
Vangstberichten 2008 

 

Hoi geen echt lid maar wel een bewonderaar van de site Zondagavond 7 december met buurman Rick 

van 19;30 tot 23;30 gevist van af het strand van Hoek van Holland Allebei met 1 hengel gevist met 3 

haaks Paternoster afwisselend met en zonder kralen Als aas pieren en scheermessen uit de vriezer Het 

vissen was Top er stonden wel behoorlijke golven en een aardig windje maar de vangsten waren 

hartstikke goed  

Met z,n 2en gevangen ongeveer 40 wijtingen, van heel klein tot groot 4 babygulletjes 3 kleine 

zeebaarsjes(wist niet dat die er nog zaten)en 1 meuntje  Zie alleen nooit zo het verschil tussen 3 of 

5dradig de aanbeet hier ook niet van gezien Al het kleine spul voorzichtig teruggezet was allemaal 

mooi gehaakt Advies van Avicentra Monster om heel licht te vissen met slappe lijn en lekker te laten 

rollen dit werkte dus perfect 

Gevist met gevlochten en ordinair nylon 30 honderdste en een loodje van 110 gram Gelukkig weer een 

keer goed gevangen want die week hiervoor in de waterweg gevist en dit was een drama 

Alleen maar steenbolk heel klein en 1 scharretje en als je dan de berichten leest over GUL,GUL,GUL 

denk je willen ze niet bijten of doe ik iets niet goed 

  



 

 

 

 

Groetjes Bram uit de Hoek 

  



22-12 Nog wat aas over van zaterdag Dus maar ff naar de ppgbek gereden Vanaf de eerste inworp vis 

gevangen Varierend van steenbolk(tot 35 cm) wijting torretjes mooie scharren en bot Nadat mijn 

buurman wegging kwamen er 3 mensen naast mij staan die mij vertelden hoe ik daar moest vissen 

maar na de enige jaren ervaring daar toch mijn eigen manier doorgevist Met als resultaat toen ik 

wegging ik ong 90 vissen en zij met zijn drieen 4 vissen wat duidelijk aan de afstand lag Alleen de 

grote wijtingen van 30+ en de scharren meegenomen. 

gr Henk 

  

Na het lezen van de vangstberichten op onze Site toch maar weer snel de hengel gepakt en met 

vismaten Koos#147, Bjorn#152 en Albert#229 naar de pier gegaan in HvH De goede vangsten daar 

hadden kennelijk de ronde gedaan want ik had het nog nooit zo druk gezien Het uitzonderlijke mooie 

weer (wel koud) en de Kerstvakantie spelen natuurlijk ook mee Om 14:00 uur afgesproken 2 uur voor 

het HW Het was vanaf het begin direct raak Schar, Gul, Wijting en Bolk. Iedereen ving regelmatig 

zijn visje en de stemming was opperbest Links en rechts van ons werd ook gevangen maar de grotere 

gullen waren kennelijk alleen op onze stek De tientallen wandelaars zorgden voor de nodige oploopjes 

als er weer Gul of Schar boven water kwam De wijting en de bolk kwamen pas na het HW Toen de 

zon onder ging werd het wel erg koud en het ijs kwam aan de lijn en aan je molen We hebben tot 

18:00 uur doorgevist en als laatst met bevroren pieren Iedereen ging voldaan naar huis 

  



 

 

 

  



                        

                   

  

Hartelijke groeten, Rob#50 

 

  

Gisteren 27-12 nog even wezen vissen met mijn zoon Van een uur of 6 tot even over achten s’avonds 

Koud??Alleen s’winters als het vriest……Een mooie vangst voor die 2 uurtjes De foto’s zijn met de 

mobiel dat valt in het donker erg tegen Locatie waterweg aas 50 pieren Nog zeker 3 gullen verspeelt 

door te kleine haken ( die scharren smaken te goed om te laten lopen….) 

  



 

 

  

 

Groeten Niels en Ed#1137 

En een visrijk 2009 toegewenst 

  

vandaag woensdag wezen vissen aan de waterweg met myn broer uit brabant om tien kwamen we aan 

de waterweg hengels klaar gemaakt en vissen maar geen ene moment rust gehad de ene na de andere 

vis kwam naar boven de eind conclusie was 5 gullen 17 wytingen en drie botten de gullen was de 

kleinste 45 en de grootste 75cm wat een sport daar doen we het voor 

 groeten jos en de brabander.. 

  

Afgelopen maandag gevist op de waterweg Hoek van Hollandse kant Van 8.00 tot 15.00 in 

schittterend weer Water was hoog om 11.00. Vanaf de eerst worp wijting en nog eens wijting en met 

af en toe een schar Bij hoog water alleen maar wijting en over hoog heen door blijven vissen want er 

was mij verteld dat dan de schar zou beginnen En inderdaad de wijting vertrok en de schar begon 

mooie maatse schar Blinkend nat met de zon erop weerkaatsend wat een prachtig gezicht soms twee 

tegelijk Geen gul gezien krijgen m.i. niet de tijd niet om te azen Met 25 maatse scharren en ongeveer 



30 mooie grote wijtingen naar huis 

  

Pierre den Hartog 

  

Maandag 22 december 2008 ben ik met mijn dochters Anne (10 jaar) en Eline (8 jaar) een avondje 

wezen vissen op het strandje tussen de Stenen Glooiing en de PPGB Het is tenslotte Kerstvakantie dus 

moet de jeugd een beetje bezig worden gehouden En er gaat natuurlijk niets boven een avondje vissen 

met pa in het donker want overdag is het niet “spannend” genoeg Eerst het aas (prachtige pieren en 

kweekzagers) opgehaald bij Eef Hoek Zeehengelsport in Ouddorp en daarna richting Maasvlakte 

gereden Rond 17.00 uur aangekomen snel bij daglicht de hengels opgetuigd en richting Hoek van 

Holland gelanceerd Daarna wat geïnformeerd bij een aantal vissers die er al een paar uurtjes stonden 

De vangsten waren minimaal dus dat beloofde niet veel goeds Echter na enkele minuten kreeg ik mijn 

eerste beetje al Aan de hengeltop te zien duidelijk wijting dus ophalen maar En inderdaad een wijting 

van zo’n 25 cm Ondermaats maar toch mijn eerste visje Voorzichtig onthaakt teruggezet en snel weer 

nieuw aas en ingooien Dit bleef maar doorgaan tot we rond 21.00 uur weer naar huis gingen Het 

eindresultaat circa 20 wijtingen steenbolkjes en twee scharren waarvan het merendeel ondermaats was 

Toch een paar visjes mee naar huis genomen want we moeten tenslotte aan moeders laten zien dat we 

iets hebben gevangen! Volgende week misschien nog een keertje vissen met vismaat Jan Overbeeke 

Hij kon deze keer helaas niet van de partij zijn wegens andere verplichtingen. 

  



 

 

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

zaterdag 20-12 wezen vissen op de landtong aan de waterwegkant voor de kering tussen de eerste en 

tweede windmolen benedenaan gekomen bleek de dijk bezaaid met dode ondermaatse wijting dus 

iemand had vlak voor ons hier nog zitten vissen en de vissen gewoon in een emmer bewaard en na 

afloop van de vissessie het spul gewoon op de dijk gegooid De aanblik van deze slachtpartij was voor 

ons voldoende reden om verderop te gaan vissen maar wat blijkt,hier is op dezelfde wijze 

huisgehouden (zie fotoos) Dit heeft toch helemaal niets met sportvisserij te maken en zulke figuren 

zouden dan ook hard 

  



 

 

  

 aangepakt moeten worden Onder de troep die was achtergelaten was een zak van delifrance het enige 

waar een naam op te zien was de vangsten daar vielen erg tegen (1 gul 46cm) maar toen we even later 

verhuisten naar de strekken na de kering heeft de wijting ons bezig gehouden tot ons aas op was (1 

maatse wijting 27 cm zwemt weer net als al het andere ondermaatse spul  

  

groeten jordaan 

  

20-12-2008 we gingen vandaag eigelijk wrakvissen maar gisteren kregen we slecht bericht het ging 

helaas niet door weer niet helaas het lijk of er in het weekend altijd veel wind staat als wij gaan 

wrakken we moesten vissen want we hadden pieren gekocht en helen mooie zelf bij wout van leeuwe 

dus een af spraak was zo gemaakt met peter alleen waar gaan we heen?europoort bij rozenburg dan 

maar het was om acht uur hoog water om half acht waren we er hengels snel klaar en gooien maar 

peter ving de eerst een mooie gul van 42cm en daar na was het de beurt aan mijn een botje van 25 cm 

was de klos even later op de zelfde hengel weer een botje nu iets groter je zag met regel maat de topjes 

van de hengel tikken maar dat was denk ik erg klein spul.het was weer de beurt voor mijn mijn ander 

hengel dit keer op de gul onderlijn die ik steeds goed vol deed met die mooie pieren er hing een mooie 



wijting van 31 cm aan hup voor de pan peter kreeg weer een aan beet weer een mooie gul van nu 46 

cm klasse peter en peter ving nog twee wijtingen hij had de beet niet gezien maar toch vis we zijn 

maar drie loodjes en onderlijn kwijt geraakt dat viel mee op die water weg.we hadden nog zat pieren 

over die ik morgen op gaat maken ook op de water weg denk ik peter gaat niet mee 

  

 

.groetjes jack feijtel.#1154 

  

Vandaag de 15 mijn vrije dag maar weer eens aan de kust doorgebracht Stek gekozen op de Hoek in 

de Waterweg 

Het was laagwater bij aankomst Een hengel toch maar in stelling gebracht Tot 18.00 uur staan vissen 

helaas was mijn aas toen op De geheledag van 11.30 tot 18.00 uur vis gevangen de ene wijting na de 

andere niet echt groot maar er zaten toch leuke tussen Verder een mooi maaltje scharren gevangen kan 

ik mijn ouweheer weer blij maken 

Mooie dag gehad met weinig wind en veel echt veel vis regelmatig drie vissen aan de hengel 

Overigens volgende keer gooi ik mijn fiets in de auto Wat een pokken eind lopen 

 

Gr John #99. 

  



Hallo  

 

Kon het weer niet laten dus ondanks de ijzige kou van zaterdag 13 december en daarmee de ijzig 

koude windkracht 6/7 aan de kust toch maar weer richting de Maasvlakte gereden (deze keer zonder 

collega want die kon op het laatst niet en oh wat baalt hij daar nu van !!!) Mijn "tactiek" van vandaag 

was om verschillende stekken op de Maasvlakte te proberen en per stek een half uurtje aan te kijken 

wat er gebeurt Na een half uur geen beet wegwezen de auto in en hup naar een andere stek dit ook om 

voor mezelf wat afwisseling te houden qua stekken en om de variatie van eventueel te vangen vis wat 

groter te maken Achteraf kan ik zeggen dat dit een zeer geslaagde tactiek bleek De eerste twee stekken 

waren de splitsing van het Hartelkanaal en het Dintelkanaal en de Papegaaienbek Geen beetje gezien 

in het bewuste half-uurtje maar aangezien ik daar ook vol in de wind stond vond ik dat ook niet zo 

heel erg en ben dus maar gauw naar de volgende stek gegaan die op de "planning" stond Gelukkig 

stond ik bij de derde stek zeg maar half in de wind (Slag Maasmond) en daar zat dus wel de vis had 

vrijwel meteen beet ik denk dat er (heel veel) wijting zat maar uiteindelijk heb ik er maar eentje weten 

te vangen want er stond (zoals gebruikelijk daar) veel stroming en heb dan ook wat lijn (en wijting) 

verspeeld bij het binnenhalen langs de betreffende blokken Volgende stek was "de andere uiteinde van 

de Blokkendam" zo goed als helemaal uit de wind (heerlijk!) ook daar vrijwel meteen beet maar ook 

hier moest ik langs de blokken slepen vanwege de stroming maar de eerste vis was een gul van 46 cm 

die ik over de blokken heen moest halen en niet veel later een tweede gul van bijna hetzelfde formaat 

(45cm) en uiteindelijk heb ik er nog twee verspeeld vanwege die blokken (ik schat ook beide zo'n 45 

cm) Uiteindelijk de laatste stek van de dag de binnenkant van de Blokkendam Ik was daar om een uur 

of drie in het begin was het niet veel (wel veel beet van ienie-mini zeebaarsjes en nog eentje gehaakt 

ook aan een haak maat 1/0 een zeebaarsje van 6 cm onvoorstelbaar ik heb het liefie een kusje gegeven 

en weer teruggegooid) maar toen het zo' n beetje donker werd ging het los achter elkaar beet drie 

zeebaarzen van ongeveer 35 cm en op het laatst een hele dikke zeebaars van 59 cm Qua lengte is dit 

natuurlijk aardig maar ik heb zelden zo'n DIKKE zeebaars gezien deze had ook aardig wat opgeslokt 

zag ik bij het schoonmaken 's avonds thuis Blijk toch maar weer heel veel wind en invallen van de 

schemer staat gelijk aan actieve zeebaars !! Uiteindelijke vangst dus wijting van 30 cm 2 gullen van 

ongeveer 45 cm en vier zeebaarzen drie van 35 cm en eentje van 59 cm en dus nog wat wijting en gul 

verspeeld. En ik moet zeggen dit geeft heel veel voldoening als je ondanks het ijzige en barre weer wat 

je moet doorstaan en ondanks dat je omgeving je voor gek verklaard dat je gaat zeevissen je toch zo'n 

lekkere visdag kan hebben en lekker door de dag heen kan vangen zodat je bezig blijft Ik raad andere 

vissers toch ook aan om wat vaker onder barre omstandigheden te gaan vissen (uiteraard staat 

veiligheid wel voorop) want vaak zie je toch dat je op zulke dagen leuk kunt vangen Voordeel is vaak 

ook dat je kunt vissen waar je maar wilt negen van de 10 keer is de stek waar je dan heen wilt niet 

bezet door een andere visser Het is dat ik al aardig wat gevangen had (althans ik was tevreden) want 

die wind werd (hoe later en hoe donkerder het werd )steeds kouder en feller dus ik ben half zes gestopt 

vanwege de kou maar ik denk als ik nog een uurtje op de laatste stek doorgevist had dat ik dan nog 

wel een aantal zeebaarsen meer had kunnen vangen Voor mij zal het denk ik wel de laatste keer zijn 

geweest dit jaar dat ik ben wezen vissen dus ik wens alle andere lezers prettige kerstdagen en een heel 

gezond en vangzaam 2009 toe !! 

 

 

Met vriendelijke groet,  

R.P. Landzaat  

IJsselstein (Ut) 

  

  

Zondagmorgen vroeg op pieren gehaald in maassluis en naar de waterweg gereden Daar aangekomen 

was het vissen schier onmogelijk door de harde stroom 200 gram oostendelood hield het niet in de 

http://www.hengelhuismaassluis.nl/


stroming Afijn na wat overleg met de maat naar vlaardingen gereden en daar wat botten gemept wat 

opviel was dat het daar bijna niet stroomde en het was nogwel springtij?! 

Nu hadden we natuurlijk de hoop dat er nog wat gul of wijting te vangen viel en zijn we weer naar de 

waterweg gereden in de hoop dat het nu wat minder hard stroomde Dit was inderdaad het geval en we 

begonnen met goede hoop zo rond het middaguur! We hebben samen 5 gullen gevangen wat wijting 

en steenbolk Niet spectaculair maar wel lekker gevist in de middag met het zonnetje erbij 

Groet, Carlo 436 en Hans 514 

  

Zaterdag 29 november gevist met mijn zwager Jan en vriend Kees op het strand van ’s Gravenzande 

Om 08.00 uur zeepieren en zagers gehaald in Maassluis Zelden zulke verse pieren gezien We kwamen 

aan met laag water Ik kreeg voor mezelf een beetje het idee dat ik in mijn eigen achtertuin stond te 

vissen Zo nu en dan vingen we een bot of een schar Tegen hoogwater (15.45 uur) begonnen ze redelijk 

te bijten 

Zelfs op ingezouten pieren beten ze Vaak is dat een goed aas voor schar Rond 17.00 uur zijn we naar 

huis gegaan Het uiteindelijke resultaat was: 5 zeebaarzen, 17 platvissen, waaronder flinke botten en 

scharren en 3 puitalen We kwamen eigenlijk voor de wijting De volgende keer dan toch maar naar het 

eiland van Rozenburg in het Callandkanaal 

 

Groeten, 

Dick den Breejen 

  

Hoi Heren hier twee vangstberichten 

Zondagavond 30 November vanaf de kant bij de DSM 

 

Na alle goede vangstberichten vanaf de kant....., vorige weekzaterdag tig zagers gekocht en 

zondagavond richting waterweg Vanwege de tijd ( zondagavond) niet naar de maasvlakte maar bij de 

DSM de auto in de vangrail geparkeerd immers tijd is vis!!!Tot onze verbazing was er verder geen 

enkel olielampje te ontdekken langs de waterweg Echter vol goede moed alles opgetuigd en slingeren 

maar het regende continue en was lekker koud ( 2 graden) dus heerlijk weer om een visje te pakken 

Helaas was er geen tikje aan de top gedurende de hele avond uiteindelijk nog wel een fantoombeet met 

uiteraard een flitsende reactie Het resultaat mocht er zijn een echte komozak!!! Dus zelfs het gezegde 

we hebben geen ZAK gevangen ging niet op Tot overmaat van ramp moet mijn vismaat de avond nog 

even verzieken door er op de valreep een visje uit te halen Hij heeft lang moeten zoeken aan welke 

haak hij hing dus het formaat mag duidelijk zijn een klein gulletje en een triomfantelijke glimlach 

gedurende de terugweg was het gevolg 

 

 

Zondagavond 7 December vanaf het strand tussen Hoek van Holland en `s-Gravenzande 

 

Nee we hadden het vorige week verkeerd begrepen op het strand wordt er volop gevangen Dus weer 

een partij aas gekocht en richting het strand gezien de conditie van beide vissers is er uitdrukkelijk 

gezocht naar de dichtstbijzijnde plek aan de andere kant van de duinen De auto geparkeerd nabij 

Arendsduin en daarna nog een stukje lopen Direct tussen twee strekdammen de spullen neergezet en 

alles opgetuigd het was opkomend water ( rond 22:00 HW) De eerste worp was een daverend succes 

en het lood inclusief aas belande direct naast mijn stoeltje en een mooi wapperlijntje aan de top was 

het gevolg Dus het leedvermaak was enigszins aanwezig bij mijn vismaat. ( uiteraard geldt wederzijds 

bij dit soort calamiteiten)Ik de gehele exercitie weer opnieuw gedaan met het verschil dat ik drie keer 

moest verkassen (vanwege verdrinkingsgevaar) voordat ik de voorslag en onderlijn weer had zitten het 

duurde even maar daar was het eerste scharretje binnen kort daarna volgde een aantal wijtingen en 

http://www.hengelhuismaassluis.nl/


kleine gulletjes ook hebben we nog 2 meuntjes gevangen Al met al hadden we tussen 19:00 en 0:30 13 

visjes op de kant gekregen dus niet echt slecht t.o.v. de vorige week er waren meer enthousiaste 

vissers die avond en een de vissers ( Engelsman) gaf aan vrijdag 25 vissen te hebben geland waaronder 

een zeebaars !!Het was dus een prima avond met regelmatig een visje en het weer was perfect droog 

en redelijk windstil Je zult begrijpen dat er met 13 vissen een het onderspit heeft moeten delven 

gelukkig weet alleen ik het antwoord daarop Enigste nadeel van zondagavond vissen is dat je maandag 

ochtend even een wegtrekker hebt als je in de spiegel kijkt Normaal is zaterdag de ideale avond maar 

indien er visite is verleggen we onze prioriteit naar de zondag aangezien een week niet vissen enige 

afkick verschijnselen tot gevolg heeft Volgende week weer een poging en hoop dan aan te kunnen 

geven dat er enige progressie is wat betreft de visvangst 

 

met vriendelijke groet, 

 

John vd Wilk 

  

Omdat mijn zoon een vrije dag had besloten we afgelopen woensdag de strandhengels uit het stof te 

halen We zijn op 3 december eerst naar de waterweg geweest voor de kering dus aan landzijde van 11 

tot 1 uur (rond de middag) Volgens de laatste vangstberichten komen de vissen bijna de kant 

opgesprongen om je aas op te halen dus dat gaf goede hoop Het was laag water wind in de rug en de 

zon scheen lekker Maar helaas de vissen deden niet mee mesheften en zeepieren bleven onaangeroerd 

Bij de buurman zag ik ook weinig beweging Aan de diepvries mesheften van Avicentra zal het niet 

gelegen hebben ze roken zelfs lekker vers Zoon Jordi was het snel beu dat er geen vis op de kant 

kwam en op zijn aandringen zijn we naar het einde van de wereld gereden de papagaaien bek Eerst 

langs de afrit maasmond gereden langs de glooiing veel kuilen en plassen getrotseerd en ten slotte tot 

aan de papagaaienbek gereden Daar stonden een man of 4 te vissen De terugweg ging een stuk 

makkelijker over de weg langs de Maasvlakte Olie Terminal Ik was eerst niet gerust of het werk aan 

de tweede maasvlakte nog problemen zou geven voor ons maar dat viel mee De toppen gingen 

regelmatig zenuwachtig op en neer door kleine vis Maar ze te haken viel nog niet mee We hebben vier 

visjes op de kant gekregen in 3 uur tijd en de vangsten begonnen pas te lopen toen het ging betrekken 

tegen half vijf Twee mini gulletjes en een mini-wijting en een maatse wijting Twee daarvan zwemmen 

weer en twee vliegen ergens rond in de buik van een grote meeuw (hij slokte in de vlucht in 1 hap het 

gulletje van 20 cm op) De pieren deden het het beste Op het laatst nog een cocktail van mesheft en 

inktvis gebruikt en daar zowaar nog de grote wijting mee gevangen Jordi had een losschieter die wat 

groter aanvoelde Alles gevangen op de driehaaks paternoster met haken 4 en stalen afhouders geen 

beet gehad op een eigen fabrikaat 1 haaks paternoster met lange rode afhouder en circle-hook 3/0 Bij 

de buren werd ook af en toe een visje op de kant getrokken Een meter of 10-20 uit de kant was iets 

waar we steeds in vast kwamen te zitten het leek wel een wier-veld of zo Meestal trok je je tuig er wel 

doorheen Een keer een lijnbreuk gehad vermoedelijk door op de mossels doorgeschuurde dyneema 

Nog een lijn of drie aan overtollig materiaal op de bodem geparkeerd en omstreeks 7 uur in de avond 

goedgemutst naar huis gegaan 

  



 

groeten, 

Jordi en Wim 

  

Aloha (na al jaren jullie site te raadplegen voor tips en trucs nu maar zelf een berichtje achterlaten.....) 

 

Jawel hoor afgelopen weekend weer aardig wat tijd vrij gemaakt om de hobby weer eens uit te oefenen 

28/11 om 1430 gearriveerd in Maassluis waar we het bestelde aas (pieren/zagers en mesheften) 

konden ophalen ...uiteraard tegen betaling Daarna met z'n 3'en doorgereden naar Rozenburg 

(Noordzeeweg) om aldaar voor de kering het aas te water te meppen Het begon direct goed rond 

1500/1515 we zaten tegen het hoge water aan (HW om +/-1630) en binnen 2 minuten eerste gulletje 

van ongeveer 45 cm op de kant Na het te water laten van alle andere rijkelijk beaasde haken kwamen 

er meerdere vissen de kant op varierend van bot tot wijting/steenbolk en gul(letjes) (ze kwamen niet 

boven de 45cm uit) Tijdens hoog water kwam de eerste "meenemer" de kant op (55cm) Her en der om 

ons heen werd ook aardig gevangen Rechts van ons was volgens mij een viswedstrijd bezig want daar 

liep een vent met een fluoriserend pak aan de hele tijd van links naar rechts te rennen en te schreeuwen 

zodra er iemand een vis had (was echt een te grappig gezicht/gehoor) Rond 1830 even wat gaan eten 

bij het pontje ......HEERLIJK gebakken slibtongetjes Na deze te hebben verorberd en wat biertjes / 

jagermeistertjes naar binnen te hebben gewerkt waren we weer heerlijk opgewarmd om de volgende 

sessie te starten vanaf een andere locatie namelijk naast de kering Daar aangekomen snel weer hengels 



opgetuigd (blijft toch een K.T.werk) en ingegooid ....nou de ebstroom was zo hard dat mijn lijn met 

200 gram lood binnen luttele seconden zowat op de kering lag Hier ging t m dus niet worden 

vanavond Andere stek opgezocht waar je met z'n 3'en toch lekker kan vissen in die stroming gekozen 

voor een plek op enkele honderden meters naast onze "middagplek" op een ponton (op aanraden van 

een local) Hier zaten we als 3 vorsten maar de vangsten bleven toch een beetje uit Zo af en toe een 

gulletje of wijting maar geen spektakel qua aantallen danwel cm'ers In het laatste halfuurtje roept een 

maat van me "HE !! je hengel wordt over de reling getrokken!!" Kreeg m maar net te pakken na een 

mooie snoekduik (als we toch aan t vissen zijn) en na een mooie dril van 10 minuten kwam er toch een 

aardige gul van 67 cm de kant op (en dat op hoogstens 25 meter uit de kant vandaan) Toen allemaal 

onze hengels met een kinderachtig worpie van +/- 25 meter ver geworpen en ja hoor hier zaten de 

rakkertjes allemaal ....er kwam dan wel geen biggetje meer boven maar aardig wat wijting/bot en 

kleinere gulletjes welke bijna allemaal weer zwemmen (behalve degene die de haak zowat in hun anus 

hadden zitten) Rond 0130/0200 maar ingepakt en huiswaarts gegaan Het was een ERG gezellige dag 

en leuk gevangen toch allemaal weer een vissie voor de pan Volgende keer maar weer is naar de pier 

van Hoek van Holland want we spraken een aantal andere vissers die ons vertelde dat er daar 

momenteel erg goede gul- en wijtingvangsten worden geboekt Zondag nog even het "aas wezen 

opmaken" in Ijmuiden bij het pontje De oostenwind maakte het niet erg makkelijk om de vaargeul te 

halen met een 3 haakspaternoster dus toen maar op beide hengels een jojo-montage gezet inclusief 150 

gr lood (sommigen verklaren mij voor gek..maar dat neem ik maar voor lief) Na +/- 20 minuten eerste 

aanbeet en nog geen minuut later lag het eerste gulletje (25cm) op de kant + een wijting haakjes waren 

keurig gezet voor in het bekkie dus deze zwemmen weer Het irritante van de oostenwind was dat als 

de pont aan "mijn kant" van het kanaal kwam die heerlijke diesellucht vol in mijn toeter kreeg en de 

geuren van de bedrijven de frisse lucht ook niet echt veraangenaamde Na ongeveer 3 uur vissen en het 

aas op was (had alleen nog 1 ons zagers van de dag er voor) had ik 2 gulletjes en 7 wijtingen en 1 

steenbolk en alles zwemt weer 

Misschien van de week nog even kijken als de wind het toelaat want er liggen nog mesheften in mijn 

vriezer die naar zout water snakken!! 

 

Gegroet en vangsuh!!! 

 

 

mijn complimenten voor de site , allemaal keurig voor mekaar...........ik zit alleen met smart te wachten 

op nog wat nieuwe stek(ken)beschrijvingen 

 

  

Zaterdagnacht/zondag morgen samen met vismaat Mark gaan vissen op de waterweg gevist van 4uur 

tot 10uur Na het lezen van al de berichten over veel en vooral maatste wijting vol goede moet 

vertrokken Over de vangst van de wijting kan ik kort zijn ikzelf 0 Mark 2 Hoe komt dit toch? 

Misschien was de stekkeuze niet goed (landtong rozenburg) de andere vangsten waren voor onze 

normen aangezien we nog niet zo lang vissen op het zoute goed ikzelf 1gul 40+ en een aantal mooie 

scharren 5 mooie en 1 postzegel en Mark 2 gullen waarvan 1 40+ en de ander 48.5cm onze grootste tot 

hiertoe en ook nog en 10tal scharren Al bij al tevreden huiswaarts gereden al hadden we toch graag 

wat meer mooie wijting gevangen Tips zijn altijd welkom op gert.van.eyck@telenet. be  vrijdag eens 

proberen op op het caland kanaal  

 

Groeten uit Belgie 

 

Gert 
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Het heeft veel te lang geduurd maar eindelijk weer eens een mini eurovissersmeeting met oude 

vismaten Gezien het gunstige weer zijn wij Cor#186 Koos#147 en ondergetekende vandaag 1 

december naar de pier van HvH gegaan De verwachtingen waren hoog ivm de goede berichten Het 

was om 17:00 uur HW dus we konden vanaf 14:30 uur goed vissen daar De vis was duidelijk 

aanwezig maar de formaten waren klein We hebben alles gezien Bot schar bolk gulletjes en wijting De 

wijting was veruit het grootst in aantal Naar mate het donkerder werd werden de formaten groter en 

kon je de vis dichter onder de kant vangen zodat Cor aan het verzamelen ging en uiteindelijk met een 

goed maal vis naar huis kon gaan Grote gul was er helaas niet Ik heb één gul van formaat zien vangen 

bij een visser die ca 30 meter verder richting zee stond Verder alles klein met zo nu en dan een 

uitschieter We hebben heerlijk gestaan met een minimale wind in de rug en prachtig gezicht op de 

duizenden lichtjes aan de Europoort We hebben gevist tot ca 19:00 uur tot de stroom te sterk werd 

Kijk al weer uit naar de volgende sessie Hartelijke groet 

  



        

       

 

  

Rob#50 

 

  



Van het weekend voor het eerst weer eens wezen vissen sinds de geboorte van mijn (prachtige) 

dochter alhoewel niet helemaal waar vorige week zaterdag ook al weer op pad geweest met een 

collega bij het Noordzeekanaal/IJmuiden ondanks het weer die dag wat op de Noordpool gebruikelijk 

is (de hele dag ook geen enkele andere visser gezien) toch leuk gevangen 2 zeebaarzen waarvan een 

maats (38 cm) uiteindelijk twee wijtingen (had er 4 gehaakt maar twee schoten los vlak voor het 

kantje) een gul van 47 cm en waarschijnlijk een behoorlijk formaat kabeljauw van 60/70 (?) cm was 

aardig tijdje met de dril bezig maar uiteindelijk schoot hij vlak onder mijn voeten los in zodanig diep 

water dat ik niet kon zien wat het is geweest maar goed mijn vermoeden is dus een behoorlijk formaat 

kabeljauw helaas soms zit het mee maar deze keer zat het tegen Mijn collega had ook nog een aantal 

leuke wijtingen gevangen 

 

Maar goed, afgelopen zaterdag 29-11 wezen vissen bij de Blokkendam op de Maasvlakte om Mr. 

Zeebaars weer eens lastig te vallen heb zelf nog wat mesheften op voorraad in de vriezer liggen maar 

heb toch nog wat zagers erbij gehaald bij Avi centrum in Oostvoorne Ben begonnen met de zagers aan 

de binnenkant van de Blokkendam en heb zowaar twee harders van ik schat zo'n vijftig cm weten te 

vangen terwijl ik toch echt voor de zeebaars ging Maar het zijn aardige krachtpatsers die jongens leuke 

vis om te vangen/drillen en ze zwemmen nu ook weer vrolijk rond Voor de rest was ik aan de 

binnenkant binnen een uur door mijn zagers heen want die ienie-minnie zeebaarsjes die er genoeg 

zitten vreten alleen je aas van je haak af Uiteindelijk ben ik toch maar aan de buitenkant van de 

blokkendam gaan zitten met als aas mesheften want tot nu toe geen zeebaars weten te haken en binnen 

een half uur achter elkaar snoeiharde aanbeten en drie zeebaarzen weten te landen waarvan twee maats 

en eentje van 44 cm daarna was het ook ineen keer weer afgelopen met de aanbeten blijven vreemde 

vissen qua gedrag die zeebaarzen Uiteindelijk zo'n beetje in het donker ook nog een zeebaars aan de 

binnenkant van de blokkendam weten te vangen ook weer maats (38 cm) 

 

Ik heb weer heerlijk genoten na een lange tijd afwezigheid aan de kust was een beetje waterkoud dat 

wel maar voor de rest niks te klagen gehad over het weer en als er uiteindelijk op zondag-avond een 

gerookte zeebaars van 44 cm mij tijdens het avondeten zit aan te staren en ik kan deze wegspoelen met 

een lekker biertje dan denk toch maar weer er is een ding dat ik niet zou willen missen....en dat is 

VISSEN !!! 

 

Overigens waren er ook aardig wat gasten aan het vissen met bootjes aan de buitenkant van de 

Blokkendam wat verder de zee op en wat ik hoorde hebben ze aardig wat kabeljouw en wijting weten 

te vangen 

 

Met vriendelijke groet,  

Richard Landzaat  

IJsselstein (Utr). 

 

 

Vandaag 30-11-2008 van 14.00 tot 17.30 (HW 16.26) bij Hoek van Holland geweest Na het geluk van 

vorige week waarbij ik mijn hengel in tweeën gooide vandaag een kapotte molen dus wederom maar 

met één hengel kunnen vissen Gek genoeg geen enkele wijting gevangen! Een grote gul (denk ik) 

verspeeld dook met een noodvaart tussen de stenen en twee mooie gullen gevangen Eentje van 40cm 

en een kleintje van 25 (zwemmen beide weer) Gevist met pieren en mesheften 

 

groeten 

Michel 



zaterdag 29 november Om 17.00 uur gingen de onderlijnen richting hoek van holland daarvoor eerst 

even wat pieren zagers en mesheften gehaald in oostvoorne Vanaf de 2de indraai geen indraai meer 

gehad zonder vis Om 22.00 uur gestopt omdat ik zo moe was dat het niet meer ging (mijn buurman 

dacht erook zo over toen ik mijn restand pieren aan hem gaf) totaal veeeeeeeeel wijting (stuk of 10 

echt grote, rest kleiner), 8 bolken 1 bot en een mooie gul 2 onderlijnen verspeeld maar ook weer 

teruggevangen (hoe is het toch mogelijk he) Stel je eens voor 2 onderlijnen binnenhalen met in totaal 6 

stuks vis eraan -- nu heb ik echt spierpijn Het was heerlijk weer nauwelijks wind onbewolkt en een 

klein beetje vorst (toch zonder jas gevist omdat het zweet van mijn rug liep)  

  

TOP AVOND harm 

  

Vrijdag de 28e met mijn zoon Niels voor het eerst in 2 maanden naar de europoort getogen Werk en 

klus-bezigheden houden me noodgedwongen bij het water…weg Wel koud en een strak windje maar 

we zijn bikkels Gekozen voor een driehaaks bezemafhouder en een jojo systeem Vanaf de eerste gooi 

was het raak Maatse wijtingen vlogen op de pieren De jojo deed het beter Na 1,5 uur kreeg mijn zoon 

het koud en wilde naar huis We hebben afgesproken nog 1 maal in te gooien en te vertrekken De 

eindstand was 18 maatse wijtingen een 1 gul van 50+ en wat ondermaatse wijtingen Het ondermaatse 

spul ging retour Ik heb wel eens mindere dagen meegemaakt we mijn tevreden en koud huiswaarts 

gekeerd 

 

Groet Ed#1137 

  

wezen vissen woensdag 26november in het noordzeekanaal.vangst 15 grote wijtingen 2 45+gullen en 

een steenbolk 

 groetjes arnold uit leiden 

  

Eindelijk was het weer eens zover Maandag ja de dag van het spitsalarm ri De Waterweg gereden 

Pieren bij Hengelhuis Maassluis gehaald echter de bestelde mesheften waren er niet Dat is toch een 

domper als je zo’n end moet rijden met dit weer Echter niet getreurd en naar de Waterweg gegaan 

Direct na de eerste worp direct beet en dat is niet meer opgehouden tot ik weg ging rond een uur of zes 

Gestopt vanwege het vuil waardoor het niet mogelijk was om het aas op de plek te houden Begon in 

de kou maar uiteindelijk stond ik te zweten in mijn pak Veel wijting ongeveer een stuk of 14 

meegenomen die maat waren Verder een gul van ongeveer een cm of 60 en twee botten Heb mij niet 

verveeld Hoop dat het weer meewerkt dan kan ik in december de overuren opmaken aan mijn hobby 

 

John #99 

  

Op zaterdag 22 november 2008 met vismaat Jan Overbeeke meegedaan aan de Mega-Eventing 

viswedstrijd van Zeevissport op het strand van Zoutelande De vangstberichten waren goed maar het 

weer was een stuk minder Het leek wel of we hadden gekozen voor de slechtste dag van het jaar Harde 

wind kracht 5 à 6 uit noordwesten sneeuw hagel regen en allerlei andere ellende Maar als je jezelf 

aanmeldt voor zo’n evenement moet je m.i. ook gaan (“in voor- en tegenspoed”) en zeker niet thuis 

blijven zonder dat je jezelf afmeldt Daarnaast zijn de wedstrijden van Zeevissport ook altijd 

supergezellig dus om 10.30 uur toch maar Jan opgepikt in Nieuwe Tonge en daarna richting Ouddorp 

om bij Eef Hoek Zeehengelsport ons aas (mooie grote pieren en kweekzagers) op te halen 
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Vanzelfsprekend eerst nog even een bakkie en een shaggie en wat bijkletsen Ook geprobeerd nog wat 

tips te geven aan een paar oosterburen die met hun karperstokken (!) een zoutwatersessie hadden 

gepland M.i. kansloos maar toch Uiteindelijk via Brouwersdam en Oosterscheldekering naar 

Walcheren gereden Vanzelfsprekend wel onze Tom-Tom aan want deze stek was voor ons totaal 

onbekend Rond 12.00 uur op onze bestemming aangekomen Marco en Eelco hadden net het parcours 

uitgezet en Eric stond met zijn echtgenote al klaar met een heerlijke warme kop soep Daarom eerst 

even gezellig wat handen geschud en bijgepraat Nadat we onze nummers hadden gekregen (Jan nr. 9 

en ik nr. 8) zij we samen met mede-Flakkeëenaar Herbert richting onze stek gelopen Herbert had nr. 7, 

dus stonden de drie eilanders gemoedelijk naast elkaar Een soort Flakkeese enclave zullen we maar 

zeggen 

Om 14.00 uur klonk het startschot in de vorm van een luchthoorn en gingen zo’n 45 onderlijnen 

richting Zeeuws-Vlaanderen Omdat ik bang was dat er nogal wat onderlijnen zouden worden 

verspeeld, had ik gekozen voor de meest simpele onderlijn die je maar kunt verzinnen Je weet wel 

zo’n onderlijn die we vroeger allemaal maakten Een paar grote lussen in je lijn aan één kant 

doorknippen en daaraan een ouderwetse kromme zilveren Mustad platvishaak maat 6 De enige “luxe” 

aan deze onderlijn waren een paar gele en rode kralen “Back to basic” dus En tot mijn stomme 

verbazing resulteerde dit na 10 minuten in een triplet van 2 maatse wijtingen en een schar terwijl ik 

om mij heen nog geen visje had gezien Zou het echt waar zijn? Het moet toch niet gekker worden 

Achteraf bleek dat de onderlijnkeuze eigenlijk niets uitmaakte want iedereen ving vis variërend van 

wijting schar en een enkele bot of gulletje Het maakte dus niet uit welke onderlijn haakmaat of 

aassoort op alles werd vis gevangen Uiteindelijk resulteerde dit voor mij in 23 meest maatse wijtingen 

en 5 scharren Jan wist zelfs 30 vissen op de kant te krijgen Maar bij terugkeer op het parkeerterrein 

bleek Marco zelfs 60 vissen te hebben gevangen en dat met slechts één hengel Vis genoeg dus Nog 

even snel de vis gemeten en daarna in een warme auto richting Goeree-Overflakkee Onderweg nog de 

nodige sneeuwbuien gehad Eenmaal thuisgekomen snel de spulletjes schoongemaakt de vis in de 

vriezer en rond 22.30 uur moe maar voldaan de koffer in Ondanks het slechte weer en de harde wind 

een geweldige dag gehad met véél vis 

 

Eric, Marco, Herbert, Patrick, Leon, Eelco en alle anderen die in vergeten ben, bedankt voor de prima 

organisatie en gezelligheid en tot de volgende keer!!! 

 

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

 

  

Hier weer een berichtje vanuit Apeldoorn Afgelopen woensdagavond naar het strand van HvH 

geweest 1e worp was om 17.30u (hw om 19.35) Was eigenlaijk al aan de late kant want het was al 

bijna donker en mijn ervaring hier ná al die jaren is dat je de 1e vissen hier kunt vangen zodra het 

schemer wordt en de 1e vloedstroom erin komt Maar goed meteen al mooie wijting op de kant Er 

stond een gigantisch mooie hoge branding lekkere ruige visserij Wind was W/ ZW 4/5 iets afnemend 

Gevist met zeepieren van Maassluis De wijting deed het tot net voor hoog en toen begon de gul Gevist 

tot 20.30u aas op omdat ik toch wel erg veel pieren op de haak moest schuiven om een lekkere hap te 

maken De gul deed het toen nog lekker Uiteindelijke resultaat 6 mooie wijtingen en 7 gullen 5 tussen 

de 45/50 cm (prachtmaat voor het strand ze willen nogal eens kleiner zijn) en 2 van 30 cm (zwemmen 

weer) Ook nog enkele mooie verspeeld (onderweg los van de haak) door waarschijnlijk iets te kleine 

haken Pracht avond gehad 

Groetjes 

Rik 
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maandag wezen vissen op de waterweg van 15.00 tot19.00 het was mooie weer en de vis deet het goed 

de gul deed het ook goed van de 12 stuks had ik er 9 stuks van 50 tot 60 cm maar het is raar vlee de 

week vrijdag was het enkel steenbolkken nauw dat was het weer 

 azf henny m. 

