed weinig wind en lekkere temperatuur gevist met pieren van 20 uur 30 tot 2 uur  de 

vagst betrof totaal 22 visjes (torretjes ) waarvan de meeste die niet geslikt hadden weer rondzwemmen 

regelmatig beet gehad tot 2400 uur daarna weinig meer gezien gewoon heerlijke avond gehad met zo 

nu en dan en flinke tik op de top en ook diverse missers over 2 weken maar weer eens een nachtje op 

de oosterschelde proberen en binnenkort ook weer eens in de europoort gaan proberen. 

visgroeten ton koudekerk a/d rijn 

  

  



vrijdag avond ff wezen kijken bij het vissen,bij een aantal eurovissers. 

en ja....van kijken krijg je spijt.....maar had een afspraak. dus zaterdag gelijk maar pieren besteld om 

de gullen te gaan belagen, samen met ido(geen lid) afijn, rond 17:00 uur richting waterweg, naar de 

bekende zweedse geul......of is het nu gul! ik hou het op het laatste. na eerst ff wat lijnen op me gemak 

geknoopt te hebben, werd er door het vrouwtje van ido een flinke bak met nassie met satesaus 

gebracht....nou da ging er natuurlijk wel in!!nadat de nassie achter onze kiezen zat ,gingen rond 18:00 

de eerste lijnen het water in....het lood, lag niet op de bodem, of de eerste gul melde zich al bij 

ido.....dat was al een goed begin, maar helaas deze liep vast, aan de rand van de vaargeul,vlak onder de 

kant, waar die ook last van had, zonder vis.....dus een snelle molen is gewoon gewenst op deze stek. 

niet veel later, ging mijn top heen en weer....en ja...de eerste gul op de kant was een feit....de eerste 50 

plusser! daarna was het ff stil, totdat de stroming erin kwam....toen ging het helemaal los, wat 

resulteerde in 5 gullen die allemaal in de 50 zaten ,waarvan er 2 in de 60.....ido was alleen maar vissen 

aan het lossen en vast laten lopen....dat zijn dingen waar je niet vrolijk van wordt en wat resulteerde in 

woorden, waar je rooie oortjes van krijgt.....maar het weer en een jaar niet gevist te hebben, had die het 

toch naar z'n zin. zodoende heb ik hem ook een gul laten binnen halen op mijn hengel...was nog druk 

bezig met beaasen.....en ja het was gelijk een 60tiger. om half 1 vond ik het wel mooi geweest en ben 

ik ff wezen buurten bij willem en hans....die ook een paar aardige jongens hadden liggen en hans daar 

degene was, die last had van vastlopers. daar nog ff staan babbelen en richting huis gegaan, om lekker 

m'n nest op te zoeken. was wel ff toe aan vissen na zo'n verhuizing....kost veel te veel vistijd al met al 

een geslaagde sessie! 

  

gr. donald 

  

  

Vrijdag 1 april om 18.00 uur even naar Poortershaven geweest om er wat gul te vangen. Zag dat er 

rechts van de parkeerplaats al wat stonden te vissen dus ik naar links. Bleek een goede keus want ik 

lees zojuist op het prikbord dat daar een Eurovissersmeeting stond!  Ben dus ook net lid en ook nog 

niet zo lang aan het vissen. Als beginneling stel je je maar bescheiden op. Een uur na hoog water, dus 

zo rond half tien, de eerste beet: Het was al donker, had mijn lamp niet aan en na enig zwoegen plofte 

een gul op de kant en vervolgens het water weer in! Potver!! Gauw weer ingooien en even later 

nummer twee. Weer zwoegen maar wel eerst mijn hoofdlampje aangedaan! Dus nu zag ik hem wel het 

water uitkomen: 52 cm. Snel weer ingooien, ik was met 1 hengel bezig, de ander had materiaalpech, 

en ja hoor, binnen tien minuten nummer drie aan de lijn. Die was 48 cm. Toen kwam de stroom er 

weer in en ben ik weg gegaan. Dat was even na tienen. Typisch was dat ik steeds beet kreeg na een 

voorbijvarend schip. Dan dacht ik eerst dat het de zuiging was, maar als dat schip dan een stukkie 

verder is en die hengeltop blijft bewegen. Tsja dan zal kan het wel eens een gulletje zijn! 

  

  

Groet Hans #864 

  

eurovissers rob # 408 en cor # 409 zijn vrijdagavond 1-04-2005 weer eens wezen vissen op de 

zuidpier van scheveningen.we begonnen om 19.30 tot 24.00  de eerste 45 minuten was het helemaal 

niets terwel er op de noordpier  de hele week goede berichten vandaan kwamen.maar de noordpier 

stond deze avond vol  met pierewaaiers. maar toen het schemering begon in te vallen begon voor ons 



het gullenfeest.het begon mij opeens goed te lopen met een paar harde klappen op mijn 

hengeltoppen.ondanks we veel gevangen hadden waren de meesten gulletjes ondermaats dus mogen ze 

volgend jaar vol gevreten terug komen zwemen.maar toch een paar maatse gullen meegenomen voor 

het thuis front.groetjes uit noordwijk en tot de volgende wedstrijd. 

  

Vrijdag 1 april zoals aangekondigd op het prikbord zouden zich een aantal Eurovissers verzamelen bij 

de Zweedse Geul. Binnen een uur of anderhalf stond er een rij van 6 Eurovissertjes en her en zo nu en 

dan kwam er een gul op de kant. Toen ik nog voor het donker weer naar huis ging, had Sjaak #2 als 

enige een maatse gul op de kant gekregen en had Leon #1 net een joekel verspeeld waar geen houden 

aan was. Hij uitte zijn ongenoegen nogal platvloers maar gelukkig waren er geen kleine kinderen in de 

buurt. Verder hebben we lekker kunnen genieten van het lenteweer al werd het later toch weer frisjes 

toen de zon bijna onder was. 

Zaterdag 2 april ben ik naar de Maasvlakte geweest, eerst met LW op de Stenen Glooiing waar bijna 

geen water stond en 's avonds op de Papegaaiebek. De vangsten waren slecht, slechts één bot, één 

gulletje en twee bolken. Gelukkig zwemmen ze allemaal weer omdat ze netjes waren gehaakt. 

  

Groeten, 

  

Michiel #164 

  

Afgelopen vrijdag de minimeeting meegevist met een niet zo bijster resultaat, 1 mini gul en 1 van een 

cm of 50. Dus dat moest Zaterdag ff over gedaan worden. Pieren gehaald bij Hengelsport 

Zuidland,natuurlijk weer van die hele grote, en samen met Hans 262 naar de waterkant getogen. Bij 

aankomst zagen we heel in de verte Donald staan (althans dat rode monster van hem). Bij een heerlijk 

zonnetje de boel in orde gemaakt en lekker aan de gang. Ondertussen was Armel ook geariveerd die 

een stek een paar kilometer verderop ging proberen. Later op de avond kwam Peet 1,3 ook nog ff 

buurten, want hij moest ff wat met vissen doen (al was het alleen maar even een ouwehoer praatje 

maken) na het bestraten van zijn tuin. De vangsten waren prima (voor mij dan) Hans had 2 mini 

gulletjes en een bolkie (en een paar vastlopers onder de kant met dikke vis er aan) en ik had 4 gullen 

waarvan de grootste 65 cm was en 6,2 pond woog en da`s toch niet verkeerd vanaf de kant. Donald 

kwam ook nog eventjes vertellen dat hij er weer 6 op het droge had weten te trekken. Dus weer een 

topavond !!!!!!  



 
slappe lijnen Willem # 32 en Hans # 262     

  

Vrijdag 1 april, voor het eerst sinds twee maanden weer wezen vissen, een hartnekkige verkoudheid 

had me al  die tijd thuis gehouden. Samen met mijn vader #186 om 16.30 de hengels uitgeworpen, 

Rob #50 kwam on om 18.30 uur vergezellen. Locatie de Pier in HvH, hoog water om 20.20 uur, en 

gevist tot 21.30 uur. Genoten van het heerlijke weer, doordat er weinig verhoging was stond er relatief 

weinig stroming, dit had als prettig gevolg dat ik met de zelfde onderlijn naar huis ging als waarmee ik 

gekomen was. De vangsten, Rob had 1 schar en 7 gullen (tjes) waarvan de grootste 37 cm was. Cor 

had zijn dag niet en had slechts een gulletje, en ik had 1 steenbolk, 4 gulletjes en een mooie schar van 

30 cm. 



 

 
Gr Bert #168 

  

  



Vrijdag 1 april 2005 van 19.00 uur tot 23.00 uur (hoog water omstreeks 21.00 uur) met vismaat Jan 

#481 gevist bij Ouwerkerk. Het was in eerste instantie de bedoeling dat we naar de Stelweg tussen 

Ouwerkerk en Zierikzee zouden gaan. Echter, hier aangekomen bleek dat er die avond een 

viswedstrijd werd gehouden door See-Fish te Zierikzee. Vandaar dat we zijn doorgereden naar 

Ouwerkerk. Het was voor ons de eerste keer dat we op deze stek hebben gevist en ik krijg de indruk 

dat we op een verkeerde plek hebben gestaan. We zijn namelijk de trap overgegaan, de dijk af en toen 

iets naar rechts. Over de hele avond hebben we hooguit zo’n 7 keer beet gehad, waarvan we er 5 

hebben kunnen verzilveren (Jan 4 botten, waarvan 2 mooie, en ik 1 bot van 41 cm.). We hebben gevist 

met kweekzagers en pieren, onderlijnen met metalen afhouders, kralen en haak 6 en onderlijnen met 

lange dwarrellijnen. De bot scheen een lichte voorkeur te hebben voor de lange dwarrellijn in 

combinatie met een sappige zeepier. Los van de toch wat tegenvallende vangst, toch een heerlijk 

avond gehad met mooi weer en weinig wind. De bot zit er aan te komen! 

  

Groetjes, 

Kees #482. 

 

 

28-02-05  even super pieren opgehaald bij kees van avicentra daarna snel naar de waterweg gegaan 

daar aangekomen bleek dat alle stekken nog vrij waren we hebben gekozen voor een wat ondiepere 

stek lekker windje in de rug dus knallen maar. de vis bleek ver te zitten verder dan 100 meter dus 

hadden we beter naar dieper water kunnen gaan maar ja we hebben toch nog wat gevangen.na ong 4 

uur visen hadden we 7 gullen tussen 30-58 cm en nog wat missers maar ja dat hoort er ook bij. 

  

gr. rob 419-edwin 820 

  

Hallo zoute kollega's 

  

27/2  rond 16 uur op pgb op de punt bij yantze. 

De vangst was triestig daar gestaan tot uur na donker.3 visjes . 

Verhuist naar het strand om het verschil te zien qua vangst,maar  het was daar net het zelfde.We 

hebben van een medevisser naast ons nog rest van aas gekregen,waarvoor nogmaals onze dank. 

  

Groetjes Albert en Magda #823 

  

  

28-1-05  even super pieren opgehaald bij kees van avicentra daarna snel naar de waterweg gegaan daar 

aangekomen bleek dat alle stekken nog vrij waren we hebben gekozen voor een wat ondiepere stek 

lekker windje in de rug dus knallen maar. de vis bleek ver te zitten verder dan 100 meter dus hadden 

we beter naar dieper water kunnen gaan maar ja we hebben toch nog wat gevangen.na ong 4 uur visen 



hadden we 7 gullen tussen 30-58 cm en nog wat missers maar ja dat hoort er ook bij. 

 

gr. rob 419-edwin 820 

  

Een onbewingbare dwang tot vissen maakte zich dit weekend meester van mij bij het aanzicht van de 

weersverwachting. Sneeuwbuien, temperatuur rond het vriespunt en een 

snijdende noordoostenwind, daar heb je een warmtepak voor. Zaterdag dus alvast een portie zeepieren 

bij De Heul gehaald (2 halen 1 betalen, waarvoor bedankt) en zondag 27 februari naar de Maasvlakte 

gesneld. Wel eerst goed uitgeslapen natuurlijk, dus om 15.00 uur was ik ter plaatse, ruim op tijd voor 

het HW. Echter, één ongemak had ik over het hoofd gezien waar ook het warmtepak geen uitkomst 

voor bood: stuifzand. Met zand in je oog is het lastig vissen wist ik uit ervaring, zeker als je ook nog 

plek moet vrijhouden voor een paar kontaktlenzen. Het feest op de Papegaaiebek ging dus niet door. 

Dan maar naar de Europahaven dacht ik. Nou, dat ging ook niet door want die was omgetoverd tot een 

bouwplaats met hekken en al. Bij de Yangtzehaven was ik ook niet welkom (wist ik wel) dus toen 

maar helemaal naar het einde van de Papegaaiebek gereden. Daar stonden waarrempel nog drie andere 

vissers, dus ben ik er maar naast gaan staan. Met één hengel ver weg zat ik veel vast en na twee 

afgetrokken lijnen heb ik die weer in de auto gegooid. Er zat toch genoeg vis dichterbij want ik kreeg 

veel beet. Helaas allemaal klein spul, voornamelijk gulletjes tot 30 cm, steenbolken en een enkele 

wijting. De meeuwen hadden al gauw door dat ik hun beste vriend was vandaag, al was het niet mij 

bedoeling. Uiteindelijk stond het scorebord op 12 en was het tijd om weer in te pakken voor het 

donker. 

  

Groeten, 

  

Michiel #164 



  

  

Vrijdag 25-2-2005 

  

Ik kreeg een telefoontje van Erik of ik nog ging vissen. Ik was het in eerste instantie niet van plan 

omdat ik me niet helemaal super voelde. Maar na zijn telefoontje kreeg ik toch de kriebels. Ik ben om 

19.00 uur naar Maassluis gereden om snel nog wat extra pieren te halen. Ik kwam om ongeveer 20.30 

uur aan op de stenenglooiing tegelijk met Erik  en zijn zoon Matthijs. Na een kort overleg besloten om 

op de ppgb te gaan staan. 

Matthijs viste met een feerd en voordat Erik en ik onze spullen hadden uitgestalt lag zijn eerste torretje 

al op de kan. Zelf had ik twee hengels opgetuigd en Erik een feeder en een 5 mtr stok die hij bij zijn 

eerste worp ff lekker liet knallen , nog geen twee minuten later een paar flinke bonken met als resultaat 

een mooie gul van 47 cm. Daarop besloot ik ook met 1 hengel wat verder weg te gaan vissen ,maar ik 

kwam er al snel achter dat ik meer vast zat dan ik vis zou vangen . Dus maar besloten met bijde 

hengels niet te ver uit de kant te vissen. Mijn resultaat was 13 vissen allemaal klein spul (torretjes en 

steenbolk.)Matthijs had er 5 en Erik had 20 vissen waaronder een aantal maatse gul en wijting. We 

hebben gevist tot 01.00 uur. Het was weer lekker gezellig aan de waterkant. 

  

Groeten Erik#331, Matthijs en Bart#764 

  

  

Gisteren 26 februari lekker wezen uitwaaien op de pier van Hoek van Holland, samen met een 

bekende die een keer wou vissen vanaf de pier en ook nog iets vangen. Eerst bij Eagle aas gehaald en 

vervolgens de pier op. Na een blik op het strand geworpen te hebben bleek dat ik er beter aan had 

gedaan als ik schelpaas had meegenomen. Aan het begin van onze sessie viel het nog wel mee met de 

wind maar het begon naarmate het water hoger werd (H.W. 16.25) steeds harder te waaien. 

De eerste anderhalf uur hadden we 3 gulletjes, waarvan twee ondermaats en de andere net aan de maat. 

Even na hoog werd het vierde en laatste ook ondermaatse gulletje gevangen. 

Tegen een uur of zes zijn we er mee gestopt. Ondanks de slechte berichten werden er toch de nodige 

maatse gullen gevangen. Hopelijk de volgende keer weer zo'n dag!!  



 

 

Groetjes uit Eindhoven van Jeroen 

  

  

Gisteren 26 feb. gaan proberen pgb.maar was niet te doen de wind vlak op onze snater.Stonden nog 

enkele kolega's die het wel trotseerden en vraag me af hoe de vangst was. 



Wij zijn naar Neeltje Jans gereden buitenkant waar we de wind in de rug hadden maar er was 

eigenaardig genoeg niemand te bespeuren .Ze leken gelijk te hebben want de vangst was 

Nilhil.Uitgewaaide Groetjes 

  

823 albert en magda 

  

  

Hallo eurovissers, 

Zaterdagmiddag was ik eindelijk weer eens in de gelegenheid om te gaan vissen. Ik heb van 14.30 tot 

18.30 op de Rozenburgse landtong gestaan. De wind was N tot NO dus die had ik daar wel vol op mijn 

giechel. Maar dat mocht de pret niet drukken... vispak aan, muts op en de visparaplu erbij...en daarna 

was het best te doen. Vandaag gevist met twee hengels, beide opgetuigd met enkelhaaks (3/0) 

laaaaaange dwarrellijnen. Gevist met een cocktail van pieren en mesheft. De vis had er zin an vandaag, 

aan het einde van de dag stond de teller op 12 torren/gullen van tussen de 26 en 53 cm. De wijting en 

bolk lieten zich vandaag niet zien. De twee grootste gullen meegenomen voor in de pan en de rest 

zwemt weer.  

groeten, Bert #487 

  

Hallo zeevissers 

Vrijdag 25-02-2005 wezen vissen aan het calandkanaal van 11.00uur tot een uur of 16.00. Het was 

heerlijk weer zonnig en bijna wind stil. Toen ik kwam was het laag water en de vis veel tegen 4 maal 

wijting van 20 tot 35 cm. Nu rond een uur of twee kwam het water op en de vangsten gingen lopen een 

mooie gul van 47 cm. Toen op eens een flinke tik en daarna niets meer na een minuut of 5 dacht ik dat 

mijn aas er af zal zijn dus inhalen En ja hoor ik lag vast dacht ik maar op een geven moment kwam die 

los. Ik moest flink trekken om mijn lijn binnen te krijgen het leek wel of er een vuilniszak aan mijn 

haak zat. Maar nee hoor er zat een zeester aan mijn haak een flinke jongen met een doorsnee van zo 25 

cm. Daar na nog wat gul gevangen en wat wijting maar niet echt groot dus alles zwemt weer ook de 

zeester trouwens.  

Groetjes jaap van 

  

Gisteravond dinsdag 22 februari toch maar de hengels ingeladen om weer eens lekker(?) te gaan 

nachtbraken aan het Calandkanaal, om 00.00 uur alles kant en klaar gezet en het was ineens raak, een 

gulletje van 49 cm, ff camera erbij willen pakken.....die lag dus nog thuis op de tafel. 

Het weer zat niet echt mee maar ik kon net als altijd lekker schuilen onder mijn eigen gemaakte 

afdakje van mijn caddy, kreeg om 03.30 uur onze helden van de politie op bezoek die mij vroegen wat 

ik daar aan het doen was(stomme vraag), na het aanleveren door mij van een lekker bakje warme 

erwtensoep gingen zij weer, beter te vriend houden toch?? Verder veel vuil en regelmatig vast zitten 

aan de kleilaag/blokken. Totaal 5 wijtingen van 25-30 cm, 2 gulletjes, 4 steenbolkjes. Om 05.00 uur 

alles ingepakt en verkleumd tot het bot naar huis gegaan. 

  

Richard #790 



  

  

Op maandag 21 februari nog even het aas van zondag gaan opmaken in mijn eigen Zweedse Geul. 

Natuurlijk nog wel even een portie pieren erbij gehaald. Want stel je voor dat het ineens gaat lopen en 

je hebt geen aas. Dus zo rond half 2 gearriveerd bij de Geul en met heel veel geluk de auto net niet in 

de bagger geparkeerd. Na enig slipwerk toch netjes geparkeerd en het vispak ingeschoven. Kolere, wat 

was die oostenwind koud.. In het daaropvolgende kwartier veel geleerd. Eenmaal op de visplek had ik 

de volgende volgorde van werken : steun installeren, hengel in orde maken, aaslijn be-aasen, inwerpen 

en paraplu neerzetten tegen de ijzige wind. Ja, mooi de verkeerde volgorde. want toen de eerste 

onderlijn in het water lag, vielen mijn vingers er bijna vanaf. T..........ring wat kan dat pijn doen. 