Donderdag naar de waterweg afgetogen met hugo Remco en mn vader die nu echt met de fut is 

gefeliciteerd alsnog gevist van 1900 tot 0130 slecht tij gehad en dus ook niet echt lekker gevangen 5 

mooie platte waarvan eentje 35 cm en die andere iets kleiner drie gulletjes waarvan eentje 45cm een 

hele zware vis verspeeld haaklijn kapot gezwommen volgende keer beter maar weer 

groetjes de vrolijke vissers 

Vrijdag met veel goede zin naar de waterweg getrokken met pieren uit maassluis (echt super geregeld 

Hans BEDANKT!) Afijn vorige week hadden we samen ruim 80 maatse wijtingen en een 10tal mooie 

gullen van 50 cm plus en nog drie dikke tongen Nu was het echt prut we hadden samen tussen 09:00 

en 17:00 uur 16 wijtingen geen gul en 1 dikke tong van 44 cm en als troostprijs maar liefst 23 dikke 

echt grote botten We waren totaal de weg kwijt De ene week supervangsten en nu totaal andere 

vissoorten op dezelfde stek het blijft vissen we zijn moe maar toch enigzins teleurgesteld weer naar 

huis gereden daar we meer hadden gehoopt en verwacht nav de week daarvoor! 

Carlo 436 en Hans 514 

  

Op donderdag 13 november 2008 met vismaat Jan Overbeeke van 18.30 tot 23.00 uur (laag water rond 

19.30 uur) weer eens een avondje gevist Gelet op de harde zuidenwind deze keer gekozen voor een 

stek aan de zuidkant van het Calandkanaal dus lekker de wind in de rug De vangstberichten beloofden 

veel goeds want het schijnt dat er aardig (maatse!) wijting wordt gevangen Het tegendeel bleek echter 

het geval eenmaal aangekomen eerst wat rondgereden om een goed plekje te vinden Nadat we hier uit 

waren op het gemakkie de hengels opgetuigd De tactiek was deze avond als volgt: één hengel met 

afhouders drie haken maat 4, lichtgevende kralen en kweekzagers De andere hengel met slechts één 

grote haak maat 1/0, geen kralen en 3 à 4 pieren op de haak Het duurde niet lang of Jan wist zijn eerste 

steenbolkje te landen Ondermaats maar toch Bij mij bleef het echter een hele tijd stil Toch maar eens 

ophalen om te kijken of het aas er nog aan zat Tot mijn stomme verbazing bleek er een gulletje van 

zo’n 45 cm aan te hangen terwijl ik geen beetje had gezien Vrij vlot daarna hetzelfde ritueel Wederom 

een gulletje van iets meer dan 40 cm. Daarna werd het bij mij weer stil met de gul Uiteindelijk nog 

wat ondermaatse wijting en steenbolk gevangen Hetzelfde gold voor Jan die tegen het einde van de 

vissessie wel nog een gulletje van zo’n 40 cm. wist te landen Omdat de volgende dag weer gewoon 

moest worden gewerkt zijn we rond 23.00 uur enigszins teleurgesteld huiswaarts gekeerd 

Eindresultaat: allebei zo’n 10 ondermaatste wijtingen en steenbolkjes en bij elkaar 3 gulletjes tussen 

de 40 en 45 cm. Het wijtingbal is echter uitgebleven Volgende week zaterdag doen we allebei mee aan 

de Mega-eventing van Zeevissport op het strand van Zoutelande (“Kustlicht”) We gaan dan 

vanzelfsprekend voor een plaats bij de eerste drie!!! 

 

 

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

zondag 9-11-08 gevist op de rozenburgse landtong (waterweg) van 6:15 tot 15:30 en heb daar mijn 

persoonlijk record kant gul/kabeljauw gevangen echt mega dik beest van 74cm en 4,2 kilo Dat was 

echt pompen in de stroming maar echt lekker zow een bonkende kabeljauw aan een haakje 2/0, die zo 

de diepte opzoekt het trok ook aardig bekijks toen ik hem op de kant had verder nog 1 gul van 62 cm 
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2.3kg (was ook een beste) en 1 van 48 cm 12 mooie wijtingen rond de 35cm en diverse steenbolken 

gevist met enkele jo-jo en cocktail pieren mesheft Ik was bij me medevissers de enige met mesheften 

maar ook de enige die gul ving waarschijnlijk daardoor De gullen allemaal voor hoog water gevangen 

maar erg ver weg 

  

 



 

groeten robin uit ijsselmonde 

  

Vrijdagavond 7-11 naar het strand van Hoek van Holland gegaan met Pierre en Ronald. Na onze 

wedstrijd, die met laag water gevist werd en waar de winnaar 36 vissen had, wilde ik het met 

opkomend water proberen, omdat dit meestal betere vangsten oplevert. Niets bleek minder waar, na 

dat ik de eerste hengel had ingeworpen en ik de tweede wilde optuigen, stond de eerste hengel al met 

duidelijke aanbeet kenmerken in de steun.De tweede niet opgetuigd dus. De hele avond alleen maar 3 

wijtingen tegelijk gevangen, alleen als er een haaklijn brak, of er een haak van de lijn af was ving ik er 

minder. Het maakte niets uit hoe ver je gooide [ Pierre zei " je kan niet misgooien ze zitten overal"] 

Volgens mij is dat de reden dat we een gul gevangen hebben, ze kregen niet de kans om te bijten. Van 

19.30 tot 22.00 uur heb ik gevist en ben daarna gaan slachten, ik heb toen nog twee keer ingegooid en 

ving er nog 6 bij. In totaal heb ik er 75 gevangen, meest maatse wijting, het was dus weer super en 

veel beter dan  vorige week met laag water. Van Ronald hoorde ik vandaag [ 8-11] dat hij nog nooit 

zoveel van strand gevangen had. Het was dus een mooie avond en ik hoop dat de vis nog een poosje 

onder de kant blijft. 

  

Arjan #8 



  

Op vrijdagavond 7 november 2008 van 20.00 tot 24.00 uur meegedaan aan de viswedstrijd 

georganiseerd door (Eef) Hoek Zeehengelsport. Vismaat Jan Overbeeke was er deze keer niet bij 

i.v.m. een familieweekend in de buurt van Deventer. Rond 18.30 uur bij Eef aangekomen, eerst een 

bakkie, wat verhalen uitwisselen en mijn nummer getrokken. Deze keer had ik nummer 9. Als stek 

werd deze keer toch maar weer gekozen voor de Waterweg. In eerste instantie was het de bedoeling 

om naar het Beerkanaal te gaan, maar door allerlei “ontwikkelingen” is het niet meer mogelijk om hier 

met een groot aantal vissers een wedstrijd te houden. 

Om klokslag 20.00 uur gingen de onderlijnen het water in. Helaas deze keer slechts 15 deelnemers. 

Reden: slecht weer, geen zin, afspraken, vakantie??? Hoe dan ook, toch een leuk en gezellig groepje 

enthousiastelingen. Al vrij snel werden links en rechts de eerste botjes gevangen. Dit was een beetje in 

strijd met mijn strategie, want ik ging eigenlijk voor de wijting en gul. Snel daarom maar van tactiek 

veranderd en een gewone onderlijn met drie haken nr. 4 gemonteerd. Deze keer geen zagers als aas, 

maar grote dikke vette pieren. En dat ging beter. Binnen een half uurtje ook twee botten op de kant. 

Daarna werd het echter een tijdje stil, tot het voorlaatste uur (van 22.00 tot 23.00 uur). In een uur tijd 

nog zes botten en een steenbolkje bijgevangen. Het laatste uur was het weer stil. Tegen het einde 

verspeelde mijn buurman Johan nog een serieuze vis (gul?) vlak onder de kant. Jammer, want dat had 

een mooie afwisseling geweest tussen al die platvisjes. Uiteindelijk heb ik zo’n 8 à 9 vissen gevangen 

met een totale lengte van iets meer dan 2 meter. Eindstand??? Ik vermoed dat ik ergens in de 

middenmoot ben geëindigd. Het merendeel van de gevangen vis bestond uit bot, met enkele 

steenbolken, scholenbaarsjes, gulletjes en een mooie tong. In tegenstelling tot de verschillende 

vangstberichten heb ik geen enkele wijting gezien. 

Ondanks de wat lage opkomst en het feit dat mijn vismaatje er niet was, toch een hele leuke avond 

gehad. Op naar de volgende wedstrijd van Eef op 12 december a.s. Waarschijnlijk weer de Waterweg 

of het Calandkanaal. 

Eef, Ineke en Kees, wederom bedankt voor de prima organisatie en gezelligheid en tot de volgende 

keer!!! 

  

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

Beste lezers Hierbij een vangtsberichtje van een beginnend gullevisser Gisteren 06-11-2008 van 16.00 

tot 20.00 uur gevist in de Waterweg in Hoek van Holland Gevist met pieren en mesheften Naast me 

wat jongens die met duidelijk geavanceerder spul dan wat ik voor handen had worpen gooiden waar ik 

alleen nog maar van dromen kan In elk geval gevist van laag tot hoog waarbij een periode van een uur 

ondanks mijn 17/00 gevlochten Fireline er bijna niet te vissen was Eigenlijk gedurende de gehele tijd 

met rammelende hengeltoppen gestaan vermoedelijk wijting Heel veel missers maar eindresultaat was 

6 wijtinkies en één mooie tong (gedurende doodtij). Helaas weer geen gul gezien Maar volhouder wint 

volgende keer beter. 

groeten Michel 

  

Afgelopen dinsdag eind van de middag met Roland richting de waterweg getrokken om het voor de 

eerste keer dit jaar weer eens serieus op de gul te gaan proberen Was wel weer even wennen om met 

zo’n strandstok in de weer te zijn na dik 7 maanden bijna niets anders gewend te zijn dan het vissen 



met de spinhengel op zeebaars met alle soorten pluggen en dergelijke Maar naast het vissen op 

zeebaars vinden wij het ook erg leuk om in de winter lekker te knallen met de strandstok in de hoop 

wat mooie gullen te vangen Vol goede moed vlogen de jojo’s met een tros pieren de waterweg in en 

dan maar wachten op wat komen gaat De eerste aanbeten kwamen al redelijk vlot in de vorm van 

steenbolkjes en bij Roland enkele mooie wijtingen Toen het water begon op te komen was het gedaan 

met de bolken en wijtingen en werden de gullen enigszins actief nou ja bij mij dan Roland bleef als 

een ware wijtingmepper alleen maar mooie wijtingen vangen Ik wist 3 gullen te vangen 1 was onder 

de maat de andere rond de 50 cm en als laatste een  echt varkentje van net geen 70 cm Dat was een 

hele klus om die tussen de stenen uit te houden maar het lukte gelukkig en roland kon hem snel 

pakken en veilig naar boven brengen Voor mij een nieuw pr vanaf de kant Nu dachten we natuurlijk 

dat het helemaal los zou gaan maar niets was minder waar Toen het water over het hoge heen was 

begon de wijting invasie pas echt goed en maakte het echt niet uit hoeveel pieren je aan haak reeg of 

hoe groot je haak was Elke 5 a 10  minuten hing er weer een aan Het waren wel mooie wijtingen van 

rond de 25 a 30 cm Dus voor de gene die graag op wijting vissen moeten het zeker eens proberen in de 

waterweg na het hoge water 

 

 

Groeten, Chris #1021 en Roland #1023 

  



Gisteren (dinsdag 4-11) nog even naar Hoek van Holland geweest met m;n vader en het overgebleven 

aas van zaterdag opgemaakt Bij aankomst kregen we al gelijk te horen van de lokale bevolking van de 

pier dat het met de gulvangsten erg tegenviel en de laatste (echt) goede berichten van half oktober 

waren en vangsten nu uit wijting veel kleine steenbolk en een heel enkel gulletje bestonden Maar niet 

getreurd en vol goede moed aan de bak. Het duurde dan ook niet lang voordat de eerste bolken zich 

aan dienden in grote getale Bij het inkomen van het tij verdwenen de bolken een beetje en kwam er 

een enkele wijting voor terug Maar niet veel later was het dan toch raak bij de overige drie vissers 

waren er nog geen gullen gemeld maar de eerste was er toch weer een voor de pan van zo;n 55 cm 

Niet veel later kon nummer twee bijgeschreven worden Ook mijn vader liet van zijn beste kant zien 

want ook nummer drie mocht mee (ondanks haakje 6) Verder nog twee gullen mooi aan de maat 

gevangen en een kleintje teruggegooid Navraag leerde dat het bij de overige vissers bal was Zo rond 

hoogwater verkast naar het strand om daar nog wat wijtinkies te pakken  Al snel vernomen dat de heer 

Van Der Drift de dag ervoor het strand al onveilig had gemaakt en de vangsten niet tegenvielen Het 

viel wel duidelijk op dat deze keer de hengels helemaal omhoog moesten om het aas wat vande grond 

te houden om wat beten uit te lokken Maar uiteindelijk met vijf mooie gullen en zo;n 30 wijtingen 

naar huis gegaan Mochten er nog geruchten zijn dat er een monsterbars is gevangen op de pier dan kan 

ik die bevestigen Met 88 centimeter en een slordige 6 kilo(!!!!) had ik hem graag gehad! 

  

Groetjes Jeroen 

  

Hier weer een berichtje uit Apeldoorn Afgelopen zondag 2-11-08 met mijn zwager naar het 

Beerkanaal gereden Eerst even aas gehaald in Maassluis (wat is dat toch mooi dat je daar op 

zondagmorgen (tot 10.00u) aas en dergelijke kunt halen anders kan er door ons uit het oosten niet zo 

makkelijk op een zondag aan zee gevist worden) Prima aas overigens Met het pontje (gratis ivm 

werkzhdn Botlektunnel) naar de overkant en naar het Beerkanaal Er zat (nog) niemand Doorgereden 

tot net voor het hek 1e worp om 11.30u (HW om 17.15u). Ik begon meteen met veel (kleine) vis te 

vangen tot ik een wel heel erg mooie doorbuiger kreeg een mooie zeebaars had mijn jojo met 

zeepieren gegrepen Na een mooie dril (zelfs voor de kant even door de slip moeten laten gaan) kwam 

er ong. 55 cm zeebaars op de kant De haak zat mooi in het hoekje dus hij/zij kon snel weer terug De 

vis moest van erg ver komen (pendulum met reel) want mijn zwager die toch iets minder ver gooit kon 

er toch duidelijk minder vangen Toch kreeg ook hij zo"n mooie doorbuiger en pakte meteen een 

persoonlijk record met zijn zeebaars: 62 cm Toen het richting HW ging en het iets begon te schemeren 

pakte ik toch ook enkele iets grotere gulletjes (40/45cm) Toen kreeg ik een wel heel erg zware beet en 

wat bleek op de kant een grote gul (66cm!) had een eerder gehaakt klein steenbolkje (18cm en ook in 

de bek gehaakt) gepakt!!!!!! Nog niet eerder meegemaakt! Was blij dat ik hem op de kant kreeg want 

dit zijn toch meestal de jongens die je verspeeld op dat soort stekken Uiteindelijk gevist tot 18.30u 

Eindscore: mijn zwager had een 7 tal kleine bolkjes en die mooie zeebaars van 62 en op het eind 2 

gulletjes (40/45?) verspeeld aan de bodem ik had een 13 tal kleine bolkjes (tot 22cm) en 4 kleine 

wijtinkjes (tot 25cm) en een zeebaars van 55cm en 3 gulletejs van 40/45cm en die ene van 66cm. Een 

heerlijk dagje gehad met een wel heel bijzondere vangst 

Groetjes Rik (en Hans) 

  

  

Zaterdag 1-11 Vandaag gevsist in het Calland kanaal van 14.00-20.00 uur de vangst bestond uit drie 

leuke zeebaarzen ongeveer 50 cm en helaas tientallen mini wijtingkjes en bolkjes toch een leuke dag 

Het was toch redelijk druk met vissers gestaan bij het gele bord voor de kering 



  

Groet een nieuwe schrijver 

  

Hallo Zondag middag 2 november nog eens vanuit Limburg naar het westen getogen om een visje te 

verschalken  Eerst even bij Avi centre in Oostvoorne langs om het bestelde aas op te pikken ( prima 

service) en daarna naar de waterweg tegen over de Stena Line De wind was licht oost  later naar noord 

oost minder dan voorspeld Om 16.30 u lagen de lijnen in het water en af en toe een beetje Net voor 

hoog  (17.30 u hoog) enkele steenbolken en een mooie tong gevangen Nadat de stroom er weer 

inkwam en het donker werd bleven toch de mooie gullenbeten uit Een 2-tal mooie gullen verspeeld en 

wel nog enkele mooie wijtingen bijgevangen Om 23.00u weer terug naar Limburg Een mooie dag 

gehad niet veel wind en een lekkere temperatuur En een paar mooie visjes 

Twee van de Drie Limburgers 

  

Zaterdagmiddag 1 nov nog even op pad geweest om de zeebaars te belagen Het weer begon droog en 

redelijk windstil maar algauw werd het zeikerig winderig nat en koud Voor mij werd het tijd voor de 

warmtepak muts en handschoenen Ben en blijf een tropische jongen Van de 5 kansrijke baars stekken 

waren er 3 niet te bevissen omdat afstandsvissers daar dicht in de buurt zaten Bij de beste stek stond 

ook een gulvisser dus meteen maar door naar 1 vd vrije stekken Half uurtje geprobeerd zonder 

resultaat Alle kleuren twisters en anderssoortige kunstaas geprobeerd Niks nada noppes 2e vrije stek 3 

kwartier geprobeerd zelfde verhaal Mijn motivatie werd door het slechte weer zwaar op de proef 

gesteld en besloot richting huis te gaan rijden Op de terugweg zag ik dat de beste stek misschien wel te 

bevissen zou zijn en ging het toch maar onderzoeken Ik was er nou toch Inderdaad de gulvisser zou 

geen last van mij en vice versa hebben half uur staan smijten met van alles en nog wat maar geen 

aanbeet Zou de baars al massaal weg zijn??? In mijn doosje zag ik de salt en pepper sandeels die ik bij 

Avicentra aantrekkelijk vond uitzien en ruilde mijn geliefde Gator die al eerder voor grote vissen had 

gezorgd om voor de Sandeel Wie niet probeert vangt geen baars sprak ik mijzelf toe Na een kwartier 

staan gooien was daar de bevrijdende snoeiharde dreun op mijn stok In een reflex meer uit schrik sla 

ik aan Zo dat voelde weer goed aan Hengel in mijn geliefde 90 graden standje slip die het uitkrijste 

van genot en het kat en muis spelletje daarna deden me de kou en de pijn in de rug totaal vergeten De 

gulvisser zag me drillen en duimde voor mij mee Hij maakte wat sleurbewegingen in de trant van 

draai die vis toch zo snel mogelijk binnen man voordat je het kwijtraakt Dacht het niet!!!Deze jongen 

wil altijd een beetje met de vis spelen Van wijlen Jan Schreiner persoonlijk geleerdNa een paar 

minuten had ik de vis op het droge Dolblij Toch weer gelukt!!! Jammer dat de foto toestel thuis lag De 

vis is 58 cm en 5 pond Een dikkerdje Denk dat voor mij het seizoen nu echt is afgelopen Ben zeer 

tevreden Zeker over de laatste 3 weken met meerdere vissen over de 50cm en 2 kanjers van in de 

70cm 

  



 

  

Groeten Roy#1017 

  

Kort verslag tweestrijd Eurovissers en ZHSV Zeevissen.com En die is mij goed bevallen aangekomen 

in de Oase die wat mij betreft een pluim krijgt Verzorging erg goed met voor ieder wat wils van balluh 

gehak tot halve haantjus Onze "colega's zeevissite" de Eurovissers hadden er een erg goed evenement 

van gemaakt Een mooi parcours waar je in ieder geval een visje kon verschalken Daarbij hadden wij 

de eer om tegen een aantal topvissers de strijd aan te gaan Als je tegen de van Tientjes ,Punselietjes 

,Driffies, enz mag vissen weet je op voorhand dat je het moeilijk krijgt maar je kan natuurlijk ook giga 

veel leren Deze heren verstaan de kunst om een parcours te lezen en al vanaf het begin meteen de 

juiste beslissingen te maken Sjappooo! had de eer om op stekkie nr 14 te staan Ik was wat laat 

op  mijn stekkie en het was al donker dus ik zag niet meteen wie er naast mij stonden Gauw de boel 

opgebouwd en vlak voor het begin even gekeken wie naast mij stonden en dat was van een zwaar 

kaliber Al gauw bleek dat je de meeste kans maakt als je echt ver kon knallen en dat konden de heren 

Ik kon de afstanden gewoonweg niet halen maar tikte zo af en toe toch mijn visje eruit Ja de 

stroming maakte het ook niet gemakkellijk,maar ook daar moet je mee spelen Zelf ben ik terug gegaan 

naar 20/00 nylon waardoor mijn lijndruk behoorlijk gereduceerd werd Heel af en toe kwamen er wat 

lijnen  bij elkaar maar als iedereen niet als een blinde gaat draaien dan komt het altijd goed De 



gemoedelijke sfeer (ondanks dat er natuurlijk voor elk puntje gevist werd) deed mij werkelijk goed Er 

was tijd om af en toe even bij elkaar te informeren hoe goed of hoe slecht het ging Ook werd er niet 

super geheimzinnig gedaan al laat niemand (zelfs ik) niet het achterste van de tong zien Ik heb staan te 

genieten hoe een "wonderboy" als Edwin van Tienen op zijn gemak en gediciplineerd zijn wijtingen 

op het strand liet ploffen Kijk en daar gaat het mij om ondanks dat ik maar 8 wijtingen kon landen heb 

ik giga genoten en toch weer dingen geleerd De prijsuitreiking was ook erg leuk Voor beide 

competities (de wedstrijd telde voor beide verenigingen als comp.wedstrijd) waren leuke prijzen 

geregeld Hoe de uitslag precies is geworden weet ik niet alleen dat de winnaar meer dan 10 meter vis 

had. Kijk en dan ken je wat! Speciaal nog even voor Klaassie (een .commer) goed gevist jochie vooral 

blijven vissen op het strand en goed je ogen en oren open houden 

 

Eurovissers en iedereen van ons die mee gevist heeft bedankt voor deze bijzondere avond wat toch 

weer in de nacht eindigde!  

 

groeten Hennie Gebbink (ZHSV Zeevissen.com) 

  

  

Gisteren zaterdag 01-11 ben ik met mijn vismaat Bert Groothand #1020 en ik Jan Bel #513 wezen 

vissen in de waterweg Eerst visten we met zeepieren en vingen op deze manier enkele steenbolken en 

Bert ving ook nog een mooie schar Toen we overstapten op mesheften begonnen we gul (letjes) te 

vangen Eerst Bert 1 en toen begon ik ze te vangen ze waren allen tussen de 40 en 55   cm 5 stuks Ik 

heb ook nog een grote gul verspeelt die gewoon niet uit de vaargeul te trekken was opeens los te 

kleine haak jammer had ik wel even willen zien.We zijn om 12 uur begonnen met laag  water en 

gestopt om 7 uur bij hoog water 

 

Groet Jan Bel #513 en Bert Groothand #1020 

 

 

Kort verslag tweestrijd Eurovissers en ZHSV Zeevissen.com En die is mij goed bevallen aangekomen 

in de Oase die wat mij betreft een pluim krijgt Verzorging erg goed met voor ieder wat wils van balluh 

gehak tot halve haantjus Onze "colega's zeevissite" de Eurovissers hadden er een erg goed evenement 

van gemaakt Een mooi parcours waar je in ieder geval een visje kon verschalken Daarbij hadden wij 

de eer om tegen een aantal topvissers de strijd aan te gaan Als je tegen de van Tientjes ,Punselietjes 

,Driffies, enz mag vissen weet je op voorhand dat je het moeilijk krijgt maar je kan natuurlijk ook giga 

veel leren Deze heren verstaan de kunst om een parcours te lezen en al vanaf het begin meteen de 

juiste beslissingen te maken Sjappooo! had de eer om op stekkie nr 14 te staan Ik was wat laat 

op      mijn stekkie en het was al donker dus ik zag niet meteen wie er naast mij stonden Gauw de boel 

opgebouwd en vlak voor het begin even gekeken wie naast mij stonden en dat was van een zwaar 

kaliber Al gauw bleek dat je de meeste kans maakt als je echt ver kon knallen en dat konden de heren 

Ik kon de afstanden gewoonweg niet halen maar tikte zo af en toe toch mijn visje eruit Ja de 

stroming        maakte het ook niet gemakkellijk,maar ook daar moet je mee spelen Zelf ben ik terug 

gegaan naar 20/00 nylon waardoor mijn lijndruk behoorlijk gereduceerd werd Heel af en toe kwamen 

er wat lijnen       bijelkaar maar als iedereen niet als een blinde gaat draaien dan komt het altijd goed 

De gemoedelijke sfeer (ondanks dat er natuurlijk voor elk puntje gevist werd) deed mij werkelijk goed 

Er was tijd om af en toe even bij elkaar te informeren hoe goed of hoe slecht het ging Ook werd er niet 

super geheimzinnig gedaan al laat niemand (zelfs ik) niet het achterste van de tong zien Ik heb staan te 

genieten hoe een "wonderboy" als Edwin van Tienen op zijn gemak en gediciplineerd zijn wijtingen 

op het strand liet ploffen Kijk en daar gaat het mij om ondanks dat ik maar 8 wijtingen kon landen heb 



ik giga genoten en toch weer dingen geleerd De prijsuitreiking was ook erg leuk Voor beide 

competities (de wedstrijd telde voor beide verenigingen als comp.wedstrijd) waren leuke prijzen 

geregeld Hoe de uitslag precies is geworden weet ik niet alleen dat de winnaar meer dan 10 meter vis 

had. Kijk en dan ken je wat! Speciaal nog even voor Klaassie (een .commer) goed gevist jochie vooral 

blijven vissen op het strand en goed je ogen en oren open houden 

 

Eurovissers en iedereen van ons die mee gevist heeft bedankt voor deze bijzondere avond wat toch 

weer in de nacht eindigde!  

 

groeten Hennie Gebbink (ZHSV Zeevissen.com) 

  

  

Gisteren zaterdag 01-11 ben ik met mijn vismaat Bert Groothand #1020 en ik Jan Bel #513 wezen 

vissen in de waterweg Eerst visten we met zeepieren en vingen op deze manier enkele wijtingen 

en        steenbolken en Bert ving ook nog een mooie schar Toen we overstapten op mesheften 

begonnen we gul (letjes) te vangen Eerst Bert 1 en toen begon ik ze te vangen ze waren allen tussen de 

40 en 55   cm 5 stuks Ik heb ook nog een grote gul verspeelt die gewoon niet uit de vaargeul te trekken 

was opeens los te kleine haak jammer had ik wel even willen zien.We zijn om 12 uur begonnen met 

laag      water en gestopt om 7 uur bij hoog water 

 

Groet Jan Bel #513 en Bert Groothand #1020 

  

  

Hallo Mijn werkzaamheden zo gepland dat ik vanmiddag 29 okt. kon gaan zonhappen met de 

Baarshengel Waarschijnlijk is het een vd laatste droge mooie rustige zonnige dagen Na de 

enerverend          vangsten vd laatste 2 keer was ik hoopvol voor misschien nog een zeebaars voordat 

ze massaal weg zijn Na de derde worp was het al raak op de blauwwitte Gator en mijn karperstok 

stond weer keurig in de vechtbocht van 90 graden met een energieke zeebaars ad andere kant die toch 

nog 5 meter door de slip ging Niet heel groot(sprak hij verwend),maar wel weer 58cm 5 minuten later 

zag ik een redelijk bekende kop in een grijze Opel station voorbijrijden en even later kwam Theo van 

Noort naar me toelopen die de foto voor mij geschoten heeft Prachtige foto;Is mijn toestel nou zo goed 

of kan Theo goed fotograferen??Hou het op het laatste We hebben nog een paar uur gezellig samen 

gevist en geouwehoerd maar we vingen niets meer Vlak nadat Theo weer vertrokken was ving ik nog 

een dappere dodo van 38cm op een witte shad die best nog wat tegengas gaf voor zijn lengte 

Misschien van het weekend nog even proberen 

  

  



 

  

Groeten, 

Roy#1017 

  

  

  



Hallo die eurovissers vannacht 27 okt gevist aan het calandkanaal gevist met jojo systeem geen wijting 

te bekennen maar wel geul en mooie dikke ook je moest ze alleen wel erg ver weg halen ongeveer 150 

meter gevsit met pieren en zagers van Eagel hengelsport heel mooi aas!!! Lekker 4 pieren rijgen dat 

deed t m denk ik!! Ik had er zelf 5 allemaal tussen de 45 en 55 cm en me maat had er 8 waarvan 1 

keline de rest ook allemaal tussen 45 en 55 cm verder nog een paar kleine bollekies gevangen dus al 

met al een geslaagde avond alleen de geslikte vissen meegenomen de rest zwemt weer vrolijk rond 

voor misschien wel jullie!!! 

  

 

 

Gr marcel T 

  

Vrijdag geprobeerd de gul te belagen Gevist van hoog tot laag Geen gul gezien maar wel veel wijting 

mooie en dikke wijting Eerst gevist met jojo’s maar daarna overgegaan op de Paternosters Uiteindelijk 

met een emmertje vol wijting naar huis gegaan 

 

Brat 

  

Hallo medevissers In navolging van Kees hier van onze kant ook een klein verslagje van onze vistrip 

donderdagavond in de Amazonehaven Zoals Kees al schreef waren de kids ook mee En vanwege 

de    vele vis werd het een drukke avond Daan (9 jaar) heeft inmiddels een eigen hengel en molen dus 

die moest mee In de Amazonehaven met de wind in de rug moest het gebeuren We kwamen om 

17.30    uur aan en Daan was erg enthousiast en had er veel zin in Ik had op Daan zijn hengel een 

onderlijn gemonteerd met 2 haken nr. 2 met gele kralen Dit bleek een winnaar te zijn want vanaf de 

schemering alleen maar volle bak gedraaid Zelf kwam ik bijna niet aan vissen toe Hij heeft er in totaal 

20 gevangen en allemaal zelf binnen gedraaid Ook Eline en Anne vingen heel veel wijting de wijting 



die naar boven kwam was gemiddeld 20 cm. Geen enkele maatse vis!!. Verhalen van afgelopen weken 

dat er in de Amazone haven veel maatse wijting gevangen wordt is dus waarschijnlijk visserslatijn 

Alle andere vissers in de Amazonehaven wisten ook geen enkele maatse wijting te landen Er zijn wel 

enkele leuke gulletjes gevangen. Dus daar had ik mijn pijlen op gericht. Met een jo-jo onderlijn en een 

grotere haak vol met pieren zo ver mogelijk weg. Helaas geen gul weten te vangen Aan de dobber met 

zager waarschijnlijk nog wel een mooie zeebaars gehaakt maar helaas niet kunnen landen om 21.00 

uur zijn we gestopt want voordat je alles opgeruimd hebt en weer thuis bent is het zo een uur verder en 

de jeugd was door het vissen en dollen met elkaar aan het einde van hun latijn Het was een gezellige 

sessie waar Kees en ik voornamelijk met de jeugd bezig waren Het was ook mooi om te zien dat Daan 

bij het binnen halen van elke vis hard riep: Ik heb weer beet!! Hij heeft 4 "grotere" steenbolken 

meegenomen om op te eten de rest allemaal retour Op weg naar huis in de warme auto werden zijn 

oogleden toch iets te zwaar 

  



 

  

  



 

  

Groeten van Jan en Daan 

  

 Na hele lange tijd weer eens een bericht van mij Vanmiddag 25 okt weer eens wezen zeebaarze nadat 

ik vorige week zondag 19 okt. een uitzonderlijke vangst had gedaan;3 vissen 

van                respectievelijk 52 cm,64cm en 74cm De grootste woog op een paar grammen na 10 

pond. Zie foto Ik ben in juni voor het eerst serieus begonnen met zeebaarzen en had al redelijk wat 

vissen  tussen 40 en 50 cm gevangen alles met kunstaas Dus ik was al heel blij met het resultaat van 

vorige week Vandaag had ik er 2.Eentje van 52 cm en 1 van 78 cm Het gewicht van de grootste vis 



schat ik op plm 6 kilo,aangezien mijn digitale keuken weegschaal ophoud bij 5400 gram Alle vissen 

zijn gevangen aan loodpilker met Gator(Wit-blauwwit-roodwit) twisters combi's.Als hengel gebruik ik 

een 2 ponds karperpenhengel(3.60m) die tot in de kurk krom gaat Zeker de grotere vissen geven een 

machtige sport.Geweldige drills na bloedstollende aanbeten 

  

 

  



 

  

Groeten, 

Roy#1017 

  

Op donderdag 23 oktober 2008 van 17.30 tot 21.00 uur met dochters Anne en Eline (en natuurlijk 

vismaat Jan Overbeeke + Daan) gevist in de Amazonehaven Het is tenslotte herfstvakantie en ik had 

de kids beloofd om met hen een keertje in het donker te gaan vissen Dit is namelijk veel “spannender” 

dan overdag en de kans op vis is ook een stuk groter Eenmaal aangekomen eerst de hengels van de 

kinderen opgetuigd en voorzien van een simpel onderlijntje met haakje 4 en een stuk kweekzager 

Vanaf de eerste tot de laatste inworp stonden de hengeltjes te rammelen met als eindresultaat zo’n 30 

tot 40 mini-wijtingen en steenbolkjes In tegenstelling tot allerlei veelbelovende vangstberichten 

hebben we deze avond geen enkele maatse vis gevangen!!! Zelf ben ik helaas nauwelijks aan vissen 

toegekomen want ik moest een hele avond voor de kinderen aas vervangen ingooien enz. Jan kreeg 

tussendoor trouwens nog een prachtige beet (zeebaars?) aan de werpdobber voorzien van een hele 

sappige kweekzager Helaas heeft hij deze vis niet kunnen landen Hoewel we een hele leuke avond 

hebben gehad en veel (ondermaatse!) vis hebben gevangen volgende keer toch maar weer gewoon met 

z’n tweetjes Dat is veel minder inspannend en een stuk relaxter De kinderen hebben het in ieder geval 

prima naar hun zin gehad en hebben voor volgende week op school weer de nodige sterke verhalen te 

vertellen 



 

De hartelijke (vis)groeten, 

  

kees Overweel 

  

hallo 22okt gevist aan de waterweg een half uurtje na hoog begon het feest 5 steenbolken van rond de 

30 -35 cm 1 gul van 59 cm en 3 van 45-50cm een paar maatse wijtingen en 4 botten alles aan de jojo 

met haak 2/0 wat opvalt is dat de gullen mooi licht van kleur zijn dus het zijn niet de blijvertjes maar 

de verse aanwinst verderop ving er iemand een mega gul/kabeljauw vanaf de kant van 81 cm en 4,7 kg 

zwaar 



 

gr robin uit ijsselmonde 

  

Zoals aangekondigd woensdagavond het aas van gister op wezen vissen Gekozen voor een plekje in 

een van de havens Omdat ik vermoedde dat er veel klein spul zou zitten en ik eigenlijk alleen maar 

kwam om het aas op te vissen gekozen voor een onderlijnensysteem met drie wapperlijntjes van ieder 

20cm Daaronder een loodje van 150g en de haakjes 6 voorzien van een piertje Na 2,5 uur vissen was 

het aas op en stond de teller van de vangsten op 27 Dit waren steenbolkjes en wijtingkjes 3 wijtingkjes 

mee naar huis omdat ze de haak hadden geslikt 

mv.gr. jack 

  

Hier weer eens een berichtje vanuit Apeldoorn Afgelopen zaterdag 18-10-08 naar de Papegaaienbek 

geweest Al lange tijd daar niet meer gevist maar met de wind van afgelopen weekend was het wel 

weer lekker om de wind eens achter te hebben (zw) Wat een duinvorming op het weggetje naar achter! 

Je kunt bijna nergens meer parkeren Hoogwater 17.53u. 1e worp om 15.45 meteen maar ver weg 

(pendulum) 1e worp was ook meteen vast en weg Dus maar iets dichterbij Mijn zwager haakte meteen 

al een steenbolkje in de buik maar deze zwemt toch weer Hij ving ook nog op de reguliere manier (aan 

de haak) enkele steenbolkjes Ik had wel enkele beetjes maar kon ze niet verzilveren (haaknr 1/0 dus 

zou eigenelijk alles moeten kunnen vangen bleek later ook wel). +/- 150mtr naar links zaten enkele 

Belgen die toch zeer regelmatig een visje vingen (en ook leuke gullen) Mijn zwager is even gaan 

buurten en ze moesten toch ver weg gevangen worden dus maar weer voluit uitgehaald. En inderdaad 

daar zat de vis Toch nog enkele onderlijnen verspeeld (moet je daar maar voor lief nemen) maar toch 

nog een paar leuke vissen gevangen Gevist tot 21.10u Mijn zwager had een 4 tal kleine bolkjes (gooit 

iets minder ver) en ik had 1 zeebaarsje(35cm) 1 grote steenbolk (35+cm) 1 heel klein scharretje (6cm!) 

en 4 gullen van tussen de 40 en 50 cm Normaliter lukt het daar in het donker dichter bij de kant maar 

kon er nu maar 1 visje vandaan halen de rest toch erg ver weg Laatste uurtje bijna niets meer Lekker 

staan vissen 

Groetjes, 

Rik (en Hans) 

  

Vandaag was het niet zo druk op het werk en kon ik dus wat eerder weg Dit soort momenten pak ik 

altijd direkt aan om nog ff te gaan vissen Nu waren er al wat e-mails rond gegaan dat er nog leuke 

baarsen te vangen waren dus wilde ik het nog wel een keer proberen Nu was het tijdens de laatste 

Zeebaarscompetitie voor mij wat tegen gevallen Vele dagen slecht weer en de baarsen die ik ving 

waren van de middelmaat De verwachtingen voor vandaag lagen ook niet erg hoog maar een maatse 

baars moest toch te vangen zijn Rond een uur of 2 gearriveerd bij hoek van holland Een hengel met 

veel zagers op de bodem geplaatst en een andere hengel geprepareerd met een werploodje met 

daarachter een donkere twister want dat moest hem gaan doen volgens de berichten Afijn, na dik een 

uur tegen de wind in te hebben gegooid werd ik het een beetje zat en besloot een voor mij iets 

bekendere stek op te zoeken Snel met de pont naar de overkant gevaren en daar met de wind in de rug 

op een vertrouwde plek gaan staan Nou ik dacht als er hier geen baars uit komt dan heet ik .......! En 

dat wil ik zeker niet. Dus veel verschillende jigkoppen met diverse shads geprobeerd. Tot het moment 

dat ik de juiste had gevonden Een rood geverfd 10 grams jigkopje opgebonden met witte en groene 

bucktal en afgemaakt met een witte gator Die zag er dus blijkbaar wel lekker uit, want na de tweede 

worp kreeg ik er een BOEM op alsof ik vast zat. Er schieten dan razendsnel allerlei dingen door je 

hoofd zoals, hoe kan dat nou met zo'n licht jigkopje Maar een seconde later weet je wat het betekende 

en voel je dat er een dikke vis aan zit. Eindelijk kon ik het materiaal wat ik kortgeleden bij Fishtales 

had gekocht uittesten De Crostage hengel van 3 meter ging volledig krom en de Shimano Twinpower 



3000 pg vloog door zijn slip ( ja ik zeg maar gewoon waar ik mee vis want tegenwoordig word er op 

alle sites reclame gemaakt voor allerlei materiaal ). Maar goed er zit dus een vette vis aan De baars is 

goed onder controle te ho 

den maar er staat links van me wel een paar stukken ijzer in het water waar hij op zou kunnen vast 

lopen Extra aandacht ik dus gewenst Eindelijk na een minuut of 5 is de baars aan de kant Behoedzaam 

lift ik hem op het kantje en direkt schiet de vis los van de haak Hoezo paniek De hengel neergooien is 

geen optie want daar is hij te nieuw en te duur voor dus snel de knie op de vis en vol de hand in de 

kiewdeksel Resultaat een grote snee in de vinger van de kiewdeksel maar wel de vis op het droge 

 

foto 1 

 

  

  

foto 2 



 

  

 

 

Ik twijfel direkt of dit een nieuw persoonlijk record is maar dat meet ik straks wel want misschien 

zitten er wel meer. Hierna krijg ik nog maar 1 goeie aanbeet, waarna het tijd word om de stek te 

verlaten i.v.m. het opkomende water Na alles te hebben opgeruimd toch maar ff opmeten. Het blijkt 

een nieuw persoonlijk record van 69 cm te zijn Kijk dan hebben we de volgende keer weer iets om 

naar toe te werken Later thuis blijkt hij na wegen dik 3600 gram te zijn Ik ben zeer tevreden Morgen 

dus maar weer even gaan 

 

Groeten Theo # 48 

  

Dinsdagavond/woensdachtnacht gevist aan de waterweg Gevist van 2 uur voor tot 3 uur na opkomend 

Twee hengels gereed gemaakt in de hoop op gul of mooie wijting Uiteindelijk 3 gullen van rond de 

50cm voor in de pan 2 wijtingen voor in de pan een mooie tong voor in de pan en verder nog ik schat 

een visje of 30 gevangen die direct terug konden Dit waren wijtingkjes steenbolken en een paar botjes 

3 onderlijnen verspild tussen de stenen maar dat mocht de pret niet drukken Misschien vanavond weer 

even aas opmaken in een van de havens  

mv.gr. Jack 

  

op17 okt gevist aan de waterweg het was lekker weer ik had al binnen een halfuur 2 mooien gul van 

50cm en dat was niet alles een zeehond heeft alles verpest hij ving 1 naar de anderen paling en gul 

maar het was lekker weer 

 

afz henny 



Na het lezen de afgelopen weken van de vele verhalen die de ronde deden over de "gulle" gulvangsten 

had ik er al enige visdagen opzitten wij(Kadir en ik) kregen er maar geen uit het water overdag we 

hadden het al op diverse plekken geprobeerd Calland de Waterweg en het Beerkanaal werden door ons 

bezocht maar nergens waren ze er door ons te vangen Zaterdagochtend 18 oktober was ik ff op de 

koffie bij Rinus van Eagle Hengelsport daar werd verteld dat er best wat maatse wijtingen werden 

gevangen aan de Papegaaienbek Maar deze vangsten waren allemaal in de nachtelijke uren gisteren 

avond dus op pad gegaan met een berg aas en vol goede moed naar de Maasvlakte gereden aan de 

PPGB was het druk met denk ik wel een mannetje of 30 Er werd bar weinig gevangen toen zijn wij 

een  stuk terug gereden en in een haven gaan vissen waar ik de laatste maanden geen berichten meer 

over had gelezen De hengels opgetuigd wedstrijd onderlijn met haakje 6 120 gram lood richting 

overkant...ik draai mezelf om en wil mijn tweede hengel ingooien, staat de eerste al te bonken toch 

eerst maar eens kijken Opgehaald 3 maatse wijtingen eraan weer 3 pieren....en weer..en 

weer...en     weer..Wij hebben gevist van 01.00 uur tot 08.30 uur(hw 06.15 uur) totaal met zijn tweeën 

meer dan 200 vissen gevangen waarvan 96 maatse wijtingen en 2 gulletjes 

 Richard 

  

Hallo mede zeevissers Gelukkig zondag tijd gevonden om nog eens een dag naar het zoute water te 

trekken vanuit Limburg. Vanwege het getij (hoog tegen donker) niet naar het strand in Zeeland 

maar  naar de Maasvlakte Door de goede gul berichten naar waterweg getrokken Nog dank aan Kees 

van Avicentre Oostvoorne voor de goede service mbt het zeeaas Om 17.00 u gingen de eerste lijne 

richting de vaargeul. Nog tijdens daglicht vingen we enkele steenbolken een kleine bot en een 

ondermaatse gul van 32cm, niet slecht Tijdens donker hebben we nog enkele kleine wijtingen 

steenbolken en een 7-tal mooie maatse gullen gevangen Het was even stunten over de blokken aan de 

kant bij afgaand water maar het was prima te doen Slechts enkel onderlijntjes verspeeld 

Een zeer geslaagde dag Twee van “De Drie Limburgers” 

  

18 oktober even samen met mijn zoon 3uurtjes wezen vissen in de waterweg uurtje voor hoogwater 

18.00 en 2 uurtjes er na eerst even pieren wezen halen bij avicentra in monster en toen snel naar 

maassluis gereden hengels op scherp gezet en na 10 minutjes eerste bonken op de hengel en ja hoor 

eerste gul lag op de kant daarna lekker bezig geweest totaal 4 gulletjes gevangen en zeker zo veel 

lossers alle gulletjes waren 45/50cm dus waren niet voor niets geweest naast ons werd ook leuk 

gevangen dus gaat lekker de laaste tijd in de waterweg maar beste mede vissers probeer jullie visplek 

zo netjes mogelijk achter te laten want soms slaat het nergens op heb samen met mijn zoon weer 

alberthein tas troep van een ander op lopen ruimen.dvbd  

 

groetjes henk#1147 joury#1165 

  

  

Gisteren gevist aan de waterweg Weer veel vissers gezien maar de vangsten vielen toch wel tegen 

Mijn vangst bestond uit: 6 botten, 5 steenbolk, 2 wijting, een tong en een maats gulletje Opvallend was 

wel dat ik het merendeel van de botten aan de jojo ving met haakmaat 2/0 en de gul aan de 

driehaakspaternoster die bedoeld was voor de platvis Al met al viel voor mij de vangst best mee, mijn 

linkerbuur moest het met een zeebaars en een gulletje doen en mijn rechterbuur met alleen een 

gulletje... 