Gelukkig had ik goeie handschoenen bij me waardoor ik binnen een kwartier weer lekker op 

temperatuur was, mede doordat ik nu achter de plu uit de wind zat. Daarna heb ik heerlijk in het 

zonnetje gezeten. Ik heb gevist tot een uur of 5. Ik kan over de vangst kort maar duidelijk zijn. Ik had 

maar 1 Gul, maar omdat hij 60 cm. was, was ik best tevreden. Natuurlijk heb ik weer aas over, wat ik 

woensdag weer ga opmaken in de Geul. Als er mensen zijn die zich op woensdagmiddag vervelen, dan 

zie ik ze daar wel. 

Groeten van de Swedish Chef alias # 48 

  

  

Aangezien ik nog aas over had van afgelopen donderdag ben ik vandaag (zondag 20/2) 's middags nog 

even wezen vissen in het Calandkanaal. Ik had geen grote verwachtingen, maar een paar visjes zou ik 

toch wel op de kant moeten kunnen krijgen was mijn gedachte. Na 10 minuten lag de eerste vangst al 

op de kant: een zeester die met vijf armen de zeepier in een wurggreep had. Daarna volgden met enige 

regelmaat de kenmerkende korte tikjes op de top en zo'n uur na zonsondergang stond het scorebord 

op 5 (alle wijtingen variërend in lengte van 20-25 cm). Ach, het is beter dan niets. 

  

Groeten, 

  

Michiel #164 

  

Na een aantal dagen van veel ondermaatse torretjes was het zaterdag 19 februarie eindelijk de moeite 

waard.Gevist van 1300 uur tot 2000 uur in de waterweg met z"n drieeen,resultaat ong.15 ondermaatse 

torretjes(teruggezet)maar 8 maatse waaronder zes tussen de 55 en 65 cm.Opvallend was dat de 

aanbeten vrij rustig waren voor gulaanbeten en vrijwel alle vissen waren voorin de bek 

gehaakt.Ondanks het slechte weer gingen we dik tevreden naar huis en je ziet dat tussen de vele 

kleintjes die de laatste tijd gevangen worden het nog steeds mogelijk is maatse vis te vangen al hebben 

wij er lang op moeten wachten. 

Vangze Ries,Ron en Frank 

  

zondag wezen vissen met met theo en andrew s'morgens vroeg al weg richting waterweg om de gul te 

gaan belagen leon en rens zouden ook komen, maar die had mijn mail niet gelezen, die  stonden dus 

een stuk verderop helaas pindakaas. de hengels gingen al vrij snel richting water, waarop de aanbeten 



ook  snel kwamen. maar helaas waren dit gulletjes van rond de 25cm...die allemaal onthaakt  werden 

en netjes terug gezet. al vrij snel kreeg ik een aanbeet die er wat serieuzer uitzag. en ja de eerste 

maatse gul was binnen...met het commentaar op de  achtergrond...jaja hij zal het is niet wezen!! sorry, 

maar ik heb die gul cursus gevolgd van de loi  en ik zit op  vissen haha. maar affijn, theo ving gelijk 

erachteraan ook een gul...waarop wij weer  comentaar hadden van: hee theo je hebt gul!!! bij andrew 

wilde het niet lukken. theo ging ff buurten bij leon en rens...kijken of hun al wat gevangen  hadden. 

theo was nog niet weg en de volgen de gul melde zich op m'n k2...een  leuke vis van 56 cm die z'n 

pens zo vol had zitten beest stond zowat op klappen.(leek een beetje op z'n vanger hehe) ondertussen 

kwam theo terug en verbaasde hem het totaal niet, dat ik  weer gul had liggen. affijn...we zaten 

ondertussen lekker van het weer te genieten, lekker in  het zonnetje...gul vangen... de buien om je heen 

weg ziet drijven...wat  wil een visser nog meer? precies...meer gul hehe maar we hadden totaal 11 

gullen waar van  6 aan de maat en de rest onder  de maat, die weer vrolijk rond zwemmen 

om volgend jaar als ze groter zijn opnieuw gevangen te worden. 

 
 



 
 

 
gr. theo,andrew en donald 

  

  



Zondagmiddag 20 feb gevist aan de zweedse geul in de waterweg, tesamen met Rens #100. 

Vrijdagavond was letterlijk in het water gevallen , en de meeste hadden hun aas bewaard om 

zondagmiddag dus hun slag te slaan. Door een communicatiefoutje stonden Theo #48 en het duo 

Donald en Andrew aan de andere kant vd Geul, maar zowel Theo als Donald wisten te melden dat het 

bij hun aardig liep, wij waren net begonnen en Rens had al snel de eerste tor te pakken die de vrijheid 

meteen weer terug kreeg. Lekker weertje inmiddels , weinig stroming, wel veel groene drap in het 

water. Rens sloeg wederom toe en de volgende tor was een feit. Weer even daarna kreeg hij een zware 

vis, alle zeilen moesten bij maar dat mocht niet baten, schitterende vis verspeeld vlak voor de kant, 

haaklijn gebroken! Toen kwam op mijn hengel sjoege en het gebonk begon. Na een aardige dril liep 

hij keurig vast onder de kant, lijn bijgegeven en nogmaals geprobeerd, meteen daarna weer vast. Dit 

recept herhaald, en gullemans zwom zich keurig los. Op de kant mat deze 57 cm. 

 

Kort daarna wederom een tor bij Rens en toen was het over. Heerlijke gezellige middag gahad, gevist 

van 11 tot een uur of 2. 

gr en succes 

Leon #1 

 

  

  

vrijdag avond weer een wezen vissen op de gul. 

de planning stond. om op de pier te gaan vissen. daar aangekomen, stond er een heerlijk 

windje....windkracht 5 recht in  onze lieve gezichtjes met de nodige tranen van god, omdat hij niet op 

gul kon vissen! we hadden daar ook afgesproken met andrew. maar we besloten om maar naar de 

landtong te gaan op het ponton. niet mijn favoriete stek, maar een stek waar je lekker uit de wind 

kan  staan en droog. alleen hadden we een probleem....hoe konden we hem berijken, als ik zijn  tel. 



niet uit m'n hoord weet hehe. pure pech dus. maar affijn, we gingen vissen. er zat een visser die ging 

opruimen, wat mooi uitkwam....nu konden we  opzeker droog staan. we hadden de spullen nog niet 

uitgepakt en ingegooid....wordt het  droog!!! arghhh!!!! waarom niet een uur eerder!!!!....hadden we 

lekker aan de noordkant  kunnen blijven, waar je gewoon simpelweg  veel beter gul vangt! de eerste 

aanbeet kwam al vrij snel...ik had een mini gul van een cm of  25...netjes onthaakt en direkt terug 

gezet zoals het hoort. ik snapte hier niks van...ik had me haakpunten eraf geknipt, zodat ik  niks zou 

vangen. dit heb ik gedaan om peet meer gul te laten vangen....anders moet ik  voor eigen vervoer 

zorgen hehe peet kreeg al snel beet, en haalde een gulletje boven van 53 cm.....zo  ik kan de volgende 

keer weer mee hehe. 

 
we hadden regelmatig nog beet van ini mini spul....maarja die haak je niet met haakmaat 6/0 en daar 

komen we ook niet voor. wat later ving peet nog een mini gul, van ook een cm of 25...ook direct  weer 

terug gezet. ondertussen ging ik die gul schoonmaken en fileren, en keek gelijk wat  die gegeten 

had....kleine botjes en garnalen. waar ik een opmerking over plaatste , die ik hier maar niet 

bijzet  hehe.je mag me gerust mailen voor de opmerking! ondertussen was het rond enen  geworden en 

zijn we richting huis  gegaan....oftewel de vangst was slecht en ik mag de volgende 

keer gewoon weer mee hehe. 

 

gr. donald en peet 

 

Vrijdagavond samen met Mathijs naar de ppgb gereden in de stromende regen. Het weerbericht was 

dusdanig dat het er toch redelijk uitzag. Op de maasvlakte aangekomen was het droog en heeft het de 

rest van de avond  niet meer geregend. Met de regelmaat van de klok kwamen de torretjes weer boven. 

Dit keer zat er geen wijting tussendoor alleen wel een paar zeebaarsjes. Ook lijkt het dat de bot weer 

een beetje begint terug te komen, die werden nu toch ook regelmatig gevangen. Mathijs ving nog wel 

een mooie  grote 3-dradige meun van 23,5 cm. Jammer voor hem dat hij geen lid van de eurovissers is 

anders konden we hem aanmelden als nieuw record. Mathijs had aan het eind van de avond 18 vissen 



gevangen en zelf had ik er 17. 

 

Mathijs en Erik#331 

Eventjes  vanuit brabant naar de papbek geweest om weer eens lekker uit te waaien. Om 1400 uur 

begonnen en om 1930uur gestopt ivm het weer. Leuk staan vangen echter weinig of geen maatse 

vissen, 1 uitzondering was een zeer uit de kluiten gewassen steenbolk van 38cm ik dacht zeker een 

behoorlijke Gul aan de lijn te hebben door de flinke doorbuiger en de bonken op de top maar helaas… 

Naast een mede eurovisser uit de regio Eindhoven gestaan, deze stond ook redelijk te vangen maar ook 

hier geen uitschieters(laat je eventjes weten of je nog wat hebt gevangen nadat ik ben gegaan??) 

Gr Eric#57 

  

afgelopen donderdag nog even gaan vissen aan de ppgb. omstandigheden waren perfect, lekker koud 

maar geen zuchtje wind, af en toe een beetje motsneeuw maar dat mocht de pret niet drukken. 

begonnen om een uur of half  4 (hw 21.45 uur). in het begin weinig aanbeten maar met het komen van 

de  stroming en de schemering ging het toch redelijk los. over het algemeen  redelijk klein spul, een 

paar bolkjes en de rest gulletjes. alles bij   elkaar een stuk of 25 schat ik. ik was in ieder geval blij dat 

ik nog 50  pieren kreeg van een vriendelijke viscollega uit doetinchem want de mijne  waren om een 

uur of negen al op. om 23.00 uur hield ik het voor gezien,  werd toen ook met de aanbeten wat 

rustiger. wel nog een unicum, ging bij  de ppgb weg met meer lood dan waar ik mee gekomen 

was!!  (1 lood  binnengevist, en niets verspeeld........) al met al een geslaagde dag.... 

> 

arie #735, benthuizen 

  

  

Beste Eurovissers, 



  

Donderdag 17 februari ben ik voor het eerst weer eens wezen vissen in 2005, dus hou je vast hier komt 

het! Gevist met Leendert #315 in de Waterweg bij Maassluis van 19.30 uur tot 23.30 uur. Tevoren nog 

even pieren gehaald bij De Heul waar Marcel ons trots de nieuwste aanwinst in zijn sortiment 

onderlijnen toonde: de Donald Ducklijn. Ik had er daar nog één van in mijn onderlijnenmap zitten, dus 

die maar meteen aan een hengel gebonden. Op de andere hengel een gouwe ouwe rode 

bezemafhouder. Er stond redelijk veel stroming, ondanks dat het om 22.14 uur HW was. Er zat veel 

troep in het water die alleen met tijdrovend gepruts van de lijn kon worden gehaald. Leendert wist één 

klein gulletje te vangen maar de foto is helaas te donker. Op mijn scorebord stond een vette 0. 

Conclusie: de Donald Ducklijn en de rode bezemafhouder zijn even goed. De mannen en vrouwen die 

er zondagochtend nog een feest van willen maken wens ik veel succes. Mij is het te vroeg. 

  

Groeten, 

  

Michiel #164 

  

  

Gisteren dus in de waterweg, noordzijde wezen vissen. Hoog water om 22.30 uur, gevist van 1930 tot 

2330 uur. Vangst: 1 ondermaats gulletje. Wel enkele keren vissen verspeeld op de kleirand. Vervelend 

vuil op de lijn, een soort heel fijn klei met alg. Krijg je bijna niet van je lijn af. 

  

Groet 

  

Leendert. 

  

Wo. 26 febr, 

 

Gevist in het beerkanaal met Danny(#555) van 19.30 uur tot 23.30 uur. 

Het eerste uur hebben hebben we vanwege de wind op de uiterste kop, tussen de rotsen bij het 

haventje gestaan. We hadden daar veel aanbeten maar ook veel missers. Bij Danny kwam er als eerst 

een klein gulletje naar boven, deze had zojuist gegeten en had zijn bek vol kleine gele eitjes. Even 

later had Danny een grote aan de haak. Deze schoot echter los en een klomp ingewanden was het enige 

dat bovenkwam. De wind werd minder, dus besloten we 600 meter terug te rijden om, ongeveer 25 

meter links van de groene boei, te gaan staan. Daar stond je toch iets gemakkelijker om uit te gooien. 

Weer veel aanbeten en missers, waarschijnlijk weiting. Toch kwamen er twee zeebaarzen van 30cm en 

40cm en een steenbolk omhoog.  



 
 

 
 



 
Groeten Stephan (#590) 

  

maandag 14 feb. met theo wezen vissen op de waterweg...nou ja vissen?! 

het leek meer op een paar uurtje flink uitwaaien en wat flinke hagelbuien trotseren. de wind stond 

dwars over de waterweg...windkracht 7 ongeveer.....wat het  ingooien nou niet echt bevoorlijkde....40 

meter vooruit en 80 meter naar links was het  resultaat. de hengels moest je regelmatig vasthouden, 

omdat ze gewoon uit de  steunen werden geblazen. maarja...met thuis zitten vang je helemaal niks. na 

ong. 3 uurtjes vissen hadden we het wel gezien...zeker nadat het  begon te onweren resultaat qua 

vangsten...theo niks... en ik jaja het is gebeurd....ik  

had ook een keer niks!!! 



 
gr. donald en theo 

  

  

 zaterdag     12-02-05. 

  

deze dag  ben ik even naar de waterweg geweest om te kijken,  of ze aan het vissen waren  en ja 

wel  er stonden er een groep, dus wedstrijd vissen aan die kant  er werd wat gevangen maar, hoeveel 

dat weet ik niet .nog even staan praten  en daarna weg gegaan , want het werd te veel  met de wind en 

regen . maar ook nog wat, troep op geruimt die ze hebben laten liggen die ik kon gebruiken,  groetjes 

aan die personen van die site .. 

afzender jan  de kale bas. 

  

  

vrijdag 11 feb. wezen vissen in het calandkanaal.in eerste instantie voorbij de waterkering gereden met 

de bedoeling om op 1 van de steigertjes te gaan staan. Die waren allemaal bezet behalve de laatste. 

Daar ongeveer een uurtje gestaan met als resultaat een klein gulletje en een steenbolk. Het werd zo 

druk met boten dat ik besloot de rest van de avond een stuk terug te gaan en voor de kering te gaan 

staan. Dit was een stuk rustiger en de toppen hebben de rest van de avond staan klapperen met als 

resultaat een heleboel steenbolk, drie mooie zeebaarzen +/- 40 cm en een klusje wijting. Al met al een 

lekkere vis avond. Gevist van 19.00 uur tot 23.45 uur. 

gevist met pieren. 

  



vangzeeeee 

Bart #764 

  

  

Vrijdag 11 feb na een week ziektebed houden, met een soort hollandse variant van sars, eigenlijk al 

afgezegd om vandaag te gaan vissen. Maar de hunkering naar buitenlucht, in combinatie met het 

schitterende weer, besloot ik toch Sjaak #2 te gaan bellen voor een paar uurtjes smijtwerk. Zodoende 

om 15.45 uur aan de Zweedse Geul in de Waterweg gearriveerd, en beiden gaan vissen met 1 hengel, 

met daarop een lange dwarrel gemonteerd, haakje 4/0. 

Het stroomde lichtjes naar binnen, het zou ongeveer half 6 hoog zijn, als aas de pier/zager cocktail. 

Het zonnetje brandde al heerlijk op het plaatje, zo fel zelfs , dat we beter Peet zijn lasmasker hadden 

kunnen lenen, want de hengeltop was nauwelijks waarneembaar. Tijdje later, tik tik en kaboem, en na 

een lekkere dril eerste gulletje van dik een halve meter op de kant. 

 

Sjaak werd rusteloos en begon enthousiast allerlei prognoses uit te slaan, qua verhalen hadden we er al 

zo'n 20 leggen, maar nou nog in het echt, want er kwam geen stootje beet meer, alleen wel veel vuil 

waardoor het lastiger vissen werd met de harde stroming. Diezelfde stroming zorgde er tevens voor dat 



ver weg vissen niet meer mogelijk was. Toch kwam er uit het niks in eens actie op zijn zijn hengel , en 

ook Sjaak landde een gulletje. 

 

Kort daarna arriveerde Theo #48, die slechts ff kwam neuzen en zijn kruit tot zondag ging bewaren. 

Wederom een dikke knal op Sjaak zijn hengel, dit was echt een zware vis. Een paar meter uit de kant 

brak zijn haaklijn, toen heeft hij even met God staan praten. Rond 18.15 uur, gingen Theo en ik er 

vandoor, maar Sjaak bleef als een ware Mohikaan staan, ben benieuwd wat die er nog heeft 

bijgevangen. Heerlijk middagje gehad, lekker gevist 

gr en kromme toppen 

Leon #1 

 

  

  

  

Donderdag 10-2-2005 

Donderdagavond hadden we het plan om naar de Stenen Glooing te gaan om te vissen, maar de wind 

stond verkeerd en het water nog te hoog. Toen maar eens gaan proberen om op de ppgb aan de 

schubben te komen. Na 1 hengel opgetuigd te hebben er niet meer aan toe gekomen om een 2e op te 

tuigen. De vangst in 3 1/2 uur tijd was graham ca 8 vissen en bij mijzelf was de eindstand 30 stuks 



waarvan aardig wat  gulletjes  tussen de 30 en 40 cm wat steenbolken en wijting. Deze mochten weer 

verder groeien. Wel zat er nog een mooie zeebaars tussen van 52 cm en wat 40+ gulletjes. Alles 

gevangen op pieren van hengelhuis maassluis, uiteraard weer netjes verzorgd door Teun. Al met al 

toch meer vis gevangen dan dat we vtv hadden gedacht ivm het tij. 

  

Vangzze Graham#816 en Erik#331 

  

Woensdagmiddag van 13.30 tot 17.30 gevist op de PPGB. In verband met de harde wind 

ditmaal gekozen voor een stekkie ruim voor de bocht zodat de 6 bft in de rug blies. Het eerste uur 

weinig te beleven en daarna tot HW een enkel torretje geland. Na HW (15.00 uur) ging het goed los. 

Zo'n 25 torretjes, een aantal steenbolken en nog een enkele wijting gevangen. Hoewel 

alles ondermaats (20-30 cm) toch leuk bezig. Uiteraard zwemt alle vis weer. 

Bert #487   

  

 woensdag  9 februari gaan vissen waterwag halverwege paal 0 en de waterkering vangst nihil van 

1600h tot19.30h. 

groetjes albert 

  

Woensdag 9 februari 2005 wezen vissen op de waterweg ter hoogte van het ponton Rozenburg. Na een 

moeizame start i.v.m. harde stroming en opkomend water toch bij hoog water een aanbeet. En wat 

voor één, de hengel boog door om vervolgens niet meer in zijn standaard positie terug te komen en de 

aanslag volgde. Een 70cm dikke kabeljauw van 13pond!!!! Ongeveer gelijk tijdig werd aan de andere 

zijde van het ponton door collega vissers (Antonio De Portugese) en Jan twee prachtige gullen van ver 

boven formaat geland (50cm). Antonio was zo blij dat ie er gewoon een fles wijn van opentrok. Die 

bleek hij nog in zijn vistas te hebben zitten.  



 
 

 

Strakke lijnen, 

 Karel en Jeroen 



  

Vandaag 9.02. weeste vissen aan de ppgb vanaf 9.30 t/m 14.30 . Het was om drie uur hoog water, de 

vangst was niet best met twee man negen visjes gevangen met nadruk op visjes waar is het grote spul 

gebleven. Ik zelf had vier wijting een steenbolkje en een schar de rest had mijn maat. 

Hoop volgende keer beter. 

 Groetjes uit Zoetermeer 

 Wim de drie zevens. 

  

hier nog een vangstberichtje van 3 februari j.l. 

 

's middags naar de maasvlakte afgereisd, om een uur of 3 daar aangekomen, water was laag, wind 

matig en mijn nieuwe ultimate drijfpak aangenaam warm. de vangsten lieten aanvankelijk wat op zich 

wachten maar toen het water ging  komen kwam het wat los. wel een hoop 

gemiste  aanbeten...duidelijk beet,  slaan en....helemaal niets...wel het aas half afgevreten. is dat klein 

spul  of zo?????  al met al toch nog 7 kleine gulletjes weten te  verschalken......alles zwemt weer...... 