Brat 

  



  

Hier nog een berichtje van gisteren 13 oktober gevist in het clandkanaal van laag naar hoog water 8.00 

tot 14.00 redelijk wat vis gevangen waaronder 2 gullen tussen de 40 en 45 cm een zeebaars van 42 cm 

en 2 scholen baarsjes ongeveer 25 cm ook natuurlijk weer de nodige wijtingen maar allemaal heel 

klein!!! 

m.tieman 

  

 hallo beste mensen hier eens een berichtje van een niet lid maar wel fanatiek visser ik zit vaak op het 

hoofd in vlaardingen te vissen en afgelopen zondag alleen even wezen kijken zo rond hoog water 

begon de gul zich te vertonen het begon dus best wel te kriebelen maar ja, geen aas he dus maandag 

zelfde weersomstandigheden en vol goede moed naar van leeuwen om aas te halen en toen naar de 

waterkant na tien minuten de eerste al te pakken begon goed en dacht al getverd...... straks alles weer 

fileren ik denk dat de dag ervoor alle gullen opgevist zijn want daarna was het een groot drama nog 

een tikje of twee gezien en daarna alleen nog maar sterke verhalen van andere vissers gehoord 

vanmiddag nog maar eens proberen dus groeten van hij die achter het net vist. 

Magda 

  

12 Oktober 2008 “Koopzondag aan de Waterweg”Vandaag een visdag gepland aan de Waterweg, voor 

de kering Gezien de goede berichten overal op internet moest dit een succes worden Zowel 

kweekzagers als pieren meegenomen Vanaf 09.00 LW tot 17.00 staan vissen, omstreeks 14.00 HW De 

vangsten vielen, gezien alle andere berichten tegen Totaal 4 botten en 6 steenbolken Gevist met enkele 

wapperlijn met grote haak, dubbele wapperlijn met kleine haakjes en paternoster met bezemafhouders 

Al met al een heerlijke visdag met toch een beetje een tegenvallend resultaat Met verbazing heb ik het 

aantal vissers op de landtong zien staan, zeker zo’n 50 man stonden er te vissen 

gr Willem 

  

zondag samen jo en frans aan de waterweg wezen vissen al het mooie weer gaf de vissers moed +- 35 

man om een lekker maaltje vis te verschalken ik zelf had er een stuk of 20 waarvan 1 mooie tong 39 

cm, 1 gulletje van 46 cm,7 botten ,3 wijtingen en een veel tal steenbolken die allemaal weer zwemmen 

maat jo had 2 zeer mooie gullen 12 tal steenbolken en wat platvis frans was de verliezer van ons drie 

met een  7 tal diverse vissen 19 Oktober gaan ik het weer proberen samen met erik hopend op een 

nieuwe mooie dag met veel grote vissen groeten uit Helmond VISMENNEKE 

  

Afgelopen weekend (11 oktober) een nachtje gestaan aan de waterweg met een collega We waren er 

vroeg het water ging nog richting zee Spulletjes speciaal voor de gul opgetuigd en de pieren richting 

vaargeul gelanceerd Het weer was prima, een graad of 13 met een zwakke zoekende wind Na een 

kwartier de eerste bonken op de top van mijn collega een vette gul van ruim 40 Binnen een half uur 

had ie er 3 binnengetrokken en ik had nog geen stootje gezien... De eerste voorzichtige tik kreeg ik 

met dood tij toen het water op zijn laagste punt stond Een mega-mega bot was het resultaat het kan 

ook en schar geweest zijn het nog steeds moeite om het verschil te zien Maar hij was welgemeten 41 

cm en baggervet Dat verbaasde me zeer Ik zat met een forse haak (nr 3-jojo) helemaal volgepropt met 

pieren en toch heeft ie alles naar binnen geslurpt Totaan hoog water was het niet echt wild Totaal een 

6 maatse gullletjes 2 platters en een aantal steenbolken Bij afgaand water begonnen  de aanbeten weer 

en het eindresultaat 14 maatse gullen 2 platvis en de nodige bolkies Het was niet echt wild zoals een 

paar weken geleden maar toch een emmertje mee naar huis van de"doorslikkers" De rest zwemt weer 

zoals het hoort! 



De visgroeten van Robin uit Wateringen  

 

 

  

Op zondag 12 oktober 2008 hebben wij gevist vanaf 10:00 tot 16:30 aan de waterweg. Hier en daar 

werd wel wat gevangen o.a. wijting, totdat het hoge water er was werden de vangsten groter o.a 

wijting steenbolk kabeljauw, wij zelf hadden 2 maatse kabeljauwen van circa 40 cm 2 steenbolkjes  en 

een stuk of 20 witing waarvan 2 maats.  

Groeten, Dennis Lokhorst  

  

Hallo Vissers lekkker gevist zaterdag 11-10 aan de waterweg  Tegen en op hoogwater, een paar leuke 

gullen gevangen. het gaat lekker tegenwoordig aan de waterweg dit geef de burger weer moed:-) Een 

gul van 43 + 49 cm en bij zonnig weer wat wil je nog meer. Ook 5 st.bolkjes gevangen(die zwemmen 

weer) veel vis plezier allemaal    

gr. Dirk 

  

Halloa eurovissers zaterdag 11 oktober gevist in de dintelhaven gewoon ff lekker relax heb 5 botten 

gevangen rond 25 cm en twee wijtingen ongeveer 20 cm erg klein maar toch lekker vis gevangen 

maandag ga ik weer vissen denk dat ik dan maar is ga kijken of er wat gevangen kan worden in het 

beerkanaal 

  

Groeten Marcel T 

  

  

Op vrijdagavond 10 oktober 2008 van 20.00 tot 24.00 uur met vismaat Jan Overbeeke meegedaan aan 

de viswedstrijd van (Eef) Hoek Zeehengelsport. Voordat we richting Waterweg afreisden, eerst bij Eef 

het aas opgehaald (schitterende grote pieren!) en natuurlijk gelijk een bakje gedaan en wat sterke 

verhalen uitgewisseld. Verder de foto’s van de nieuwe boot “Valkyrie” van Eef bewonderd. Hiermee 

kan vanuit de haven van Stellendam gevist worden op de Noordzee. Een schitterende, snelle boot 

(catamaran 40 ft.lang en 16 ft. breed, motoren 2 x Iveco 450 pk., alle apparatuur aan boord, enz.). M.i. 

een aanrader en zeker het uitproberen waard! 

Eenmaal aangekomen bij de Waterweg (Landtong Rozenburg) op het gemakkie de ene hengel 

opgetuigd en voorzien van een onderlijn met dwarrellijntjes en haakje 6. Nadat om 20.00 uur het 

startschot klonk in de vorm van een paar harde brullen (de toeter lag blijkbaar nog bij Eef’s zoon in de 

auto), gingen zo’n 20 onderlijnen richting Maassluis. De eerste inworp een beetje dicht onder de kant, 

want ik had mijn troeven gezet op een paar botjes. Dit bleek echter een verkeerde keuze, want een uur 

lang geen beetje gezien. Daarom maar gekozen voor een langere dwarrellijn met één grote haak 1/0. 

En dat bleek beter te werken, want in een half uurtje tijd wist ik twee gulletjes van rond de 40 cm. te 

landen. Maar daarna viel het stil. Nog twee uur lang van alles geprobeerd in de vorm van allerlei 

onderlijnen, haakmaten, aassoorten, dichtbij of ver weg, maar niets mocht baten. Tussendoor nog wel 

twee mini-botjes gevangen, maar dat was het dan. Vandaag in ieder geval niet de eerste prijs, maar 

daar gaat het eigenlijk niet om. We doen mee voor de gezelligheid en met zulk prachtig weer (droog 

en weinig wind) is het zeker geen straf om langs de waterkant te staan. Jan was overigens helaas nog 



wat minder gelukkig dan ondergetekende, want hij wist slechts één gulletje van circa 30 cm. op de 

kant te krijgen. Maar iedereen had wel een visje gevangen en dat is ook wel eens anders geweest. 

Samengevat, een gezellige, leuke, droge en mooie avond. Zoals gewoonlijk weer prima georganiseerd 

door Hoek Zeehengelsport. 

  

Eef en Ineke, bedankt en tot de volgende keer!!! 

  

De hartelijke (vis)groeten en prettige vakantie, 

Kees Overweel. 

  

Vrijdagavond met m,n zoon naar het hartelkanaal gereden om even voor te vissen  van de wedstrijd 

van zaterdag. Jelle had hier nog nooit gevist en wilde weten wat en hoe te vissen. Gevist van 22.00 

tot24.00uur. De eerste drie kwartier niks gezien maar toen kwamen de tikken. Ik als eerste een botje 

van 15 toen kwam Jelle en die dacht ik doe het dubbele wel met ruim 30. Daarna de man er nog twee 

bij. Nou kijken hoe het met de  wedstrijd  gaat,het wordt in ieder geval een lekkere avond. 

  

Veel visplezier Leo #372 en Jelle #1130  Bol 

 

  

vrijdag gevist aan de waterweg, gevist met enkele en dubbele jojo's, vangst was goed met opkomend 

water. Een gul of 10 gevangen en zeker zoveel verspeeld..... Met afgaand water stak de wind opeens 

op gooide de steunen met hengels en al om of dat het niets was. toch nog een uurtje blijven staan om te 

kijken of het minder werd..........helaas, wel met een emmer vol gul huiswaarts gekeerd   

Brat 

  

Na een vangstmelding van Rob #1041 en Martin #272 over goudharders ben ik er vrijdag nog even 

twee uurtjes op uitgetrokken. Ik had mijn “dorade-lijn” op de picker gemonteerd en de eerste vangsten 

waren minibaarsjes. Ongelofelijk hoe een minibaarsje een relatief grote haak helemaal kunnen 

wegwerken!! Na een kwartiertje verschillende afstanden te hebben geprobeerd kwam de eerste 

goudharder boven. Net buiten de stroomnaad op het ondiepere stuk bleken ze rond te zwemmen. 

Uiteindelijk ving er 8, waarvan de grootste 28 cm was. Het bleek wel zaak om de haak stevig te zetten, 

want ik heb minstens hetzelfde aantal gemist. Alle hardertjes waren keurig voor in de harde bek 

gehaakt. Een goudharder herken je aan de fel gele vlek op het kieuwdeksel. 

  

Gilles #59 

  

Zondagavond 5 oktober naar de Waterweg geweest. We (neef Benjamin en ondergetekende) wilden 

toch even vissen. Het zou een  zeer natte avond worden met geen droog moment.  Neemt niet weg dat 

het een prettige avond zou worden. We vingen in totaal zo’n 6 tongen, mooi aan de maat. En nog zo’n 

15 gulletjes waarvan veruit het grootste gedeelte goed aan de maat was maar toch niet boven de 50 cm. 



En dan nog talloze botten.  Thuis na het schoonmaken van zijn vangst had ondergetekende 1.5 kg 

schone tong en 3 kg gulfilet. Kortom laat maar tevreden het mandje in. 

Pierre den Hartog 

  

Gisteren 3 Oktober om 18:00 wezen vissen tot 21:00 bij Vlaardingen. Vanwege de te verwachten 

storm van morgen zou het water lekker opgestuuwd worden, dit bleek trouwens bij aankomst ook te 

kloppen (zie foto).Mijn doel vanavond was minimaal 1 mooie tong te vangen (en droge schoenen 

houden!)  Ik had netjes mijn spulletjes uitgepakt en lette even niet op, en jawel een duwbak kwam 

langs achter mij welke ervoor zorge dat het water tot op het gras reikte. Gelukkig stond ik net te praten 

met een van de lokale bewoners/vissers die mij ervoor waarschuuwde! 

 

Nou de eerste lijn ging te water, en na een kwartiertje een kleine tik op de top. Dat was bot nr.1 welke 

na 20 minuutjes op de tweede hengel opgevolgt werd door botje nr.1 Hierna was het even stil, ruim 

een half uur a 3/4 uur na hoogwater kwam de eerste flauwe aanbeet weer. Ik dacht nog even laat maar 

gaan maar heb toch maar aangeslagen, en jawel weerstand! Dit was de vis waarvoor ik ben gekomen 

een mooi tong van 37 cm! Deze werd in een redelijk snel tempo opgevolgt door nr.2 & nr.3 allebij 28 

cm en uiteindelijk door nr(tje) 4 die inmiddels weer rondzwemd (was 20cm). Ik verspeelde 

hoogstvermoedelijk nog een hele mooie tong voor de kant welke ik iets te enthausiast voor de paaltjes 

weg wilde houden. De gulltjes zoals die afgelopen week hier gevangen werden zijn allemaal 

weggetrokken richting HvH, ik heb geen enkele aan de lijn gehad en geen aanbeet van ze gezien 

terwijl dit de vorige keer tot ergernis continu het geval was (ze trokken mijn haken van de 

paternosters). Heb gevist met pieren en zagers waarvan de pieren dit keer de beste resultaten gaven. 

Paternosters gebruikt met haakmaatje 6 met korte afhouders en lijntjes. 

Bart 

Maandag 22-09-2008 wezen vissen op de pier samen met maat Keimpe. 



We hadden 15 gulletjes van rond de 45-50. 

Zeebaars was niet te vangen. 

  

Groet Anthony. 

  

Hallo mede vissers ben vandaag 3 oct wezen vissen aan de waterweg nabij de keering op de landtong . 

begon om 6 uur tot 1400 uur afgaand tij . met als resultaat 15 maatse gulletjes 2 mega steenbolken en 

nog een 10 tal klein spul  dat weer vrolijk rond zwemt .wat een dag zeg was me snipperdag heb nog 

harder moeten werken als bij mijn baas .begond met twee hengels een met jojo en de andere met 

bezeem afhouders waarbij de laatste het beste ving .en als aas gebruikte ik pieren .wat ik wel heel erg 

vind is de pokkenzooi die sommige laten liggen was niet noormaal meer .dalijk houden we geen stek 

meer over kleine mooiete om een zak mee te nemen om de rommel in te doen .oke heb de zooi van een 

ander opgeruimt .... 

mvrgr Kees Konings 

  

vanavond (2 oktober, tussen half 9 en 10, afgaand water met onweer) ben ik even de zagers van de 

vorige vissesie op gaan maken in de Dintelhaven. Heb 1 echt goede harde tik gehad maar helaas hing 

er geen vis aan. zoon kleine 30 minuten later hing er een heel klein Steenbolkje van rond de 20 cm aan 

de haak. meer is het helaas niet geworden deze avond. 

  

veel visplezier ! 

groetjes robin 

  

Maandag 29 (savonds van 5 tot 9 afgaand water) en dinsdag (smiddags van 1 tot 3 opkomend 

water) 30 September. Maandag: zijn ik en een neefje wezen vissen op schol en 

bot. maandag begonnen we in de  Dintelhaven intotaal hebben we 3 Zwartbekgrondels gevangen, maar 

daar kwamen we niet voor en aangezien de Zwartbekgrondels bleven tikken zijn we doorgereden naar 

de Blokkendam. Ook daar was het niet veel, 5 Minizeebarzen van rond de 8 tot 20 cm dus die 

zwemmen weer lekker rond. Daarna gingen we het toch nog even 20 minuten proberen in de 

Dintelhaven als maar tikjes op de hengel, maar na 10 minuten hing er een mooie Bot aan en daarna 

viel het stil met tikjes en zijn we rond de klok van 9 weer vertrokken richting Spijkenisse. Dinsdag: 

ben ik in me eentje nog even de zagers op gaan maken van de vorige dag, op de zelfde stek alswaar ik 

de vorige avond een mooie Bot heb gevangen. Ik kwam aan met doodtij en direct begonnen de 

tikjes, 3x toe hing er een aardig visje aan en lieten de haken het afweten en bogen vrolijk recht. Niet 

echt leuk voor een 3 haaks paternoster van 1.65. De enigste vissen die ik heb weten te landen zijn 3 

Zwartbek grondels. vanavond ga ik het nog eens proberen in de Dintelhaven, als ik wat vang horen 

jullie het. 

  

Veel Visplezier ! 

Robin van der Steen 

 

 



Effe een verslag van een weekje Texel. Vrijdag 19-6 laat aangekomen en even wezen buurten bij een 

paar vissers die bij de vuurtoren (Cocksdorp) op het strand stonden te vissen. Hier bleek weinig tot 

niets te vangen dus besloot ik om het zaterdag 20-9 en zondag 21-9 vanaf de strekdammetjes 

(Westerslag) te gaan proberen. Vol goede moed begon ik hier met kunstaas maar waar de zeebaars op 

dat moment uithing is voor mij nog steeds een raadsel. Na alle mogelijke soorten kunstaas geprobeerd 

te hebben zonder een beetje heb ik maar mijn strandhengel uitgepakt en mijn onderlijn beaast met 3 

verschillende soorten. Zeepieren, zagers en mesheften. Alle drie bleven onberoerd na een paar uur 

vissen. Toch zondag maar besloten om een paar andere strekdammen te gaan proberen maar weer 

verliep de dag hetzelfde, geen beet te krijgen. Maandag had ik een beetje de pest in want dit had ik nog 

nooit meegemaakt op Texel. Wel ben ik nog even die dag bij de vuurtoren (Cocksdorp) gaan kijken of 

er daar nog wat gevangen werd maar hier was het ook niet veel beter maar er werd iig vis gevangen. 

Maandagavond besloot ik om het woensdag hier te gaan proberen en dit leverde woensdag gelukkig 

eindelijk 8 zeebaarsen op. Donderdag zou mijn laatste visdag op Texel worden dus nu zou het echt 

moeten gaan gebeuren.... En het gebeurde... Opgaand water... links van de (enige) strekdam plaats 

genomen en jawel ik begon weer zeebaars te vangen. Niet van die hele grote maar toch een mooie 

maat. Uiteindelijk ben ik gestopt met als resultaat 34 zeebaarzen en 4 botten. De meeste zeebaarzen 

waren allemaal 30+ met een paar uitschieters er tussen. Gevist met pieren, zagers(steek) en mesheften. 

Tevreden ben ik vrijdag 26-9 weer naar huis gereden. Het was weer mooi op Texel en volgend jaar ga 

ik wederom terug naar dit schitterende eiland. P.S. Alle vis zwemt weer want de vriezer thuis zat nog 

vol met gul. 

 Gr. Timo #220 

  

Vandaag, donderdag 25 september, even uitwaaien. Het plan was om wat baarsjes te gaan tikken. 

Daarom de feeder met 20/00 bespannen, een 20 grams loodje en een meter 15/00 wapperlijn er achter 

gemonteerd met een haakje F314/10. Als aas een slikzagertje en... gaan!! Het bleek een winnende 

montage want keer op keer vergreep zich een baarsje aan het aas, maar ze waren wel wat klein. Dan, 

een fikse ruk. Kijk, dat moet een forser exemplaar zijn. Maar nee, het bleek mijn eerste Nederlandse 

dorade te zijn!! Niet zo groot, maar een stevige vechter. Leuk zo'n nieuwe vissoort op mijn lijst. Maar 

even later bleek dat deze dorade niet alleen was gekomen! In twee uur tijd ving ik er maar liefst 30, de 

grootste een centimeter of 20. Erik was ook snel gekomen om van dit buitenkansje gebruik te maken 

en ving er ook nog een stel. Tegen het donker worden verdwenen ze en was het alleen nog baars wat 

de klok sloeg en één dunliphardertje. Het was een mooie sessie!!! 



 

Gilles #59 

  

medevissers,  Gisteren zondag de  28ste met een schitterend zonnetje in de Waterweg wezen 

vissen.  Bij aankomst was het  al aardig druk, dus dat doet hopen op een mooi maaltje vis.  Gevist van 

12.30 uur tot 18.00 uur,&nbsp;elke gooi was eigenlijk wel raak, de steenbolken   zaten er 

in   overvloed.  Totaal met mijn  maatje een zooitje steenbolken, een paar miniwijtinkjes gevangen 

en  nog 2 leuke  gulletjes. Dit alles werd gevangen met zeer mooie pieren van Eagle 

Hengelsport. Door het mooie weer was het gezellig druk met fietsers en wandelaars.  Helaas hoorde 

ik alleen veel negatieve opmerkingen over de vissers.  En gelijk hadden deze mensen, want wat ligt er 

een hoop zooi langs de waterkant  zeg,ik schaamde me dat ik hier tussen moest staan. Mensen, is het 

dan  echt zo moeilijk om je zooi die je wel van huis meeneemt ,dit  ook weer mee  terug te 

nemen!!!!! Zeker op de  parkeerplaats bij paal 10 staan gewoon vuilsnisbakken, die men vol 

kan  gooien. Hopelijk komt deze  boodschap goed over, anders kunnen we straks nergens meer vissen, 

en dat zou zonde zijn. 

 Peter (Deltamarien lid) 

  

Hier weer een berichtje uit Leiden na vorige week een paar mooie gullen ,weer met mijn maat naar de 

waterweg.Zelfde tijd andere tij slecht begin maar na een paar uur toch nog een paar mooie gullen 



weten te vangen + - 45 en zelfs weer een paar tongen,en nog een beetje klein spul,en zelfs een hele 

grote bot die weer heerlijk kon gaan zwemmen.Gevist van half 8 tot 3uur s'nachts,laat het altijd zo 

mooi zijn dan kan ons vis seizoen niet meer stuk. 

 

 

  afz. Ronald uit Leiden. 



  

Gister, Vrijdag de 26e ben ik van 21:00 tot 4:30 wezen vissen bij vlaardingen. Ik kan er vrij kort over 

zijn, het was een hele mooie avond met erg veel vis. Bij aankomst begonnen de aanbeten direct, in 

eerste instantie alleen bot. Nadat het tij keerde +/- 30 minuten vissen werd door mij de eerste Tong 

binnengehaald. Na een drietal tongen leek er wel een invasie van de kleine gulletjes, ik werd er 

werkelijk waar gestoord van. Heb er dan ook vele verspeelt die losraakten of mijn lijntjes van de 

afhouders kapottrokken, over de kromme haken niet gesproken. Tussendoor nog een kleine paling 

gevangen. Uiteindelijk ben ik met 4 gullen, 6 stuks 30+ tongen naar huis toe gegaan en heb een hoop 

jonge vis weer het ruime sop in gestuurd. O ja en had ook nog een zeer klein gulletje die de pier niet 

kon laten gaan, helaas zijn de zo gevoelig dat ook deze het niet gered heeft (hoe voorzichtig je het ook 

probeerd weer de vrijheid te geven). Alle vis is trouwens gevangen aan 3 haaks (maatje 6) paternosters 

op zo'n 60 a 80 meter uit de kant. 

  

We hebben vrijdagavond een mooie avondje in de waterweg gevist. Het was een heerlijke visavond, 

en ondanks dat er weinig stroming was, toch ook met enige regelmaat vis. In totaal vingen 2 tongen 

van goed 30 cm, een palinkje, wat kleine steenbolkjes, en een tiental gulletjes. Bijna allemaal van goed 

40 cm, 1 uitschietertje naar 50, en eentje van 35. Geen grote gul gezien. Het viel me op dat de meeste 

gulletjes vrij mager waren, en licht roze doffe kieuwen hadden. Op de levertjes zaten ook allemaal 

plekjes.  Een of andere ziekte misschien? 

 

groet, Huut 

  

Op donderdag 25 september 2008 met vismaat Jan Overbeeke van 18.30 tot 23.30 uur gevist aan het 

Beerkanaal. Het was rond 20.00 uur laag water, dus bij aankomst maar even rondkijken en buurten 

met de andere aanwezige vissers. Er was op dat moment nog geen visje gevangen, daarom eerst maar 

een bakkie en shaggie dan. Uiteindelijk toch de zaak opgetuigd en de lange dwarrellijnen, met één 

haak 1/0 en de nodige sappige pieren en zagers richting PPGB gekatapulteerd. Met een matige 

noordoostenwind in de rug, was het geen probleem om de 100 meter-grens ver te passeren. Voor het 

gevoel was het hier echter veel minder diep dan bv. helemaal op de punt van het Beerkanaal (richting 

Waterweg), hetgeen naar mijn mening van kans op het vangen van gul aanzienlijk kleiner maakt. Hoe 

dan ook, op de punt van het Beerkanaal kun/mag je jammer genoeg niet meer komen, dus … 

Het eerste uur geen beetje gezien, maar tegen de duisternis begonnen de eerste vage beten te komen 

met als resultaat de nodige gulletjes tussen de 35 en 45 cm en misschien wel net zo veel verspeeld 

(halverwege los of vast tussen de stenen). De aanbeten waren overigens soms heel erg slapjes. Als 

klap op de vuurpijl nog een mooie tong van zo’n 35 cm. Verder een half uur lang alleen maar 

ondermaatse steenbolkjes gevangen. Gelukkig was dit op een gegeven moment helemaal over en 

kwam de gul weer terug. 

Zo’n 50 meter rechts van ons stond nog iemand te vissen uit het altijd zonnige en pittoreske Bruinisse. 

Regelmatig bij elkaar buurten en de nodige sterke verhalen uitgewisseld. Het gaat tenslotte niet alleen 

om de vis, maar vooral ook om de gezelligheid. Hij wist trouwens ook de nodige gulletjes te landen 

met evenzovele missers. 

Omdat we bijna door het aas heen waren en er de volgende dag weer gewoon moest worden gewerkt, 

zijn we rond 23.30 uur huiswaarts gekeerd. Eindresultaat: allebei zo’n 5 à 10 gulletjes, waarvan het 

merendeel is teruggezet, een aantal ondermaatse steenbolkjes en wijting en een maatse tong. Een 

mooie, droge avond met weinig wind en leuke vangsten. De gulletjes mogen de volgende keer alleen 

wel wat groter zijn. Misschien over een paar weken nog eens proberen? 



  

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

Donderdag 25 sep gevist aan de waterweg ( Rozenburg ).  Vangst: te veel kleine steenbolk, 1 hele 

grote steenbolk, 1 tong, 1 onbekende vis en 6 maatse gullen. Best druk aan de waterkant en de nodige 

gulletjes naar boven zien komen. Gevist met de bekende jojo's beaasd met pieren en zagers. 

 Brat 

  

Hallo medevissers, 

 Vandaag, donderdag 11 sep, samen met Bert #487, weer voor het eerst gericht op de gul gevist op een 

van de stekken aan het diepere water van de Waterweg. De hengels opgetuigd met lange dwarrellijnen 

en haak 4/0 waaraan een stuk of wat sappige zeepieren. Begonnen om 11.45 en terwijl ik mijn tweede 

hengel aan het optuigen was, lag de eerste al te bonken in de steun. De eerste gul(letje) was een feit. Al 

snel volgde er nog meer maar een uurtje voor HW (13.30) werd het minder. Rond een uur of 14.00 

begon het weer en kon ik er tot 15.00 nog wat landen. De teller stond toen voor Bert #487 op negen 

stuks en bij mij op 7 stuks en 2 bolken. Alle gulletjes waren wel aan de kleine kant en maten tussen de 

40 - 50 cm met een of twee uitschieters van 50+. Daar wij in principe alle gul onder de 50cm weer 

retourneren, gingen er maar twee mee naar huis omdat die de haak te diep geslikt hadden. Zaterdag 

hebben we een wrakkentrip met de HF geplant, hopelijk gooit de wind geen roet in het eten en kan de 

vriezer dan met wat smakelijke gulfilets worden aangevuld. Strakke lijnen, 

Adrie #520    

  

Hallo medevissers, 

Wij, mijn zwager en ik, zijn nu al een aantal keren wezen vissen op de maasvlakte maar tot nu toe 

zonder echt succes. Nu begrepen wij van een visser die naast ons stond dat wij niet ver genoeg zouden 

gooien! Hij ving echt aan de lopende band vis! Ook vissers die aan de andere kant van hem stonden 

vingen niks. Ook zat hij bijna nooit vast terwijl wij constant onderlijnen stonden te verspelen! Ook op 

de Waterweg vangen wij meestal niks. Maar ook andere vissers zien wij (bijna)nooit iets vangen. 

Gooien wij dan allemaal niet ver genoeg?? Zijn er vissers die mij, en vele andere vissers denk ik, het 

'geheim' van ver gooien willen uitleggen? Heb je dan een speciale hengel en/of molen nodig of is het 

een kwestie van oefenen, oefenen en nog eens oefenen? Wij gaan ook voor de lol én ontspanning 

vissen maar een visje vangen op z'n tijd is wel leuk natuurlijk. Ik weet dat dit geen 'echt' vangstbericht 

is maar helaas vangen wij meestal ook niks dus daar kan ik niet over berichten. 

 Groeten John witterozen@wanadoo.nl 

  

Van het weekend 2x wezen baarzen, eerst keer was vrijdag in de vroege ochtend, toen ging de wekker 

al om 5 uur en half 6 zat ik in de auto op weg naar de eerste stek. Helaas bleek na een paar uur dat het 

verspilde moeite was. Verder dan verschillende soorten zeegroente kreeg ik niet op de kant. Dus half 

10 weer richting huis gegaan. Zondag eind van de middag was het tijd voor revange, nou ja dat hoopte 

ik. Op de eerste plek waar ik het eens wilde proberen zag ik toen ik aankwam een kale verschijning, 

bij nadere inspectie bleek het stipo te zijn die net ging inpakken. Na een praatje bleek hij niet veel 
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gevangen te hebben. Zelfs de brasemachtige lieten het afweten. Dat gaf weer hoop.... Toch maar een 

dieplopend plugje eraan en gooien maar. Niet veel later kwam de kampioen van dit jaar nog even 

kijken, Jan van Laar. Maar ook met gebundelde krachten konden we geen baars vangen. Tijd om te 

verkassen dus. Op de volgende plek nog 1,5 uur staan smijten maar ook dat mocht niet baten. Had nog 

1 plekje in gedachte en besloot het daar te proberen. Maar ook daar leek het weer op een drama uit te 

lopen. Het werd tijd voor bezinning, oftewel mezelf moet in praten alzittend op een steen. Na een 

slokje water al mijn moed bij elkaar geraapt, favouriete plugje eraan, de X-92 van megabass en gooien 

maar. En zowaar, na een minuut of 5 een flinke beuk en gelijk enkele meters lijn vlogen van de spoel 

af. Tot alles weer slap viel, helaas deze was losgeschoten. Is toch wel even schrikken na een kleine 4 

uur gooien eindelijk een stevige aanbeet. Een aantal worpen later weer een mooie beuk en enkele felle 

korte runs volgde, paar minuutjes later kon ik een mooie baars landen van 55 cm. Even op de foto en 

hij mocht weer zwemmen. Slechts enkele minuten later weer een mooie aanbeet en weer kon ik een 

mooie 50er landen. Die ook snel weer terug kon. Vreemd genoeg was na deze vis alle actie voorbij. 

Heb nog wel fanatiek doorgevist tot het donker maar het mocht niet meer baten. Maar mijn dag was 

toch weer goed met deze 2 mooie baarzen. 

  

 

 

Groeten Chris #1021 

 

  

Vandaag even een pondje+ mesheften uit de vriezer gehaald en naar het Beerkanaal gegaan waar ik 

12:00 uur begon te vissen. Lekker windstil en zonnig, maar dat was helaas vrij snel afgelopen. Ben dus 

om 15:30 uur maar weer naar huis gegaan, mede gezien het feit dat ik in die tijdspanne slechts 1 bot en 

1 ondermaatse baars aan de kant wist te krijgen. Heb ook nog tussendoor geprobeerd met een dode 

wijting als aas aan de spinlat, maar dat leverde ook niets op. Op de visstek nog kennis gemaakt met 

Roy #1017 die, toen ik wegging, ook nog geen baars gevangen had. Bij het inpakken zag en sprak ik 



Chris #1021 nog even en die ging met kunstaas smijten. Gezien het feit dat hij in 2006 nog "onze" 

ZBC kampioen was en in 2007 op de 4e plaats eindigde bestaat de kans dat HIJ wel een baars heeft 

gepakt, maar dat lezen we dan wel bij de vangstberichten.  

Strakke lijnen, Stipo #97 

  

Zaterdag hebben we voor het eerst na de vakantie weer eens een paar uurtjes de waterweg opgezocht. 

De vangst viel niet tegen, ondanks de grote haken veel steenbolk gevangen, waarvan ook mooie 

formaatjes van tussen de 30 - 35 cm. Daarnaast nog 3 gulletjes van het slag 40-45 cm. Helaas geen 

grote gul, maar de hoeveelheid en het mooie weer maakte de visuurtjes helemaal goed. 

 

groet, Huut 

  

Hier een keer een berichtje uit leiden,ben met mijn maat denny weze vissen aan de waterweg .Gevist 

zaterdag met hoogwater begonnen om een uur of half 8 tot 2uur zie foto,s 15 maatstste gul +_ 40 tot 

45 cm en een mooie tong,daarnaast nog wat klein spul, deze zwemmen weer zoals het hoord,hopelijk 

word het een goed jaar 

afz ronald 

  

Met het overgebleven aas van dinsdag (zie bootvangstbericht) ben ik Donderdag, 18 September naar 

de Waterweg gegaan om uit te vinden of alle verhalen over goede gulvangsten zouden kloppen. Zelfs 

aan de helling in Scheveningen hoorde ik dat er tot ver in Vlaardingen (Hoofd) flinke gullen gevangen 

werden van 70cm plus! Dat zijn ouderwetse berichten, waar ik een vraagteken bij zet, maar waar rook 

is,  is vuur. Ook andere "hotspots" zoals Maassluis haven, Tunneltje bij de Kwartellaan, de Zweedse 

geul, achter de DSM, Berghaven en HvH werden genoemd. Dus drie uur voor het HW, anders heb je 

al geen plek meer, mij geïnstalleerd en de pieren te water gelaten. Het beet begon slechts 45 minuten 

voor HW en links en rechts werden gulletjes gevangen, maar geen kanjers. Helaas zag ik alles in de 

tassen gaan, jammer maar de meeste vissers nemen het nog steeds niet zo nauw. Ik bracht het tot drie 

gullen, wel aan de maat tot 52 cm en een "losser" net onder de kant. Ben om 18:00 uur (half uur na 

HW) ingepakt, maar er werd nog steeds gescoord. Grote gullen dus niet gezien wel veel "torren" en 

net aan de maat, maar die vang je nu overal aan de Nieuwe Waterweg. Toch maar ff naar Vlaardingen 

van de week. 

Groeten Rob#50 

  

Gisteren met mijn zwager naar de waterweg gegaan. Het weer was prima, bijna geen wind en een 

lekkere temperatuur. Wel een enkele steenbolk en gul kunnen binnendraaien, maar grotendeels toch 

een hoop lijnen verspeeld tussen de stenen.Wij hebben gestaan rechts van de slagboom(schenkeldijk-

poortershaven). Graag zou ik wat tips en trucs willen krijgen hoe hier te vissen of eventueel wat voor 

materiaal ik moet gebruiken om toch meer kans te maken om de vis binnen te krijgen. Verder toch een 

leuke avond gehad, ondanks dat er een aanslag is gedaan op mijn materiaal. 

gwlips@planet.nl. 

mvg Ger 
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Vrijdag 19-9 na het werk een paar uurtjes wezen vissen met mijn zoon Niels op de pier. Met 

mesheften en pieren wat gul proberen te belagen. Het tij was letterlijk over het hoogtepunt heen en 

over het algemeen vis ik met aas liever naar het hoge toe. Maar ja, je moet maar net op het goede tij 

vrij hebben… Ook mijn nieuwe hengel (gewonnen bij de zeebaarscompetitie) in gebruik genomen, 

maar met kunstaas was het niet veel op onze plek. Toch nog leuk beet gehad en wat gullen gevangen, 

ook nog een zeebaars op de mesheften. 

  

 

  

Om een uur of 10 kreeg mijn jongetje het koud en zijn we weer richting huis vetrokken. 

  

  



 

  

Groet Niels en Ed 1137 

  

   

  

Vrijdag op zaterdagnacht (20 september) staan vissen aan de Waterweg. Na mijn vorige sessie, op gul, 

vol goede moed de eerste pieren naar de vaargeul gegooid met mijn nieuwe Shimano. Het verschil met 

mijn oude molen was direct duidelijk; stukken verder met inwerpen en moeiteloos de molen kunnen 

ronddraaien met een flinke gul eraan. Heb redelijk staan vangen, hoodfzakelijk gul en een enkele 

steenbolk. Pieren hadden duidelijk de voorkeur boven de zagers. Daar heb ik alleen maar steenbolk 

aan gevangen. Heb gevist met een jo-jo, haak nr.3 De teller is blijven steken op 18 stuks gul, 

gemiddeld zo'n 40 cm met enkele uitschieters richting de 50. Daarnaast ook nog een 10-tal 

steenbolken.  



  

Visgroeten van Robin uit Wateringen. 

  

  

Afgelopen Woensdag gevist aan de Waterweg voor de kering.  Dit met de hoop om een aantal 

najaarstongen aan de haak te slaan. Gevist vanaf 17.00 uur net na hoog water na het donker toe, met 

als aas oude en verse zagers. De vangst bestond uit steenbolken, veel steenbolken en gulletjes en 

botjes. Geen tong te bekennen op een stek waar ik een maand geleden op een zonnige dag de 38-ers 

wist te vangen. Afgelopen zondag in de waterweg nog tongen zien vangen overdag met een zonnetje 

aan de lucht. Is het water al te koud, komt het door de oostenwind, wie het weet mag het zeggen. Nog 

blijven hopen of overstappen op de  dwarrellijnen voor de wintergul…. 

  

Willem 

  

Zaterdag aan het einde van de middag ben ik naar de Maasvlakte gereden. Eerst heb ik even gekeken 

bij de veranderende Slufter. Daar was niet zoveel bedrijvigheid, maar wel zag ik een fiks aantal 

meeuwen duiken ter hoogte van de 2e botenhelling. Het leek wel een natuurfilm, zoals de meeuwen 

zich in het water storten! Snel een hengel opgetuigd en met lekkere zagers aan haaklijnen van 75 cm. 

temidden van het geweld gegooid. Direct ging de top te keer en ik heb daar een mooi uurtje beleefd, 

alhoewel de baarzen niet erg groot waren. Met het donker worden en het afgaande water, verdwenen 

ook de meeuwen. Helaas was ook de vis vertrokken, kennelijk stond er nu te weinig water. Toch ging 

de top nog één keer trillen en dat bleek een mooie harder te zijn! Tegen het donker nog een keer 



richting blokkendam gegooid en dat leverde een paar steenslijmvisjes op, waaronder een gehoornde 

steenslijmvis. Een soort, waarvan ik wist dat ze er voorkomen, maar die ik tot op heden nog niet had 

weten te vangen. Het was een leuke avond. 