 

arie #735  uit benthutten...... 

  

  

Hallo medevissers, 

6/2 gaan vissen pgb van 20.00 tot 23.30 van laag naar opkoment water.Slecht 2 heel kleine gulletjes en 

enkele wijtingkjes.Stonden ook geen medevissers 

  

Albert 

  

  

Zondag 6 Februari wezen  vissen  in de Berghaven . 

Aangezien me vismaat pleite was (Donald)ben ik maar alleen gegaan . Nu kon ik tenminste zelf een 

goed plekkie uit zoeken,meestal als ik met hem ben zegt  hij  altijd,nee Peet  hier sta je niet goed je 

moet nog een meter of 20 verder gaan staan , Zo dat meneer dan op mijn eerste plek kan gaan staan en 

daar de gullen  er uit staat te  trekken . En ik helemaal niks vang.hahaha  Ja het is er 1 hoor die kale. 

Maar goed heb met 2 hengels staan knalle ,en ja met een Donald duck onderlijn er aan ,van een meter 

of 2 . En met een bezem houder onderlijntje ,hopend om daar wat schar mee te vangen. Nou dat lukte 

dus niet en deze  werd gauw   ingeruild voor weer een lange dwarel lijn met een grote gul haak er aan . 

Dus na een kwartier zat ik al aan de soep,nee zeg begint    me k2 een partij te klapper tande dat was 

niet mooi meer . Staat er een man naast me (uit groningen en die vist  hier zo om dat daar nada 

gevange wordt)   en die zegt   daar zit wat groots aan , Ik zeg ja dag zit nou aan me soep. Maar ik 

dacht  zo eensna ,en ik weet dat Donald een record gullen  houder is ,en me hengel steeds dieper begon 

te buigen . Ik dacht dat kan wel een recordje wezen Dus me soep  opzij   gezet  als een gek wezen 

inhalen ,viel niet mee want   het stroomde als de nete , en je mot die vis over een klei rand zien te 

trekken. Afijn me arm schoot zo wat uit me schouder ,maar eindelijk  kreeg ik dat kreng boven . Ik 



had hem nog niet op het land liggen  en me onderlijn brak in tweeen . Oef dat scheelde  weinig ,maar 

het was geen record ,hij was wel lekker dik . Zat vol met krabbetjes ,deze  heb ik nader hand aan me 

haken gedaan ,maar elke keer als ik in gooide vlogen de stukken  krabben  om me oren . Volgende 

keer maar 1,2 ,3 ,lijm mee nemen ,kijken of dat help dan . Kreeg deze  dag nog veel bezoek ,ook 

kwam er een bekende aan zette ,een naamgenoot . Ken deze  man heel goed ,heb me heel veel pijn 

gedaan deze  man ,werkt namelijk op de pijn polie in het ziekenhuis hahahaha . 

Maar hun hadden  gevist bij de keering ,maar was niks daar zo ,van daar dat ze even kwamen 

kijken  of ik wat ving , Nou er lag zat vis op een gegeven moment , het zweet stond op een gegeven 

moment op mijn voor hoofd. Moet  wel  zeggen  dat ik een hoop vis verspeeld heb ,zit daar een klote 

kleirand onder water met mossels en weet ik veel wat . Ja en af getrokke lijne ,haalde nog wat lood en 

lijn om hoog . Had ook nog een stuk of 3 kleine gulletjes ,maar die zijn retour gegaan om ff te groeien 

. Bijna alle gul heb ik van heel ver gehaald ,dicht bij zit niks namelijk . Je mot daar echt staan knalle 

wil je wat vangen . Afijn zit lekker te vissen zegt er iemand achter me ,hee Stipo .. Draai me om is het 

een klein ventje ,die zegt o ik dacht  dat jij Stipo was . Had hem namelijk verleden jaar ontmoet ,hij 

stond wat schar te vangen en heeft  me een hoop uit gelegd hoe je moet vissen. Ik zeg ja leuk ,maar wil 

je nooit meer zeggen dat ik op die kale vent met die klap sigaar lijk!!?? . Wij zijn namelijk 2 tegen 

polen ,hahahaha 

Maar was een leuk ventje en ook ik heb hem wat leuke dingen verteld over het vissen . Kreeg vandaag 

een hoop bezoek van vissers en mensen ,en iedereen   wist  te vertellen dat ze de Eurovisser site wisten 

te vinden . En dat we beroemd zijn ,hahahahah mooi he . Ik dacht  vandaag lekker rustig te kunnen 

vissen ,maar had kramp in me kaken van het vele praten . En antwoorden te geven op de vele vragen . 

Maar ja dat hoort er ook bij  ,mot kunnen toch . 

Afijn heb vandaag 8 mooie gullen gevangen ,waar van 2 lekker groot waren . 

  

                                     Gr Kale#1,3    Slappe lijnen allemaal . 

  

  

na lange tijd ben ik weer eens wezen vissen nou is er in deze maanden jan-feb niet veel mooie vis te 

vangen dus dan maar torretjes meppen nou die zitten er genoeg gevist op de maasvlakte zaterdag 

avond van 18.00-21.30 met als resultaat 5 botten 3 wijtingen 1 zeedonderpad 60 gulletjes hengels 

stonden heel de avond te rammelen jammer dat alles ver beneden de maat was maar toch een leuke 

avond gehad. 

gr rob419 - glenn. 

  

Zaterdag avond 5 feb. wezen vissen op het strand van Hoek van  Holland, Laag water rond 17.00 uur 

en hoog water rond 24.00 uur. Gevist van 17.30 tot 23.00 uur, een mooi rustig zeetje, de wind in de 

rug, en geen problemen met vuil in het water of krabben. Kortom een mooie avond om lekker te 

vissen, maar helaas..... Mijn vader ving om 19.00 uur een gulletje van 20 cm en ik zelf om 22.00 uur 

twee meuntjes. Al met al een mager resultaat. Gr Bert #168 

& Cor #186 

  

  



Zaterdag samen met Adrie #520 van 10.30 tot 15.00 gevist vanaf de Rozenburgse landtong ter hoogte 

van het Europoort-gebouw. De vis liet het vandaag duidelijk afweten. De aanbeten waren op de 

vingers van een hand te tellen. Adrie had welgeteld een keer een aanbeetje geregistreerd.....over de 

hele dag! De teller bleef dan ook voor hem op nul staan. In het eerste uur ving ik nog twee gulletjes 

van rond de 35 cm, daarna helemaal niets meer tot een uur of 14.00 toen ik nog een bolkie ving.  

grtz Bert #487   

  

  

vrijdag 05-02-2005 met me vis maat Peter wezen vissen in calandkanaal van 20:00 tot 00:30 hoog 

water 22:45 

het was vanavond helemaal niets me maat niks ik 1 wijting van 20 cm  en volgens een andere visser 

die op de nieuwewaterweg bezig was was het er daar ook niets erzaten een man of 20 die om 00:00 

alweer weg waren 

afz janvanbaardwijk@home.nl 

  

Vrijdag 4 februari (21.30-0.00 uur), 

 

Gevist in de nieuwe waterweg, vanaf de landtong, voor de kering ter hoogte van de eerste inham van 

het fietspad. Aanwezig waren Dennis (#662), Rob, Maurice en ikzelf. Gevist met pieren en zagers. 

Zelf heb ik geen enkele aanbeet gehad. Rond een uur na hoogwater werden er wel 4 gulletjes 

gevangen(allen rond de 35-40 cm) en een aantal botten. Opmerkelijk genoeg werden deze gulletjes 

niet ver uit de kant op ondiep water gevangen met standaard winkelonderlijnen (drie korte 

afhoudertjes in combinatie met kralen). Op de foto staat Rob die zojuist een doublet naar binnen heeft 

gehaald (bot boven, gulletje beneden).  

mailto:janvanbaardwijk@home.nl


 
Groeten Stephan (#590) 

  

Vandaag 4 februari wezen vissen op de nieuwe waterweg. Laat ik beginnen te vermelden dat het 

vandaag qua weer niet alléén heel erg mee zat, maar dat ook de grote gul zich helemaal met ons aas 

kon vinden. Gevist vanaf het ponton en met opkomend water keiharde dreunen op de hengel toppen. 

Er lagen al 3 hengels van ons te water maar voor de 4e kregen we gewoon weg geen tijd. De vis was 

massaal op onze stek gekomen. Kort achter elkaar wisten we 2x een 60 centimeter kabeljauw te haken 

en tot hoog water nog 3 leuke gullen van 40cm, 35cm,35cm. Ik ( eurovisser # 813 ) kreeg wederom 

een harde dreun en wist de aanbeet te haken, weer een goed vechtende gul, maar helaas loste ik hem 

vlak onder de kant door lijn breuk. Verder 3 botten en verscheidene wijting gevangen, die gingen terug 



omdat we puur op resultaat viste.  

 

Deze dag zullen we nooit vergeten.  

Jeroen, Jordy en Karel    

  

Vrijdag 3 februari 

Na de onwijs gezellige meeting vanavond afgesproken om weer gezellig naar de waterkant te gaan. 

We vertrokken om een uur of 4 met Leon #1 Sjaak #2 Peet #1,3 (ja hij ook, hij was eindelijk geslaagd 

voor zijn inburgeringscursus) en Theo # 48 richting de maasvlakte. Rens #100 en Hans #366 kwamen 

iets later. Qua vissen kan ik kort zijn, nagenoeg geen beet alleen peet wist een tongetje te vangen en 

Leon ving nog een mooie paling. Was natuurlijk weer ouderwets gezellig alleen miste we het wok 

restaurant. Maar ja je kan niet alles hebben. gevist tot een uur of 10, word tijd dat de vis zich weer een 

beetje laat zien. 

gr 

Marcel #12 

  

Gisteren avond (donderdag 3 feb) even gebruik gemaakt van het rustige weer. Eerst even bij De Heul 

mooie piertjes gehaald en naar het strand van HvH gegaan. Al snel bleek dat er erg veel vuil in het 

water zat, dus boeltje ingepakt en naar de waterweg gegaan. Twee hengels uit de hoes en knallen 

maar. Na een kwartiertje een mooie aanbeet welke ik wist te verzilveren. Een gulletje van 41 cm. Kon 

hem mooi onthaken en retour afzender! Vervolgens een half uurtje later brrrrrt een bot van 34 cm op 

haak 2/0.    Zo bleef het door gaan, regelmatig mooie aanbeten en af en toe resulteerde dat in 

vis.   Totaal 3x gul waarvan de grootste 49 cm, 1x bot 34 cm en natuurlijk de grootste op 5 meter voor 

de kant na een vermoeiende takel verloren, waarschijnlijk 80 cm :-).   