  

Gilles #59   

  

zondagavond met nico weer eens op haaien jacht, om 19.30 uur begonnen met deze keer lange 

dwarrellijn met enkele haak,na een klein 10 minuten een harde aanbeet en dat nog in dag licht en ja 

hoor de eerste haai was een feit niet zo groot als de vorige keer zo rond de 70 cm even later weer een 

aanbeet op mijn andere hengel en deze was behoorlijk wat zwaarder helaas vlak voor de kant lijn 

breuk weg haai,net na de schemering  het zelfde ritueel weer een haai ook van rond de 70 en ook weer 

een door lijn breuk verspeeld,dus dat hadden er 4 kunnen zijn, vanaf dat moment volop beet alleen 

geen haai meer, een invasie van gulletjes de rest van de avond, 

 

de eind score die avond was 2 scharren 1 baars  2 tongen  5 bolken   20 gulletjes 30-45 cm en 2 haaien 

van rond de 70 cm,  



 

               nico 938   rob 419. 

  

  

Vrijdagmorgen 9.45 uur weggereden uit het regenachtige Amersfoort voor ons lang geplande visweek-

end in Zeeland. We zouden 3 avonden gaan vissen op de stranden. We hadden een stacaravan in Burgh 

Haamstede en alle plekken die we wilden bevissen lagen op een redelijke rij-afstand. Bij aankomst 

eerst zagers gehaald bij Van de Hoek in Moriaanshoofd. Vervolgens wat boodschappen gedaan en 

toen begon het toch al te kriebelen. We zouden het eerst gaan vissen op het Banjaard strand waar we 's 

middags al hadden verkend. Om ca. 16.30 uur lagen onze lijnen in het water. Het visweek-end was 

begonnen... We droomden allebei al over mega vangsten of over een zandhaaitje... Het was goed 

toeven aan de kust, de zon kwam door en het was gewoon warm. Het werd langzaam donker en 

Marcel ving een zeebaarsje. Dit bleek achteraf de enige vis te zijn die deze avond gevangen werd. Zou 

het door de zeehond komen die telkens voor ons opdook??? We hebben in ieder geval alles geprobeerd 

met ieder 2 hengels. Wapperlijn, 3 hoeksafhouders, ver weg gooien, dichtbij maar het bleef bij deze 

ene zeebaars. 

Zaterdag 13 september 

 Eerst hebben we onze spullen van de avond ervoor schoongemaakt. Echt alles zat onder het zand!! 

Maar goed, we hadden alle tijd. Het is wat dat betreft toch lekker dat er geen vrouwen bij zijn. ' s 

Middags hebben we boodschappen gedaan en koffie gedronken in Burgh Haamstede. We hebben 

meteen nog wat zagers gekocht bij Bouwman fietswinkel. Deze verkopen geen visspullen meer, maar 

nog wel af en toe wat zagers die ze overhouden van hun boot. Vervolgens weer omgekleed (Marcel 

voor de 2e keer zijn waadpak aan) en op naar Domburg. Alles weer opgetuigd en wachten maar! Er 

waren nog wat surfers in het water, maar het was nog vroeg. (weer ca. 16.30 uur) We zaten tussen 2 

palenrijen in en het vertrouwen groeide met de minuut. Marcel zag opeens in de verte een boot zand 

het water inspuiten! Gvd, ik had hier nog wat over gelezen in Zeehengesport, maar dat zou toch al 



klaar zijn??? De boot kwam langzaam dichterbij, maar de rest van de avond hebben we er geen last 

van gehad. Of toch wel... De vangsten 4 visjes: Marcel 1 zeebaasje en 1 scharretje en Jos 1 zeebaarsje 

en 1 scharretje. Weer een tegenvaller qua vangsten. We spraken andere vissers die ook klaagden over 

de vangsten, maar dat is meer een bevestiging dat het niet " wild" is. 

Zondag 14 september: 

Het beloofde een mooie, zonnige dag te worden. We besloten nadat we onze spullen weer grondig 

schoon hadden gemaakt vandaag op een dijk te gaan vissen. Het zou een dijk worden op het 

werkeiland van Neeltje Jans achter Rijkswaterstaat. Een man op de camping vertelde ons dat er daar 

redelijk gevangen kan worden en dat je er ook niet vaak vastzit... We kregen nog aas van deze aardige 

man en gingen weer op pad! Wat vroeger dan normaal, want het zou onze laatste dag worden dus die 

moesten we volledig benutten!!! Dus om 14.30 zaten we al op de stek. Marcel verspeelde bij zijn 

eerste worp al een onderlijn en Jos niet veel later ook en telkens bij het inhalen was het spannend over 

je niet vast kwam te zitten. Uiteindelijk besloten te verkassen naar het strand bij de Banjaard en dan 

wat dichter bij de kering. De auto konden we kwijt op een klein parkeerplaatsje (voor de weg met een 

bord "verboden in te rijden") We wilden eerst de auto verder doorrijden en parkeren op een 

parkeerplaats vlak achter de stek. Maar goed dat we dit niet hadden gedaan, want er stonden duidelijk 

borden met verboden in te rijden en er werd dus ook gecontroleerd! We zaten rond 17.00 uur weer met 

onze lijnen in het water. De laatste vissessie was begonnen... De omstandigheden waren weer goed, 

net als de andere avonden. (Laagwater rond ca. 19.30 uur en later, weinig wind, niet koud, geen regen) 

Weer hadden we het gevoel dat het nu echt moest gaan lukken, alleen met een grote MAAR dat de 

vangsten tot nu toe erg tegenvielen. Jos was de eerste met vis: een schar. Daarna Marcel met een schar. 

Dat ging goed. De wind begon wel aan te trekken. Het was wel lekker druk met vissers op het strand. 

Marcel ving verder nog een tong van ca. 20 centimeter en een steenbolkje. Jos ving er nog een 

steenbolk bij.  Uiteindelijk weer geen supersessie. Elke keer kijk je naar de hengeltoppen en denk je: " 

Kom op met die rammel" maar het bleef bij flauwe aanbeetjes van kleine ondermaatse vissen die weer 

allemaal zwemmen!! 

Het visweek-end was erg gezellig!!! Het komt niet vaak voor dat je echt 3 dagen achter elkaar kan 

vissen!! Alleen de vangsten vielen tegen. Terugkomen doen we zeker, want zeevissen blijft het 

mooiste wat er is!!! Alleen dit zullen voorlopig  sessies worden van 1 dag... 

 Strakke lijnen gewenst van Marcel en Jos uit Amersfoort 

  

  

Bobke uit belgie 

  

Ik heb op zaterdag 13 september 08 weer eens naar de waterweg gereden . Naargelang de 

vangstberichten dat ik lees op het forum hier. Ik moet echt zeggen op de waterweg heb ik 1 aanbeet 

gehad  Ben gestart om 11.00 uur tot 15.00 uur  Voor de rest geen aanbeet gezien . Wat ik wel vond 

was een hoop afval  grrrrrrrrr om zot van te worden Volgens mij is er thuis ene verbouwingen aan het 

doen en brengt alles mee  Naar de waterweg om er vanaf te zijn. Ik heb namelijk 2 zo zakken mee naar 

huis genomen om die op het stort te gaan brengen. Verder over het hengelen. Ik heb gevist met de jojo 

en met de zeepier omdat ik daar al het meeste en beste resultaat heb behaald. Ik had echter wel wind in 

het gezicht. Ik heb mij verplaatst naar de land tong waar ik echter een mooie paar aanbeeten heb gehad 

maar waar ik er echter  Maar 1 heb van kunnen  boven halen een gulletje Ik heb het echter mee moeten 

nemen de haak zat te diep en gulletjes was te veel gekwetst. 

  



Groetjes 

Bobke 1136 

  

Na een maandje vakantie waari ik Na een maand niet of nauwelijks heb gevist, op donderdag 11 

september 2008 weer eens met vismaat Jan Overbeeke richting de waterkant getogen. Deze keer 

gekozen voor één van onze favoriete stekken, te weten de Stenen Glooiing. Hoewel de vangstberichten 

de afgelopen weken zeer wisselend waren, toch een klein hoopje op een paar mooie najaars-

zeebaarzen en misschien wat platvis of zelfs een gulletje of wijting. 

  

Vóórdat we zijn weggereden eerst even op Buienradar gekeken, waarop ons een aantal flinke onweers- 

en regenbuien in het vooruitzicht werden gesteld. Onzin, het zal best wel meevallen, dus gewoon gaan 

vissen …? 

Rond 18.00 uur aangekomen was het prachtig weer en nauwelijks wind. De K2 Extreme Titanium 

opgetuigd en voorzien een onderlijn met 3 dwarrellijnen, haakje 6 en een kweekzager. Vervolgens het 

lood zo ver mogelijk richting vaargeul gelanceerd. De andere hengel (lichtere zeebaarsstok) voorzien 

van één lange sleeplijn en een 50-grams rolloodje wat dichter onder de kant. En nu maar wachten … 

  

Op de achtergrond kwamen de donkere wolken en het onweersgerommel steeds dichterbij, maar dat 

zou wel aan ons voorbij trekken …? 

  

Helaas, rond 19.00 uur begon het heel zachtjes te regenen, maar een half uurtje later werd er met 

emmers water gegooid. Ook de temperatuur zakte met zeker 10 graden en de wind nam aanzienlijk 

toe. Na een kwartiertje geschuild te hebben in de auto, zagen we in de stromende regen niet ver uit de 

kant de nodige vis uit het water springen. Jagende zeebaars …? Dus snel de stoute schoenen 

aangetrokken, de hoosbuien getrotseerd en snel het kunstaas te water. Op deze manier hebben we een 

uur lang met bijna elke ingooi vis gevangen. Helaas geen zeebaars, maar fint!!! Niet echt lekker om te 

eten, maar wel een hele leuke sport. Nadat deze enorme school vis was vertrokken en het zo 

langzamerhand donker werd (maar nog steeds niet droog), toch onze tactiek maar weer veranderd. We 

gingen tenslotte voor de zeebaars. Dit heeft echter niet tot het gewenste resultaat geleid. Jan ving aan 

de zagers nog één mooie fint en ik een scholenbaarsje, maar dat was het. Geen enkele aanbeet meer 

gezien. Geen baars, geen platvis, geen gul of andere lekkernijen. 

  

Tot op onze onderbroek doorweekt om 22.00 uur onze biezen gepakt en als een stel verzopen katten 

weer richting Goeree-Overflakkee gereden. Een teleurstellend resultaat, maar dat is vissen zullen we 

maar zeggen. 

  

P.S. Volgende keer nemen we zeker voldoende goede regenkleding mee!!! 

  

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 



  

  

Hallo medevissers, 

 Vandaag, donderdag 11 sep, samen met Bert #487, weer voor het eerst gericht op de gul gevist op een 

van de stekken aan het diepere water van de Waterweg. De hengels opgetuigd met lange dwarrellijnen 

en haak 4/0 waaraan een stuk of wat sappige zeepieren. Begonnen om 11.45 en terwijl ik mijn tweede 

hengel aan het optuigen was, lag de eerste al te bonken in de steun. De eerste gul(letje) was een feit. Al 

snel volgde er nog meer maar een uurtje voor HW (13.30) werd het minder. Rond een uur of 14.00 

begon het weer en kon ik er tot 15.00 nog wat landen. De teller stond toen voor Bert #487 op negen 

stuks en bij mij op 7 stuks en 2 bolken. Alle gulletjes waren wel aan de kleine kant en maten tussen de 

40 - 50 cm met een of twee uitschieters van 50+. Daar wij in principe alle gul onder de 50cm weer 

retourneren, gingen er maar twee mee naar huis omdat die de haak te diep geslikt hadden. Zaterdag 

hebben we een wrakkentrip met de HF geplant, hopelijk gooit de wind geen roet in het eten en kan de 

vriezer dan met wat smakelijke gulfilets worden aangevuld. Strakke lijnen, 

Adrie #520    

  

  

Afgelopen dinsdagavond (9 september) een nieuwe stek geprobeerd in de Waterweg. 

s' Morgens eerst effe gaan kijken hoe het zat met de bereikbaarheid en of er iemand stond 

te vissen. Er stonden drie gepensioneerde mannen en na een praatje kwam ik er al snel achter  

dat het drie ervaren 'rotten' waren op het gebied van zeevissen. En...ze stonden gul te trekken! 

Ik had al eerder gelezen dat er af en toe wel eens een gulletje wordt gevangen, dus met de nodige 

jojo's, veel sappige pieren en extra lood naar het zilte nat gereden. 

Ik was ruim optijd, het was nog laagwater (18.00 uur). Het weer was prima; heerlijke temperatuur, 

ZO windje die toch wel aantrok, zoals altijd aan de kust. 

Spulletjes uitgepakt en de eerste hengel naar de vaargeul gegooid. Voordat ik dan mijn 2e hengel ga 

uitpakken zet ik altijd een "belletje" op mijn top. Zo hoef ik niet constant die hengel in de gaten te 

houden. 

Ik was nog geen 5 minuten bezig en het gerinkel begon al en zag de top ver naar beneden bonken... 

En jawel, de 1e gul van tegen 50 cm was binnen! Binnen een half uur had ik er 4 op de kant liggen. 

Allemaal aan de maat, en het water moest nog opkomen... 

Na een half uurtje zonder tik kreeg ik een loeiharde aanbeet. Zo hard dat m'n steun met hengels en al 

omver getrokken werd. (voortaan maar nog meer stenen in m'n emmer) 

Afijn, ik kreeg m'n molen bijna niet rondgedraaid, zo ontzettend veel weerstand kreeg ik. Ik voelde de 

vis 

bonken en veel weerstand bieden. Todat... mijn draaihengsel van de molen afbrak. 

Dat was echt balen; molen kapot en vis kwijt. Deze dook natuurlijk achter de keien en zat muurvast 

wat dus uiteindelijk resulteerde in lijnbreuk. 

Voordat ik bekomen was van de schrik weer een loeikarde bonk op m'n overgebleven hengel... 

Tjee, dat hou je niet voor mogelijk: een dikke gul van tegen de 60 cm... Wie zei dat je alleen in de  

wintermaanden gul kan vangen? 

Het water kwam redelijk snel op en de vangsten bleven aanhouden. Het weer werd minder op een  

gegeven moment. Het begon hard te waaien en het begon ook nog eens te regenen. 

Tja, daar zit je dan. Onder een klein parapluutje in het donker in de regen en met een stevige wind. 

Dat heeft gelukkig maak een uurtje geduurd. Daarna werd het droog en de wind viel ook weg. 



Ik heb nog een uurtje doorgevist met afgaand water totdat mijn pieren opwaren en noodgedwongen 

naar huis moets gaan. Jammer, ik had wel wat langer willen doorgaan. Ik heb de gehele avond sport 

gehad en het eindresultaat mag er zijn: 24 gullen (!!!) van 30 tot 60 cm en een giga steenbolk. 

Tjee...zoveel heb ik zelfs in de wintermaanden niet gevangen. 

Ik heb 4 vastlopers gehad van vis die gewoon te groot waren en voordat ze op de kant waren 

achter de stenen doken. Eén heb ik kunnen vangen omdat deze zich weer loszwom uit de keien 

en ook dit was weer een dikke 40er. 

Dus, beste mensen. Of de gul is extreem vroeg dit jaar, of ze blijven het gehele jaar in diep water 

hangen. Ik heb geen idee. Wel weet ik dat ik een wereldstek heb gevonden. Die stek zal ik wel 

gaan delen met jullie, maar niet voordat ik eindelijk eens lid kan worden van de Eurovissers! 

met de visgroeten van Robin uit Wateringen. 

 Beste hengel 

sportvrienden, 

 

Maandag 9 september gaan vissen op het strand naast de waterweg.    

begonnen rond 13u bij hoogwater, geen enkele beet op de mesheften. 

Enkele 100-de meters verplaatst en rond 15u bij afgaande tij zes mooie   

grote zeebaarzen gestrand. 

Wel wat groen in het water zodat de aanbeten niet echt duidelijk   

waren.  Al bij al een leuke dag!!! 

 

Vriendelijke groeten vanuit België, 

 

  

  

Hallo Sportvissers,  

Maandagavond 8 September wezen vissen in de waterweg vlakbij de DSM.Het was 21:45 hoog water 

dus om 20:00 zat ik met mn eerste hengel langs de kant.Als aas had ik mooie dikke zagers , gekocht 

bij Wout van Leeuwen in Vlaardingen. 

Alletwee de hengels met platvispaternoster haakje 4 en een flinke doorgeregen zager eraan.Met 1 

hengel dichtbij en eentje veraf ging het me voor de wind ( die trouwens heerlijk afwezig was die 

avond). 

Ik was de hengel voor dichtbij nog aan het optuigen en een Steenbolk trok mn hengel al flink uit de de 

steun,zat trouwens ook nog een krabbetje aan.De tweede mooie heel rustige aanbeed was een 

supermooie en trouwens mn allereerste tong van 30 cm. 

De dichtbij hengel bleef daarna erg rustig en wat er of volgde waren twee erg mooie Gullen van 

ongeveer 35 / 40 cm, die trouwens weer vrolijk rondzwemmen want sportvissen blijft sportvissen! Die 

wil ik graag nog eens vangen als ze gegroeid zijn :-) 

Hoogwater was het erg stilletjes en bijna geen aanbeet. 

Toen het water ging zakken en de stroming terug kwam kwamen de aanbeten weer langzaam op gang. 

Rond half 11 weer een erg mooie rustige aanbeet en wel een heerlijke tegenslag bij het binnendraaien, 

jeetje dat was de tweede Tong, als een kind zo blij , want een heerlijke vis, alleen jammer dat ze de 

haken zo ver inslikken.  



Al met al was het een heerlijke avond, 2 Gulletjes, 2 Tongen en een steenbolk ( en twee vervelende 

krabbetjes). 

 Ik wens jullie allemaal een SPORTIEVE Visdag. 

 Dimitri 

  

  

Hoi medevissers.  

 

Zaterdag 6 september afgesproken met Rob Slingerland om een paar uurtjes te gaan vissen en dan 

hoofdzakelijk om te proberen om een paar tongen te vangen na wat overleg gekozen om het te 

proberen in de waterweg op een stek waar als je een beetje kan gooien in toch wat dieper water zit dit 

bleek toch wel een goede keuze om dat we leuk vis hebben staan vangen niet de grote hoeveelheden 

tong maar gulletjes van 40 tot 50 cm was was ons deel en omdat we daar niet op gerekend hadden 

hebben we ook nog de nodige vissen verspeeld omdat we alleen onderlijnen met kleine haken bij ons 

hadden de score was op het eind dan ook 15 gulletjes 4 tongen 1 palingkje en wat botjes en bolkjes 

met 2 man. Ook belde Henk nog vanaf de ppgbek waar het niet veel soeps was. Wij merkten in 

iedergeval dat er veel vis zit in de waterweg maar dat het wel vis is dat je eigenlijk pas over 2 maanden 

zou verwachten al met al een paar uurtjes lekker staan vissen.  

 

Gr Rob en John.        

  

Vandaag met afgaand tij gevist aan de waterweg, voor de kering. 

Gezien de gunstige wind kon er weer geknald worden, wat meestal garant staat voor vis. 

Als aas gekozen voor steekzagers, van die grote doe je bijna niet door de haakbocht geschoven krijgt. 

De vangst; 4 botjes, 1 tong (32 cm), 2 gulletjes (44 cm) en een zeebaars van 50 cm. 

Alles zwemt weer behalve het tongetje. 

   

  

gisteravond donderdag 4 septerber weer eens wezen vissen in zeeland de bedoeling was 

om naar domburg te gaan maar vanwege te harde wind en hoge branding uitgeweken naar 

de banjaard, mijn vakantie is begonnen dus extra truien en regenkleding meegenomen haha, 

in het daglicht begonnen en direct beet een aantal baarsjes en scharren dat begon goed dus, 

het was net donker en mijn hengel kreeg toch wel een hele rare aanbeet de top bleef steeds 

verder naar voren buigen zachtjes strakdraaien en ik voelde direct dat dit een zware vis was 

na een aantal minuten kwam er een mooie grote vis met de branding mee een HAAI 

voorzichtig het beestje naar binnen gehaald en onthaakt op zoek naar mijn foto camera zie 

  



 

  

ik mijn andere hengel nog verder naar voren buigen na het zelfde ritueel nog een grotere HAAI 

  



 

  

op het strand na foto's genomen te hebben de haaitjes 80-90 cm voorzichtig ala rex hunt 

vrij gelaten duurde wel lang tot ze weg waren,dit gebeurde in dat uur nog een paar keer 

met zeker 2 haaitjes verspeeld te hebben (lijn doormidden gebeten) ik kon er nog een bijvangen 

deze was ook ver in de 80 cm later nog een 3 tal gullen en bolken en wijting bijgevangen 

de tong waar we voor kwamen was geloof ik ook op vakantie,maar die haaien maakte voor mij 

de avond helemaal goed,met een paar lamme armen en veregend hoofd voldaan naar huis gereden. 



 

 

rob 419. 

  

  

  

Hierbij een berichtje van een buitenstaander die geen lid is van eurovissers. 

Ik was vorige week al aan het proberen om een leuke tong te vangen richting Vlaardingen. 

Na een keer of 4 gevist te hebben en elke avond wel met een tongetje naar huis gegaan te zijn ving ik 

warempel 5 tongen & 6 botten op een avond. 

Het valt mij erg op dat er pas +/- een half uur na hoogwater gevangen gaat worden. 

Met deze gegevens in mijn achterhoofd en daaraan toegevoegd dat er al weer wat gul gevangen werd 

gevangen heb ik een zak Mesheften en een paar smerige stinkende pieren van mijn huisleverancier uit 

Maassluis meegenomen naar het grasveldje bij DSM. 

Rond 18:30 zou het hoogwater zijn. 

Ik had nog gevraagd aan ome Hans of haak maatje vier wel een klein gulletje naar binnen kon krijgen. 

Nou Ome hans dat kleintje dat lukte wel maar degene op de foto was ik toch echt bijna kwijt! 



Voor de zekerheid ben ik naar beneden geklauterd en heb hem gepakt waar ik kon, me haak was 

helemaal opengebogen en kon niet veel meer hebben.  

Op de kant bleek het een mooie gul van maar liefst 64 cm te zijn! 

 

Hiernaast heb ik nog een aantal kleintjes gevangen (deze zwemmen weer lekker rond) en jawel 1 tong. 

 Gr, Bart 

  

zaterdag wezen vissen in de havens van de europoort.gezeten van 4 uur smiddags tot 9 uur savonds.de 

vangsten waren redelyk aardig wat bot en schol en een tong verspeelt.erg jammer want deze was echt 

heel goed aan de maat. 

visgroeten jos en emiel. 

 

 

Medevissers, 

  

Vandaag, 30 augustus, gevist van 02.00 uur tot 07.30 uur met Teus en Dirk in een van de 

Europoorthavens.Doel was toch wel het vangen van tong(en). Nu, deze waren niet aanwezig, werkelijk 



niet een weten te vangen met 6 hengels. Wel ruim 30 stuks vis gevangen w.o. paling, bot en steenbolk. 

Heerlijke nacht met weinig wind. Ik zelf had 21 stuks vis. Ik wijt dat aan de kleine fluoriserende 

kraaltjes op de zelfgeknoopte onderlijnen. De vis had daar duidelijk de voorkeur voor. Gevist met 

steekzagers en springers. De bot had geen voorkeur voor het soort aas.. Krab was wel a.w. maar niet 

echt storend. 

Martin #256 

Met het mooie weer de waterkant weer eens opgezocht. Gekozen, gezien de leuke eerdere vangsten, 

voor een plek voor de kering aan de waterweg.  Zo’n 2 uur voor hoogwater (15.30) begonnen met 

vissen. Als gevolg  van de stevige tegenwind kon niet ver genoeg gegooid worden, nl. tot in de 

vaargeul. Gevist met standaard paternoster met rode afhouders met kweekzagers. Een klein botje en 

zeebaarsje kon het lekker hapje niet weerstaan. Teneinde toch nog in de vaargeul terecht te komen 

gekozen voor een wapperlijn constructie. Hierdoor alsnog een tong van 37 cm kunnen strikken. 

 Willem 

  

Vrijdag avond met vier man op het strandje naast de stenen glooiing gestaan. ik kan hier heel kort over 

zijn. voor de krab liefhebber was het geweldig maar voor de rest viel er tussen 19:00 en 00:30 weinig 

te beleven. slecht een botje van een 10 cm viel aan ons ten prooi en na hem toegesproken te hebben dat 

hij zijn vader en moeder moest gaan halen hebben we hem weer terug gegooid. Maar ja ook dit hielp 

niets. nadat iedereen begon in te pakken zijn wij ook zonder verdere vangsten huiswaarts gekeerd 

  

groeten, 

  

Jaap van Diermen 

  

samen met mijn vrouw naar het hartelkanaal gegaan om 12-00 laag water en om 15uur   hoog water 

het was best wel druk maar ik had toch nog een goeden stek.twee hengel voor zien met zagers en ik 

had ook mijn zeebaars hengel mee genomen kon ik tussen door ook nog baarse mijn vrouw heb ook 

een vispas dus dit mocht.ik kan kort zijn ik ving niks alleen veel las van krabben maar ik raakte wel 

een zee baars kwijt niet goed gehaakt denk ik. ben er mee gestopt om 19-00 aas was ook op maar het 

weer was heel goed lekker zo weer eens met die zon. 

groetjes jack feijtek#1154. 

  

In de laatste week van onze vakantie zijn Martin en ik weer eens op pad gegaan om te gaan vissen. Jan 

lag nog met z'n boot in Amsterdam en Steven had een opkomstmiddag, vandaar dat we maar met z'n 

tweeën waren. Gekozen voor de landtong bij Rozenburg vanwege de zuidwester wind. Na de kering 

kan je daar prima uit de wind staan achter een rij bomen. Zagers kwamen vers van van Rutten 

hengelsport en de pieren uit Oostvoorne van Avicentra. Aangekomen zowel pieren als zagers te water 

gelaten en al snel had Martin twee kleine botjes. De nul was er voor Martin af!! Ik landde daarna een 

Steenslijmvis die me als dank hard in mijn vinger beet. Hierna was Martin alweer aan de beurt met een 

behoorlijke paling. Later ving hij nog het kleine broertje (zusje). Ik haalde zo af en toe een botje 

binnen met als klapstuk een bot van 40 cm!!  Nadat Martin nog een leuk gulletje op de kant legde zijn 

we gaan inpakken. Al met al een avond van bijzondere vangsten. Paling,Steenslijmvis en een 

behoorlijke bot. 



 

  

 

  



 

 Alles zwemt weer vrolijk rond en moet vooral groeien voor de volgende keer. 

  

Groeten en goede vangst van de leden van Visclub WeerNix. 

  



 

  

Groetjes, 

  

Jos van der Heide 

 Spijkenisse 

  

Na 2 weken vakantie had ik sterk de behoefte om weer eens een hengeltje ui te gooien. Omdat 

vismaatje Kees nog op vakantie was ben ik er alleen op uit gegaan en een plekje gekozen op de 

Maasvlakte, aan de stenen glooing op precies te zijn, in de hoop op een mooi baarsje.  

In het verleden hebben we daar mooie vangsten gehad dus je weet het nooit! Maar deze middag- 

avond was het heel anders! om kort te zijn ... op de bodem geen enkele vis of aanbeet gehad!. Dat had 

ik daar nog niet eerder meegemaakt. Ik heb daar gezeten van 16.30 uur tot 20.30 uur. (ca. 18.00 uur 

laagwater) 

  

Wel was er vis actief aan het oppervlakte. Dit bleek fint te zijn. Dus met een toby lepel van 28 gram 

daar maar een poging op gewaagd en jawel deze was makkelijk te vangen.  

Ik heb er uiteindelijk zo'n 20 stuks gevangen en ook een heleboel verspeeld. Een leuke sport met licht 

materiaal! 



  

Later de avond verkast naar het strandje iets verder op. Hopelijk daar wel een visje orf een baarsje te 

vangen. Bij de eerste ingooi stond mijn zeebaars hengel al na 2 minuten zenuwachtig te bewegen. 

Tijdens het ophalen, wat niet gemakkelijk ging, was al te voelen dat er een leuke vis aan zat. Wat 

bleek een gulletje van 45 cm! een leuke verassing! En als er 1 zit zitten er meer ...denk ik dan. 

Maar daar bleef het helaas bij wat grote vissen betreft. Later de avond nog wel wat kleine steenbolkjes 

gevangen. Om 23.00 uur was het aas op en ben ik huiswaarts gekeerd. Er zaten op het strandje nog 

meer vissers maar deze wisten allen niets te vangen. 

Al met al een leuke vissessie gehad! 

  

Groeten van Jan Overbeeke 

  

Hallo, 

  

afgelopen zaterdagmorgen vroeg naar de waterweg geweest met 4 man. Ondanks de buien toch blijven 

staan en dat resulteerde in een kleine 100 gulletjes (40/45). We hebben gestaan aan de rivierkant bij 

die roestige buizen richting pier. Geen andere vis gezien alleen maar gul. Om 09.30h gestopt ivm de te 

sterke stroming. 

  

  

Medevissers, 

  

Vandaag 26 augustus om 07.00 uur bij het Dolfijntje om samen met dochter Bianca ( 9 jaar)op te 

stappen op de Hendrik. Doel was het om de platten en de wijting te belagen. 

Omstreeks 07.15 uur telefoon, Arjan # 8 aan de lijn. Willem was ziek dus werd er niet uitgevaren. Na 

enige woorden, niet voor herhaling vatbaar een alternatief gezocht. 

Ik blijf wel van mening dat een ondernemer bij ziekte een vervanger aan moet kunnen wijzen om toch 

zijn clientele van dienst te zijn. Eerst naar de Theo in Den Osse, hij was volgeboekt dus daar konden 

we ook niet terecht. Aas gehaald bij avifauna en naar een ponton in de Chemiehaven getogen. We 

hadden immers alleen maar boothengels bij ons. Gevist met zagers en pieren bij opkomend tij en toen 

het water voor de helft was gezakt viel het hoogtepunt met aanbeten. Zeer weinig krab wel stierf het er 

van de grondels. Om de file voor te zijn om 15.00 uur weer richting huis gereden. De vangst bestond 

uit veel grondel, 1 paling van ongeveer een kilo, 9 mooie botten en een 40 cm tong. 



 

  

Voor Bianca toch nog een geslaagde dag. 

 

  



Martin # 256 

  

  

Na de zeer geslaagde 4e editie van de opruimdag, waaraan 35 voornamelijk Eurovissers deelnamen 

(zie voor een verslag het bericht op het Prikbord) zijn we gezamenlijk naar de landtong gegaan en 

hebben daar lekker ontspannen gevist van ca 15:00 uur tot 18:30 uur. Het is bekend dat de 

zomervisserij daar overdag matig is, maar dat mocht de pret niet drukken. Het waren vnl. botten en 

enkele finten die zich daar meldden. Het weer was na de heftige onweersbuien in de vroege ochtend 

gelukkig flink bijgedraaid en iedereen zat heerlijk in de zon naar de hengeltoppen te staren. Er was 

onderling goed contact en er is heel wat afgelachen. Vissen is en blijft een fijne hobby en met zo een 

gezellige club wordt een mindere vangst sportief geaccepteerd. 

Ja , zit je daar alleen dan is de pret dus snel over.  De grootste (36 cm) en één na grootste (34 cm) vis 

scoorden prijs. Twee hele mooie molens die gesponsord waren. Toen de zon achter de bomen zakte 

werd het redelijk koud en is het gezelschap retour gegaan naar de Veerheuvel voor de afsluiten van 

een wel heel erge fijne dag. 

  

 



 

 

  

  



 

 

Groeten Rob#50 

  

  



26 augustus 2008: 

  

Lokatie: zuiderhavenhoofd Scheveningen. 

Wind: 6/7 SW 

Temperatuur: 16 graden 

Tijd: 20.30 t/m 02.00 

Aas: PSP,tjes (Paddy,s Super Pieren) 

  

Via wat achtergrond informatie was mij ter oren gekomen dat de vangsten op de duindorpzijde weer 

aan het toenemen waren. Dus wat doe je als je eigenlijk geen tijd heb: je gaat toch vissen. Bij 

aankomst was wel overduidelijk dat de wind de baas zou zijn. Even een stukje me lekker laten 

zandstralen dan een stukje door golfslagen me laten afspoelen en dan uitpakken en beginnen. Ik ben 

gaan zitten op een plek waarvan ik wist dat ik daar de minste last zou hebben van afgeslagen golven 

die je een nat pak kunnen bezorgen. Aan de buiten kant(strandzijde) viel niet te staan dus de havenkant 

werd het strijd toneel. Over de vangsten kan ik ik kort zijn 4 mega tongen 45cm plus 1 bolkje en 

puitaaltje waren mijn deel. Alles nat van de afgeslagen golven het zand tot in me slip maar een 

tevreden gevoel rijker. Het was dan wel niet top maar wat is het toch fijn als je het hele havenhoofd 

voor je zelf hebt. En alle werkstress bij je weggewaaid en je de vermoeidheid vergeet door de rust de 

zee en zoute nat. 

  

Als ze me missen dan ben ik toch weer vissen. 

  

Rick 

  

Vanmorgen in alle vroegte de Waterweg maar weer even opgezocht. Dit naar aanleiding van de leuke 

vangsten van afgelopen week. Gevist van 07.30 – 12.00 (dus hoofzakelijk gevist met  afgaand tij). 2 

botjes, 2 steenbolken, gul (45 cm !) en twee tongen van 38 cm. Alles op de zagers met standaard 

onderlijnen met rode afhouders. Wel volle bak gooien ver in de vaargeul is absoluut noodzakelijk !! 

Willem 

  

Vrijdag een dagje vrij genomen om (zo was het plan) de tong te belagen in de nieuwe maas! Gevist 

met afgaand tij in de ochtend en slechts 1 botje en een mini tong. Het was bar en boos erg veel krab en 

groen in het water! Besloten om het richting maasvlakte op de zeebaars te gaan proberen, daar 

aangekomen zagen we een collega die goed makrelen aan het vangen was, dus wij gelijk aan de slag 

en vingen wat makreel en finten in twee uurtjes. Daarna nog even de zagers en slikzagers richting de 

horizon gegooid en vingen eerst wat steenbolken en torretjes en toen een mooie ruk waarbij de hengel 

zowat over de steun werd getrokken en een mooie zeebaars van 60 cm plus was de mijne, toen nog een 

baars van ruim 40 even later en als afsluiter (niet verwacht bij de laatste uitdraai een mooie tong) 

waarvan niet gezien dat deze gebeten had! We hebben zon, regen, onweer en harde en bijna geen wind 

gehad! Het leek wel herfst ipv zomer. Afijn overdag lijkt mij nu de enige zinvolle optie om de 

zeebaars, fint of makreel te gaan belagen met of zonder kunstaas (althans voor wat de zeebaars 



betreft). Leuke dag en moe maar tevreden huiswaarts 

vertrokken.                                                                            

      Succes en kromme toppen toegewenst! Carlo 436 en Hans 514 

  

Vangstbericht 21 augustus 2008 Samen met vismaat een plek aan de Waterweg gekozen (voor de 

kering). Gevist met opkomend water met uitsluitend zager. Ver…heel ver gooien was het motto. 

Vangst 5 tongen (30+), 1 zeebaars, 1 schol, 4 botten, 1 gulletje en een aantal steenbolken. Kortom 

nagenoeg het hele waterweg assortiment ! 

Willem 

  

Afgelopen zaterdag met het mooie weer de waterkant opgezocht.  Gekozen voor een stek aan de 

Waterweg net voor de kering. Hoogwater omstreeks 16.00 uur Zonnig weer met af en toe een wolkje. 

Als aas zowel pieren als zagers meegenomen, zagers hadden duidelijk de voorkeur. Vangst 3 tongen 

van zo’n 30 cm en een drietal mini botjes. 

Willem 

  

Vrijdag 15 augustus met de oude baas vanaf hoog water wezen vissen op het Slufterstrand. Prima weer 

en weinig rommel op de bodem en dus niet vast zitten. Ik zwiepte als vanouds het aas naar de einder. 

Ben daar snel mee gestopt toen mijn vader toch echt steeds beet had op een afstand van zo'n 30 meter 

van het stand. Allemaal scholenbaarsjes van zo'n 25-30 cm. In totaal zo'n 20 gevangen tot aan laag 

water, toen was het feest voorbij. Toch mooi om te zien hoe zo'n kleine vis probeert je hengel uit de 

steun te trekken. Alle baarzen zwemmen uiteraard weer. Daarna nog naar de Stenen Glooiing geweest 

en de zagers opgemaakt met enkel een klein botje van 25 cm tot gevolg. Om 22.00 vetrokken naar 

Arnhem wat toch nog een hele trip was na een dag vissen in het zonnetje. Les die ik geleerd heb is dat 

ver weg niet altijd het beste is, maar dat je hierin moet varieren als ze niet bijten (en de visplek het 

toestaat). 

 

Groeten uit Arnhem, Retze 

  

  

  

Hoi aan allen 

 Hier een klein berichtje uit belgie  Vandaag zondag 17 augustus 08 naar de waterweg gereden om nog 

eens daar een visje te gaan vangen. Ik moet zeggen ik had eigenlijk niet veel verwacht van de 

vangsten  maar al bij al viel het nog goed mee. Op de waterweg echter maar 1 beet gezien  Ik ben daar 

gestart om 11.00 uur tot 15 uur dan maar effen verplaatst naar de landtong waar ik een leuk stekje heb 

gevonden Enkel de wind stond niet echt goed maar ja als je vis wilty moet je er iets voor over hebben . 

Mijn vangsten bestonden uit 2 makrelen – 1 bot van 42 cm en 1 zeebaars van 44 cm  echter niet veel 

maar toch een dagje Ertussen uit geweest. Kan er soms iemand mij de weg eens uitleggen hoe ik het 

beste naar de sluffer geraak. Moest het echter gaan een straat naam dan breng ik dat in de gps wel in 

en geraak ik er ook he. In ieder geval weer een leuk dagje vissen gehad    

Groetjes bobke uit belgie (1136) 



Mail adres : bobomarien@msn.com 

  

Vrijdag 15-08 maar eens op de pier gaan kijken of er nog wat gevangen werd. Naar de kop gelopen en 

tussen de andere baarsvissers gaan staan. Wat meteen opviel is dat er heel veel groen in het water lag, 

met de Sammy was gewoon niet te vissen. Met de loodkop en twister ging het wat beter, maar de 

vangst was slecht. Toen ik om 22.30 vertrok heb ik 1 baarsje zien vangen. Zelf heb ik geen stootje 

gevoeld. Toch frustrerend, dat baarsvissen. Maar kijk nu al weer uit naar de volgende keer. 

 Groeten Ed#1137 

  

Verslag nachtmarathon koppel De Zeenaald  

Van vrijdag op zaterdagnacht meegedaan aan de nachtmarathon koppelwedstrijd van de Zeenaald op 

het Slufterstrand.  Gevist van vrijdagavond 21.00 uur tot zaterdagmorgen 6.00. Het weer was 

fantastisch en de vangsten nog beter. Er deden 25 koppels mee met niet de minste vissers o.a het 

koppel Stam / Rijnsberg. Wij deden met 4 man mee van het korps Hengelhuis Maassluis. Bert Heukels 

en Ed van Zanten en Jan Groenewegen en Ronald van Os. Het was zeebaars en nog eens zeebaars met 

een paar palingen en een enkel platvisje. Gevist op het stuk van het zogenaamde naaktstrand en hoe 

meer richting blokkendam hoe meer vis er gevangen werd. Gehoord dat dit zeer binnenkort afgesloten 

gaat worden i.v.m aanleg 2e maasvlakte. De winnaars van deze leuke maar ook zeer vermoeiende 

wedstrijd zijn geworden Bert Heukels en Ed van Zanten met 89 baarzen !!!!  Ronald en ik werden 8e 

met 51 baarzen. Al met al een geweldige visserij met heel veel scholenbaarsjes maar ook vissen van 

rond de 60 cm. Na de prijsuitreiking in De Pionier om 8 uur naar huis voor een heerlijke tuk.  

Jan Groenewegen 

  

Na een lange tijd weer eens gaan vissen op donderdag/ vrijdagnacht. Ik heb in 1e instantie gevist in het 

Callandkanaal bij de kering. Bij het invallen van de schemering veel aanbeten gehad, maar alleen lege 

haken. Bij opkomend water kreeg ik  veel last van wier en ander groen in mijn lijn. Daar bij ook veel 

hinder van zwanen. Ik zou er niet aan moeten denken dat zo'n beest  vast zou komen te zitten aan je 

lijn... Dus verkast naar de waterweg ter hoogte van Rozenburg. Daar heb ik de rest van de nacht 

gestaan. De eerst worp was direct raak; een mooie tik op m'n top. En het resultaat was een dikke bot 

van tegen de 40 cm. Bijna de gehele nacht waren de aanbeten voorzichtiger en soms niet eens te zien. 

Eindresultaat waren een ruim 10 stuks platvis waarvan slechts de helft aan de maat was. 5 baarsjes van 

ronde 20 cm en een fraaie van tegen de 40. Alles zwemt weer, ik bijna ook..: Let goed op de golven als 

een boot voorbij komt!! Heb gevist op een standaard manier: korte afhouders, pieren en steekzagers. 

Maar uiteindelijk heerlijk gestaan en redelijk gevangen.   

  

Iedereen de visgroeten van Robin uit Wateringen. 

 

  

Vrijdag een dagje vrijgenomen om eens een dagje te gaan baarzen op het slufter strand. Een 

schitterende dag, een mooie plek om te vissen, maar helaas weinig maatse vis vandaag. Gevist van 

laag naar hoog,  en in totaal bijna tien scholenbaarsjes gevangen. Ook bij de buren kwam weinig tot 

geen vis naar boven. 

 

Groet, Huut #505 

 



  

  

Omdat we dat beloofd hadden, hebben vismaat Jan Overbeeke en ik op donderdagavond 14 augustus 

2008 met onze kinderen Anne, Daan en Eline van 18.30 tot 22.30 uur gevist aan de Stenen Glooiing. 

Het was in eerste instantie de bedoeling naar het strandje tussen de Glooiing en de PPGB te gaan, 

maar hier stond het al helemaal vol (en er was nog geen visje gevangen!). Daarom maar tussen de 

stenen gaan staan. Omdat het rond 20.30 uur laag water was, was dit ook voor de kinderen redelijk te 

doen. 

Het eerste uur geen beetje gezien, maar toen het begon te schemeren werd dit beter. Dit resulteerde 

uiteindelijk in een paar scholenbaarsjes tot zo’n 35 cm. en wat botjes. Alles ondermaats, dus weer 

netjes teruggezet. 

De kinderen hebben nauwelijks gevist, omdat zij veel druk waren met allerlei “bouwactiviteiten”. 

Daarnaast hebben zij rond 22.00 uur genoten van het vuurwerk in de omgeving van Scheveningen (?). 

Met name Eline vond het prachtig, mede omdat ze voor deze voorstelling niet hoefde te betalen 

(“papa, is dit gratis?”). Hoe dan ook, de kids hebben heerlijk gespeeld en eenmaal thuis gekomen, zijn 

ze moe maar voldaan in slaap gevallen. Komende weken gaan Jan en ik er een paar weekjes tussenuit. 

In september weer eens proberen onze eerste tong of Grevelingenslang van dit jaar te vangen, want 

hier ontbreekt het nog aan. 

  

De hartelijke (vis)groeten en prettige vakantie, 

Kees Overweel. 

  

Na twee weken wachten op stormachtig weer, was het gisteren windkracht 8 op de kust. 

En vandaag afnemend naar 3, prachtig weer dus om de Slufter met een bezoek te vereren. 

Pierre gebeld, en die had wel zin. Kees gebeld maar die moest werken, en vertelde dat er gisteravond 

een behoorlijke onweersbui overgetrokken was. 

Hier had ik niets van gemerkt anders was ik niet gegaan, gezien eerdere baarstochten waar we de ene 

avond 

volop vingen en de dag erna, na een onweersbui helemaal niets. 

Maar ik had vrij genomen dus gewoon aas wezen halen bij avicentra in Oostvoorne en naar de Slufter 

gegaan. 

Om half twee stonden we er, en de eerste drie kwartier heb ik geen beet gezien, Pierre ving een mini 

baarsje en twee botten. 

Dit verbaasde mij omdat ik dit jaar nog geen platvis gevangen had daar [ ook niemand zien vangen] 

Maar tegen hoog ving ik ook mijn eerste baarsje, gevold door een bot en weer een kleintje. 

Pierre ving zijn eerste grote net voor hoog, en ik was blij dat ik weer een vijftiger op het strand zag, 

want dan 

had het onweer niet zoveel invloed als waar ik bang voor was. 

Met hoog water ging het bij mij helemaal "los". 



De ene na de andere doorbuiger, of beter gezegd over de steun heen trekker was een feit. 

Het duurde een klein uurtje, waarin ik twee vissen verspeelde [ dat zijn altijd de grootste], 

en ik vier mooie baarzen kon landen, waarvan de grootste bijna 72 cm op de meetlat bracht. 

Hierna kon ik alleen maar scholen baarsjes vangen. 

Mijn buurman, waar ik een praatje mee maakte bleek een zoetwater visser te zijn, die naar aanleiding 

van de vangstberichten op deze site ook een keer zijn geluk kwam beproeven. 

Voor de eerste keer op de baars en dan volop vangen, ook hij ving diverse mooie baarzen. 

  

Ik heb gevist met slikjes en kweekzagers, en alles met de slikjes gevangen. 

Haakje 8 en op de andere lijn een 4tje op de andere. Kleine haakjes dus, en toch vang je daar meer 

grote 

vissen mee dan b.v.  haak 1.0 

Of dit iets met "het zien van de haak" te maken heeft week ik niet, maar het valt me iedere keer 

op dat kleine haken meer vangen dan grote haken. 

Ook dunne haak lijnen, vangen meer [ verspelen dus ook meer] maar je moet ze eerst aan de haak 

krijgen, 

anders verspeel je ook geen vis. 

Ver werpen hoeft ook niet op de Slufter: 80 meter of minder vang je volop vis. 

Het is dus een visplek waar iedereen op het juiste moment volop kan vangen, maar je moet dus 

tijd hebben of vrij kunnen krijgen. 

En niet te dicht bij je buurman gaan staan, want als je een "kanjer" haakt moet je ruimte hebben 

om de vis te kunnen drillen. 

Met een zeehengel en molen vissen en je moet dan je slip van de molen goed afstellen omdat je 

anders de kans hebt dikke vissen te verspelen, voelt raar aan als je gewent bent om op de waterweg 

de gullen met volle kracht over de stenen te sleuren, maar ik doe dat wel. 

Volgens mij maakt het ook niet uit waar je sta op de Slufter, als er maar een mooie branding aanwezig 

is. 

Voor mij mag het elke vrijdag stormen, en dan zaterdags lekker baarzen vissen daar, want voor je het 

weet 

is de Slufter verdwenen. 

Arjan #8  

  

  

  



 heb gister op “De Papegaaiebek” gevist van 20.00 tot 22.00. We waren met drie koppels vissers 

(totaal 7 hengels) Het waaide hard. Ik heb met pieren en zagers gevist. Het aas werd goed 

opgevreten…….waarschijnlijk door de krabben. Helaas niets gevangen, ook niet door de andere 

koppels. Zelfs geen beetje…..gezien….door de harde wind. Het weer, was prachtig, in m’n T-shirt 

zitten vissen. Mijn vrouw en de honden hebben zich prima vermaakt. Op de achtergrond m’n vrouw 

met een boek en de honden lekker aan ’t ravotten en konijnen holen uitspitten.  Tegen de schemer was 

de ondergaande zon helemaal prachtig. Kortom, niets gevangen, maar een prachtige avond. Helaas 

daarna nog een uur terug rijden. Ben vanmorgen nog ff met m’n hengels gaan douchen, wel fijn dan 

dat zoete water van Amersfoort. 

jonas   

“El Chimango”   

t (achteraf heeft hij niets gemist...). De omstandigheden waren eigenlijk perfect, zacht windje, zonnetje 

en lekker rustig. Helaas dacht de baars daar anders over. Heb alles geprobeerd van duikende pluggen 

tot de 

Na drie weken vakantie  maandag de laatste vrije dag geprobeerd om samen met m,n zoon ook het 

baarzen virus te krijgen.  Met een lekkere zw eerst op de slufter geprobeerd (nou wist ik weer waarom 

ik zo,n hekel aan dat strand heb dat kl klimmen )Daar werd ik al verslagen door Jelle . Die had er een 

en ik niks bij de blokken geprobeerd maar dat vond ik al gouw te link . Toen maar vertrokken naar het 

hartel om toch nog wat te vangen. We hadden een tiental baarsjes drie pitvisjes en wat botjes . Te 

verwachten niet groot maar wel leuk gevist en wat geprobeerd. Na het verslag van Leon Toch wat 

andere plekken zoeken om de koorts te pakken te krijgen. 

Gr Leo en Jelle  #372 en #1130 

  

 stickies, maar geen enkele respons na een kleine 5 uur vissen op verschillende stekken. Dus op naar 

huis en de volgende keer beter. 

  

Maandagavond met Roland dit keer, weer een poging wagen, de wind zou er volgens de voorspelling 

in de avond weer redelijk uit gaan dus zouden we weer met de lichtere plugjes aan de slag kunnen. 

Toen we aankwamen was de wind al redelijk gaan liggen dus gelijk de oppervlakte pluggen eraan en 

tikken maar. Roland viste met zijn nieuwe favorietje, de Mudsucker van illex en ikzelf liet de grote 

hond uit (Giant Dog-X van Megabass). Na een kwartiertje tikken een mooie kolk achter het stickie van 

Roland, maar helaas miste de baars. Hij gooide snel weer over de plek en bijna direct was het weer 

raak, mooie explosie in het water en dit keer hing de baars wel, een mooie scholenbaars van rond de 

48 cm. Een minuutje of 15 later een behoorlijke klap in het water achter mijn Giant Dog-X, ook hier 

miste de baars in eerste instantie maar nog geen seconde later was daar de 2de aanval en dit keer wel 

raak en hoe, gelijk enkele meters door de slip en heftig kopschuddend, moest de baars  zich toch 

gewonnen geven na een 5 tal minuten leuke sport. Het was een mooie zeebaars van net geen 60 cm. 

Kijk dat ging er op lijken. De wind die helemaal wegviel, de stroming werd ook minder, nu gaat het 

beginnen dachten we. Helemaal niet dus, het volgende uur slechts nog een klein kolkje bij roland en 

dat was het. Heel vreemd, hoe later en hoe rustiger het water werd, hoe minder activiteit je zag. Ook 

het speldaas was ineens helemaal verdwenen.  Logisch dat de baars het dan ook voor gezien houdt. We 

probeerde het nog op een andere stek maar ook daar het zelfde verhaal.  We hadden allebei toch een 

mooie baars gevangen en ondanks leek het in het begin een goede avond te worden, hebben toch weer 

lekker gevist en zijn niet voor niets geweest. 

  



Groeten, 

  

Chris #1021 & Roland #1023 

  

Hoi, 

  

Ik ben geen lid van jullie vereniging wellicht in de toekomst....toch wil ik effe een vangstbericht gaan 

plaatsen. 

Was gister 11 augustus rond half 7 naar de DSM wezen vissen ivm slechte vangsten kwa zeebaars 

maar op de harder proberen. Uit eerdere vangstberichten heb ik gelezen dat je het beste eerst kunt 

voeren...dat heb ik ook gedaan. Na een kleine 15 min lag mijn eerste harder met dobber al op de 

kant,(formaat zo'n 45 cm) ze zaten niet ver ongeveer 3 meter voor de kant. Daarna gelijk onthaken 

en terug gegooid...snel weer ingooien en weer beet!!!! Wat een sport is dat die harders!!!!!!!!! 

Kicke!!!!!  De 2e was een stuk groter zo'n 65 cm wat een krachtpatser me slip begon te 

gieren!!!!!!........na 4 a 5 min drillen was ie binnen....2 mooie harders in 30 min de tijd. 

Heb gevist van half 7 tot half 10 geen beet meer gehad.  

Heb nog met kunstaas lopen gooien maar geen beet gehad...Met de Sammy nog geprobeerd zag wel 

wat volgers maar de vis wou niet bijten... 

  

Met MVG 

  

Anthony 

  

(Helaas geen camera bij me...de volgende keer zeker weten een fototje!!!) 

 

  

  

Zaterdagmiddag 9 augustus had ik een meevaller, mijn vrouw wilde nog even de stad in, 

boodschappen waren binnen en ik had de auto, allemaal ingredienten om naar de waterkant te gaan. 

Gisteren was ik met beider vismaten Joop #461 en Theo #48, naar de pier geweest, Rob #1161 stond 

er al, eea over de mail afgesproken. Toen wij 3en aankwamen bij Rob, was de koek al op, Rob had 3 

schitterende baarzen in het net liggen waarvan 1 knoert. Rob bleef niet heel lang meer en zo gingen 

wij toch door met vissen om te kijken of er kruimels overgebleven waren, het bleef echter grotendeels 

tam. Ik haakte wel een mooie baars op de sammy maar deze loste zich na een paar seconden, blijkbaar 

niet goed gehaakt, wel een schitterende aanval van de baars. Ook maestro Joop had een mooie volger 

achter de oppervlakteplug maar het stekelvarken beet niet aan. Ik bleef aan het eind van de middag 

alleen over want de mannen gingen kas, ik ving daar verder alleen nog een meeuw, ook daar stond de 

slip klaarblijkelijk goed voor afgesteld. Wat een ellende is dat toch om dat arme dier weer te bevrijden, 

uiteindelijk is alles goed gekomen. Ik ben aan het begin van de pier nog even gestopt om wat finten te 

vangen en na een korte pauze met enkele eurovissers ter plaatse huiswaarts gekeert. 

  



 

  

Dat allemaal terzijde, ik had vanmiddag dus tijd en ben naar de landtong te gaan om van een strekker 

te vissen die voor mij onbekend was. Er stond een uitstekend stroompje en ik volgde de procedure 

exact zoals ome Joop dat had uitgelegd, zware koppen met een salt n peppashad. 

Na enkele worpen knalde er een baars aan van tegen de halve meter, gedurende de 2 uurtjes die ik er 

gevist heb ving ik er nog 4 maar deze waren allemaal kleiner en zijn keurig teruggegaan. Wel ook zo'n 

6 jigkoppen verspeeld aan een irritant obstakeltje, meestal was er wel overheen te vissen maar 

naarmate het lager werd kwamen er meer vastlopers, ook als je lichter ging vissen. 

Ik besloot nog even richting maasvlakte te gaan om te kijken of er met de oppervlakteplug wat 

te vangen zou zijn, eenmaal aangekomen op de stek bleek er een behoorlijke puist wind te staan. 

Anyway, mijn zwaarste sammyplug eraan en zwiepppppp!!! Zo'n 10 minuten later was het raak, felle 

aanbeet en gave dril, mooi baarsje van zo'n 50 cm. Op 25 meter uit de kant spoot even later een wolk 

speldaas het water uit, daar was dus iets aan het jagen waar ze zich de tandjes van schrokken. Meteen 

die plug erheen, maar die sloeg dubbel in de hoofdlijn door de steeds harder aantrekkende wind, 

gemiste kans dus. Kort daarna ben ik een 500 meter verkast en opnieuw begonnen met de sammy. Na 

een half uurtje smijten kwam er vlak onder de kant een zilveren schicht die de sammy greep en met 

een doodgang er vandoor ging. Hij had het gas blijkbaar goed openstaan want hij wilde niet naar 

boven en als hij al dichterbij leek te komen keerde hij gerust weer om, wat een mooie dril was dit zeg 

hee ! In mijn spullen had ik alle vertrouwen want ik heb vorige week nog even bij Fish Tales de 

allernieuwste lijn op laten spoelen en die is werkelijk voortreffelijk, flinterdun en 11 kg trekkracht. 

Uiteindelijk had ik de dikke zwarte rug voor de kant en kon hem landen, wat een prachtbeest!  

  



 

  

De schoonheid bleek na weging 4 kilo waard, tja, deze had ik graag in onze ZeebaarsCompetitie 

gevangen om de spanning nog wat te vergroten. Ik raad lezers van de site aan daar eens een kijkje te 

gaan nemen mocht je dat over het hoofd gezien hebben, een uniek wedstrijd-evenement. Wat een 

heerlijke middag, verdere worpen op de stek leverden niets meer op, ik twijfelde om nog ergens anders 

te gaan maar de dik samengeklonterde zwartgrijze namen alle twijfel weg, tijd om naar huis te gaan. 

  

 

  

Kromme toppen en krakend carbon toegewenst, 

  



Grtz Leon #1 

  

  

woensdagavond samen met nico weer eens wezen vissen op de tong,in eerste instantie 

zouden we naar domburg gaan maar na een gesprek met rico en gilles daar toch maar van 

afgezien,er zou daar gebaggerd worden wat voor de vangst niet echt bevorderlijk is,en ook 

de kans op onweer had ons doen besluiten om toch maar weer naar de maasvlakte te gaan, 

ook waren er geen steekzagers wat voor de tong een must is,deze avond dus gewoon met 

pieren en kweekzagers gevist. 

op de maasvlakte aangekomen bleek dat alle goede stekken bezet waren,dus maar ergens 

gaan zitten waar ik niet zo bekent was,en ja hoor direct vastzitten dus gelijk weer verkast 

naar een andere stek,hier wel lekker zitten vissen zonder vastzitten en het bleef ook nog 

droog en met zo'n graad of 20 erg aangenaam,de vangst was niet erg super maar toch zo 

af en toe kwam er een bot en later wat tongen op de kant,vooral tegen het lage water toen 

de stroming er uit was, de tongen waren wel mooi van formaat nico had wat botten en 1 

mooie tong en ik had een stuk of 3 grote botten en 5 mooie tongen tussen de 30-42 cm 

de voorkeur van de tongen ging toch uit op de zagers en met gewone afhouders, en de 

botten juist weer meer op de pieren, volgende week daar weer eens proberen en dan met 

steekzagers eens kijken hoe dat verloopt,word vervolgd. 

                   nico 938 en rob 419. 

                                                                                                          

  

hallo vissers. 

ik ben geen lid maar zit wel veel op deze site dus ik wilde ook een keer een bericht achterlaten gisteren 

avond even met mijn zoon en oom wezen vissen op hvh ter hoogte van de dsm nou dat was me wel 

een avond zeg alles netjes opgesteld aas op de haken gezet we gooien in ,gooi zo mijn hengel in tween 

dag hengeltop deze ging zo richting noordzee heel de avond niks stroming was behoorlijk krachtig 

mijn oom had wel twee gekke visjes volgens mij een steenslijmvis mijn ging alleen mee omte spelen 

ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen laten lachen met dit stomme vis avontuur          



 

  groetjes michael honcoop 

  

Beste luitjes, 

 Zo doe je dagen nachten over om een paling te zoute te vangen.  En zo ga je met gemiddeld 15 

palingen naar huis en meer.  Kan de locatie niet goed omschrijven op de dintelhaven. Goed mijn 

record te zoet was 821 en zout eerst 300 maar nu 400.  Ja ja ja zeggen ze dan,nou bekijk de foto maar 

en wens iedereen veel palingplezier. Kweekpieren,nogmaals en gooi er maar een panty in vol 

kattenbrokken als lok/wel waar vis op het blikje van het voer staat. Pffffff koste me wat werk het 

de browsen van de fotos maar is gelukt na 1/.2 uur. Nieuwe camera ,moet andere kabel op. Er zit dus 

wel degelijk paling in de Europoort! De laatste tijd is het snel opgelopen de vangst,geen fijne 

stek…de dintelhaven . Maar waar ik zit lekker rustig…en er zit paling!  Allemaal mooie 

exemplaren rond de 40/45 cm(mooie rokertjes) Goed foto is gelukt want ze geloven me niet,en er is al 

een x maal gerookt. Palingliefhebbers trek erop uit.genoeg informatie van mijn kant,dacht ik 

zo. Laatste palingbericht dit jaar van mij.Of ik moet een anaconda vangen…  Ps/lees ook eens de topic 

op discussie kanaal.  Iedereen vele mooie goede vangsten en ik ben even uit het net,maar heb een 

labtop,houdt het wel in de gaten. Hoop dat er meer berichten komen….ook al is het even wat werk. 

Vind het jammer dat je zo weinig ziet bij vangst-berichten. 

Groeten Frans allias de palingfreak. 

  

  

Medevissers, 

Op dinsdag 5 augustus samen met Dirk gevist in een van onze havens met de bedoeling om de tong en 

paling te belagen. 

met nagenoeg hoogwater op de stek en na het beazen stonden 2 hengels te klapperen. Een ging zowat 

uit de steun en die  dus snel als eerste gepakt. Dit leverde een mooie blanke paling op van ruim een 

kilo. Snel de andere hengel binnen gehaald, hier was een bot van 30 cm mijn deel. Ook Dirk stond te 

draaien en ving ook een bot,Geen slecht begin, binnen 5 minuten van de nul! Bij nader inzien hadden 

we  toen beter naar huis kunnen gaan, we hebben gevist tot 00.30 uur en slechts 3 minibotjes 

bijgevangen. Maar goed, had mij overdag verschikkelijk over een zakelijke kwestie opgewonden en 



een avondje vissen blijkt beter te werken dan een heel stripje pillen van welke soort dan ook. 

Ontspannen weer naar huis met een magere vangst. 

  

Martin #256 

  

Hoi, 

 Ze zitten er wel op de dintelhaven maar kort bij de kant. Gevangen met kweekpieren…heel trosje 

erop en afknippen/geur en beweging. Rustig laten eten hengel vastpakken je voelt hem azen,eten 

en bam hangen. Ik heb er toch wat gevangen van deze exemplaren met mijn maat. Zal het aan het 

gekke weer gelegen hebben en flinke wind? Joh,daar buig ik me al jaren over die 

zaken…watertemperatuur/onweer etc etc…. Eerlijk gezegd is mijn ervaring als het pokkeweer is moet 

je gaan. Een maal nat boeit het ook niet meer. Dintelhaven is goed en aas gewoon kweekpieren.vlak 

onder de kant . 

 

 Groeten de palingfreak…vang ze!ik ga 2 maal op vakantie binnenkort….midden in het 

palingseizoen…):  

  

  

03-8-008 tried the pgb last night from 01.00 to 04.30 , cought 23 gul from 40 to 65 cm great time, fish 

after fish came up the beach, what was also surprising lost no onderlines all night. 



Well worth a visit if you like to catch a lot of fish, but beware you can also lose a lot of onderlines, 

take the good with the bad. 

Chris UK  GoereeOverflakkee 

 

 

Bijna alweer een week geleden maar toch nog mijn deel maar eens leveren aan de vangstberichten die 

ik altijd met veel plezier lees. 

Van 's morgens 10.00 tot 17.00 gevist bij de uitlaat, stenen glooiing en Paepgaaienbek. Alleen op de 

laatste plek was het 3 keer raak; 2 finten en een mooie makreel met afgaand tij. De fint op de 

verenpaternoster en de makreel op een werppilker. Een reuzesport op een lichte spinhengel. Om een 

tennisarm te voorkomen ook gevist met reepjes makreel onder een geepdobber maar dat gaf geen 

sjoege. Met rollood geprobeerd maar dat kost alleen maar lood op de papegaaienbek.... Een zeehond 

vond het wel interessant, een paar tellen nadat ik hem zag duiken had ik beet en moest ik mijn hengel 

toch behoorlijk goed vasthouden. Of het die zeehond geweest is, geen flauw idee, vlak bij de kant 

werd er gelost. Al met al een erg leuke dag met mooi weer al hadden ze weer noodweer voorspeld. 

Wel viel het me op dat er tijdelijke (omklap) verbodsborden voor inrijden stonden bij de slufter en 

richting papegaaienbek. Dat werkt toch wat intimiderend met al die politie die er tegenwoordig 

rondrijd (zeker 6 wagens gezien). Ook op de blokkendam waag ik me maar niet meer sinds er grote 

borden zjin geplaatst. Jammer was een mooie stek. 

Over twee weken gaan we weer richting het zilte nat, ditmaal met mij pa (uit Groningen). Samen een 

dag vissen en hem laten zien hoe mooi vissen het is rond de nieuwe waterweg/maasvlakte. Alleen nog 

een plek vinden waar je zonder al te ver ingooien niet steeds vast zit (anders gaat de lol er bij hem snel 

af). Als iemand nog een tip heeft dan graag, zelf ben ik nog niet al te bekend. 

 

Groeten uit Arnhem, Retze 

  

ben op 30,7,2008 samen met mijn neef dennis wezen vissen op het strand van hoekvanholland  we 

gingen de helen nacht door vissen.we waren er om 22,00 het was vrij rustig tegen over die strand 

huisjes gestaan het was lag water dus konden we goed zien waar de banken  lagen we hebben gevist 

met zagers en leeg lopers gevist dennis had al gauw een baarsje te pakken dat geeft vertrouwen.maar 

daar na tot zo om 24,00 niks meer gezien,daar na ving ik zelf nog twee botjes en een kleine paling het 

was slecht ook nog hoog water en af gaan water mee gemaakt dennis had helemaal niks meer 

gevangen het weer was super gewoon de helen nacht in onze shirt  gezeten zij gestopt om 4,15 aas was 

op 



 

groetjes jack feijtel #1154 

  

  Donderdag 31-7 gevist op de pier van HVH.  Aan de binnenkant was het fint wat de klok sloeg.  Met 

het juiste pilketje of schuifloodje met een zilveren   haak eronder kon je ze met tientallen 

vangen.  Geen baars of andere vis gezien. Aan de buitenkant werd met opkomend water een 

makreeltje gevangen, ook niet de aantallen die je hoopt op zo&#8217;n mooie zonnige dag. 

 

  Groeten Ed#1137 

  

  

Hoi alle  

Woensdag op donderdag een nacht overgelegen voor de vuurtoren aan de blokkedam bij de 

maasvlakte. Eerst een drift gemaakt langs de blokkedam voor wat zeebaars maar helaas niet te vinden. 

Wel nog een oude bekende zien staan op die gevaarlijke blokken(peet koenen)). Over de vangsten kan 

ik kort zijn ……viel niet mee . Ik had wel 7 soorten bot,makreel,wijting , tong , gul,schar,en bolk. We 

hebben alleen 4 mooie tongen stuk of 10 gullen en 16 makrele meegenomen. Was wel een perfecte 

nacht kwa weer, maar vangsten vielen wel soms erg ver terug.  Maar as je het nie probeer vang je niks 

ook ,toch?  

Groetjes rene#200 en marcel. 

 

Woensdagavond 30 Juli,  

Vanavond naar de maasvlakte geweest om daar eens te kijken of het beter is  als aan de kant van Hoek 

van Holland. Lekkere temperatuur een noordoosten windje en geen branding. Als aas kleine 

steekzagertjes gebruikt en 2 soorten onderlijnen 1 met relatief korte haaklijnen van ca 30 cm en 1 

onderlijnen met langere haaklijnen. In het begin van de avond tijdens laag water nagenoeg geen 

aanbeet maar toen het water zachtjes aan op begon te komen kwamen de scholenbaarsjes varieerend 

tussen de 20 en 30 cm. Totaal ca 30 visjes gevangen (uiteraard zwemt alles weer). Het was weer eens 



lekker om wat vis te vangen vanaf het strand. Komende weken lekker op vakantie naar de Venday in 

Frankrijk en via Google Earth al hele mooie stekken gevonden om vanaf het strand te vissen daar. 

 

Grt Erik #331 

 

  

Op dinsdagavond 29 juli 2008 met vismaat Jan Overbeeke van 18.30 tot 24.00 uur gevist op het 

Slufterstrand in de hoop en verwachting een paar mooie zeebaarzen te kunnen scoren. Hoewel de 

weersomstandigheden voor deze stek niet optimaal waren (weinig wind uit het westen tot zuidwesten), 

toch maar proberen. Je weet tenslotte maar nooit. 

Het was rond 18.00 uur laag water, dus eenmaal aangekomen eerst het hele hoge duinpad annex trap 

(gekozen voor één na laatste) rustig afgedaald en even genoten van het prachtige weer. Daarna de 

hengels opgetuigd, voorzien van één lange dwarrellijn, voorzien van een wat grotere haak 1 of 1/0 en 

een paar kweek- of steekzagers. Vervolgens de onderlijnen zo ver mogelijk richting Engeland 

afgeschoten en maar wachten. Na 15 minuten de eerste hengel opgedraaid om te kijken of het aas er 

nog aan zat. En zowaar een scholenbaarsje van zo’n 25 cm, hoewel ik geen beetje heb gezien. Dit ging 

vervolgens een paar uur zo door, zowel bij Jan als ondergetekende. Omdat het water op een gegeven 

moment te hoog werd om vanaf een zandbank uit te gooien, zijn we een paar honderd meter naar 

rechts verkast. Hier ligt namelijk een mooie mui, waar mogelijk in de duisternis flinke baars te vangen 

is??? Bij de eerste inworp zowel Jan als ik weer een paar scholenbaarsjes, maar geen grote. Het laatste 

uur geen beetje meer gezien, dus rond 24.00 uur huiswaarts gekeerd. De eindstand: allebei zo’n 10 

scholenbaarsjes tussen de 25 en 30 cm. Zalig gevist in T-shirt en kniediep in het heerlijke 

brandingwater, maar helaas geen kanjers gezien. 

  

O ja, van mij mogen ze ter plaatse wel een roltrap maken, want de klim terug naar boven lijkt erg veel 

op Alpe d’Huez (misschien bij de aanleg van de 2e Maasvlakte???). 

  

De hartelijke (vis)groeten, 



Kees Overweel. 

Hoi Vissers, 

  

Vanmiddag een paar uurtjes op de landtong gezeten/gestaan. Eerst geprobeerd 

met m'n lange stokken, maar ten eerste geen beet en ten tweede werd ik onderhand 

nerveus van de plonsende Finten. Spinhengeltje gepakt en daaraan een 15-grams 

Tobylepel (vooral voor het gewicht) en ca. 50 cm daarboven een parelmoerkleurig  

deltavisje gemonteerd en de hel brak bijna los... In ongeveer een uur tijd heb ik zeker 

40 Finten geland. Ca. 90% van de worpen waren raak (op het deltavisje). En toen was  

het ineens voorbij. 

  

Oh ja Richard... Deze vissen worden de laatste tijd wel vaker gevangen. Vorige maand 

had ikzelf er twee in 10 minuten tijd. Volgens mij zijn het goudbrasems (Sparus Aurata 

is de Latijnse naam)... Maar mocht iemand het 100% zeker weten, dan hoor/lees ik dat 

graag. Ik heb ze ook al bij lokale vishandelaren zien liggen en ze schijnen lekker te zijn. 

  

Vangsze, 

 Wim 

  

Hoi, 

Moet je meemaken even wezen vissen , nou de vangst was redelijk ,gezien 2 a 3 uurtjes 

nachtvissen.  Toch weer wat mooi palingen.binnenkort weer rook festijn onderhand. Is naast het vissen 

en lijnen maken en aas ….kortom alles zelf een pracht iets het af te sluiten met 

mooi  palingrookfestijn… 

 

Ruikt lekker en hoe meer rook hoe mooier.Geeft meerwaarde aan je eigen gevangen vis.mooie 

afsluiter…en smullen/uitdelen Rijd je terug BAM ,er knalt iets op je voorruit,dacht er is er eentje 

levensmoe…geen bloed  op de ruit een vraagteken boven mijn kop? Dus in zijn achteruit.ja daar zat ie 

knaloranje ogen …is echt gaaf die ogen…lijkt wel of ze licht geven. Goed beestje beken en dacht 

misschien inwendige bloedingen….in de stationachterbak voor de berner sennen/giant dog(zit toch 



afscherming )en naar huis dacht  eerst dat het een meeuw was…maar klap was verdomde hard. Goed 

wat fotos en de uil zag er gezond uit/beide vleugels in tact,als ik hem over zijn hoofd heen aaide sloot 

ie zijn ogen… 

 

Anyway echt mooi beest en naar buiten en vloog weer gelukkig.Zie foto uil was weer oke.  Zo houd je 

voor de eerste keer een haai vast zo een uil….nog nooit meegemaakt…adventure….lacheMaar  hij 

vliegt weer… echt een gaaf beest. Nou palingen schoonmaken,morgen denk ik dat ik weer eens wat 

anders ga doen…hahaha wordt toch weer palingen. We zeggen wel eens : morgen een 

snipperdag….natuurlijk dag erop rukken we weer uit…vissuhhhh Lekker aan het water mooiste wat er 

is aan ontspanning. 

Groeten Frans 

  

Op maandag ben ik om een uur of 19.00 ging ik vissen bij de blokkendam. 

Na een paar vangsten van kleine zeebaarzen had ik weer beet en tot mijn verbazingen een vis die ik 

niet kon en na dat ik een foto gemaakt had en het weer terug heb gezet ben ik later thuis op het net 

gaan zoeken maar kon deze vis nergens terug vinden als gevangen vis in de Noord zee!!!!???? 

Nu zou ik wel willen weten of er iemand is die mij kan helpen en weet wat voor vis dit is. 



  

P.s ik ben geen lid van jullie forum maar zoek er wel altijd dingen op en ik hoop dat iemand alsnog 

deze vraag wil beantwoorde. 

  

groeten Richard 

  

Op vrijdagavond 25 juli 2008 met vismaat Jan Overbeeke meegedaan aan de palingwedstrijd, die 

georganiseerd werd door Eef Hoek Hengelsport uit Ouddorp. Omdat Jan en ik nog de nodige 

“spulletjes” en aas nodig hadden, waren we al rond 19.00 uur bij Eef. Hoewel de wedstrijd pas om 

21.00 uur zou beginnen, waren we niet de enigen. Het was al gezellig druk, dus tijd genoeg om onder 

het genot van een bakkie en shaggie allerlei sterke en minder sterke verhalen uit te wisselen. Rond 

19.30 uur met een onsje prima slikzagertjes van Eef en zelf gespitte regenwormen richting Europoort. 

De visstek vanavond was het Hartelkanaal (Europaweg) en het tij rond 21.00 uur hoog water. 



 

Eenmaal aangekomen op het gemak één hengel opgetuigd (Jan een zeebaarsstok van 3,30 meter en ik 

een K2 Blue Metal van 4,50 meter), voorzien van een onderlijn met lange dwarrellijnen en haakje 6 of 

8. Nadat om 21.00 uur het startschot klonk in de vorm van een flinke luchthoorn, gelijk de onderlijn 

zover mogelijk richting zilte nat gelanceerd. En nu maar afwachten. Na ongeveer een half uurtje 

werden links en rechts de eerste mini-botjes geland. Ik had zelfs een doublet, één van 10 cm en de 

andere maar liefst een dikke 15 cm!!! Maar nog geen paling. Pas als het donker wordt??? 

Rond 23.00 uur werden hier en daar de eerste palinkjes gevangen. Geen grote, maar toch. Uiteindelijk 

wist ik er een te verschalken van 41 cm. Tot middernacht werden vooral vlak onder de kant de nodige 

botten en botjes gevangen, maar geen paling. Ook Jan wist de nodige vis te landen, maar ook hij geen 

paling. Daarna vielen de vangsten een beetje stil. Tussendoor kwam Eef de vissers nog wel verwennen 

met een (niet-)alcoholische versnapering en nieuwe haring. 

Om 01.00 uur klonk het eindsignaal en hebben we allemaal verzameld bij de auto van Eef. Hier met 

z’n allen nog wat gedronken, gevolgd door de prijsuitreiking. Met mijn ene paling van 41 cm ben ik 

rond de 6e plaats geëindigd. Met zo’n 20 man zijn in totaal slechts 7 palingen gevangen. Maar iedereen 

mocht toch een prijs uitzoeken, dus niemand ging met lege handen naar huis. Een heerlijke, droge en 

gezellige zomeravond met jammer genoeg niet de verwachte grote palingvangsten. 



 

Eef (en zoon Kees en echtgenote Ineke natuurlijk ook) bedankt voor de prima organisatie en natuurlijk 

de gezelligheid, want daar gaat het tenslotte om. Alles was zoals gewoonlijk weer tot in de puntjes 

geregeld. Bedankt en tot de volgende keer!!! 

De hartelijke (vis)groeten, Kees Overweel. 

  

Na vele troosteloze sessie’s waarbij je vaak voor jan met de korte achternaam achter de zeebaars 

aanging, was het afgelopen week eigenlijk relatief gezien  onverwacht goed. In de zin dat we per 

sessie zowaar enkele mooie maatse vissen konden vangen. Dat was wel even wennen na een lange 

periode waarbij je blij mocht zijn als je een ondermaatse wist te vangen op bv 6 uur vissen… Roland 

en ik vingen ze ook niet 1,2,3, je moest er wel wat voor doen en veel proberen en vooral volhouden. 

Zo bleek de kleur en grote van het kunstaas belangrijk. Zelf wisten wij de baars te vangen aan de wat 

kleinere plugjes van Megabass in de natuurlijke kleuren die we dan snel binnenviste. Roland 

probeerde het ook nog met oppervlakte kunstaas en wist daar ook een leuke felle scholenbaars mee te 

vangen. Ook bleek wel weer dat je op het juiste moment er moest staan. Het moment dat we ze vingen 

duurde niet langer dan drie kwartier. Daarna was het weer gedaan en kreeg je geen stootje meer. Het is 

alleen niet te voorspellen wanneer ze het precies gaan doen. Dus vaak sta je wel even te gooien 

voordat je eindelijk je eerste vis vangt. En soms vang je er dan 4 in een half uurtje en daarna is het 

weer voorbij. Laten we hopen op betere tijden voor de kunstaasvissers zoals ons en dat we ook 

eindelijk eens van die 0 af gaan komen in de ZBC... 



  



 

Groeten, 

  

Chris #1021 & Roland #1023 

  

  

Afgelopen maandag (21-07) nog even naar zee geweest om de mindere zaterdag recht te trekken. 

Begonnen laat op de avond op de PPGB. Al lang niet meer geweest, dus nog maar eens een keertje 

proberen… In het licht wist ik nog enige visjes te vangen, wat kleine baarsjes, scharretjes en botjes. 

Ook nog een mini-bolkje gevangen, en bewaard voor de latere pogingen op de baars. 



Later doorgegaan naar de slufter en een stekje opgezocht bij de laatste trap. In het begin, ja ja te vroeg 

op het strand, weinig beten en nog veel minder vis. Op een gegeven moment de stoute schoenen maar 

een keer aangetrokken en door de mui heengelopen en m’n lood zo ver mogelijk weggezet. Zelf had ik 

het idee dat m’n lood binnen enkele minuten weer op het strand lag, maar toch maar laten liggen. Na 

10 minuten toch maar binnengedraaid met een berg vuil op de voorslagknoop. Bleek er ook nog een 

leuk baarsje tussen te zitten van zo’n 40 centimeter. Toch nog maar een keer door die mui heen en de 

volgende draai een 50-plusser binnengedraaid. Aan het einde toch 5 baarzen variërend van 35 tot 65 

centimeter. Geen beet gezien, maar wel vis. 

Nog ff doorgegaan op de Hartel. Daar zaten nog twee vissers waar het niet wou lukken. Zelf als eerste 

dat mini-bolkje onder de dobber gegooid en binnen een minuut was m’n dobber vertrokken. Aanslaan 

en hangen… Maar toen moest ‘ie nog over de keien heen, wat mij dus niet lukte. Losgeschoten.. 

Gelijk weer ingegooid,want het bolkie zat er nog aan. Binnen vijf minuten weer beet. Deze keer een 

maatje kleiner, ergens rond de 45 centimeter. Geen bolk meer over dus overgeschakeld op de zagers 

onder de dobber. Binnen het kwartier weer twee baarsjes van 20-25 centimeter. Omdat ik deze te klein 

vond nog even met de X-rap staan gooien en nog een baars gepakt van 54. Nog ff staan buurten bij de 

andere vissers en om half zes weer naar huis gegaan. 

  

Groetjes Jeroen 

  

Dinsdagmiddag met Pierre naar de Slufter geweest, Kees Westdorp kwam ook. 

Windkracht 3, mooie branding en om half 7 hoog water. 

Rob Puyk is ook gekomen om foto's te maken, en die heeft daar dus spijt van gekregen. 

Wat een middag hebben we beleefd. 

Ik stond met 1 hengel, en een tweede onderlijn. 

We waren er om half 4, laag water en een stukje verder stond al een man te vissen. 

Terwijl ik bezig was mijn onderlijn aan mijn hoofdlijn te bevestigen, kwam deze man een praatje 

maken. 

Gezellig, alleen was jammer dat deze man een hond bij zich had. 

En deze hond liep los, eerst naar mijn spullen en daarna naar mij. 

Maar ik was bezig met mijn onderlijn en deze viervoeter liep daar dus in, met als gevolg een haak net 

onder mijn duim 

diep mijn hand in. 



 

Gelukkig had Pierre een scherp tangetje bij zich waarmee ik de haak kon afknippen, en heeft Kees de 

haak door geduwd, 

waardoor de haakpunt weer zichtbaar werd en konden we hem verder door mijn hand trekken. 

Die hond had van mij opdat moment in het verre oosten mogen wonen!!! 

Verder geen last gehad van dat beest. 

 



Om 5 uur ging het helemaal los met de baarzen, Rob die grote baarzen wilde fotograferen is niet voor 

niets geweest. 

De eerste grote ving Pierre, en daarna Kees. 

Zelf was ik blij met Rob, ik zat te beazen Rob haalde mijn hengel binnen en ik gooide weer in. 

De baarzen waren zo massaal aanwezig, dat ik met het beazen Rob niet voor kon blijven. 

Ik heb 7 baarzen boven de 50 cm gevangen, waarvan er twee net 60 cm waren. 

 

Of ik er 50 of 60 gevangen heb weet ik niet, want ik ben de tel kwijt geraakt. 

Om een uur of acht zijn we gestopt 

Leonard # 297 is mijn baarzen wezen halen, want die had geen tijd om mee te gaan en nog geen baars 

in de vriezer. 

Dus het was een prachtdag, op die kl..... hond na dan. 

Als het weer lekker ruig weer wordt, met de dag erna windkracht 3 neem ik een snipperdag zeker 

weten. 

Arjan #8 

  

  

Zaterdagmiddag samen met Jan Groenendijk # 108  lekker naar de slufter geweest 

Na de belevenissen met Tom vorige week vrijdag avond, toen we een prachtige visavond beleefden op 

de slufter, 

zijn we vanmiddag weer geweest. 

Om 15.15 uur kwamen we op de slufter aan, wel wat te laat want het hoge water viel om 16.45. 



Eerst bij de tweede trap gekeken, daar stonden 3 man te vissen. 

Door naar de laatste trap, daar waren 2 man bezig om de spullen te pakken om te gaan vissen. 

Helaas werd de lucht steeds donkerder, en besloten we om de bui even af te wachten. 

Terwijl de regen ons bereikte kwam er een visser bepakt en bezakt naar zijn auto toe lopen vanaf het 

strand. 

Het was Rens # 100, en Jan ging gelijk naar Rens om naar zijn ervaringen te vragen. 

Dit viel niet mee, "er is niet te vissen, veel te bruin water en te veel wind"! 

Dus wat nu?? 

Terug naar de tweede trap, waar ik net voor de bui een baars gevangen had zien worden. 

Na de bui { wat een onweersbui bleek te zijn} naar het water gegaan, de zon kwam door en beneden 

bleken bekenden te staan. 

Timo Joop en Damian, probeerde hier hun baars te vangen voor de competitie en ze hadden al 

resultaat. 

Naast Damian gaan staan en iets voor hoog voor de eerste keer ingeworpen. 

Jan ving vandaag de eerste, of eigenlijk de eerste 2. 

Geen grote maar de kop was eraf. 

De volgende twee uur, was elke worp raak, vooral scholen baarsjes met soms een maatse baars 

ertussen. 

Na een halfuur zag ik Joop bewegingen maken en naar mijn hengel wijzen. 

Ik zag niets bijzonders maar Damian vertelde dat ik een echte "doorbuiger"gemist had. 