Al met al lekker gevist en regelmatig beet. Wat opviel was dat de stroming erg rustig was.   

  

Groeten Jos # 121  

  

  

Donderdagavond 4 Februari 

  

Gisteravond met Ricardo #119 Cor #409 en Graham #816 aan de PPGB wezen vissen. Gevist van 

19.00 -23.00 uur met om 21.30 uur hoog water. Eerst met één hengel in de vaargeul gevist en één op 

de plaat tussen de eerste en tweede geul. Daar viel niet veel te vangen behalve krab. Daarna 

overgeschakeld op dcihterbij vissen in het eerste geultje. Toen ging het los, iedere draai was vis en 

aardig wat keren meer als één tegelijk. Graham had nog een mooie wijting van ca 35 cm en voor der 

rest zat er toch aardig wat maatse wijting. Wat soorten betreft viel er van alles te vangen Gulletjes, 

Wijting, Steenbolk, Bot en Zeebaarsjes. De totale eindstand ging ruim over de 100  met zijn vieren. 

Voor Januari begrippen vindt ik dat er toch goed gevangen wordt de laatste weken. De vis is nog niet 

echt groot maar er zaten deze keer toch wel behoorlijk wat maatse vis bij. De meeste vis zwemt dus 

dan ook weer. 

  

Groeten Erik#331 

 

 

Hier ons eerste vangstbericht als nieuwe leden. 

  

Maandagavond 31 januari om +/- 18.00 u zijn we naar de papagaaienbek vertrokken om de pieren en 

zagertjes die we over hadden van de gullenmeeting even op te maken. Nadat we op de kop na elke 

ingooi ons lood kwijt raakten verkasten we naar de oostelijke (of zuidelijke ?)  oever, net achter de 

windmolens, waar we in regen en wind tot 01.30 u zijn blijven vissen. Na een eerste redelijk gulletje, 

+/- 40 cm, kregen we af en toe een zachte aanbeet en kwamen er een paar torretjes naar boven. Tot 

lang na hoog water bleven de visjes zich melden. Toen het water laag genoeg was zijn we over de niet-

gladde keien naar beneden gegaan en hebben we vanaf het strand verder gevist. Uiteindelijk zijn er 

maar een (ondermaats) visje of 10 naar boven gekomen. Opvallend was dat de haken met combinatie 

pieren/zagertjes eraan beter torretjes leken te vangen. Wijting deed het ook op alleen pieren. 

  

Tot zover het vangstbericht van Simone #806 en Herman #807. 

  

Maandag 31 januari, en mijn zwager en een collega wezen vissen in de Yangtzehaven. Omdat er hier 

berichten stonden dat het weer kon, zijn we er maar weer eens gaan zitten. Op de heenweg wel goed 

opgelet of de borden weg waren, en dat was zo. Toen we net zaten, de stokken nog in de verpakking, 

kwam er politie aanrijden, en . . . .. . . . .. . . ze reden door.  Later in de middag stopte er wel politie, 

deze wisten ons te vertellen dat het nog steeds niet mocht, maar omdat er geen borden stonden konden 



ze er niet tegen optreden. Nog even een gezellig praatje met ze gehad, en ze vertrokken weer. Ze 

melden nog wel even dat als er een boot voor de wal kwam met een blauwe kegel op de boeg, dat je 

moest wegwezen.   Verder, afgezien het weer, en 3 keer verplaatsen (ik heb er nog nooit zoveel boten 

voor de wal zien liggen) wel een leuke dag gehad, de vangst was niet eetbaar. Maar toch per man, zo 

rond de 10 visjes er uitgehengeld, en van allerlei soorten de gulletjes en wijting waren het meest 

aanwezig.   

Dus mocht je regelmatig verplaatsen niet erg vinden, eropaf. Want de borden komen terug !!!!  

Groet, Guido 

  

Hallo hier een bericht van Hans lidnr. 708. 

Zondag 30 januari 2005 een mooiere dag kon je niet wensen in deze tijd van het jaar. 

Het begon goed eerst even mijn maatje halen (fransje) in Den Haag, deze stond al buiten te wachten en 

naar scheveningen om pieren te halen. Daaraangekomen hoorden we van twee scheveingse vissers dat 

Hans uit laakkwartier de hele nacht op de wc had gezeten en niet mee kon. Da,s jammer maar de 

vissers vroegen of wij met hun mee gingen , maar dat we eerst een bakkie gingen drinken, en een 

lekker bakkie was het dus er was noch niets verloren. Wij naar Hoek van holland op het strand, maar 

daar was alleen maar vuil dus wij naar het Calland kanaal en daar waren de vangsten niet erg top. We 

hadden een wijting en een sliptong. Wel lekker gevist en een nieuwe stek dus niet voor niets geweest. 

  

Groetjes Hans. 

Hey zeevissers 

 

Ik ben zaterdag overdag naar de papegaaibek geweest. De vangsten waren niet veel. Me maat had 4 

kleine bollekies gevangen en ik helemaal noppes. Na 4  keer in gooien en 4 keer me handeltje kwijt 

had ik het eigenlijk wel gezien  daar. We stonden duidelijk op een verkeerd stuk. In totaal zo'n 4 uur 

rond  hoog water gevist. 

 

mvg patrick 

  

  

Vrijdag 28-01-2005 

  

 Hier dan mijn eerste vangst bericht als nieuw lid van de euro vissers. 

Vrijdag avond wezen vissen op de maasvlakte waar ik voor het eerst kwam. Ik ben er heen geloodst 

door Erik#331 (waarvoor nog mijn dank). Later verkast naar de stenenglooing waar ik leuk heb staan 

vangen. Veel keine gulletjes en af en toe een wijting en een klein botje(alles zwemt weer).Ik heb 

gevist van 21.00uur tot 01.00 uur. Al met al een gezellige en leerzame vis avond. Ik heb gevist met 

pieren. 

  

Groeten en vangze 

Bart #764 



  

  

Vrijdag met Armel mee op stap. 

  

Vrijdagavond eerst wat piertjes opgehaald bij Rinus en daarna als een speer naar de maasvlakte ,waar 

Erik al met wat jongens stonden te vissen .Na eerst een blik te hebben geworpen op de kunsten van 

erik (had er toen al zo'n 14 )hebben wij besloten om ergens anders te gaan kijken .Na wat hobbels en 

een flinke schuine rit zijn we eindelijk op onze bestemming aangekomen en na het optuigen van de 

hengels was het meteen raak ,kleine toren diende zich aan. 

Waar je ook gooide het maakte geen verschil . Armel pakte nog een meuntje en ik twee botjes .hoeveel 

we er uiteindelijk hadden weet ik niet meer wand na 25 ben ik opgehouden met tellen .Erik was 

intussen verkast en wist ook op deze stek  div vissen van formaat  uit  het water te slepen . 

  

Gr  Ricardo #119. 

  

Hallo zee kanjers 

 Vandaag weer wezen vissen 29-01-2005. Ze hadden mijneerdere berichten goed gelezen denk ik want 

mij vaste vis plek zat vol met vissers. Maar niet getreurd de zee is groot zat dus maar ergens anders 

gaan zitten. Op de andere hoek van de papegaaienbek nog nooit gezeten daar maar toch maar 

proberen. En met succes het was niet echt veel maar toch wel mooie baars en iets wat ik nog nooit 

gezien had. Ja het is niet verzonnen ik heb hem op jullie site opgezocht en gevonden.  Hij was niet 

echt groot maar hij zag er eng genoeg uit  Het was een zeedonderpad hij had de zelfde kleuren als die 

was gevangen aan de zuidkant van Walcheren. Bruin met lichtere plekken Ik had helaas mijn camera 

niet bij mij maar die gaat nu voortaan wel mee. Nu niet gelijk allemaal weer op deze plek gaan vissen 

he mannen . Geintje het maakt niet zoveel uit waar je zit maar hoe je vist .   



Groetjes Jaap van Kranenburg 

  

Hoi hoi, 

  

hier zijn de Belgen weer die voor niks naar de Europoort zijn gereden gisteren, vrijdag 28 januari. 2 

uurs voor hoog water zijn we er aan begonnen. Ik gooide in en direkt een pooie tik, het bleef bij een 

tik. Het was zwak, zwak en nog eens zwak. Ik heb 6 kleine gulletjes gevangen, Steven heeft een paar 

gulletjes en wat steenbolkjes op  zijn naam staan en Nico, tja, die heeft alleen maar pieren aant 

verspelen geweest want hij heeft niks naar boven kunnen halen. We hebben besloten om een tijdje niet 

meer naar de Europoort te komen. Effe andere horizonten verkennnen hè. Of als iemand van jullie een 

goeie stek weet mag je die altijd laten weten. 

  

Stef, Steven en Nico 

  

  

28-01-2005 Vrijdagavond 

Vrijdagavond afgesproken met een kennis om te gaan vissen op de maasvlakte, na overdagdag eerst 

aas te hebben gehaald bij Jeroen in Maassluis 't was weer perfect aas trouwens) ben ik gelijk uit mijn 

werk naar de maasvlakte gereden. Onderweg telefoontje gekregen van Bart #764 of ik nog ging vissen 

en hij zou ook daar naar toe komen.  Daar aangekomen lagen er aardig wat boten maar we gingen het 

toch maar proberen. er zat aardig wat vis maar het was allemaal niet echt groot het varieerde wat 

soorten betreft een beetje tussen torretjes, kleine wijting en wat zeebaarsjes. Inmiddels waren Ricardo 

en Armel ook effe wezen buurten. Om toch wat  maatse vis te vangen maar verkast naar de Stenen 

Glooiing. Nu viel dat daar wat maatse vis betreft eigenlijk ook tegen af en toe zat er een maatse 

wijting tussendoor maar hoofdzakelijk waren het allemaal torretjes. Wel zat er nog een mooie bot van 

36 cm tussendoor. De teller is bij mij blijven steken op 52 stuk. Het was weer oergezellie aan de 

waterkant vanavond. 

Vangzzzzzzzze Erik #331 

  

Beste eurovissers, 

 Vandaag ben ik wezen vissen op de nieuwe waterweg op de kop van de landtong. Nadat ik mijn eerste 

lijn te water heb gelaten en bezig was met de andere hengel, stond de hengel al te klapperen. Ik voelde 

meteen dat het hier om een gul betrof, en inderdaad een 40cm gul kwam al gauw naar boven. Omdat 

het laag water was kon ik beneden op de spekgladde keien redelijk vertoeven, alleen de aanbeten 

bleven daarna uit. Pas in de middag kreeg ik kort achter elkaar drie rukken na elkaar op de hengels, en 

hier gaat het spreekwoord op “drie maal is scheepsrecht”. De derde aanbeet leverde mij wederom een 

kleine gul op. Ik heb er nog twee gevangen maar allen klein. Laat in de middag kreeg ik een enorme 

ruk aan de hengeltop en mijn drie poot viel er van om, helaas deze aanbeet niet kunnen verzilveren. Ik 

dacht dat met hoog water de stroming in het muizengaatje wel zou afnemen, maar niets was minder 

waar. Het leek wel een kolkende zee, omdat ik geen loodlifters had heb ik het na 4 stukken lood maar 

opgegeven. Dus wie er nog pieren nodig heeft kijk ff tussen de keien, heb er geloof ik een stuk op 50 

in het water staan gooien. Omdat de vis erg aan de kleine kant was heb ik ze allen teruggezet, dus die 

zwemmen weer lekker.  



 

 

 MVG, 

Eurovissers Jeroen, Jordy, en Karel op’t Hof 

  

Donderdag 27 Januari 2005,vanaf 12:00 uur t/m 17:15 uur. 

 Met Philip#773 aan de Waterweg gestaan DSM ,met opkomend water,  stroming kwam er ook nog 

goed in.  De vangst was bijzonder slecht,2 wijting en 1 steenbolk,waren onder de maat.  Waar zit de 

vis????. 

 

 

 Groeten Jos#774 

  

  

 Donderdag 27 januari de hengels in de auto geladen en richting Maasvlakte gereden. Waar kun je op 

dit moment nog een visje vangen? Toch maar de keuze voor het Calandkanaal gemaakt, misschien niet 

spectaculair maar wel lekker om de arbeidsinspanningen te verdrijven met een paar ontspannende 

wijtingen. De maat had zich al geïnstalleerd en het was even wachten totdat een bunkerboot de stek 

had vrijgemaakt voordat om 15.30 de onderlijnen richting de overkant gingen. Al vrij snel klapperde 

de top en even later kon een triplet wijting worden onthaakt. Een goed begin is het halve werk! Met 

regelmaat kwamen daarna de wijtingen boven, variërend van heel klein tot maats. Net voor het hoge 

water om 16.30 werden de wijtingen wat groter van stuk, maar even later was het helemaal voorbij. 

Hoe kan het verkeren!! Met het invallen van de schemering vingen we ver weg niets meer, dus gingen 

we minder ver vissen, een meter of  50 uit de kant. Inderdaad bleek dit de goede keuze want de vis 

was naar het ondiepere gekomen en hier wisten we nog een paar bolken, wijtingen en een klein 



zeebaarsje te vangen. Om 18.30 zijn we vertrokken met een stuk of 40 wijtingen in de emmer. We 

hebben gevist met pieren op losse haaklijnen.  

  

Gilles #59    

  

  

Woensdag 26 januari 2005 van 16.30 tot 20.30 uur met vismaat Jan #481 en Ferry gevist aan het einde 

van de PPGB. Met name de eerste twee uren stroomde het behoorlijk met als gevolg veel vastlopers en 

tuigen in de knoop en verspeeld. Met name dit laatste was voor Ferry reden om er al om 19.30 uur mee 

te stoppen. Jan en ik zijn nog een uurtje doorgegaan. De vangst was echter bedroevend. Enkele mini-

steenbolkjes en een paar torretjes. Geen wijting of gul gezien. Is het nu al gedaan met de "wintervis"? 

Het lijkt er wel een beetje op. 

  

Groetjes, 

Kees #482. 

  

  

Ik denk maandag 24 januari, ik ga ff vissen op de noorderpier van Scheveningen. FF aas halen bij 

Albatros en toen naar de pier.En wat zie ik daar, is het hek dicht. Ik vond het zelf wel meevallen met 

de golven. Dus voor de volgende keer maar eens even zien wie daar over gaat, zodat ik van te voren 

kan bellen. Ok, toen maar naar de Zweedse Geul. Heb daar gevist van 14.00 tot 16.30 uur en ben na de 

2de sneeuwbui naar huis gegaan met als resultaat een minigul die weer zwemt.  

 Groeten Theo # 48 

  

Hallo zeevissers 

 Vandaag zondag 23 januari weer wezen vissen op de Maasvlakte het was erg rustig ik denk dat 

iedereen aan het wedstrijd vissen was op het Calandkanaal.Ik ben aan het einde van de papegaaibek 

gaan vissen onder het bord. Het ging weer als van ouds op deze plek. 37 wijting,2 gul en jaja toch ook 

nog twee zeebaarsen waarvan 1 een lengte van 47 cm had niet slecht toch. Ik vind wel dat je gek word 

van de wijting als je uitgooit heb je meestal al gelijk beet. Ik zat met pieren en zagers ik ben er vanaf 

09.00 uur tot 15.30 uur geweest dus opkomend water . Ik vind wel dat de beroep vissers maar eens een 

maand van pauze moet inlassen de wijting is meestal onder de maat en de rest van de vissen zijn ook 

niet echt big . Ik hoorde dat er een paar weken geleden een koter langs de Maasvlakte aan het slepen 

was het moet toch niet gekker worden. Maar ja we hebben nog vele soorten aan de maasvlakte en laten 

we maar het beste van hopen.  

Gr jaap 

  

Zondag 23 januari ben ik het aas gaan opmaken wat ik over had van de vrijdagavondsessie met Sjaak 

en Leon, op de papagaaienbek alwaar ik een steenbolk heb gevangen. Ik ben mijn aas gaan opmaken 

in Hoek van Holland. Ik heb gevist van 11.00 tot 15.00 uur. Ook Rob # 50 kwam nog even langs op 



zijn brommer om een praatje te maken. Totale vangst was 2 minitorretjes en een gul van 45 cm. Het 

stroomde als de nete zoals Peet dat altijd zegt.Toen er op een bepaalt moment een Belgische chinees 

naast me kwam staan met 2 hengels die wel op feederhengeltjes leken waarop hij van die belletjes 

bevestigde, vond ik het tijd om naar huis te gaan. Heerlijk uitgewaaid en in de zon gestaan.  

 Groeten Theo # 48 

  

Zaterdag 22-01-2005 om 08:00 bij avicentra pieren gehaald en naar de papegaaibek op diep water 

geprobeerd de vis aan de schubben te komen. Verre worpen in combinatie met de korte sleeplijnen 

bleek het geheim. Van 08:30 tot 14:00 uur ruim 50 vissen (meeste kleine wijting en steenbolk), af en 

toe een torretje, 1 heus gulletje van 43 cm en een leuke bot van 38 cm. Collega-visser(s) naast mij ving 

nog een mooie baars van ruim 50 cm. Al die kleine vis bied hoop voor de komende jaren (kleine vis 

wordt vanzelf groot). 

 

Groeten, 

 

Carlo # 436 zonder Hans #514 

  

Hier een berichtje van een zeevisser. 

Ik ben zondag 09-01-2205 wezen vissen op de Maasvlakte en ik kan wel zegen dat is goed is 

bevalen. Ik was er voor dag en dauw om 05.00 uur gooide ik mijn eerste hengel uit. Ik was nog bezig 

mijn tweede hengel op te tuigen toen ik zag dat ik beet had. Ik pakte mijn hengel en haalde hem 

binnen en ja hoor de eerste twee Wijting’s waren binnen. 1 kleintje van een cm of 15 maar die andere 

was goed aan de maat. Ik heb er een uurtje of 6 gezeten en ik kan wel zeggen dat ik geen slechte 

vangsten had . In totaal had ik 31 wijting’s wel veel kleintjes hoor waarvan het laatste uur helemaal 

niets meer . O ja wel nog een krabbetje de vis die goed aan de maat waren mee naar huis genomen en 

lekker van gegeten ik ga zondag zeker weer daar vissen  Ze zijn wel wat klein maar de vangst was 

toch goed.  

Groetjes Jaap 

  

Ik was woensdag 19-01 naar Hoek van Holland gegaan ben wezen vissen op gul op de nw.waterweg 

maar net voor hoog water ving ik een vis die ik nog niet kende  na wat surfen op het net kwam ik er 

achter een slakdolf  Degene die ik had gevangen was 15 cm en was wit van kleur met licht grijs 

blauwen motief ik had hem gevangen met een zager Ik had jammer genoeg geen camera bij me en 

vond het zonde om mee te nemen dus terug gezet 

Groeten vincent 



  

Dit is dus een Slakdolf meer info binnenkort bij de vissoorten. Het is misschien een tip om alvast de 

tropische vissen te gaan bestuderen daar er steeds meer onbekende (althans voor mij onbekende) 

vissoorten gevangen worden. Voor je het weet staan we straks de meest exotische vissen uit de 

waterweg te trekken met van die gevaarlijke giftige stekels. 