Toen ik ophaalde ving ik het kleinste baarsje van de dag 14 cm. 

We hebben tot zeven uur gevist maar tijdens het afgaande water niets meer kunnen vangen. 

Maandag of Dinsdag ga ik het nog eens proberen, want vandaag geen echte grote gescoord zoals 

vrijdag. 

Dus dat moet beter kunnen. 

Arjan #8 

  

Hoi luitjes,  Met zeer veel moeite en vele uren,wilde ik dit jaar mijn palingrecord op het zoute 

proberen te overtreffen. Jawel gisteren avond had ik er nog 5 nodig voor 300 zeepalingen. Gevist van 

12hr s middags tot diep in de nacht en zo gaar als een tol naar huis gereden en die 5 heb ik maar laten 

zwemmen. De vangst is over de periode mei tot vandaag. Het betreft zeepalingen. de zoet 

waterpalingen zijn toch wat makkelijker te vangen. Nu hoop ik dat iemand mij eens kan vertellen waar 

je het beste paling vangt in de europoort. ben overal geweest. De dintelhaven is triest,wel zitten er af 

en toe grote exemplaren in de andere gebieden en kleintjes…ik gooi deze altijd terug,anders gaat de 

palingstand helemaal achteruit. De hele grote palingen,laat ze maar paaien. Helaas geen foto s want 

ingevroren palingen zullen niet geplaatst worden.Maar heb er nog 1.dit waren wel grote die ik 

meegenomen heb voor een sponsor ,van een maat van me Gegroet de palingfreak (zie mei zeepaling in 

aquarium) Voor mij is het weer gedaan min of meer met palingen,staan andere zaken op de agenda. 



Het zoete record van mezelf was 821,maar 300 zeepalingen daar ben ik zeer tevreden mee,mijn record 

is verbroken.   

 

               Het valt mij wel op dat de grootste vissen/vangsten uit het europoort gebied komen.  Dat mag 

ook wel eens vermeld worden! 

  

Palinggroeten Frans Vermaesen #1125 



  

Na bijna een maand uit de running te zijn geweest, was het zo langzamerhand weer eens tijd om de 

waterkant op te zoeken. Daarom op woensdagavond 16 juli 2008 rond 18.30 uur met vismaat Jan 

Overbeeke richting Maasvlakte getogen. De vangstberichten beloofden niet veel goeds, maar de wind 

en weersverwachting waren goed. Rond 19.30 uur aan de waterkant aangekomen en op het gemak de 

hengels opgetuigd. Jan zijn K2 Blue Metals met als onderlijn bezemafhouders met wat kleinere haken 

4 of 6. Eigenwijs als ik ben, heb ik gekozen voor de zeebaarsstokken, voorzien van een lange 

dwarrellijn, wat grotere haak 1/0 en een 50 grams rolloodje. Dit verschil in tactiek heeft zich overigens 

wel gewraakt, want Jan heeft de hele avond door botjes gevangen met uiteindelijk toch één maatse 

zeebaars. Ik heb daarentegen weinig of geen beet gehad, met als eindresultaat 2 botjes en slechts één 

scholenbaarsje. Om 24.00 uur ingepakt en terug richting ons mooie eiland Goeree-Overflakkee. 

Qua vangst voor allebei toch een beetje een teleurstellende avond. We gingen immers voor een paar 

mooie baarzen en mogelijk een tongetje. Dit is dus helaas niet gelukt, maar dat hoort er nu eenmaal 

bij. Hopelijk wordt het weer wat mooier en warmer en trekken daardoor misschien de zeebaars- en 

tongvangsten enigszins aan, want het is nu echt een beetje komkommertijd. Wel weer eens heerlijk aan 

de waterkant gestaan met prachtig weer en weinig wind. Volgende week vrijdag doen we mee aan de 

palingwedstrijd georganiseerd door Eef Hoek uit Ouddorp. Eens kijken of het dan wil lukken. 

De hartelijke (vis)groeten,Kees Overweel. 

  

Zo nu en dan proberen wij (vader en zoon) een visje te verschalken in het Europoortgebied. 

Donderdagavond 10 juli, een harde westenwind, goed voor de zeebaars naar men zegt. 

Voor het eerst maaar eens kijken bij de Slufter. De aanwezige vissers schenen goed te vangen. 

Maar wij waren te laat of we stonden op de verkeerde plek. 

Een paar tikken op de top. Maar we wisten helaas niet te scoren. 

Of toch wel. 

Een prachtige ondergaande zon, fantastische wolkpartijen maakte de avond desondanks toch weer 

goed. 



  

 

  

Groeten van Paul (een lezer van de site). 

  



  

Vrijdag avond gevist van 22.00 uur tot 02.00 uur op de landtong ongeveer 1 km voor de kering. Ik 

wist 4 tongen tussen 30 – 40 cm te vangen, tevens 2 scholen baarsjes en 5 botjes. Op de tongen na, is 

de rest weer terug om te groeien. Alles gevangen op leeglopers. Toen ik ging opruimen nog een praatje 

gemaakt met  een viertal andere vissers, die weinig of niets hebben weten te vangen. Wat mij ook 

opval is dat als je op de landtong op vrijdag avond gaat vissen, er alle ruimte is, terwijl de voorgaande 

jaren, je op de vrijdag avond bijtijds erbij moest zijn om een leuk plekje te hebben. Afgelopen vrijdag 

4 medevissers gezien en verleden week slechts 1. 

Groet Wim Schouten.Koudekerk a/d Rijn. 

  

Van de week met Jan # 491 afgesproken om op donderdagavond de zeebaars te belagen.  2 collega's 

van Jan gingen ook mee. Jan heeft ze namelijk ook zeebaarsgek gemaakt. Alleen de stek was nog een 

raadsel. Er stond redelijk wat wind dus waar kan je dan het beste gaan staan als je met kunstaas wilt 

vissen. Gelukkig had Jan een tip gekregen van nummer 1........... brandingsbaarzen!!!!! Nou dat had ik 

al heel lang niet meer gedaan en ik had nog diepvriesmesheften liggen dus daar moest het maar mee 

gebeuren. Aangekomen op de slufter was het redelijk weer. De andere boys hadden al snel ingegooid 

en er kwamen al wat baarsjes boven. Ik ben altijd wat langzamer want ik moest er nog even een 

nieuwe voorslag opzetten. Ingegooid en na 5 minuten zag ik dat ik beet had. Snel mijn hengel gepakt 

en indraaien maar. Op een gegeven moment stond mijn hengel helemaal krom. Dit moest een mooie 

zijn, Na een paar minuutjes lag ie op de kant. Een prachtige baars van 68cm. Mijn dag kon niet meer 

stuk. Later heb ik er nog eentje bijgevangen van zo'n 45cm. De andere mannen vingen ook hun baars. 

Al was het vooral scholenbaars die er dik en dik aanwezig was. Maar deze zwemmen allemaal weer in 

de hoop dat ze erg groot worden. Vooral Jan # 491 was spekkoper. Met een loodje van 60 gram en 

zeebaarsstok ving hij de meeste baars door zijn lood te laten hobbelen. Om half twaalf voldaan naar 

huis gereden. Zo zie je maar dat alle vormen visserij die je maar kan bedenken om baars te vangen 

altijd kunnen lonen. Het blijft een onvoorspelbare vis en je moet ook geluk hebben. 



 

 

Gegroet Damian # 954 

  



zondag wezen vissen op de waterweg, ben nog geen lid maar wou toch even een berichtje kwijt. zag in 

een bericht dat er geen tot weinig finten waren , maar het wemelde ervan. 

gevist van 6:30 tot 11:00 met mijn karperstok en makreel Paternoster op de maasvlakte.   

in totaal 17 finten 40+ en 9 makrelen 35+ en 1 vissoort die ik niet ken , maar had geen camera bij me.   

normaal zitten de finten redelijk dicht aan de kant maar moest het nu ver weg zoeken ongeveer 100-

120 meter   

even een tip de witte parelmoerachtige veren Paternosters doen het nu erg goed. 

  

met vriendelijke groet,  

robin andes 

  

 

  

Zondagmiddag 6 juli samen met Simone naar de waterweg geweest, ze had zin om weer eens een paar 

finten te vangen, nou, dat was niet aan dovemansoren gericht! We visten daar waar zoet en zout elkaar 

ontmoet en dat geeft altijd een leuke kans op diverse soorten vis in dat brakke water. Simone begon 

met een blauw pilkertje, maar de finten waren er op de een of andere manier ineens niet meer, je zag 

ook niets springen of jagen. Maat Theo #48 stond op de glooiing bleek na telefonisch contact maar 

daar was het weinig actie tot dan toe, we spraken af later weer ff te bellen. Na een tijdje gegooid te 

hebben met allerlei shads was het de salt ´n peppa die een dreun pakte, hengel stond helemaal krom 

maar de dril was te tam voor een zeebaars en mijn vermoeden werd bevestigd, het was een mooie 

dikke snoekbaars! 

  



 

  

Gelijk de mobiel gepakt en Theo in kennis gesteld, die meldde alleen nog "dan ben ik nu onderweg!". 

Eenmaal gearriveerd begon Theo te smijten, moet gezegd hij is goed op dreef de laatste tijd en 

helemaal besmet met het kunstaasvirus. Iedere sessie pakt hij zeebaars en dat deed voor vandaag ook 

al eea vermoeden, hij miste net een aanbeet op een paar meter diagonaal van de krib. Wederom 

inwerpend zei Theo, "Kijken of hij hem nog een keer pakt"  en inderdaad, kromme top en hangen ! 

  



 

  

Simone stond zich een tennisarm te smijten maar het enige wat ze ving was een agressieve 

wolhandkrab, die van de bodem sprong en de lepel omarmde. 

Plots kwam er weer een harde aanbeet op mijn shad en meteen een goeie run, dit keer zette ik mijn 

centen op een zeebaars en aan de kracht waarmee hij zwom te voelen ook een beste. Hij ging rakelings 

een stuk obstakels en even vreesde ik voor een vervelende afloop maar uiteindelijk kreeg ik hem toch 

mijn kant op, tot vlak voor mijn voeten nog niet boven geweest. Eenmaal aan de oppervlakte weer een 

gouden glans, wederom een mooie snoekbaars, tja daar kan je gewoon niet ontevreden mee zijn. 

  



 

Alle volgende worpen leverden daar niets meer op. De stroming viel er een beetje uit en we besloten 

om naar het eind van de landtong te gaan om te kijken of daar nog een beetje stroming stond. Voorbij 

de kering stonden zowat alle kribben vol met zeebaarsvissers en eenmaal op de plek stond theo al te 

vissen. Hij ging er kort daarna vandoor en Simone bleef in de auto want de regendouches waren soms 

niet mis, ik was het toen ook gauw zat eigenlijk, toch tevreden huiswaarts gekeerd. 

grtz Leon #1 

  

Zaterdagochtend 5 juli maar weer geprobeerd om zeebaars te vangen. Er wordt altijd gezegd dat men 

veel uren moet maken om een zeebaars te vangen. Nou die uren heb ik de afgelopen weken wel 

gemaakt alleen geen zeebaars gevangen. Iedere keer ga ik toch weer positief van start. Dat het weer 

een zeebaarszoekdag zou worden, daar had ik al rekening mee gehouden. En het werd er ook een. 

Tjonge jonge jonge...... Ben wel zeker 5x verkast. Maar eenmaal gevonden heb ik toch een uur plezier 

kunnen hebben van onze gestekelde vrienden. Aanval na aanval werd ingezet en mijn grote vriend 

Sammy had de grootste moeite om niet gegrepen te worden. Uiteindelijk 7 baarzen gevangen waarvan 

er 4 mee zijn gegaan voor de pan (40cm - 45cm). De rest is teruggezet om verder te groeien. Zeker 10 

aanvallen gezien op Sammy die ik niet kon verzilveren. Arme Sammy arme Sammy............ was 

helemaal knock out aan het einde van de vissessie. Durven ze wel met z'n allen tegen 1. Was dit nu 



een vorm van zinloos geweld op Sammy??? Misschien moet ook hier maar preventief gefouilleerd 

worden. A fijn, ik heb er toch stiekem van genoten. Morgen toch maar weer eventjes proberen. Oh 

ja, morgen neemt Sammy versterking mee. Zijn grote sterke familielid Uncle Sam zal hem 

vergezellen. Hij kan die baarzen makkelijk hebben. The story continues 

 

Damian # 954 

  

vangsten 4 juli 2008, 

  

Omdat de zeebaarzen op andere stekken leken te zijn verdwenen. 

Vanavond voor het eerst naar de blokkendam gereden van 21:00 tot uurtje of 1 gevist. 

1 hele zeebaars van een cm  of 15 gestrikt, deze zwemt uiteraard weer. (en 3 onderlijnen opgevist) 

Tevens weer mensen gezien die zeebaars van duidelijk 15 tot 20 cm meenamen 

  

(en nog erger gewoon in een zak lieten sterven, en niet netjes de kop intikken) 

Ik walg van dit soort praktijken en ben maar snel naar huis gegaan. 

  

M.v.g jurgen 

  

Medevissers, 



1 juli, op aanwijzing van Arjan #8 gevist in de Yangtzehaven van 19.30 tot 01.00 uur. Dus van laag 

naar hoog. Vangst was mager, 1 makreel, 11 zeebaarsjes waarvan de grootste 20 cm was en een 

paling. Op weg naar huis langs diverse bekende stekken gereden. Nergens was een tong gevangen. Op 

Rats Place zat een visser ook al de hele avond/nacht hiij had 1 botje. De steurkrabben zijn er ook niet, 

ik denk dat dit zeker te maken heeft met de afwezigheid van de tong. 

Hopelijk gaan ze nog komen. 

Martin #256 

  

Dinsdagavond 1 juli weer op baarzenjacht geweest. Het wilt bij mij nog niet echt lukken om baars te 

vangen dit seizoen. Ditmaal was het tij goed en ook het weer was prachtig. Ik ben richting zee gegaan 

en heb een aantal strekkers aangedaan. bewapend met de sammy hoopte ik een baars te kunnen landen. 

Ik heb gevist vanaf half 8 tot half elf. Niks kunnen vangen. Nada, noppes Niks. Hopen op betere 

tijden. 

Gegroet Damian # 954 

 

 

Hoi,  Hier nog een vangstbericht van donderdag jongstleden.  Gevist met hoog water aan de waterweg 

met zagers en wormen.  Vangst was niet overdreven maar toch genoeg voor een maaltje ( bedankt nog 

Martin). Uiteindelijk naar huis gegaan met vier palingen en een tong. 

 bart 

  

donderdag 26-06 vroeg thuis dus naar de strekken op de landtong om even en uurtje met finten 

te stoeien. licht hengeltje met behoorlijk vermogen,haringpaternoster (bij voorkeur met glinstertjes die 

blauw oplichten in de zon) en aan het eind een pilkertje van ca.50 gram.Resultaal ca. 35 finten in 1,5 

uur waarvan de grootste tegen de 50 cm liepen.bovenstaand systeem werkt vrijwel altijd en schijnt 

juist de grotere finten te verleiden tot aanbeet.Wel moet je de pilker 100 tot 120 meter weg kunnen 

zetten als er geen plek is op de strekken. Azen de finten niet of weinig,(bij hoog water) dan kunnen ze 

toch tot een aanbeet verleidt worden door de hengeltop ineens naar de andere kant te zwenken 

waardoor de pilker even stilvalt en direct weer in beweging komt. 

laten we hopen dat de andere vissoorten ook weer snel aanwezig zijn 

  

leen 

  

  

Gisteren met maat Teun op jacht naar de baars. Totaal 5 mooie vissen. Gebonden jigkoppen met staart 

favoriet. Ze aasden heel voorzichtig , eenmaal aan de haak blijkt wel hoe gezond ze zijn. Wat een 

sport... 



 

 

Groet andré 

  

  

Medevissers, 

  

Gisdteren, donderdag 26 juni, gericht op bedreigde diersoorten gevist in een van onze havens. Een 

maal beet gehad wat resulteerde in een mooie paling. Als aas springers en kleine visjes. Paling 

weggegeven aan Bart, een beginnend euro(poort)visser. 

Martin #256 

  

Hallo vis vrienden, 

  

Zaterdag 21-06-08 gaan vissen op het strand van Ter Heide. Helaas waren de zagers op bij de 

winkelier, dus gevist met zeepieren en mesheften. Gevist van 18:15 uur tot 04:30 uur. In totaal 5 korte 

venijnige aanbeten gehad, maar geen vis kunnen verzilveren. Dan lees ik het berichtje van Rene 

Spaans, 13 vissen gevangen op hetzelfde stukje strand. lag het dan toch aan het aas of aan de stek? 

Graag zou ik willen weten bij welke strekker je gezeten hebt, ik zat tussen 13 en 14. Je kunt me mailen 

als je wilt op: willemgaatvissen@hotmail.com. B.v.d.! 

Zie ook mijn weblog: http://www.willemgaatvissen.web-log.nl/ 

  

mailto:willemgaatvissen@hotmail.com
http://www.willemgaatvissen.web-log.nl/


Vis greetz, 

  

Willem 

 

  

  

Vandaag 24 juni 2008 bij afgaand water gevist tussen de strekdammen op de landtong bij rozenburg. 

  

Getracht op zeebaars te vissen, maar helaas geen een kunnen landen. Wel 2 mooie finten gevangen 

van ongeveer 35 - 40 cm. 

  

Tijd rond 13.00u 's middags.. 

Aas: eerste met levend aas in de vorm van een zager, slepend over de bodem. De 2e met een 

kunstaasje in de vorm van een zandaaltje. Dit alles met een iets te zwaar loodje, 50 gr en daarachter 

een fluorcarbon wapperlijntje van ongeveer 50cm. Slepend over de stenen en ongeveer 30 meter uit de 

kant. 

  

Vriendelijke visgroet, 

  

Justin Dokman 

  

  

Zondagmiddag 22 juni 2008 naar de waterweg ter hoogte van de AVR geweest om weer eens een 

dagje met m’n maat Ernst met opkomend water te gaan harderen. Even flink gevoerd en na 10 

min. zat de harder onder de kant. Veel beet en veel misgeslagen. Misschien was de harder heel erg 

voorzichtig of was m’n haak te klein, ik weet het niet. Het was in ieder geval fantastisch weer, dus 

geen weggegooide dag! 

Op een gegeven moment verscheen er in het water in een vieze melkwitachtige strook die langzaam 

steeds breder werd, richting Rotterdam. Wie wat geloosd heeft en hoeveel, ik weet het niet. Het zag er 

in ieder geval niet gezond uit. Vis weg, watervogels weg en je raadt het al. Ja, wij zijn ook maar naar 

huis gegaan. 

  



 

Wilfred van Elewout 

  

  

Hoi visvrienden afgelopen zondagavond met Rob afgesproken om een paar uurtjes op Vlaardingen te 

gaan vissen maar vanwege de harde wind uit het ZW besloten om naar de overkant te rijden om de 

wind wat in de rug te hebben zijn we op de stek tegenover Vlaardingen geweest. 

daar aangekomen was het redelijk te doen en gingen om 19.15 gingen de lijnen te water en het duurde 

ook niet lang of Rob had het eerste botje binnen maar wild was het niet met wat kleine botjes en 

tongetjes was het tot 15 min voor we in gingen pakken allemaal klein spul tot ik een geweldige knal 

op mijn top kreeg en direct een slappe lijn dan denk je aan een gulletje maar in plaats daarvan bleek 

het een grote tong van 41 cm te zijn die ook nog eens flink tegengas gaf dan is je avond toch weer 

goed en ga je tevreden naar huis. 

  



 

  

Gr en tot aan het water 

  

Rob en John. 

  

op 21.6.2008 naar de dintelhaven gegaan met mijn vrouw voor de dintelhaven gekozen om dat het 

daar relax vissen is niet vast ,maar ja er zwemmen geen grote vissen daar zo?zo als zee baars maar dat 

maakten mijn niet zo veel uit heb ik voor gekozen.er was er verder niemand te zien later kwam er een 

visser bij heb gekozen aan de kant bij het clubhuis van de slufter.het was laag water ben door gevist tot 

hoog water ik wilden nog een uur gaan zee baarse in het kalandkanaal,over de vangse kan ik kort zijn 

in de dintelhaven 2 boten best wel klein,daar na om 18,15 op zee baars daar stond een man en die had 

er al drie en nog mooi aan de maat ik zelf raak een baars kwijt helaas het was zo te voelen wel een 

beste.gaat er zeker van de week nog eens proberen daar zo. 

groetjes zee bonken jack feijtel #1154 

  

hallo allemaal even een berichtje uit maassluis, ik ben na de voetbalwedstijd ned -rusland nog even 

wezen vissen in ter heide op de strekdam met laag water met steek zagers . het was een leuke nacht 

,beter dan de voedbal wedstrijd .ik had 4dikke palingen 5 zeebaarzen 1 mooie tong van 40 cm en 

1schar wel klein,en vreemd genoeg ook nog 2 kleine wijting en het was lekker rustig geen visser te 

zien . 

groeten      rene spaans 

  



  

In verband met de stijgende brandstofprijzen, deze keer een stek gekozen die wat dichter bij huis ligt, 

te weten de Buitenhaven van Stellendam. Op donderdagavond 19 juni 2008 rond 19.00 uur met 

vismaat Jan Overbeeke ter plaatse aangekomen in de hoop en verwachting een paar mooie palingen te 

kunnen verschalken. Snel het materiaal opgetuigd en de onderlijnen, voorzien van wat kleinere haken 

en een kweekzagertje te water gelaten. Helaas de hele avond geen beetje gezien, laat staan vis op de 

kant. Misschien nog wat te vroeg in het jaar voor de paling, verkeerd tij (het was rond 22.15 uur laag 

water) of slecht weer? Wie zal het zeggen … 

Tussendoor nog met wat kunstaas geprobeerd op de zeebaars of fint, maar ook hier geen beetje gezien. 

Wel een vrij grote vis vlak onder de kant zien fourageren, maar niet kunnen vangen. Misschien een 

fint of harder? 

Hoe dan ook, een behoorlijk teleurstellende avond. Tussendoor wel naar het voetbal (kwartfinale 

tussen Portugal en Duitsland) geluisterd. Zoals verwacht, zijn onze oosterburen door naar de halve 

finale. Hoe is het mogelijk om met zo’n beperkte selectie toch altijd weer te winnen? Hopelijk doen 

onze jongens het a.s. zaterdag ook zo goed, maar dan wel met beter voetbal. 

 De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

Woensdag 18-6-08 om 04:00 vertrokken naar de Waterweg. Heb daar gezeten tot 12:00 met zagers en 

meshelften. Helaas daar niks gevangen,zelfs niet eens een tikie gehad.  Even terug naar Den Briel 

gegaan om een boterhammetje te eten en daarna naar de Papagaaienbek gegaan. Hier was het net zo 

triest als op de Waterweg,dus ook helemaal niks.  Al met al toch leuk gevist met me nieuwe 

hengeltjes. 

Ramon 

  

Hi 

As i am not a football fanatic, i went fishing on the Holland/ France match, i new when a gaolwas 

scored as all the ships horns sounded,the fishing  was not so good, thought i would try newe waterweg 

just before the keering for tonge,saw no one this i exspected,what i did not exspect was , cought 

nothing, had not one bite, still worth a try. 

Chris UK    

  

Hi 

Tried friday evening with Dio the PPGB high water was 00,15, started catching steenbolken to start 

with then the Gul begun to bite had a visit from a tong and three palling, all in all a good fishing trip, 

went home with 14 size fish and Dio with 5 not bad. 

Chris UK   

  

  



Afgelopen Vrijdag , Zaterdag en Zondag, heb ik een driedaagse gehouden om te kijken waar die 

zomervis nu zit. Zoals bekent zijn de tongvangsten nog minimaal tot nihil en de paling is een besmette 

vissoort. Dus wat blijft er over? Ik kreeg een tip van een paar Maassluisers over een stek (tong) in de 

buurt van de AVR. Je kunt daar niet met de auto komen, dus heb ik de scooter gepakt en met de 

veerpont overgestoken en over het fietspad naar de AVR gereden. Ik was daar ca. 14:00 uur. Er zat bij 

de AVR één visser die net aan het inpakken was. Hij had er de hele morgen gezeten en niet één keer 

beet gehad. Dankbaar aanvaarde ik zijn overgebleven aas en ben doorgereden naar de bewuste stek. 

Direct een dikke beet en een vastloper, dat begon al goed. Hierna een loodlifter gemonteerd een weer 

ingegooid. Na 10 minuten aascontrole en weer een vastloper. Ik ben toen 20 meter verkast met 

hetzelfde resultaat. Kreeg goed de p... en ben ingepakt en terug gereden naar de pont aan de 

Rozenburgzijde en heb daar nog een poosje gevist in de volle ebstroom met twee botten als resultaat. 

Zaterdag ben ik maar weer eens naar mijn vertrouwd pier van HvH gegaan. Nooit vastlopers daar als 

je de plekken kent. Rond het hoge water drie wijtingen en twee botten. IK had ook een zeebaars 

hengel meegenomen, maar die leverde alleen maar finten op. 

Zondag morgen (Vaderdag) mijn laatste aas op gaan maken op de pier. Onderweg op de scooter kreeg 

ik een flinke bui en kwam dus nat aan. Op de pier weer een dikke bui met hagel waardoor de 

omgeving geheel wit werd. 

 

 Hier een enkele zomergul en weer een paar wijtingen. Na de bui kwam de zon goed door en kon ik de 

boel lekker laten drogen. Het werd toen erg druk met wandelaars en elke vis was een 

volksoploop,  dus ben ik maar snel naar huis gegaan , naar mijn Vaderdagverplichtingen. Voorlopig 

houd ik het maar weer op mijn eigen vertrouwde stekken. 



 

 Groeten Rob#50 

  

gisteren 14-6-2008 met mijn zee vis maat peter af gesproken om te gaan vissen peter wilden gaan 

baarse ik ook wel maar ik wilden graag ook met de zee stokken gaan vissen gekozen voor de 

maasvlakte eerst bij de stenen glooiing geprobeerd  maar dat was niks naar bbg gegaan en daar wezen 

vissen ook peter had zijn zee hengels mee genomen naar een uur te hebben gevist en peter nog 

geprobeerd om ook daar te gaan baarse en bij de piertjes zij hij zullen we naar de amezonehaven gaan 

is goed zij ik het was al half tien we hadden zat aas dus kom op maar.peter lag nog geen vijf minuten 

in en ving gelijk al een steenbolkje en even later krijg die een enorm dreun op zijn hengel paling zij 

ik,nee het was een mooie gul van ruim 40cm.nu was de buurt aan mijn een paar kleine tikken op mijn 

top ik draaide in en ik voelden dat het een goeie  vis was een paling zij ik tegen peter en jaar hoor een 

paling van 70cm 



 

ik zat er trouwens op te hopen op zo paling hebt de paling weer terug gezet ja daar moeten we zuinig 

op zijn toch we zagen in de lucht dat het ging lichten het was al 23,30 en besloten nog even door te 

gaan en peter ving ook nog een kleine paling ook netjes terug gezet we zij er om 1,00 er mee gestopt 

het begon niet erg best onze vis dag maar dat maakten deze vissen toch weer goed. 

   



jack feijtel#1154 

  

  

Hallo eurovissers gisteren na twee uur wachten in de auto tot de onweer over was getrokken gevist op 

de stenen glooiing samen met mijn neef van 24:00 tot 6:00 Gevangen samen een geul 6 botten een 

paling en een harder aan een (patenoster).  Gevist met opkomend water en afgaand. Heel de nacht veel 

beet gehad met ook soms echt hele harde aanbeten maar misschien door te vissen met iets kleinere 

haken deze misgeslagen! 

Gr m.tieman 

  

  

Kabeljauw in de oude maas ???? 

  

Vanavond 9 juni ben ik in Heerjansdam op de oude maas wezen vissen, het wel geen zout water maar 

ik wil het wel 

vertellen wat ik meemaakte. 

Na een aantal mooie palingen, kreeg ik een aanbeet, niet echt hard maar telkens een ruk en dan weer 

stil. 

Na een aantal van deze aanbeten, op halen. 

Maar dat voelde heel anders dan een paling, vanaf de eerste seconde bonken op de hengel. 

Kabeljauw???  

Het voelde wel zo. 

Maar nadat de vis bijna bij de kant was, ging die weer net zo vrolijk naar het midden van de rivier 

alsof 

hij of zij niet gehaakt was. 

Maar na een klein kwartiertje was de vis weer terug bij de kant en kwam hij naar boven. 



 

Een pracht van een meerval bleek aan de haak te zitten. 

1.18 lang, gewicht weet ik niet maar mijn avond kon niet meer stuk. 

Geweldig wat een vis, hij of zij zwemt weer vrolijk in de oude maas rond. 



 

  

Arjan #8 

  

vrienden, 

  

j.l. zondag met Bernadet geprobeerd de Amazonehaven leeg te vissen. 

Helaas op één paling na niets te merken op de onze gevoelige toppen. 

Het is daar overdag zwaar huilen met de pet op. 

Die ene snoei en snoeiharde aanbeet was wel de moeite waard van een paar uurtjes vissen.. Dacht eerst 

aan een flinke gul, daarna fantaseer je een beetje over een flinke zeebaars. 

Voor mijn doen met een klein haakje 4 gevist dus alle tijd genomen om hem binnen te halen. Even 

dacht ik, hij is los daarna toch weer bonken als een jekko. 

Na een aantal minuutjes (zoveel geduld heb ik nou ook weer niet) zagen we hem op de kant komen. W 

wat een slang, het leek wel een anaconda. 

Natuurlijk géén camera bij me, maar Bernadet heeft nog wel een fotootje genomen met haar mobiel 

(foto volgt mischien nog) 

Daar zij hem toch wel voor consumptie wou gaan gebruiken en mee wou nemen, schoot me een 

gedachte door mijn hoofd, misschien wel een eurovissersrecord. In eerste instantie dacht ik echt die is 

ongeveer een meter. 



Thuis bleek de waarheid anders. 88+cm, wat ik ook probeerde wel tig keer gemeten,de 89 haalde die 

net niet. Met een omtrek van 20cm en een dikte van 12cm. wel het vermelden waard dacht ik zo. 

Wat me ook opviel was dat het grootste gedeelte van de tijd de paling zich uiterst rustig hield, af en 

toe wat knorren/blazen.thats it. 

  

 

Enfin, wat kan 1 aanbeet je dag goedmaken. 

Wat foto's bijgevoegd, maar in het echt was die veel en veel groter , veel en veel dikker, veel en veel 

vetter,etc.etc.etc. 



 

de groetjes van, 

  

Berna&Geer 

  

  

Aangezien de vangstberichten over zeebaars steeds vaker te lezen waren besloten de leden van visclub 

"WeerNix" hun geluk ook eens te beproeven. 

Ik had van te voren nog even gebeld met Martin over de lokatie en zijn vrouw zei toen dat ze de 

vriezer al aan het leegruimen was, wel optimistisch!!! 

De lokatie werd "de Stenen Glooiing" en zodoende zondagavond 8 juni op pad, echter zonder Steven 

O. 

Steven had zwangerschaps perikelen en daardoor staat hij al een tijdje droog. Tenminste, wat het 

vissen betreft. 

Een uurtje voor hoog water aangekomen (HW 20:00hr) zag ik de zeebaars massaal jagen, maar nog 

niet onder werpafstand. 

Maar niet getreurd, bij donker komt de vis meestal onder de kant daar. 

Op het moment dat de stroming er goed in kwam stond één van mijn hengeltoppen te bonken en dat 

leverde een leuk scholenbaarsje op van 29 cm. 

De rest van de avond stond eigenlijk alleen Martin leuk te vangen. Hij had totaal 9 bot(jes)ten en ook 

een scholenbaarsje. 



Ik ving wel een botje, maar het bleef bij mij verder stil. 

De baars was waarschijnlijk al weg en Jan besloot ook te gaan, nadat hij met een felle knal een stuk 

onderlijn en een ankerlood in de majem gooide. 

Om een uur of één besloten de boel in te gaan pakken en toen ik mijn laatste hengel inhaalde zaten er 

drie!! bot(jes)ten aan!! 

Daardoor had ik totaal toch wel weer zes visjes gevangen. 

  

p.s. Alle vissen zwemmen weer in het zilte nat uiteraard. 

  

Groetjes, 

Jos van der Heide 

  

Medevissers 

  

Zondag 8 juni gevist van 19.30 uur tot 00.30 uur in een van de havens. Nog een stukje opkomend 

water en de rest afgaand. gericht op de paling en gevist met springers en kleine voorntjes. 

De paling aasde maar een uurtje. In dit uurtje 9 dikke palingen gevangen. Een paling was zo dik dat 

deze de strijd uiteindelijk won. Een paar keer de gehaakte paling gezien en naar schatting was deze 

ruim over de meter. Helaas kon ik deze niet uit het water krijgen en een lijnbreuk in mijn 12/100 

dynema was het gevolg. Wel goed voor de bloeddruk trouwens. Ook mijn aderen zijn kennelijk nog in 

orde, er is niets gesprongen. 

Martin #256 

  

  

Gisteren met mijn schoonvader naar de waterweg geweest. Heerlijk genoten van het weer. De 

vangsten waren zoals verwacht zeebaarsjes en botjes. 

Helaas getuige geweest van een slacht partijtje waarvan ik vermoed dat deze wel vaker plaats vindt. 

Een aantal mensen met een hengel vissend speciaal op de kleine zeebaarsjes. Ik denk dat er een stuk of 

50 gevangen werden die allemaal in een tas verdwenen. De maat van de visjes was hoogstens 15 of 20 

cm. Schandalig en dit dan ook gemeld bij de instanties hopelijk wordt er tegen opgetreden. Er staan 

flinke boetes voor het in bezit hebben van ondermaatse vis, dus ik hoop dat deze stropers binnenkort 

de klos zijn en de jonge baars gewoon lekker kan verder groeien in deze schitterende visomgeving. 

  

groetjes, 

André  

gisteren 5-6-2008 weer eens wezen zee baarse op de pier van hoek van holland met mijn maat 

peter.voor mijn was het weer een tijd geleden dat ik weer eens ging baarse te druk met ander vissen zo 

al het karper vissen.er werd niet veel gevangen ik heb er twee baarse er uit zien komen en nog iemand 



die een baars verspelden wij zijn tot elf uur gebleven en nog wat terug op de pier geprobeerd ook niks 

volgende keer maar weer hopen dat we gaan vangen 

groetjes jack feijtel #1154 

  

Hier een andere foto van mijn baars 

 

heb er ook nog even een andeere foto bij gedaan 

deze baarsen zijn ook van af de kant gevangen 

van af die tijd gaan al mijn grote baarsen terug 

hopende op dat veel euro of zeebaars vissers 

mijn voorbeeld volgen 



 

  

ik ben zelf 112 kilo en 1.90 lang  dus voor de twijfelaars 

rokus 1069. 

  

In verband met de aantrekkende zeebaarsvangsten zijn vismaat Jan Overbeeke, Ferry Christen (alias 

“het Hellevoetse gevaar”) en ondergetekende op woensdagavond 4 juni 2008 richting Maasvlakte 

getogen in de hoop de nodige “stekels” aan de vriezer te kunnen toevertrouwen. Rond 20.00 uur 

hebben we de lange dwarrellijnen, met één grote haak en een hele steekzager aan het zilte nat 

toevertrouwd. Het bleef echter lange tijd stil. Wel af en toe een botje of scholenbaarsje, maar de grote 

jongens en meisjes waren nergens te bespeuren. Gelukkig kwam hierin enige verandering, zodra de 

duisternis inviel. Het aantal aanbeten en gelande vissen nam behoorlijk toe, met tussendoor een paar 

mooie maatse baarzen van 40 à 50 cm. Niet echt mega, maar wel leuke sport aan een licht 

zeebaarsstokje. Mede omdat het aas op raakte, zijn we rond 01.00 uur weer huiswaarts gekeerd. 

Eindresultaat: Jan en ik 2 maatse baarzen, tussen de 5 en 10 scholenbaarsjes en evenzoveel botjes. 

Ferry beperkte zich tot scholenbaarsjes en bot. Hij wist helaas geen maatse baars te vangen. 

Een mooie, rustige en droge avond. Helaas niet de mega-stekel kunnen landen, waarop we stiekem 

toch een beetje hadden gehoopt. Wel weer even bijgekletst en ontstresst. Op maandag 30 juni 2008 

hopelijk een dagje op de wrakken met de “Spider” vanuit Stellendam. 

De hartelijke (vis)groeten, Kees Overweel. 

  

Medevissers, 

Maandag 3 juni, gevist in de Amazonehaven van 22.30 tot 05.00 uur. Ik wilde hier de paling eens gaan 

belagen.Gevist met de oude zagers van vrijdag, de meeste zat al een luchtje aan en springers. De 

vangst was matig, wel gevarieerd en ook de krabben waren massaal aanwezig. De vangst bestond uit: 



2 maatse gulletjes, 1 zeebaars van ongeveer 40 cm, 1 paling, 4 grote botten en een fint. Gevist van laag 

tot aan het afgaande water. 

Martin #256 

  

Zondagmiddag 1 juni naar de maasvlakte geweest om te gaan baarzen, de gesloten tijd is voorbij en je 

kan overal weer in, dus dat werd spannend. 

Mijn vaste visdag, de vrijdag, was erbij ingeschoten ivm werk en zodoende kriebelde het nogal. Mijn 

vriendin dropte me af op mijn stekkie en  ging naar 2 verjaardagen waar ik dus verstek voor mocht 

laten gaan, toppertje!!. Ik was dus voorlopig een hele tijd verplicht tot vissen, echt vervelend!!! 

Ook was er verder niemand te zien, wat me nogal verbaasde. Ik had 2 hengels bij me en zette er 1 weg 

met een dobber en bevroren steurgarnaal, de ander werd bewapent met de Sammy-plug. Bij de eerste 

worp daarmee, kwam er al meteen een meeuw bovenhangen. Uit mijn ooghoek zag ik actie op de 

andere hengel, maar daardoor afgeleid, hing die meeuw in mijn plug. Het werd nu kiezen tussen beet 

of "meeuw bevrijden", ik besloot voor het laatste te kiezen. Eenmaal aan de kant bleek de haakpunt 

door de zwemvlies te zitten, ik pakte meeuw voorzichtig onder de kop en knipte met de tang de punt 

van de dreg. De meeuw koos de vrijheid en rende naar de andre hengel waar nog steeds de slip stond 

te gieren en de baars al een eind weggezwommen was. Eenmaal binnen was het een mooie van in de 

50. 

Meteen opnieuw beaast en weer gelijk raak, weer een mooie 50er. Je zag de baars goed jagen en het 

speldaas alle kanten uitschieten, ook ver uit de kant kwam af en toe een klap aan de oppervlakte dus ik 

greep weer na de andere hengel. Prachtige aanval van de zijkant op de sammy volgde en de mooiste 

baars van tegen de 60 cm werd geland. 



 

Na nog enkele worpen zonder resultaat ving ik nog wel een baars van 50 aan de steurgarnaal op de 

andere hengel, maar toen was het met de baars over. Toch bleef het speldaas paranoia en zag je soms 

in paniek alle kant uitvluchten. Met aas was ik uitgevist, het was immers ook op, en op de andere 

hengel deed in een heel klein blauw pilkertje. Daaraan volgde 21 finten (tjes), soms met leuke sport en 

acrobatenwerk aan de oppervlakte. 

Heerlijke visdag waarin het gelukkig ook drooggebleven is. 

grtz Leon #1 

 

 

Hoewel wij eigenlijk geen echte geepvissers zijn, op zaterdag 24 mei 2008 met vismaat Jan Overbeeke 

toch meegedaan aan de geepviswedstrijd van Zeevissport aan de stek Levensstrijd te Zierikzee. Het 

gaat ons tenslotte meer om de gezelligheid dan om de hoeveelheid vis en/of de te winnen prijzen. Om 

13.30 uur eerst Jan opgepikt in Nieuwe Tonge en rond 14.00 uur aangekomen in Zierikzee. Eerst een 

praatje met allerlei bekenden en minder bekenden en vervolgens ons plaatsje opgezocht (nrs. 7 en 8). 

Gelukkig stonden we achter de hoge zeedijk, want de noordoostenwind was behoorlijk hard (nu lekker 

schuin in de rug). 



Om 15.00 uur ging de toeter, dus snel de werpdobbers, met een lange dwarrellijn, haakje 8 of 10 en 

een reepje haring of andere lekkernij, te water gelaten. Al vrij snel werd er links en rechts van ons de 

eerste geep gevangen. Nog niet echt veel, maar toch. Na 2 uur lang geen beet te hebben gehad, heeft 

Jan toch maar eens wat anders geprobeerd. Dobber er af en een Toby-lepel met een klein dregje. Na 

een half uurtje een kolk achter de lepel, maar helaas. Het laatste uur wist Jan dan toch nog de nul weg 

te werken. Eindelijk een mooie geep van zo’n 60 cm. Om 19.00 uur ging wederom de toeter als teken 

dat de wedstrijd voorbij was. Helaas heb ik de hele middag geen beetje gezien, hetgeen bij het 

merendeel van de deelnemers het geval was. Volgens mij waren er maar een stuk of tien mensen (van 

de meer dan 50 deelnemers) die vis hadden. Na afloop nog genoten van een overheerlijk hapje en 

drankje, verzorgd door de jongens (en meisjes!) van Zeevissport. Daarna de prijsuitreiking en 

verloting, zodat iedereen toch met een prijsje naar huis kon. En natuurlijk de groepsfoto, zodat we ook 

voor het nageslacht bewaard blijven. 

Ondanks de dikke nul, toch een bijzonder leuke, gezellige en mooie middag gehad. Hopelijk bij de 

strandsessie in november meer succes. Tot slot nog het volgende: Eric, bedankt voor de prima 

verzorging. Het was wederom top!!! 

  

De hartelijke (vis)groeten, 

  

  

  

 

Vrienden,vrindin, 

 

Na een vermoeiende reis vannacht bij deze de eerste foto,s van de 

prjsuitereiking, Spro Team (Wereldkampioen!)reist vandaag af. 