  

Ik ben zaterdag wezen vissen op de nw.waterweg met mijn vader en een vriend. Ik heet Stefan en ben 

10 jaar en heb 9 gulletjes gevangen waarvan de kleinste 30 cm was en de grootste  55 cm. en ik heb 

ook nog 2 botjes gevangen. Ik ben om  2 uur voor hoogwater gaan vissen en ik gooide net in en heb 

gelijk mijn grootste gul gevangen.Mijn vader en vriend hebben ook nog 17 gulletjes en 4 steenbolken 

en 3 wijtinkjes gevangst. Wij Hebben gevist met pieren 

  

Stefan #759 

Hoi Stefan ik hoop dat je ook naar de meeting komt op 29 januari, ik kan nog wel wat tips gebruiken. 

gr  Marcel #12 

  

  

vandaag 20-01-2005 wezen vissen op de papegaaienbek inverband met de zuidwester storm die ze 

opgaven. 

 maar het stormde wel hard maar gelukkig zaten we achter de dijk en hadden we erg weinig last van 

het was gewoon lekker vis weer. 

 we konden natuurlijk wel lekker ver in de vaargul komen met die zuidwester 

 gevist met mestheften en pieren 

 de vangsten waren ook aardig 

 3 worpen gewoon drie wijtingen te gelijk aan één hengel 

 1gul 

 35 wijtingen (waarvan 20 aan de maat) 



 7 steenbolken 

 

groetjes en vangste piet #751 en richard #713 

Een verlaat vangstbericht van zaterdag 15 januari: 

 

Afgesproken op de maasvlakte met Danny(#555), Dennis (#662), Cor, Rob en Maurice. De 

Yanghtzehaven was weer bereikbaar via een nieuw asfaltweggetje en wij zagen nergens borden staan 

dat wij er niet mochten vissen of verblijven. Wij hebben ons toen geïnstalleerd op de kade en hebben 

ieder gevist met 1 hengel met als aas pieren en zagers. Wij hebben gevist van 17.00 uur tot ongeveer 

22.30 uur en hebben ladingen wijting en steenbolk naar binnen getakeld. Bij vlagen had iedereen 

achter elkaar beet. De aantallen hebben we niet bij gehouden, het waren in ieder geval erg veel. Helaas 

echter zat er weinig spul bij dat aan de maat was. Met alle actie op de hengeltoppen en de 

vernieuwende stek was dit een leuke eerste sessie in het nieuwe jaar.  



 
Groeten Stephan (#590) 

  

  

Zaterdag 15-jan gevist in de waterweg vanaf de landtong ter hoogte van de Stena Line. 

Aangekomen om 18:00 en gevist tot 21:00 (hoogwater 18:30).  Bij aankomst stroomde het nog enorm. 

Toen de stroom weg viel een aantal aanbeten  gehad waarvan ik er maar 1 wist te verzilveren, 

resultaat: zeebaars van ca. 35 cm (zwemt weer).  Er stonden best aardag wat vissers maar de vangsten 

van de vissers naast me waren ook mager. 

  

Vangsu, 

  

Ruud #501 

  

  

Haai, vandaag vrijdag 14 jan ben ik met Andre een collega wezen vissen in het calandkanaal. 

Om een uur of tien zijn we begonnen en om half vijf gestopt. 

Vanaf het begin hebben we gevangen, ik had twee bolkjes en Andre een, en verder weet ik niet 

hoeveel ik alleen gevangen heb maar ik vond het een prachtige dag en samen hebben we een zestig 

wijtingen gevangen. 



De meeste zo rond de 25 cm een paar kleiner maar ook een aantal groter met als uitschieter een wijting 

van 36 cm. 

Arjan #8 

  

Donderdag 13 januari 2005 van 16.00 tot 21.00 uur met vismaat Jan #481 en Ferry gevist aan het 

einde van de PPGB (aas: pieren). Binnen 5 minuten haalde Jan al een mooie wijting binnen, dus dat 

beloofde veel goeds. Vrij vlot daarna kreeg ik een schitterende beet. Dat moest dus die lang verwachte 

kabeljauw zijn, maar helaas. Blijkbaar was bij het ingooien een aalscholver in mijn lijn verstrikt 

geraakt. Met veel pijn en moeite hebben we het beest op de kant kunnen krijgen. Vervolgens met drie 

man de vogel vastgehouden en geopereerd. Uiteindelijk heb ik we de lijn doorgeknipt, waardoor het 

dier makkelijker bevrijd kon worden. Hij heeft de operatie overleefd en we hebben alle nylon kunnen 

verwijderen. Nadat hij van angst mijn broek nog had ondergepoept (stinkt overigens verschrikkelijk!), 

koos hij het hazenpad. 

O ja, we waren aan het vissen. De rest van de avond hebben we regelmatig beet gehad, maar slechts 

weinig vis kunnen verzilveren. De vis die gevangen werd, bestond voornamelijk uit hele kleine 

steenbolk en een botje. Nog slechts één mooie wijting gevangen gevangen. Bij het opruimen nog 

gezelschap gehad van een grote bruine rat met een visje in zijn bek. Jan #481 heeft nog geprobeerd het 

beestje van dichterbij te bekijken Dit is echter niet gelukt, want zodra Jan in de buurt kwam, keerde 

het beestje zich tot hem en deinsde Jan achteruit (hij is namelijk een beetje bang voor ratten). 

 

Ondanks de wat magere vangst, toch een bewogen avond gehad. 

 

Groetjes, 

Kees #482 

  

Vandaag 9 januari ’05 wezen vissen op de nieuwe waterweg/ Calandkanaal. De dag begon al vroeg en 

waren al om 0600 uur aan de waterkant te vinden. De eerste uurtjes van de dag begonnen we aan het 

Calandkanaal en al snel kwamen de eerste wijtingen de kant op. Helaas veel ondermaatse visjes maar 

zo nu en dan toch wel een uitschieter. Wat me opviel was dat er veel kleine gul aanwezig was. Een 

gulletje van 35cm en nog wat kleinere. De nieuwe waterweg leverde helaas niet veel op. Wel werd er 

naast ons een flinke kabeljauw gevangen van ik denk een centimeter of 75 niet slecht dus. Tegen het 

einde van de dag nog even terug naar het Caland gereden en sloten wij deze dag af met nog een paar 



leuke tikken op de top, en niet te vergeten een mooie bijvangst een “ZEESTER”. 

 

Strakke lijnen, 

EUROVISSERS FOREVER   Jeroen / Jordy / Karel op’t Hof 

  

maanag ochtend ff geprobeerd ik samen met mijn vader op de oesterdam (bij tholen) effe geblinkert 

maar dat leverde niks op. toe zijn we ff wat ander matriaal uit de auto gaan halen (om op de bodem 

te  vissen). toe we eenmaal zaten te vissen kreeg ik een hele grote beet na 12 minuten  bezig te zijn om 

de vis binnen te krijgen bleek het een zandhaaitje van 56  cm nog een uurtje door gevist maar niks 

meer gevangen en toe zijn we on  14:50 weer naar huis gegaan en we hebben natuurlijk de vis terug 

gezet. 

 

groetjes jerry 

  

  

Wie heeft de vis meegenomen???? 

  

Ben gisteravond op de landtong wezen vissen landinwaarts van de kering. 

Ook hier net als de laatste 3 visavondturen niks gevangen. Zelfs geen tikje op de top. Wel 2 

onderlijnen met lood verspeeld, wat er brak zelfs nog een stukje van me hengel af. Het is echt lachen 

en leuk de laatste tijd langs de waterkant, het lijkt wel of er echt helemaal niks meer in het water 

zwemt. Ik hoop toch dat het guaw gaat veranderen. Heeft er misschien iemand nog een wereldstek 



ontdekt?? Vraag me echt af of anderen nou meer gelukt hebben. Nou in ieder geval iedereen een hoop 

visplezier toegewenst. 

  

Mazzelsss Danny#704 

  

PS Harry het was wel gezellig hoor!! 

  

Het kriebelt om naar de waterweg te gaan, maar we hadden nog geen vergunning. Even naar De Heul 

bellen. Maar die gaat op maandag pas om 13h open. Dan maar vertrekken dat we tegen die tijd ter 

plekke zijn. Na 150km en bijna aan de Brienennoordbrug wordt de telefoon opgenomen. Wij zijn 

gesloten tot donderdag vanwege stocktelling. Dan stolt al je visbloed in je aderen. Alles gaat dan weer 

sneller stromen als je aan de andere kant hoort van tik maar even op het raam. Een dikke pluim voor 

zulke service. 200km rijden en dan niet kunnen vissen zou diepe sporen in de gemoedstoestand 

nagelaten hebben. Nogmaals dankuwel aan de jongens van De Heul in Schiedam. Oja, gevist in 

Vlaardingen van 14 tot 10h30 met als resultaat 14 botten en 1 wijting. Geen speciaal begin maar toch 

leuk gevangen 

 

Guy 707 

  

4 januari jl. wezen vissen met Leendert #315 vanaf de landtong tussen de strekdammetjes. Vanaf half 

zes tot half tien en in die 4 uurtjes hebben we 5 torren, een botje, twee meuntjes en een wijtinkje 

gevangen. Allemaal kinderkamerspul in ieder geval. Wel lekker gestaan met de wind in de rug. We 

moeten echter nog eens gaan om een paar leukere gullen te pakken te krijgen. 

Toch wel opbeurend is het feit dat er weer wat kleiner spul zit. Want als de torren groeien worden het 

vanzelf gullen!!! 

  

Groet!! Willem #531 

  

Gisteren wezen vissen op de landtong, tussen de laatste twee strekkers. Gevist van vijf uur tot half 

tien, opkomend water. Opvallend was dat de stroming er totaal niet inzat. Resultaat: Willem drie 

torretjes, ikzelf elf. Allen ruim ondermaats, zwemmen dus weer. 

  

Willem #513 en Leendert #315. 

  

Op zondag 2 januari met mijn vismaat Rob aan de Waterweg gevist aan de landtongzijde.Ik heb met 

pieren gevist en mijn maat met zagers.Hij heeft niks gevangen en ik had er 2 gullen, 1 bot en een 

steenbolk. gevist van 17.00 uur tot 23.00 uur. 

Op maandag 3 januari ben ik weer gegaan op dezelfde plek voor de kering. Van 17.30 uur tot 22.30 

uur. Ik had drie aanbeten en ze alledrie weten te verzilveren en alle drie waren het gullen. O heerlijk 

dat gebonk aan je hengel.de grootste was 61 cm en 52 cm en de kleine was 44 cm. 



Vang ze. 

  

Johan #494 

  

vandaag 04-01-2005 wezen vissen aan de waterweg  met volgens mij een orkaan een zuidwester 

wind 6/7 dus we konden makkelijk in de vaargeul gooien.  en dan zie je dat er nog meer gekken zijn 

die met dit weer gaan vissen.  vangsten waren een beetje teleurstellend.  2 gulletjes (25cm)  1 zeebaars 

(35cm)  8 wijtingen  gevist met opkomend water en 2uur na hoog tij naar huis gegaan. 

 groetjes en vangste richard #713 

 