Ik maak voor jullie allemaal een cd met de originele foto,s van het hele 

W.K.op originele grootte, eind deze week begin volgende week hebben 

jullie die in huis. 

 

Van 2 uitermate tevreden coaches, dus ook namens Toon Marijnissen van 

het Edelkarper Spro team , dank aan iedereen die ons heeft gesponsord en 

bijgestaan, het was het allemaal waard! 

Ik ga nu slapen. 

 

Groetjes, 

 

Arthur 

 



   

 

  

  



 

  

  

 

     

  

  



 

  

Eric Goossens, de man met de 

grootste vis, Spanjaard, zijn nama komt nog wel en de man met de meeste 

vissen, Hubert Thro,van het zilveren Team A.P. Gagnes in het lichtblauwe 

shirt 

  

  



 

 

 

Individuele klassemnent: 1; Eric Goossens: Edelkarper Spro/Gamakatsu 2: 

Jan Hennekam:Edelkarper Spro/Gamakatsu  3: Edwin van Tienen: Eurovissers 

Greys/Fishtales   

 

5 Nederlanders bij de beste 10: 3 dag overwinningen, en talloze 

vakoverwinningen en Edelkarper-Spro/Kamakatsu die de laatste wedstrijd 4 

vakoverwinningen behaalde!! 

 

  

  

Medevissers, 

  

Zaterdag gevist van laag 02.00 uur tot over hoog 02.00 uur. Dit met Dirk en Teus. De vangsten waren 

dramatisch, 1 mini botje, 1 tong en 2 mooie palingen. Het onweer hebben we van een afstand kunnen 

bekijken, wij hebben er geen last van gehad. Bij het naatr huis rijden bleek er toch flink wat water 

gevallen te zijn. 

Gevist met zagers en springers. De wolhandkrab was ook a.w. Teus had een maal 3 afgeknipte haken. 

  



Martin #256 

  

  

  

Zaterdagavond 31 mei naar mijn baarsstek getogen om te kijken of ik wat meer  

kon vangen als tijdens de zeebaarscompetitie. Dat was namelijk niet erg  

veel, tenminste geen baars maar wel een stuk of tien finten. Gevist vanaf  

18.30. Laag water om 20.30. Het was op 30 mei dood tij en daardoor  vandaag  

nog  weining stroming, op zich wel lekker want dan zit je niet zo erg veel  

vast, maar meestal is het zo geen stroming geen vis. Tot aan de schemer  

niets gevangen, in de schemer eerst een baarsje net aan de maat om 22.30  

twee baarzen van ongeveer 45 cm redelijk snel na elkaar. Om 23.30 wegens  

onweer boven zee toch maar het zekere voor het onzekere genomen en naar huis  

getogen. 

Gr Bert#168  

  

  

  

  

 

Dag met wisselende stemming vooral bij Eurovissers-Greys/Fishtales omdat 

de 13e plek van gisteren hard aankwam, zaak is nu om het koppie erbij te 

houden en de schouders er weer onder te zetten.Mentale hardheid is niet 

voor een ieder weggelegd maar wel noodzakelijk om op dit niveau meet te 

kunnen doen. 

Edelkarper-Spro is op dat gebied een brok ervaring en hebben al het 

nodige meegemaakt. 

Omdat we in de avond moesten vissen zijn Martin en Erik even aan het 

strand gaan vissen om wat dingen uit te proberen. 

Met een goed gevoel begonnen aan de wedstrijd van 18.30 tot 22.30 

  



 

  

  

 

Gelijk al mooie vangsten over het hele parcours, trekkervissen, harders 

en zeebaarsjes waren het credo en beide korpsen gingen als een speer, 

Thuislanden en zelfs het lokale team verslaan op hun strand is het 

mooiste wat je kan overkomen als wedstrijdvisser. 

Toen het donker werd ving Edwin van Tienen nog 3 ombervissen en Rob 

Punselie 1 ombervis om aan alle twijfel een eind te brengen en om 01.00 

s'nachts werd het duidelijk dat Eurovissers-Greys/Fishtales de 

dagoverwinning pakte gevolgd door Edelkarper Spro. 

Met een fantastische 1e plaats voor het Edelkarper -Spro team en een 3e 

plaats voor het Eurovissers-Greys tem in het tussenklassement direct 

naar bed want 5 uur later moesten we weer uit de veren voor de laatste 

  



 

wedstrijd 

 

Arthur 

  

  

  

Helemaal Goud!!!, maak je nooit meer mee! 

 

 

De laatste dag kwam het erop aan om niet teveel toe te geven en dus voor 

de winst te gaan op het zonovergoten parcours met een stevige branding 

die grote golven sloeg op het strand, de ideale plek voor harders om 

allerlei wormachtigen te zoeken. 

 



In vak E waar de meeste harders zitten kwamen dan ook direct na het 

beginsignaal de eerste harders de kant op 

De trekkervissen ware niet in die aantallen aanwezig om gericht erop te 

vissen dus moesten de meeste vissen in de branding of net eroverheen 

gevangen worden. 

Zowel Eurovissers-Greys/Fishtales als Edelkarper-Spro deden goede zaken 

al werd het het laatste half uur wel even billenknijpen toen de Zuid 

Europeanen de harders goed ontdekt hadden. 

 

Het was al snel duidelijk dat Edelkarper Spro goede uitslagen had en dus 

de geweldige prestaties van afgelopen jaar voortzette met het ultieme 

wat je als verenigings korps kunt bereiken, het Wereldkampioenschap! 

 

Na de weging werd duidelijk dat Eurovissers-Greys/Fishtales de 

opgebouwde voorsprong kon handhaven en zodoende naast de 

wereldkampioenen van Edelkarper-Spro op het podium staat om de bronzen 

medaille in ontvangst te nemen! 

 

Vriendschap, kameraadschap en samenwerking tussen de twee korpsen 

stonden aan de basis van deze geweldige prestaties. 

Het werd nog lang feesten na de uitslag. 

Over de prijsuitreiking en afloop over een paar dagen meer want direct 

na de prijsuitreiking van vanavond gaan we op weg naar huis wat de 

verplichtingen roepen weer na dit enerverende W.K.Korpsen te Montalivet. 

De organisatie was perfect, met als klein gebrek de grootte van de 

huisjes.    

 

Foto: Eric Goossens met een trekkervis en een geep 

 

Groetjes, 

  



 

 

Arthur 

  

  

   

Na een korte nacht weer vroeg uit de veren voor een typisch Frans ontbijt, croissants met boter en jam 

en een lekkere bak zwarte koffie. De emoties van de vorige dag even geëvalueerd en in teamverband 

de diverse opties van aanpassen van onderlijnen etc. doorgenomen. 

Even een compliment aan de organisatie die strak en zeer goed is, het eten is fantastisch en de sfeer 

helemaal toppie! 

Om 12.00 het aas op gehaald en om 14.00 naar het water vertrokken om aan de 2e wedstrijd te gaan 

beginnen. 

Toen we wegreden was de zon volop aanwezig en niemand had er erg in dat het misschien zou gaan 

spoken die dag. 

Na een uurtje vissen zagen we vanuit het oosten een zeer grote onweersbij aankomen maar die bleef 

gelukkig net voor de kust hangen, de organisatie was alert en had de vuurpijl om de hele zaak af te 

blazen al gereed maar gelukkig bleef de onweersbui op kleine afstand van ons. 

  



 

 

De wedstrijd op zich was er een met vele gezichten en grote verschuivingen in de stand. Edwin, Rob 

en Martin hadden een stek waar het wemelde van de harders toen we een uur voor tijd de boel aan het 

optuigen waren maar met lede ogen moesten de jongens aanzien dat het tijd in hun nadeel was en toen 

het beginsignaal ging waren de harders bijna weg, Rob wist er nog een te vangen en Edwin ook. 

  



 

 

De wedstrijd werd beheerst door trekkervissen in vak A en harders in vak E, B,C en D waren slechte 

vakken waar haast geen vis uitkwam 

Edelkarper Spro korps deed goede zaken en visten een 1,een 3 en 3 vieren en staan na 2 dagen op de 

1e plaats met 5 punten op 2 punten gevolgd door de plaatselijke club A.S. Gagnes.   

Eurovissers-Greys Fishtales had een slechte dag door mindere vangsten in vak A en E en staan nu op 

de 10e plaats met 18 punten. 



 

 

De 3e en 4 e wedstrijd worden vandaag om 19.30 tot 22.30 en morgen van 09.00 tot 13.00 uur vervist 

dus de einduitslag en update stuur ik zaterdag wanneer er daar tijd voor is   

  

  

beste mede (baars) eurovissers 

  

28 mei wezen baarsen ben normaal niet zo'n 

computerfreek daarom lees je van mij ook 

nooit een vangst bericht maar ik wil jullie deze 

gigant niet onthouden  na een mega dril alles 

uit de kast moeten halen kwam deze 87 cm 

lange baars tevoorschijn. 

ps.deze jonge zwemt weer vrolijk rond 

  

  



 

  

rokus 1069. 

  

  

  

  

  

  

1e wedstrijddag, mooie uitslag voor de 2 teams 

 

Vroeg uit bed voor het ontbijt van half negen, alle maaltijden zijn 

trouwens uitstekend hier! En daarna even een analyse van de 

trainingswedstrijd. 

Onderlijnen maken en aanpassen duurt ook wel een 

paar uur dus de ochtend waren we druk hiermee bezig. Omdat het 



wedstrijdparcours over 4 dagen hetzelfde is zijn we rond laag water even 

op de plaatsen gaan kijken die we geloot hadden voor deze dag om 

zodoende een indruk te krijgen van de bodemgesteldheid en de ventule 

zwinnen en muien. 

 Als ontspanning voor de wedstrijd is het 

Edelkarper-Spro team gaan wandelen na de lunch terwijl de mannen 

Eurovissers-Greys/Fishtales na de lunch even te bedde gingen. 

Om half 5 het aas opgehaald en naar het parcours afgereisd. Na wat 

kijken heen en weer en vooral op de Fransen letten en de Italianen( die 

stonden links en rechts van ons)klonk om 18.30 het startsignaal. 

Direct werden er door de Fransen, Portugezen en Spanjaarden diverse 

trekkervissen gevangen en de gepen die we de hele week haast niet hadden 

gezien vlogen nu ineens de kant op. 

 De harders waren er haast niet dus 

je moest zeer snel kunnen schakelen op de veranderde visserij. 

Na het eerste schermutselingen kwamen wij als Hollandse teams langzaam 

in ons ritme en gingen we goed vis vangen, trekkervissen,zeebaars, 

Franse zeebaars(lijkt wel een zeeforel),kleine horsmakrelen,harders en 

Rob Punselie ving de grootse vis van de dag, een ombervis van een kilo, 

Arjan Rijnberg trok er veel vis uit en werd winnaar overall van de 1e 

dag. 

Arjan Rijnberg dus een 1 in zijn vak, Martin van der Drift een 1 in zijn 

vak, Rob Punselie een 2 in zijn vak, Eric Goossens een 3 in zijn vak, 

Edwin van Tienen een 6 in zijn vak, Jan Stam een 7 in zijn vak,Jan 

Hennekam een 7 in zijn vak, Gilles Traas een 12 in zijn vak,Remi 

Lindhout een 14 in zijn vak en Erik remijn een 17 in zijn vak. 

Edelkarper Spro na dag 1 op de 4e plaats en Eurovissers-Greys/Fishtales 

op een 5e plaats, een goede start!! 

  



 

 Martin van der Drift met een Franse zeebaars en een 

trekkersvis 



 

 

 Erik Remijn met een hardertje 



 

 

 Rob Punselie met een trekkersvis 

  

  

 

Arthur 

 

  

Officiële trainingsdag 

 

Na al het vrije vissen was het nu echt menens en op maandag 26 mei was het om 12.15 het uitreiken 

van het aas, 1 doosje slikzagertjes, 2 doosjes Koreaanse zagertjes en 1 doosje vers de tube, een soort 

harde zager in een kokertje. Vis was niet aanwezig vanwege een staking van de Franse vissers, met de 

eerste wedstrijddag hopen we wel over vis als aas te beschikken maar echt vangen met vis doe je niet, 

de meeste vis vang je op de zagertjes. 

 

Om 17.00 naar het wedstrijdwater gereden om daar om 19.00 met de training te beginnen. Door al het 

vooraf vissen wisten we wel ongeveer hoe te vissen en hadden ons s'morgens vooraf gaande aan de 

training al aardig wegwijs gemaakt met het vangen van harders in het ondiepe water, terwijl de visserij 

op klein spul zoals scholenbaars geen uitdaging meer voor ons is. 

De verre visserij levert hoegenaamd niets op dus e.e.a moet in de branding,ertussen of net erbuiten 

gebeuren 



 

Eurovissers-Greys/Fishtales team had de tactiek om op de trainingsdag gewoon ver weg te gaan vissen 

en eens alles rustig in de gaten te houden van de lokale teams van Frankrijk waar dit viswater geen 

geheimen meer voor heeft. De loting maakte uit dat Eurovissers-Greys/Fishtales korps  naast het 

Edelkarper -Spro korps had geloot met aan weerszijden van beide korpsen het lokale Franse team en 

aan de andere zijde een Italiaanse team. 

 

De Fransen namen een kick start en visten tijdens de trainingsdag alles aan flarden, wij hebben rustig 

toe gekeken en alles geanalyseerd wat de Fransen deden en vooral wat ze niet deden. Rob Penseelde 

loste nog een grote vis, waarschijnlijk een gladde haai of een ombervis. Het Edelkaprper-Spro korps 

viste wel met alle soorten onderlijnen en op alle afstanden. Uitslag van de traingswedstrijd was er wel 

maar wordt geen waarde aan gehecht, Voor de statistici onder u toch nog de uitslag, Edelkarper Spro 

9e en Eurovissers-Greys/Fishtales 12e. 

Gevangen vissen waren hoofdzakelijk harders, dunlip en goudharders, trekkervissen, Pietermannen, 

een paar gepen, zeebaarsjes en Franse zeebaarsjes en een paar dorades. 

 

Veel geleerd van de manier van vissen van de Fransen en hierop onze onderlijnen aangepast naast de 

ons vertrouwde onderlijnen en op naar de 1e wedstrijddag! 

 
Jan Stam met een mooie harder 



 

 

        Jan Hennekam met een harder 



 

 

       Strand Montalivet zuidwaarts 



 

        Erik Remijn met de grootse harder 



 

 

      Edwin van Tienen met zijn hardertje   

 

 

Groet, 

 

Arthur 

  

Bij deze de foto,s van de korpsen genomen op de Openingsdag. 

  



 



 

 

Groet, 

 

Arthur 

  

  

  

vandaag 28-5-2008 nog even het aas op gemaakt die ik nog heb over gehouden van 

afgelopen maandag toen ik gevist hebt met de ms theo op de grevelingen was trouwens 

helemaal niks.ben naar hoek van holland gegaan op de water weg.ik ben vroeg uit de veren 

gegaan voor het op komend water er stond een harden zuidoosten wind naar drie worpen 

drie keer vast ja dat weet je daar zo maar ik heb toen een ander tactiek gebruikt geen af houders 

er op en dat werkten prima ik heb niet meer vast gezeten want ik visten al met mijn ander hengel 

zonder af houders en daar zat ik niet mee vast.de vissen hadden er zin eerste vis een gulletje 

van ongeveer 35cm had de haak geslikt dus mee nemen en het ging echte lekker hoe wel toen 

ik wat water wilden scheppen voor mijn emmer glee ik zo naar beneden toe de water weg in 



ja je bent een rund als je met water stunt dacht ik bij mijn zelf ik kon nog net de kant pakken 

twee natten poten net geen drogen sokken bij mijn dus maar in mijn laarzen dan maar die lagen 

nog in mijn auto.ja op letten dus.ik had vier wijtingen een bot een steenbolk en een vind die vind 

ving ik op een pilkertje onder de kant ik was tussen door ook nog aan het baarzen gegaan.de vangsten 

werden minder toe het laag water werd en toen ben ik er maar mee gestopt het was een lekker vis 

ochtend leuk gevangen. 

 jack feijtel #1154 

  

  

  

vrijdag 23-05-08 Wezen vissen met Peter #784 en Mitchel. Gevist op een strekdam op strand Ter 

heide Gevist met afgaand water van 21:30 tot 3:00  

Vangsten  

2 mooie zeebaarzen, een aantal mooie scharren, een aantal wijtinkjes en een paling. We kwamen op 

een totaal van 24 vissen. Gevist met pieren en zagers. 

 

Groeten Dirk Jr. #1134 

  

  

  

Na een lange maar vlot verlopen reis arriveerden we via de pont van Royan naar Le Verdon sur Mer 

langs de kust in Montalivet, een rustig kustplaatsje direct aan het strand. Normaal is het dorpje zo goed 

als verlaten en wonen er buiten het zomerseizoen slechts een handvol mensen. In de zomer echter 

bivakkeren hier 40.000 mensen die hier van de rust en de zee genieten. 

Montalivet is het naturisten centrum van Frankrijk dus wel even aanpassen met al die blote mensen. 

Na aankomst op het park werden we in een soort barakken gehuisvest, 3 man per huisje is wel erg 

klein en er is geen koelkast of ander comfort aanwezig. Ook is er geen koelgelegenheid op het park 

dus het was goed dat we koelkasten zelf meegnomen hadden. De prijs van 40 Euro per man per nacht 

is wel duur voor de kwaliteit die je krijgt en het is haast onmogelijk om met het materiaal van 3 man in 

een huisje te verblijven. 

 

Op de eerste avond ( donderdag avond na de aankomst) eerst bij het Spro team gaan kijken die er al 

een dag eerder waren) om een indruk van het strand en de visserij. 

Het strand kun je vergelijken met de stranden van s-Gravenzande alleen de vissoorten zijn 

verschillend, dorades, gladde haaien, trekkervissen, pietermannen, zeebaars en Franse zeebaars 

(gestippelde), goudharders en gewone (dunlip)harders. 

Arjan Rijnberg had al 2 gladde haaien gevangen van over de meter en voor de rest was het wat kleine 

zeebaars, dorades en harders wat de klok sloeg, Ja Stam ving nog een tongetje. 

Na een vermoeiende eerste dag van de reis en de eerste indrukken van de visserij gingen we om 23.00 

naar bed 

  



 

  

Vrijdag 23 mei 

 

Vroeg uit bed en de hengels gepakt om te gaan voorvissen op het wedstrijdparcours met de 

meegenomen slik en kweekzagers. 

Prima visweer en de vangsten waren redelijk, zeebaarsjes,zowel de normale als Franse zeebaarsjes, 

een paar harders, dorades, pietrmannen en een trekkersvis, geen gepen.Eric Goossens ving nog een 

mooie gladde haai van over de meter en Jan Stam raakte op het laatste moment nog een haai kwijt 

S' avonds weer gaan vissen met de een dag later afgereisde maar veilig gearriveerde Erik en Edwin, 

maar dat leverde weinig op. 

  

  



 

  

 

Zaterdag 24 mei 

 

Met de nu complete korpsen van Fishtales Greys en Spro Gamakatsu gaan vissen op het 

wedstrijdparcours, moeilijke visserij op zeebaarsjes, harders en een enkele dorade, de visserij is 

minder dan de dagen ervoor maar we weten nu wel ongeveer hoe te vissen. 

Na de gebakken tarbotten en tongen van Edwin de hengels wederom gepakt en gaan vissen op het 

strand van de camping, prima visserij op pietermannen en zeebaarsjes tot 30 cm. Geen grote vis 



gezien. 

Om 23.00 terug op de camping met een voldaan gevoel en tot in de late uurtjes met elkaar en diverse 

andere teams geborreld 

  

 

 

 

Zondag 25 mei 

 

De officiële openingsdag en geheel in de nationale outfit opgetuigd in colonne naar Montalivet 

gereden alwaar geparkeerd werd op het dorpsplein. In lopende optocht naar het stadhuis alwaar er 

diverse toespraken werden gehouden door allerlei mensen van de organisatie en de burgenmeester, 

helaas alles in het Frans dus klapten we maar na iedere toespraak zonder eigenlijk te beseffen 

waarvoor we klapten. 

Na het spelen van de volksliederen en het voorstellen van de teams werden we in het dorpshuis 

getrakteerd op wijn, noten en diverse hapjes, heel gezellig maar na een uurtje namen we afscheid en 

gingen de teams weer vissen op het zonovergoten strand. 

Wederom taaie visserij op zeebaarsjes en harders, Erik Remijn pakte nog een mooie harder. 

Toon Marijnissen en Arthur van Tienen moesten naar de captainvergadering en de plaatsloting, om 

17.30 een Mediterrane borrel en na een uitstekende maaltijd om 23.00 naar bed gegaan met de 

wetenschap dat de kleine details het verschil gaan maken op dit W.K.. Morgen de officiële 

trainingsdag. 

  



 

 

Groet, 

 

Arthur 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22-5-2008 wezen zeebaarsen met mijn maat peter ik besloot toch maar in de avond te gaan op jacht 

naar mijn eerste baars.het was er weer druk op de pier van hoekvanholland ook meer naar voren werd 

er druk gevist wij stonden zo een beetje midden in er werd nog niet echt veel gevangen op de avond 

maar meer naar het donker toe werd er een baarsje gevangen links van mijn en rechts van mijn toen 

het bijna donker begon te woorden werd er meer gevangen ook mijn maat peter ving zijn baars 



weer,ik zelf heb er geen gevangen wat mijn maar steeds niet echt lukt ik kijk veel bij andere en neem 

ook de nodigen tips aan van peter maar waar het nu aan ligt ik weet het niet maar op geven doe ik 

natuurlijk niet. heb er iemand nog wat tips voor mijn?dan hoor ik dat graag permail of op 

mijn site,jackaudreyfeijtel@casema.nl 

  

 mijn website www.jackfeijtelvissite.nl of via de eurovissers natuurlijk.een beetje reclame van mijn 

site moet kunnen .draai ik te snel of te langzam.maar ik geniet ook van ander vissers die ze vangen.en 

ja ik ben eigelijk een karpervisser in hart en nieren dus ik ben het wel gewend om wel eens niks te 

vangen groetjes maar weer en vangse 

  

  

 

  

  

jack feijtel.#1154 

  

  

  

Donderdag avond gevist op de landtong aan de Waterweg voor de keering. 

Daar ik er een uur voor het donker was had ik mooi de tijd om de enorme kelere zooi op te ruimen die 

ik tegen kwam zoals: lege blikjes, vislijn waar voor het gemak de haken er maar aangelaten waren en 

zelfs nog restjes aas (mensen denk toch na, stel dat een vogel dit opvreet) , oude kranten met nog 

stinkend rest aas, kapotte emmer en plastic draag tassen. 

mailto:site,jackaudreyfeijtel@casema.nl
http://www.jackfeijtelvissite.nl/


De zooi had natuurlijk mooi in de oude emmer of in een weggegooide draagtassen meegenomen 

kunnen worden (maar dat is natuurlijk te veel werk, men gaat wel een paar uur vissen maar 5 minuten 

om je eigen zooi mee te nemen is niet mogelijk) 

En als er nog aas over is gooi dit dan in het water en doet de oude krant in de vuilniszak of maak een 

collega visser blij met wat extra aas (ben je ook gelijk je krant kwijt). 

Om half 10 begonnen met vissen tot 2 uur. 

Gevist met zagers, leeglopers en mest piertjes. 

De vangst bestond uit 4 botjes, 1 bot en 1 tong. 

Buiten de ergernis van de kelere zooi, heerlijk gevist met bijna windstil weer. 

  

Groet Wim Schouten. 

  

  

  

  

hier nog even een verlaat visberichtje van maandag 19 mei 

wezen vissen van 20.00 uur tot 2300 uur op het zuiderhavenhoofd te scheveningen 

een restant van pieren en zagers van de visnacht van zaterdag 17 mei op de oosterschelde met een boot 

van johnie meyer 

daar was de totale vangst ong 20 visjes met 4 man waarbij wim de topper was met 10 tongen 

ilzelf had 2 tongen en 2 scholletjes 

ge en piet hadden beide niets maarrrrr ze waren wel gezellig ??????? 

oja over maandag kan ik kort zijn 2 krabben en verder geen stootje gezien het was een party 

tttttttt   weer 

wind no 6  en het leek wel of je in een vat bier viste met een beetje te veel schuim 

verder waren er veel surfers in de weer die volgens mij ook een hekel hebben om een avondje thuis te 

zitten 

maarja om 11 uur de zooi ingepakt en naar huis maar wel lekker uitgewaaid. 

                                     groeten ton vreeburg koudekerk city  

  

  

  

  

Omdat de wrakvistrip op woensdag 21 mei 2008 met de Big Marlin van Dré Vriends niet doorging in 

verband met de harde wind, hebben vismaat Jan Overbeeke en ik maar gekozen voor een stek op de 



kant. Deze keer weer richting Maasvlakte. Eerst prachtige kweekzagers en mesheften (Jan had de dag 

daarvoor zelf al wat pieren gestoken) gehaald bij Eef Hoek in Ouddorp en daarna richting Europoort. 

Rond 09.30 uur aangekomen gelijk de onderlijnen richting Hoek van Holland en direct beet. Dat 

beloofde dus veel goeds. Binnen 5 minuten wisten zowel Jan als ik onze eerste zeebaars 

(scholenbaarsje) van 2008 te landen. Dit ging zo door tot circa 13.00 uur, waarna het enigszins stil 

werd. Tussendoor wist ik echter nog 2 mooie baarzen te vangen van zo’n 45 tot 50 cm en Jan een 

mooie bot. Daarnaast hebben Jan en ik allebei nog een mooie baars verspeeld onder de kant. Rond 

14.30 uur zijn we met een behoorlijk verbrande schedel huiswaarts gekeerd. De eindstand allebei zo´n 

15 tot 20 scholenbaarsjes, 2 maatse baarzen en 1 bot. Een heerlijk visdagje met zalig weer en een 

noordoostenwind schuin op de kop. Vanavond eerst de finale van de Champions League kijken en dan 

op naar a.s. zaterdag, want dan is er de geepsessie van Zeevissport op de stek Levensstrijd te 

Zierikzee. 

  

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

 

  

  

  

Gisteren, zondag 18 mei even naar de pier van hvh gegaan om te kijken of er wat te vangen was. Mijn 

maat Willem de Jong was er al en maatje John Pex was onderweg, Willem had toen ik aankwam al een 

baarsje liggen. We stonden lekker te smijten maar de zeebaars was niet echt actief of wellicht afwezig. 

Terwijl ik John aan de bel had, die aangaf nl zojuist aan de lange wandeltocht de pier op te zijn 

begonnen, ving Willem zijn 2e. Ook dit was weer een scholenbaars maar dat drukte de pret dus niet, 

om ons heen werd niets gevangen, alleen onze buurman wist er 1 te haken. Toen John arriveerde werd 

hij bedolven onder een dosis commentaar van onze kant, waarom het zo lang duurde en of hij 

misschien eerst naar die patatzaak aan het begin vd pier was geweest!!??? Ook ik ving nog een baarsje 

van een +/- 1 kilo en daarna was het gedaan en hebben we geen beet meer gezien. 

Achter ons beukte het hoge water op de wind over de reling heen, omdat er zoveel alg in het zeewater 

zit op dit moment, had dit het effect van een wasmachine en er kwam steeds meer schuim op de pier te 

staan. 

  



 

  

Zo besloten we langzaam aan maar terug te gaan, het was opmerkelijk stil op ons stuk, maar zo'n 10 

vissers totaal. Halverwege de pier zagen we in de verte een muur van schuim met daarachter een 

mensenmassa. Ook politie en brandweer hadden zich achter de schuimkraag verschanst en wij hoorden 

van een andere visser dat je er niet doorheen mocht van de autoriteiten. 

  

 

  

  



Onze Willem was op de fiets en deze beul van 1.93 meter met het postuur van een vrachtwagen keek 

me met grote ogen aan toen ik hem vroeg met een aanloop door het schuim te rennen, om zodoende 

gelijk een doorgang te forceren. 

Plots kwam er een sjofel door het schuim heen rijden en eenmaal bij ons konden John een andere 

visser en ik, plaatsnemen in de bak voorop die sjofel en werden we omhoog getild. 

  

 

  

  

  

 Zo werd uiteindelijk iedereen door het schuim heen gereden, het leek Tirol wel om ons heen, ben 

trouwens benieuwd hoe Willems fiets eruit ziet over een paar dagen!!!??? 

Al met al erg gelachen vanmiddag, misschien slechts 2 uurtjes gevist, maar ons alle 3 zeer goed 

vermaakt. 

  

  



 

  

  

De visgroeten van Leon #1, Willem en John 

  

  

  

  

zaterdag 17-5-2008 weer naar de pier van hoekvanholland geweest om achter de baarzen te jagen met 

mijn maat peter er stonden weer genoeg ander vissiers wij kwamen aan om 20-30 we wilden ook wat 

langer door gaan vanavond peter en ik wurmden ons tussen de ander vissers in maar dat vond ik 

eigelijk niks daar om ging ik toch terug en peter bleef staan en daar deed die goed aan hij ving die 

avond 3 mooie baarzen ik zelf raakte er 1 kwijt.er werd goed baars gevangen wel richting de roden 

boei ben nog even bij peter gaan staan maar het mocht voor mijn weer niet lukken naast mijn werd een 

mooie baars gevangen die mocht er echt wezen 



 

  

.ik gaat van de week nog en keer proberen  maar dan in ochtend dan is er ook niet zo druk en dan hoop 

ik dat ik mijn eerste baars kan vangen van dit jaar voor mijn is dit ook nieuw dat baarzen heb het nu 

een paar keer gedaan maar ik vind het erg leuk om te doen ook al heb ik nog niks gevangen komt 

zeker wel. 

  



 

jack feijtel#1154 

  

  

  

Medevissers 

Zaterdag 17 mei stond een lange wrakkentocht gepland met de Joke uit Stellendam, echter de golven 

lieten het niet toe. 

Daarom om 17.00 uur zagers gehaald bij het hengelhuis te Maassluis en naar een stek getogen waar 

het water zou zout is dat je na 2 slokken accuut nierfalen krijgt Officieel betreft het hier  echter 

"binnenwater" en het risico van een prent maar genomen. Samen met Dirk de lijnen om 18.00 uur te 

water gelaten. Tot 22.30 uur de krabben en kleine vis gevoerd, daarna begonnen de palingen te azen. 

We wister er 7 mooie te vangen  w.v. 3 pondspalingen. Gevist met zagers en springers, alles gevangen 

op de springers. Om 01.00 uur begon het water op te komen en waren er geen aanbeten meer, dus 

huiswaarts. 

Zoals altijd de paling weer gevangen met het laatste stukje afgaand en laag water. Geen tong of bot te 

vangen. 



  

Martin #256 

  

  

Ik ben geen lid van eurovissers maar ik kijk bijna dagelijks op de site 

Ik ben gisteren wezen vissen niet in de Europoort maar op het zuiderhavenhoofd in 

Scheveningen met mijn  vismaat kees. 

We hebben leuk gevangen 2 botjes, 5 wijtingen , 11 gulletjes alles aan de maat 

Na verschillende stekken in het Europoortgebied geprobeerd te hebben werd dit ons 

Verteld , maar wij vissen graag op de waterweg ,dit was leuk voor een keer maar de 

Volgende keer staan wij  weer op de waterweg 

Ieder een goede vangst toegewenst 

  

  

  

Medevissers 

  

dinsdag 13 mei om 21.30 uur op de stek. Doel was om het aas op te vissen en natuurlijk een 

paling/tong te vangen. 

gevist met oude zagers van zaterdag en springers.2 fietsbanden en enkele kleine palingkjes gevangen. 

Omdat ik zoveel beet kreeg zonder vis, het leek wel wijtingaanbeet, even met een hengel voorzien 

van zeer kleine haakjes. Resultaat 4 potlood dikke palingkjes, dat veroorzaakte dus het gerammel op 

de toppen. Omdat met hoog water de aanbeten over waren, om 01.00 uur richting huis gereden. 

Martin 

  

  

  

Hoi beste Eurovissers 

 Effen een berichtje uit belgie. 

Ik ben echter vandaag gaan vissen op (onze vriend de geep) 

Echter niet veel gevangen van geep echter 2 stuks maar ik moet echter zeggen 

Ik verschoot, ineens begong ik makreel te vangen en zeker geen kleintjes . 

Hier heb ik er 5 van kunnen verzilveren 

Wel een leuk weertje was heeeeel veel volk aan de kant en in het water 



Ik ben wel niet op europoort geweest maar wel in wemeldingen op het kopje naast 

De bunker 

Echter gevist met zalm reepjes waar ik alles met gevangen heb. 

Op de zager geen beet gezien. 

   

Groetjes bobke 1136 

  

  

  

gisteren 12-5-2008 wezen zeebaarsen met mijn maat peter jij we moesten weer gaan vissen daar aan 

gekomen om 19-00 was het al weer druk op de pier van hoek van holland we ging zo ver naar achter 

toe en daar stonden er al heel wat te vissen dus een stuk terug het was een stuk kouder dan een 

donderdag avond komt dat de wind uit het noorden kwam wel in de rug zo er werd nog niet echt veel 

gevangen hoorden we van een jongen dame zij stond er al 2 uur met haar vriend.en het klopten wel er 

werd zeer slecht gevangen over de helen pier en het werd steeds kouder ook nog vissers 

gingen   komen weer wij zijn een stuk terug gegaan om dat de wind waar wij stonden steeds kouder 

werd we zijn het nog gaan proberen bij de buizen maar ook niks wel een stuk warmer om dat de wind 

achter de duinen kwam.we hebben het maar op gegeven en zijn nog een patatje gaan eten was erg 

lekker.helaas geen vis hopen dat de baarzen nu maar gauw meer op de water weg gaan komen.tot de 

volgende keer en dan hopen dat we wel gaan vangen 

  

  



 



 

  

  

  

jack feijtel#1154 

  

  

Ja mooi exemplaar!  

112 cm lang  en 1,6 kg gewicht 

 paling in aquarium gezet voor wat fotos en zwemt weer in de schelde inmiddels. Aquarium was te 

klein zie staart 

Gevangen op het zoute water. Krijg van sommige te horen dat dit een record is op het zoute, maar dat 

is voor mij niet belangrijk 



 

  

Palinggroeten #1125 

  

  

Medevissers 

Zondag 11 mei met Hans #1001, Wim #1064 en Teus afgesproken om 19.00 uur bij onze 

paling/tongstek. Al snel had ik een dikke paling te pakken, dat gaat goed dachten we, niet dus, om 

21.30 uur bleef het bij deze paling vergezeld van 5 (kleine) botjes. mede omdat we gek werden van de 

wolhandkrab, de boel opgeruimd en naar een andere stek getogen. Wim en Hans op de ene stek en wij, 

Teus en ik, hemelsbreed 100 meter verder op gaan zitten. Om 24.00 uur waren Hans en Wim het zat, 

hadden welgeteld een keer beet gehad. Teus en ik hebben doorgevist tot 02.00 uur en wisten de stand 

op 12 palingen te brengen w.o. een dikke kilo paling door Teus gevangen. Op een na, deze gevangen 

aan een zeepier, alle palingen gevangen aan springers, zeer voorzichtige aanbeten en meestal voorin 

gehaakt. De tong liet zich niet vangen. 

Martin #256 



  

  

Zaterdag avond weer wezen baarzen op de Pier, in navolging van Joop moet het  

ook mij van het hart dat iedereen zijn rotzooi moet opruimen. Ontzettend  

veel stukjes afgeknipt onderlijn, en lege verpakkingen. Ik heb gevist vanaf  

18.30 tot middernacht, het was rond 19.30 uur hoog. Tijdens daglicht weinig  

vis gezien, ongeveer een uurtje na hoog werden er wel wat vissen gevangen  

waarbij opviel dat deze vaak vals gehaakt waren. Na het invallen van de  

duisternis werd er toch vrij regelmatig een visje gevangen, waarbij toch  

weer op viel dat bepaalde personen ze toch altijd weer weten te vangen en  

andere met min of meer lege handen blijven staan. Zelf ving ik er een baars  

van 54 cm, welke de gehele sessie weer geslaagd maakte, wederom weer  

gevangen op een blauwe shad met een witte staartje. Op een gegeven moment  

was ik bijna mijn topdeel kwijt met ingooien vloog hij van mijn onderstuk  

het water in, gelukkig wist een buitenlandse mede vriend hem er met zijn  

hengel er uit te vissen. Een minuut later stond hij met tape naast me en  

zette het onderstuk en het topdeel met tape vast. Volgende keer toch maar  

een rolletje tape meenemen. 

 Bert#168  

  

  

  

Vandaag 11/5 met het mooie weer toch maar mijn zeebaarsstok tevoorschijn gehaald en ik ben richting 

de pier vertrokken. Ik had van de week al mijn eerste maatse baarzen van het seizoen te pakken maar 

die waren zo rond de 40cm. Deze keer hoopte ik dat ik ze wat groter kon vangen. Eerst begonnen met 

een twister maar na bijna 2 uur had ik nog niets. Ik heb ook niemand iets zien vangen. Toen ben ik 

maar overgestapt op mijn favoriete manier van zeebaarzen.............................. inderdaad, met de plug. 

Ik wist er 3 te vangen en ik heb nog een goeie verspeeld. Mijn grootste was 52cm de andere twee 

waren rond de 38cm en zwemmen weer lekker verder. Ik was eigenlijk vergeten hoe geweldig het wel 

niet is om baars te vangen op de plug. En dat na bijna 8 maanden. Gevist met afgaand tij. 

  



 

  

  

Gegroet Damian # 954 

  

  

  

  

  

  

Ben gisteren een paar uurtjes op de pier van de Hoek geweest.Eerlijk gezegd ben ik geschrokken van 

de kelerezooi die onze "mede"vissers 's-nachts achterlaten.SCHANDE!!! Als het zo doorgaat moeten 

de goede weer eens onder de kwade lijden want dat hier vandaag of morgen sancties tegen worden 

genomen kun je van mij wel aannemen.Voorkom dit en neem de moeite om je eigen huisvuil weer 

mee naar huis te nemen en niet achter te laten op ONZE visstek!!!Er zijn van die idioten die gewoon 

lekker gaan zitten barbequen en daarna werkelijk alles achterlaten! Tientallen lege blikjes,plastic 



tassen,ik weet niet hoeveel lijn en ander zwerfvuil "sieren"de pier 's-morgens vroeg.Maar goed,de 

visserij liet echt te wensen over.Er werden in de periode van hoog tot bijna laag water slechts 2 

zeebaarzen gevangen. Zelf was ik de gelukkige met een fraaie baars van circa 60 cm.Ik ving deze 

zeebaars op een werppilkertje (Spro) voorzien van een rood-paars gespikkelde Gator.Ik had regelmatig 

aanbeten (twister eraf getrokken)maar ik had het idee dat onze vrienden er alleen maar snoeihard 

tegenaan zwommen.Zelf denk ik dat we nog een week of (hooguit) twee weken moeten wachten om 

betere resultaten te kunnen boeken. 

  

  

  



 

  



 

  

stekel ze, 

Joop Folkers 

  

  

  

  

Lekker wezen vissen met een maatje Frederik aan de Waterweg. 

We hadden afgesproken op woensdagavond 7 mei en geen rekening gehouden met het tij. 

Woensdag was het rond 18.00 hoog dus de hele sessie zou afgaand tij zijn niet ideaal dus. 

 

We kozen voor een stek naast een strekdam zodat we met een harde ebstroom gewoon door konden 

vissen 

De vangstberichten waren de laatste tijd niet al te best, en R,J had op deze stek ook al geen beste 

sessie, dus erg veel vertrouwen had ik er niet in. 

Het weer was uiteraard super lekker dus dan is het ook zonder vis genieten aan de waterkant! 

 

Spullen neergezet en de hengels klaarmaken, oeps oh ja even vergeten  , de vorige sessie was 

dramatisch verlopen met mijn lijnen. 

Van mijn 2 molens was de ene bijna leeg en de andere was onmogelijk het begin terug te vinden 

lekker hoor gevlochten lijn   

Met de eerste molen kon nog net gevist worden, wel wat kort onder de kant maar toch met een beetje 

beheerst ingooien ging het best. 

En na zeker een half uur peuteren eindelijk de 2e molen aan de praat gekregen. 

 

Frederik zijn 2e zout watersessie begon al gelijk goed, hij is volgens mij geboren met een gouden p.., 

zijn eerste inworp met een twistertje leverde al gelijk een zeebaarsje op! 



En enkele minuten later had hij zijn 2e op een pier. 

Ik stond nog steeds op nul en begon al te vrezen dat ik weer ingemaakt zou worden maar toen kwam ik 

met 2 flinke botten al snel langszij. 

 

Het vissen was zeker beter dan verwacht, weinig tot geen krabben en best wel veel aanbeten. al was 

het op de botten na wel allemaal klein spul. 

 

Uiteindelijk zijn we gestopt om 23.00 uur, de pieren waren op en volgens mij de vissen ook 

Het was inmiddels ook bijna laag water. 

 

Het is uiteindelijk een spannende strijd geworden, ik had het geluk 1 visje meer te vangen dan 

Frederik   

 

Frederik had 10 baarsjes en 1 botje 

en ik had 8 baarsjes, 3 botten en 1 gulletje. 

 

Op 1 bot na voor de poezen is alles weer lekker aan het rond zwemmen 

Met 23 vissen op een avond, best een mooie score, met een goed gevoel weer huiswaarts gereden. 

 

Hou ze haaks en vangse! 

 

Eric  

  

  

  

gisteren 9-5-2008 met mijn maat peter wezen zeebaarsen op de pier bij hoekvanholland het was er 

goed druk zeg toen wij aan de slag gingen was er nog niks gevangen wij zullen het wel voor doen zij 

ik daar er stond toen een man of 10 daar wij gingen naar achter toe daar was het nog om te doen maar 

wat een end lopen zeg ik zag dat een hoop mensen bezig waren een man of tien.er werd nog steeds 

niks gevangen het water was aan het zakken het weer was echt leker.toen de stroming er in kwam was 

het hier en daar raak een mede visser had er een groten aan hij raakte de vis helaas kwijt,ook dat is 

vissen.de stroming was nu een stuk minder ik had nog steeds niks en peter ook niet.peter zat nog twee 

keer vast ik zelf zat ook een keer vast helaas.het werd donker en nog geen baars ja een end terug werd 

wel een baars gevangen het was geen groten maar alles telt toch,er werd ook nog een harder gevangen 

die werd in zijn zij geraakt.ik heb van alles geprobeerd ook peter maar niks.toen we naar huis gingen 

was het al donker peter moest weer om 5 uur uit de veren.op weg naar huis werd nog een baars 

gevangen en die was beter dan de ander die werd gevangen.er stond in het donker wel zeker 40 man 

nu, echt een mooi gezicht was dat.de vissers kwamen en gingen weer.morgen op de wraken met de 

eurovissers ik heb er veel zin in.en een maandag nog even baarzen denk ik.en over het wrakvissen 

maak ik zeker weer een verslag groetjes jack feijtel #1154 

  

  

  

Hoi mannen,maandag 5 mei bevrijdingsdag gewoon effe lekker wezen vissen vanaf de pier in de 

Hoek. 



Gezien het mooie weer van de afgelopen dagen krijg ik steeds meer zin om vriend zeebaars te belagen. 

Ondanks de felle oosten wind had ik me voor genomen om alle strekdammen richting Maassluis eens 

met een bezoekje te vereren.Gewoon een dikke fout zo bleek al snel,want onze zilveren vrienden zitten 

op een één of andere manier momenteel alleen nog rond de pier van de Hoek en weten niet van 

wijken!! 

  

 

  

  



Maar goed na een mislukte sessie reed ik rond een uur of twee de pier op en kwam daar maatje Leon 

van Hagen tegen. De vangsten waren tot op dat moment zwaar kl..te,maar je weet hoe dat gaat met 

zeebaars zo zijn ze er "effe" en zo zijn ze weer pleite! Ik had al snel het geluk dat ik een leuke baars 

kon tackelen. Dik aan de maat maar zo mager van het afpaaien dat hij direct weer richting water kon. 

Ik kreeg veel aanbeten op mijn paars-witte Curltail maar wist "helaas" geen visje meer te raken. 

Héééél anders verging het Leon. Nadat hij zo'n zelfde snoepie uit mijn doos had gepakt ving hij al snel 

2 zeebaarzen op rij. Oke,geen knuppels maat ruim 50 cm .zijn toch leuke visjes nietwaar! 

Toen ineens was daar die snoeiharde dreun en kon Leon beginnen met een super dril. Keer op keer 

gierde de vis "gillend"door de slip van zijn molen maar na een aantal minuten was hij de eigenaar van 

een schitterende vis.kijk zo moet dat nou gozer! Een geduchte concurrent voor de zeebaarscompetitie 

dat staat voor mij als de bekende paal boven water!! Na een aantal foto's besloot Leon (eigenlijk 

plotsklaps)om de tuin van zijn nicht te gaan doen dus was hij al snel pleite!! 

Een goede gok zo bleek al snel want de visserij viel na het hoge water ineens stil.Maar het is 

zondermeer de moeite waard om de pier eens te gaan bestoken.Beste tij van twee uur na laag tot een 

uur na hoog ! 

Stekel ze , 

  



 

  

  

Joop Folkers 

 

  

  

vervolg........... 

Vandaag 6 mei om 02.30 uur aan de Waterweg. Gevist tot 06.30 uur. En, inderdaad de eerste tong en 

paling zijn binnen en wat voor tong. Ving met hoogwater een tong van 42cm, later met afgaand water 

een minibotje en net voor het opruimen een paling van 60cm aan een springer. Verder geen beet 

gezien. 

Gevist met springers en zagers. Was heerlijk weer om te vissen, weinig wind en een aangename 

temperatuur. 



De tong en paling is vergeleken bij verleden jaar ruim een maand later aanwezig. 

Martin #256 

  

Medevissers 

  

Vandaag, 5 mei, e.e.a. gecombineerd en met het hele gezin naar de Amazonehaven vertrokken. 

Kinderen garnalen vangen gaten graven en pootje baden, moeders in de zon en ik vissen. 

Hoewel, vissen is een groot woord want ik heb zelfs geen aanbeet gezien. Gevist van laag tot over 

hoog en werkelijk geen stootje gezien, zelfs mijn aas (zagers, garnalen en pieren) waren niet 

interessant voor de krabben. 

Mogelijk ga ik morgen vroeg uit de veren om het aas op te vissen op de tong en paling. Wordt dus 

mogelijk vervolgd......... 

Martin #256 

  

  

Hallo medevissers. 

 

Vandaag, 04-05, van 05.00 tot 10.00 gevist in het Calandkanaal. Vangst was  

niet echt denderend, 2 steenbolkjes, 2 botten (1 van 36 cm) en een mini  

baarsje. Wel veel beet gezien. Het weer was heerlijk en ik had gezelschap  

van mijn buurvrouwtje, was super gezellig. 

 

Groeten 

Marco 526  

 

  

hallo beste zeevissers vandaag 4 mei samen met vrouw lief naar het calandkanaal geweest daar aan 

gekomen om 9-30 met erg mooie weer heerlijk zo met zagers gevist er was nog een wedstrijd  aan de 

gang,ben naast zo windmolen gaan zitten lekker rustig hier over de vangsten kan ik kort zijn 1 botje 

een schar en toen ik om half drie in ging pakken kreeg ik op mijn rechter hengel een zeer harden 

aanbeet mijn hengel werd bijna uit mijn steun getrokken dit had ik nog noot eerder mee gemaakt ik 

pakten mijn hengel en de vis aan de ander kant gaf niet op dit moet een mooie zijn ik kreeg de vis 

onder kant maar de vis schiet tussen de blokken heen  dus lijn breuk ik had er echt de pest in zelf denk 

ik dat het een zeebaars was want gullen die beuken altijd en deze vis deed dat niet die bleef heel erg 

diep.volgende keer maar een voorslag er op.maar ook dat is vissen je vangt en verspeelt.heb ook nog 

wat  met kunst aas geprobeerd maar helaas niks.volgende week met de eurovissers mee wrakvissen 

dan stuur ik daar een verslag over 

groetjes jack feijtel #1154 

  

Zondag heb ik mijn vroegere vismaat kunnen overhalen om mee te vissen, want door drukke 

werkzaamheden komt hij niet aan vissen toe. Het zou een verkenningssessie zijn maar het werd een 



dag van mijn leven. De eerste half uur stonden wij met kunstaas te vissen, maar dat leverde geen vis 

op. Ik ben zelf een belabberde kunstaasvisser. Hierna mijn kaperhengel opgetuigd en beaasd met 

zagers en mijn maat stond met een feeder te vissen. Aan het eind van de sessie telde ik 14 baarzen en 

mijn maat had er maar 5. En ze waren allemaal tussen de 40 en 50 cm. Zulke vangsten maken de 

loopafstand weer goed en voel je niet dat je moe bent. 

De aanbeten waren meestal voorzichtig, maar eenmaal gehaakt dan is het toch een leuke sport op een 

karperhengel. 

  

Groeten 

  

Johan#494 

  

Zaterdag avond 3 mei de eerste baars van het seizoen gevangen in de mijn  

vierde sessie. Bij de eerste sessie waaide het zo hard dat ik niet eens aan  

vissen ben toegekomen, de tweede keer werd ik door het thuis front na 30  

minuten vissen opgebeld dat mijn dochter door haar enkel was gegaan en  

hierdoor een bezoekje aan de huisartsenpost moest brengen, viel gelukkig  

allemaal erg mee. De derde sessie was op 26 april, toen gevist van 19.00 tot  

23.00 zonder maar een aanbeet te voelen. Gisteren gevist van 18:00 tot 23:00  

uur, laag water om 22.30. Een mooie avond om te vissen, eindelijk weer eens  

genoten van het weer en het water. Een medevisser vertelde mij bij aankomst  

dat er rond hoog water redelijk wat vissen uit het water waren gekomen.  

Gedurende de periode dat het nog licht was kwamen er zo hier en daar wat  

vissen uit, gezien het aantal vissers waren het er niet veel. Tijdens de  

schemering en het donker werd er meer gevangen. Heel opvallend was dat er  

bepaalde plekken waren waar veel werd gevangen. Zelf kreeg ik om 20.30 een  

mooie aanbeet op een blauwe shad met een wit staartje. Eindelijk mijn eerste  

vis van het seizoen, en meteen een persoonlijk record, 66 cm. Een hele mooie  

vis, hij was niet erg dik maar dat is de tijd van het jaar. 

 Bert#168  

  

  

Zaterdag 3 mei vanwege het mooie weer naar de Maasvlakte gereden met een ingevroren portie 

mesheften. Ik was aan de late kant i.v.m. het getij, maar de zon scheen en daar was het mij om te doen. 

Op de stek aangekomen stonden er al twee man. Aan hun gezichten te zien wilden ze 

niet gestoord worden, maar dat was voor mij natuurlijk reden om er juist bij te gaan staan. Dat zal ze 

leren. Stiekem voorvissen, ja doei. Helaas waren mijn mesheften niet erg in trek. Na twee uur ving ik 

mijn eerste vis, een wijting. Daarna met het overgebleven aas van de andere vissers bijna meteen weer 

beet, een steenbolk. Een drie kwartier later ving ik nog een wijting en toen was het tijd om weer in te 

pakken. Zag ook nog een aalscholver zo'n 20 m uit de kant boven komen met een flinke zeenaald (ik 

had mijn verrekijker bij me). Het duurde even voor die naar binnen kon worden gewerkt want hij 

krulde steeds om zijn snavel. 

 Groeten, 

Michiel #164 



  

  

Hallo vissers, 

 

Vandaag (3 mei) wezen vissen op de Nieuwe Waterweg, 

ter hoogte van Maassluis. Heerlijk weer en lekker 

kunnen bruinen langs de waterkant. Wel af en toe erg 

harde stroming. 

Totale vangst: 2 weitingen, 1 steenbolk en 7 

gulletjes. Vandaag alles teruggezet om weer verder te 

groeien. 

 

Groetjes, 

Richard van Beusichem. 

 

  

  

Medevissers, 

  

Vrijdag 2 mei om 16.30 uur met 3 man begonnen op het strand van Rockanje. Dit met afgaand water 

en gevist tot laag 19.00 uur. Behalve redelijk wat badgasten, waar best wel een stoot tussen zat, aan de 

hengeltoppen geen stootje gezien. Verhuist naar het Europoortgebied waar we gevist hebben tot 02.00 

uur. We hebben gericht op paling en tong gevist. Als aas gebruikten we springers, verse mesheften, 

zager en pieren. Alleen met laag water wat gevangen, bij opkomend water waren de aanbeten over. De 

vangst was matig: 9 wijtingen en 4 botten. 

Martin #256 

  

  

Vrijdag 2 mei met versgestoken pieren en zagers naar de Zweedse geul getrokken, daar met opkomend 

water twee gulletjes en een steenbolk gevangen. Het ging tegen hoog aan zo hard stromen dat vissen 

gewoonweg niet meer mogelijk was en toen maar een stek gezocht aan de waterweg waar het wat 

minder stroomde, daar nog een minibotje en wijtingkje gepakt en tijdens het opruimen nog een paar 

tikken op de hengel van jawel een schar! Veel soorten en weinig vis. Het is niet wild de laatste tijd bij 

ons, het logboek liet in deze tijd van het jaar toch wel wat betere vangsten zien (wellicht is het koude 

voorjaar en de daarbij behorende zeewatertemperatuur hier debet aan), ik verlang naar onze 

zomergasten. 

 Groet, Carlo 436 en collega Noud 

  

Hallo die eurovissers gisteren 1 mei gevist aan het beerkanaal met het aas dat nog over was van de 

wedstrijd op hoek van holland (via de camping) kijken of er misschien een zeebaarsje te vangen was 

of nog wat geul nou zeebaars dus helemaal niet maar geul genoeg gevist van laag 9.00 tot hoog 2.00 

uur met z’n tweeën 10 gulletjes gevangen allemaal tussen de 35 en 45 cm en zwemmen weer vrolijk 

rond om groter te worden voor vorig jaar opmerkelijk was wel dat de aanbeten echt snoei hard waren! 



Wie weet wel een van de laatste goeie geul sessie dit jaar laat de tong en de zeebars nu maar 

komen!!!!! 

 Groeten  Marcel T 

  

Hi 

Yesterday 1-5-08 four fisherman friends and i from Goeree-Overflakkee tried a new spot on the 

Calankanal from 1900-0200 great mark will be going there again, cought a lot of small fry with two 

large fish mixed in gul and steenbolken. Fantastic weather a real spring evening, no wind, low sun and 

the smell of the sea, did not see any dolfins pity would love to have seen them. Has anyone read the 

news on the Zeeland vissers site about brouwersdam [well done] we should all try to do our best to get 

stop this happening, maybe it will help to get rid of the worst type of fishermen there are around, it is a 

pity that a few can spoil it for so many.  

  

Regards Chris UK    

  

zaterdag 26 april met 2 man gevist in het calandkanaal. om 18:30 uur begonnen en om 19:30 nog geen 

stootje gezien. Even later lieten de veroorzakers hiervan zich ineens zien, want vrolijk dartelend 

kwamen 2 dolfijnen ons een bezoekje brengen.Pas toen de dolfijnen weer richting zee waren 

vertrokken kwam er wat beweging in de toppen, maar echt wild werd het niet meer.samen maar 6 

visjes gevangen. 

 

 

Zaterdag 26 April. In de middag gaan vissen in het Calandkanaal met 2 man. 

Ideaal weer, heb zelfs mijn korte broek aan moeten trekken. 

Begonnen om 3 uur met opgaand water, en totaan hoog water geen stootje gezien... 

Pas toen het schemer werd, begonnen de aanbeten.  De eerste trek was direct 

een doublet van 2 maatse wijtingen. We hebben tot 23.00 staan vissen 

met resultaat een 25 tal rondvis. Bijna allemaal maatse vis; steenbolk, wijting 

en een drietal gulletjes van tegen de 40 cm. 

Met standaard materiaal gevist, beaast met pieren en zagers. 

  

Visgroeten van Robin 

  

Medevissers, 

Apeldoorn weer hier: afgelopen dinsdagmiddag/avond de pieren opgevist die we over hadden van ons 

vorige avontuur afgelopen zondag op de Noordpier van IJmuiden (zie mijn vorige bericht). 17graden 

en oost/noord oost 5. 

We hadden gekozen voor het beerkanaal (oostzijde). Om er te komen was wel even problematisch ivm 

dat ongeluk in de Botlektunnel en de daardoor onstane file van 14 km en ook 6 km voor de 

Beneluxtunnel. We zijn dus doorgereden tot Maassluis om daar met de pont over te gaan: een uur 

moeten wachten voor we over konden. 1e worp Beerkanaal 16.25u (HW 17.05) meteen lekker beet en 

enkele gulletjes van 35/40cm. Heerlijk staan vissen, zelfs in korte broek en tshirt. Gevist tot 20.30u. 



Vangst: mijn zwager 6 vis (1 gul  53cm, 4 gulletjes 25/38) en 1 steenbolkje, ik had ook 6 vissen (1 

steenbolkje 30cm, 5 gulletjes van 32/38 cm) Wel enkele mooie verspeeld.  

Zat ook iemand in de bocht Beerkanaal/Hartelkan.:had helemaal niets. 

Groetjes, 

Rik 

  

woensdag avond 23 april weer eens wezen vissen, gekozen vanwege de tegenvallende vangsten 

voor de waterweg tussen de kribben lekker even met de feeder rommelen het was laagwater dus 

niet echt een gunstig tij, en ook na een aantal mooie droge dagen regende het behoorlijk, 

maar ja je kan niet alles hebben,over de vangst kan ik kort zijn, zeer slecht een paar gulletjes 35 cm 

en grondels een enkel baarsje en wat kleine botjes, alleen had ik 1 mooie vangst die avond na een 

snoei harde aanbeet op de feeder die werkelijk helemaal krom stond kon ik met wat geluk een trek 

van 2 botten tussen de stenen door landen 1 van 38 cm en een van 40 cm en beide super dik. 

alles zwemt weer vrolijk rond, en toch nog even lekker gevist, 

rob 419 en arie 1066 

  

  

Gister wezen aan de nieuw waterweg, opkomend water geen aanbeet gezien, hoogwater drama…maar 

pas bij afgaand water wist ik niet wat ik zag…bonkende toppen..in totaal 6 gullen kunnen landen en de 

grootste van 69 cm..en derest tussen 45/55 cm…ook veel vastlopers…met als gevolg 

lijnbreuken…Redelijke vangst…dus heren de gullen zitten dernog…. 

  

Groetjes bonkende toppen….. 

Riaz 

  

  

Medevissers 

  

Vandaag 21 april, gevist van 16.00-20.30 uur. Of te wel van laag tot laag. Over de vangsten kan ik 

kort zijn, geen beet gezien., Wel 1 x verkast i.v.m. de massale aanwezigheid van de wolhandkrab 

Martin #256 

  

Na een winderige dag op de Grevelingen met de "Eurovissers-Titanen" Vrijdag jl. zonder vis, 

tenminste een 10-tal haringen tel ik niet mee en Zaterdag een oergezellige  Bottenmeppersdag aan de 

Amazone Haven, zonder bot,  ben ik met het overgebleven aas vandaag Maandag 21 April naar mijn 

vertrouwde stek op de pier van HvH gegaan. Heb daar een paar uurtjes tegen het HW gevist in een 



lente-achtige zon overgoten sfeer. De pier was erg stil er waren nauwelijks vissers met de vaste stok. 

Dat voorspelde niet veel goeds. Aan het einde van de pier zag ik flink wat zeebaars vissers aan de 

gang, maar ik heb van geen vangsten gehoord. Dat was vorige week beter werd mij verteld. Er zijn 

toen flink wat baarzen, zelfs grotere gevangen. Tegen het HW kreeg ik een paar maal beet. Een 2-tal 

gulletjes die net het stadium van "tor" hadden verruild voor ondermaatse gul. Met het HW nog een 

aardige schar en dat was al voor vandaag. Niet veel maar, meer dan de twee vorige hele visdagen. 

Weet weer hoe een beet er uit ziet............ 

 



 

Groeten Rob#50 

  

Heren (en dames) medevissers, 

Hier weer een berichtje uit Apeldoorn.Ik zag dat er een berichtje geplaats was over de Noordpier van 

IJmuiden/Velsen, als reaktie hierop het volgende: 

Vandaag (20-4-08) van 12.10u tot 18.30 (hw om 17.00u) op deze noordpier gezeten (komen we al 

ong. 28 jaar, vele keren per jaar, is toch net even dichterbij als het Europoortgebied). Over de vangst 

kan ik kort zijn: mijn zwager had 10 gulletjes (1x 53 en de rest 28/35cm) en vele stukken lood 

verspeeld (met name op de kop is dit het geval), en ik had 22 gulletjes, 1x 40 en de rest 32/38cm, en 

iets minder lood verpeeld waaronder een 5tal bougietjes(!). Ik heb de meeste gulletjes gevangen aan 

een licht hengeltje met als 'lood' een bougie, werkt al jaren prima, en dan lekker dicht tegen de blokken 

met een breeklijntje. De pieren van Ten Broeke waren wel duur maar ook gigantisch! Al met al een 

heerlijke vismiddag gehad met prima weer. Wel jammer dat er zo ontzettend veel rommel door 

medevissers wordt achtergelaten, blikjes, plastic verpakkingsmat. en vele meters nylon (ik heb maar 

weer vele bossen nylon bijelkaar gezocht en meegenomen naar huis). Als we met z'n allen er zo'n 

zooitje van blijven maken ben ik bang dat de pier nog eens afgesloten gaat worden, en dat zou toch 

verschrikkelijk jammer zijn: waar kun je verder langs de Ned. kust 2,2km ver in zee vissen vanaf de 

kant? 

Groetjes, 

Rik (en Hans) 

  

  



Zondag 20-04-08 aas op wezen maken die ik over had na de voorselectie. 

Met mijn zoontje naar de Amazonehaven gereden en hengels opgetuigt, super licht gevist onderlijn 

achter het lood. 

7 boten gevangen waarvan 4  30+ 

Gevist met slikken,witjes en kleine piertjes. 

  

Groeten Paul#886 en Matthijs#1129 van Swaal. 

  

  

Oja, vangstbericht van vandaag, vrijdag: noppes! Gestaan aan het havenhoofd in Maassluis, er zaten 

wel enkele steurkrabbetjes, die met een fietsmandje (ff geleend van een voorbijfietsende dame) naar 

boven werden gehaald. Dus Leon#1 kan aan de slag om iedere deelnemer aan de Zeebaarscompetitie 

van een portie te voorzien! 

Hans #864 

  

Donderdagochtend ivm het niet doorgaan van de wrakkentrip (was toch echt prachtig weer en geen 

hoge golven 0,5-1 meter) op de noordzee, besloten om het vanaf de kant te gaan proberen! Met niet al 

te veel vertrouwen na afgelopen keer en de berichtgeving/vangstmeldingen kan ik melden dat wij 

(hans 514 en ik) ruim 20 kleine gulletjes van tussen de 35-40 cm hebben gevangen en retour gestuurd 

het water in. 1 hele fraaie gul van 63 cm hadden, drie scharren en 1 mooie wijting. We hebben 

aanbeten gehad die ik de hele winter niet heb gezien zo fel en hard waarbij we dus uiteindelijk maar 1 

van de vier aanbeten hebben kunnen verzilveren resulterend in de gul van 63 cm. Er zit echt mooie 

grote vis nog op het diepe water van de waterweg. Groeten, Carlo 



  

Ondanks de behoorlijke tegenvallende vangstberichten toch op donderdag 17 april 2008 van 19.00 tot 

23.30 uur met vismaat Jan Overbeeke een avondje gevist op een voor ons nieuwe stek, te weten het 

Beerkanaal bij de overgang naar het Hartelkanaal. 

Qua wind een ideale stek, want met een vrij harde wind uit het oosten tot noordoosten, sta je hier 

lekker met de wind in de rug. Vol goede moed daarom snel de hengels opgetuigd en de onderlijnen 

(lange dwarrellijn met wat grotere haken, voorzien van de nodige sappige pieren en/of kweekzagers) 

richting Amazonehaven en Mississippihaven gelanceerd. Al vrij snel een mooie beet, hetgeen 

resulteerde in een gulletje van zo’n 30 à 35 cm. Dat beloofde dus veel goeds. Echter, lange tijd daarna 

geen beetje meer gezien. Pas rond 21.30 uur weer een mooie aanbeet, met een gul van 35 cm. tot 

gevolg. Inmiddels had Jan ook zijn eerste visjes. Een maatse wijting en ook een gulletje van 37 cm. 

Vervolgens in een korte tijd diverse mooie aanbeten achter elkaar, dus draaien maar. Zo te voelen een 

stevige vis, maar steeds een vastloper tussen de stenen. In een uur tijd dan ook vijf onderlijnen en 

voorslagen verspeeld. Rond 23.30 uur daarom maar enigszins teleurgesteld ingepakt en richting 

Goeree-Overflakkee teruggereden. Samengevat: een mooie stek, goed bereikbaar, behoorlijk wat 

stroming en er zit zeker vis! Alleen jammer dat er nogal wat onderlijnen worden verspeeld. Volgende 

keer daarom maar een paar honderd meter opschuiven? 

  

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

  

Op advies van collega Jan de V. donderdag 17-04-2008 afgereisd naar een ponton dat achter de 

brandweerkazerne in het calandkanaal net op het begin van de Rozenburgse landtong ligt. Daar werd 

veel gul gevangen, dus Martin O. en ik hadden veel hoop. Aangekomen en ingeworpen had ik gelijk 

beet en landde een gulletje van 33 cm. Martin kwam wat later en met z'n tweeen stonden we er erg 

best. Maar de vangsten bleven uit. Het zal wel met het tij te maken hebben, want pas toen het na 

23:00hr weer ging stromen vingen Martin en ik weer een visje. Opvallend was wel dat ik af en toe beet 

had op de pieren en niet op de zagers die ik bij me had. Maar het begon pas goed toen ik een 

voerkorfje met watten en een paar druppels "Beetmagneet" inzette. Op m'n 4,20m hengel had ik dat 

eerder erbij gehangen en om te controleren of het aan het korfje lag en niet aan de pieren, heb ik zo'n 

zelfde korfje met watten en "Beetmagneet" aan mijn 5,00m hengel gehangen. En ook daar beet, terwijl 

de hele avond op die top geen tikje te zien was. Het was inmiddels al 00:30hr en eigenlijk vonden we 

het wel welletjes, ondanks m'n twee klapperende hengels. Uiteindelijk had ik drie gulletjes en drie 

steenbolken gevangen en Martin twee visjes. Het was niet veel, maar we waren weer eens van de 

straat. 

  

Groetjes en klapperende hengels toegewenst door de leden van "Visclub Weernix" 

  

  

Woensdag even gevist aan de waterweg. Als aas had ik nog een paar ons pieren en zagers over van 

afgelopen weekeind. Ik dacht hier nog wel een mooie gul of wat bot te kunnen vangen, maar het bleef 

bij twee bolken. 



  

Graag wil ik nog wel even reageren op de bekeuring voor het vissen met pieren en zagers in de 

dintelhaven. 

  

Ik citeer uit de landelijke lijst van viswateren: 

"Van 1 april tot de laatste zaterdag in mei geldt een verbod voor sommige aassoorten. Er mag in die 

periode niet gevist worden met: de worm (of een nabootsting daarvan), enz." 

  

Mijns inziens lijkt een zager of zeepier totaal niet op een worm. Een nabootsing is een namaak worm, 

dus geen levend wezen. (de bekeuring kan dus niet gebaseerd zijn op de nabootsing) Geheel onterecht 

dus die bekeuring. Het is maar 50 euro maar ik denk dat 1 brief voldoende is om deze ongedaan te 

maken. 

  

De bekeuring zou alleen terecht zijn als er zou staan: verboden te vissen met wormachtigen. 

  

Mario 

  

Ik weet dat het geen Europoort is maar ik wil het jullie niet onthouden. 

Maandag 14 april een wedstrijd gevist met mijn maat Richard  op het noorderhavenhoofd in Velsen. 

De vangst van de 50 deelnemers was goed te noemen. 

Wel veel klein spul, maar de winnaar had maar liefst 10 meter vis. 

De rest volgde met 7, 6 meter enz. Ik was daar al zeker 30 jaar niet meer geweest. 

Wat handig dat je daar een klein hengelsportzaakje van Ten Broeke hengelsport hebt zitten aan de 

pier, hij heeft overigens zeer mooie pieren. 

Voor wat mijn eigen vangst betreft kan ik kort zijn. Ik had de verkeerde stek gekozen te dicht aan de 

kant. Het meeste werd naar de kop gevangen. 

Het is overigens wel een stukje trimmen en een kar is geen overbodige luxe, maar toch een mooie dag 

gehad. 

John #99 

  

Heren vissers 

  

Een van onze leden is bekeurd voor het vissen met pieren en zagers in de Dintelhaven. De boete 

bedroeg Euro 50. 

De reden was dat het vissen met wormen in deze periode verboden is. 

Houdt er alstublieft rekening mee 



  

Jan Jobse  HVS  Het Voorns Kanaal" 

  

Zaterdag besloten om de gul te gaan belagen aangezien de zeebaars nog niet echt wilt. Ik was eerst 

naar de PPGB gereden. Daar aangekomen heb ik even bij de medevissers nagevraagd hoe de vangsten 

waren. Deze bleken bedroevend te zijn. Toen heb ik maar besloten om naar de landtong te rijden 

omdat ik daar de wind lekker in de rug zou hebben. Om 15.00 mijn haak richting HvH gegooid en vol 

goede moed begonnen. Er stonden nog zo'n 10 andere vissers. Helaas was het erg triest wat de 

vangsten betreft. Ik heb 3 vissen naar boven zien komen waaronder 2 van mij zelf en dat op 5 uur 

vissen. Mijn eerste vis had ik pas na 3 uur vissen. Dit was een mini gulletje. Een uur later kreeg ik 

lichte tikken op mijn top en bleef het daarna stil. Toen ik 5 minuten later ophaalde kreeg ik enorme 

weerstand. Het was flink zwoegen maar ik bleef binnendraaien, met als resultaat een gul van 56cm. 

Het enige positieve van vandaag is dat ik mijn record kantgul heb verbeterd met 2cm en dat de zon 

lekker scheen. 

 

Gegroet 

Damian # 954 

  

Zaterdag 12 april wezen vissen richting maasvlakte (ppgb). Noodgedwongen links op het strandje 

moeten gaan zitten ,omdat ze verder op de ppgb flink met bergen zand bezig zijn (alleen in het 

weekend niet),en dat dan maar gewoon laten liggen als de werkweek erop zit. Er staat daar een hele 

mooie shovel geparkeerd,als die werklui gewoon eind van elke dag even 10 minuten de tijd nemen om 

dat zand wat ze achter laten ook weer opzij te schuiven( werkt hetzelfde als een sneeuwschuiver) dan 

is iedereen weer blij. Mensen nogmaals er is daar met een normale auto 

niet door heen te komen,wij zijn ook eigenwijs geweest ondanks een eerder bericht hierover op de site. 

Wij hadden toevallig wel een schep in de auto liggen en konden met twee auto's na een half uur vast te 

hebben gezeten en gelukkig zonder schade terug op de harde weg komen. 



Als ze daar zo bezig blijven, hebben alle visliefhebbers daar voorlopig niks te zoeken JAMMER. 

Maar goed nu de vangsten, Hahaha die waren ook niet goed met 6 hengels maar twee botten van 

30+. Gevist van 08.30 -18.00 uur met afgaand tij. 

  

 groetjes R.L 

  

Woensdag 9 April wezen vissen op de papegaaienbek, het was best lastig om daar te komen omdat er 

veel zand op de weg naar achteren lag. 

Met opkomend tij gevist. Het weer was goed, maar de vangst was erg slecht. 

1 maatse wijting en een grote steenbolk. 

Groetjes, 

Willem T  # 28 

  

Another good fishing trip to Europoort  

Tuesday 8-4-008 from 1400 until 1800   PPGB  cought 5 fish lost 3 large fish, one was on the beach 

close to the water he broke the hook and after waving goodbye was gone, this was a 60 + fish. 

Lost three onderlines witch is normal for here,[ i only use very cheaply self made onderlines 

here] fantastic weather i got a bit of a sun tan. 

Site is as usual great well organised and everyone i speak to nows of the eurovissers site, i check it 

everyday for any thing new. 

Keep up the good work. 

Chris UK    

  

Ik lees nu al een paar maanden eigenlijk jullie berichten en 

 dacht ik zal nu eens ook wat sturen! 

 Zitten vissen op de landtong tegenover de stenaline van 

 20.00 tot 24.00 veel beet maar uit eindelijk maar 3 gevangen waarvan 1 

puitaal(tje) 

 1 bot van 31cm en een kleine geul van 34cm gevist met jojo 

en eigengemaakte platcis onderlijn. Nu maar hopen dat de tong snel weer 

 onder de kust komt!! 

 

 Gr Marcel T 

  

  

Beste collega vissers, 

  

Vandaag 06/04/2008 wezen vissen t.h.v. Rozenburg. We wilden vandaag genieten van het mooie weer 

en natuurlijk een mooi visje proberen te vangen. De vangsten die je doorgaans leest zijn nogal 



wisselvallig, wat natuurlijk een prachtige afspiegeling is van het vissen op zeevis. De waterweg was 

ditmaal ons doel, éénmaal aangekomen werd er gekozen voor voor het oranje ponton, deze was zo 

goed als vrij en een ideale hotspot voor het vissen in diep en obstakelvrij water. Nadat de eerste hengel 

werd geinstalleerd was het vrij kort daarop over met de pret, een ware invasie van vissers, zo te zien 

hoorde men bij elkaar. Deze mannen gingen zonder ook maar even gedag te zeggen hun hengels naast 

de onze neerplanten en voilá sta je ineens met 12 man. Je zou zeggen hoe meer zielen hoe meer 

vreugde, maar als men hun hengels tegen die van jou aanlegt en gewoon associaal je staat weg te 

kijken dan ben je niet meer met vissen bezig. Vroeger zou dit uitlopen op een massale knokpartij, 

maar gelukkig redeneer ik nu verstandiger, zeker met een kind erbij. Kijkend naar mijn vader wiens 

bloed al begon te koken, en voor iemand met een hoge bloeddruk en een hart verleden, leek het mij het 

beste om gewoon de verstandigste te zijn en netjes mijn spullen in te pakken en elders revange te 

nemen, en zonder woorden vuil te maken visles te gaan geven. Gelukkig gebeurde dit ook weer eens!! 

Het werd een prachtige dag, aangenaam warm en prachtige wolken formaties boven je die je doen 

wegdromen naar tijden uit je jeugd, tijden waarin we steevast de snoekbaars en de paling achter de 

kiewen aan zaten. Omdat het nog vroeg was en ook het water erg laag stond besloten we om het eerst 

maar eens met de wat kleinere haken te proberen, al gauw bleek dat er vis genoeg zat en dus ook de 

klapperende toppen bleven niet achterwege, dus konden de gullen haken erop. Het bleef nog geruime 

tijd laag water, maar er stond constant een goede stroming die net niet te hard was zodat de aanwezige 

vis de mogelijkheid had om zich te goed te doen aan onze heerlijke leeglopers. Het resultaat loog er 

niet om 12 gullen waarvan de grootste net 50 cm was kwamen op het droge, helaas verspeelde ik mijn 

vader en Vincent, de drie grootste van die dag, helaas allen net onder de kant. Ook dat hoort bij het 

vissen op zee, of moet ik zeggen aan zee. Deze drie kanjers waren veruit te sterk en wisten de blokken 

onder water snel te vinden, uit ervaring moeten we dan denken aan 70cm plus gullen (kabeljauwen). 

Dat dit niet onopgevallen bleef bleek uit het feit dat er een tweetal vissers van het ponton hun geluk 

ook naast de onze wilde beproeven. Ze vingen niets, nog geen stootje, dat noem ik gerechtigheid. Het 

werd een dag om van te genieten en praatvoer voor komende sessies. Mannen ik heb genoten en weer 

gelachen, nu op naar het warmere weer en vriend zeebaars, zo te lezen zijn de eerste alweer 

gesignaleerd. 

  



Groetjes Jeroen, Karel, Vincent, Dirk en mijn kleine Edje. 

  

  

Hier weer een berichtje uit Apeldoorn. Afgelopen vrijdag 4-4-08 weer naar de waterweg gereden om 

een visje te vangen. Laatste keer redelijk gelukt (zie vorige bericht) dus...  Weer vlakbij bij het 

vispaleis gaan zitten, op het ponton zaten er ook al een aantal te vissen. Om 12.25 1e worp ver de w.w. 

in. De 2e hengel klaar gemaakt (beide met jojo en 4/0 haken) en ook ver erin. De 1e eruit en meteen 

een gulletje van +_ 35cm. Daarna een tijdje niets tot weer een klein gulletje (30cm) zich meldde. Om 

15.15 (14.35 hoog water) een mooie beet en een gul van 56cm. daarna nog 1 kleintje van 25cm. Gevist 

tot 17.20 (aas op). Al met al 2 onderlijnen verspeeld (1 met vis) dus ook dat viel weer mee.Jammer dat 

er niet meer vis uitkwam. De vloedstroom hield heel lang aan, ook ver ná HW. De krabben waren hier 

nog niet actief. De boel ingepakt en nog even in de buurt gaan kijken hoe de vangsten waren (er 

stonden toch nog files richting Apeldoorn dus..)  Op het ponton waren een aantal kleine gulletjes 

gevangen en enkele heeele mooie.  Wordt het ponton weggehaald??? Er kwamen ook een 2tal vissers 

van de pier af en deze hadden alleen klein spul gevangen. Nog even richting de keering gereden, op 

het grasveldje bij DSM zat niemand(!) en op de dijk richting de keering een 3 tal vissers die net aan 

het inpakken waren om te verkassen: geen beetje gezien. Nog even een overheerlijk patatje gehaald bij 

Ina (snacktentje op de grote parkeerplaats, lekkerste patat van Ned?) en toen weer richting Apeldoorn 

en geen files meer tegengekomen. 

Groetjes, 

Rik 

  

Zaterdag 6 april voor het eerst dit jaar geprobreerd de zeebaars te belagen. Er stond een harde 

noorderwind dus perfect voor de plugvisserij op de pier van Hoek van Holland. Er gingen al verhalen 

rond dat er al wat zeebaars werd gevangen. Dus ik ben vol goede moed vertrokken richting de pier. 

Het was toch wel spannend. Zou ik dan mijn eerste zeebaars van dit jaar gaan vangen. Alle 

voortekenen waren goed totdat ik op de pier aankwam. Daar bleek ik de enige zeebaarsvisser te zijn. 

Iedereen zat halverwege de pier met de strandhengel op gul. Ik raakte nog in gesprek met een van de 

locals. Die ging net naar huis en vertelde mij dat hij al een paar dagen een zeebaars probeert te vangen 

maar zonder resultaat. Dit was wel een tegenvaller maar ben toch maar richting einde van de pier 

gegaan. Maar na een paar uur vissen, besloot ik toch maar naar huis te gaan zonder vis. De enige die 

wat ving was een aalscholver die vlak voor mijn voeten een tig aantal keren met zilver gekleurde 

visjes in zijn bek bovenkwam. Dit betekent toch dat er al aasvis voor de zeebaars aanwezig is. Alleen 

de zeebaars wilde niet. Volgende keer beter want eens moet de eerste keer zijn, althans voor dit 

zeebaarsseizoen dan. 

 

gegroet, 

Damian # 954 

  

  

Nog even een kort berichtje. 

 Na de teleurstelling van gisteren (zie eerdere vangstbericht) op zaterdagmiddag 5 april 2008 in mijn 

eentje nog een paar uurtjes aas op wezen maken op een nieuwe stek aan de Philipsdam. Heerlijk weer, 



harde noordwesten wind, maar in ieder geval droog. Slechts één beet gehad, hetgeen resulteerde in een 

mooie bot van 40 cm. Verder geen stootje gezien. Weer een mooie stek erbij??? 

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

Vangstbericht vrijdag 4 april1 het was zeer bedroevend deze dag met pieren en zagers gewapend en 

veel goede zin door het mooie weer in de ochtend en vroege middag. Resume we hebben gevist op de 

pap.bek, calandkanaal en de waterweg en alleen op de waterweg beet gehad en 2 gulletjes van rond de 

40 cm weten te pakken. Het was zolang wij ons konden herinneren niet meer zo slecht geweest als 

deze dag. Qua vangsten een om snel te vergeten. Over anderhalve week maar eens op de wrakken 

proberen om daar nog een vis(je) te verschalken. Groet, Carlo 436 en hans 514 

  

Op vrijdagavond 4 april 2008 van 19.30 tot 23.30 uur met vismaat Jan Overbeeke geprobeerd een paar 

mooie voorjaarsbotten te verschalken op het strand van Rockanje. Volgens de laatste berichten werd er 

ter plekke al een leuk visje gevangen, dus … 

Het tegendeel bleek echter het geval. Eerst onze auto geparkeerd bij de prachtige verharde en verlichte 

strandovergang 2e slag. Eenmaal op het strand aangekomen een beetje rechts van de strandpaviljoens, 

de hengels gereed gemaakt, voorzien van onderlijnen met lange dwarrellijn, rode haaklijnen, haakje 6 

en een paar mooie sappige pieren en/of kweekzagers. Eén hengel dichtbij en eentje veraf. Dit mocht 

niets baten. Los van een aantal nachtelijke wandelaars, hebben we geen enkel leven kunnen bespeuren. 

Alleen Jan kreeg rond 22.00 uur één prachtige beet, hetgeen resulteerde in een megabot van 41 cm. Hij 

wist daarna nog één mini-botje van nog geen 10 cm. te vangen. Ik heb geen enkel beetje gezien. 

Rond 23.30 uur daarom enigszins teleurgesteld teruggereden naar Goeree-Overflakkee. Ondanks de 

slechte vangst, toch een heerlijke, droge en bijna windstille avond gehad. 

 Volgende keer maar weer richting Maasvlakte/Europoortgebied? 

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

  

Hallo, 

 

vrijdagavond zijn we met z'en tweeen naar de steenen glooiing gegaan met de bedoeling om daar een 

klusje wijting te gaan vangen. We hebben midden op de glooiing gestaan waar we normaal gesproken 

in deze maanden leuk vis vingen. Het mocht nu niet zo zijn, tot na twaalven doorgevist met als 

resultaat: ongeveer 10 botten (25 - 35 cm) en 1 gulletje. De meeste botten tegen twaalf uur s'nachts 

gevangen: hoe later het werd hoe beter de vangsten. Wel opmerkelijk lichte aanbeten, ondanks toch 

redelijk formaat van de bot kreeg je een paar tikjes en dan hield het op. En dus geen enkele wijting 

gezien. Wel was de krab al weer aardig actief. 

 

groet, 

Huut 

  



Medevissers, 

  

3 april in het Europoortgebeid weer op jacht geweest naar een vroege tong en/of paling. 

Welgeteld 1 x beet gehad, een grote bot was mijn deel, beetje weinig na 4 uur vissen.. 

Volgende keer maar beter. 

Martin #256 

  

Zaterdag 29 maart vol goede hoop en met twee uitermate gemotiveerde vismaten vertrokken vanuit het 

Brabantse land richting PPG. Na eerst onze auto te hebben ontdaan van wat rondslingerende vodden 

vertrokken wij om klokslag 1 uur eerst naar Oostvoorne om ons royaal bestelde aas op te pikken. Ook 

de nuttige tips die wij bij Avicentra krijgen goed in onze oren geknoopt, dus wat kon er nu nog mis 

gaan? 

Voldoende aas voor 2 dagen vissen, voldoende tips, perfect weer, goed getijde,goed gezelschap, laat 

de vis maar komen…………………… Aangekomen op de Ppg rond 3 uur bij onze buurman 

geïnformeerd hoe de vangsten waren. Deze had van s,morgens 6 uur af tot s,middags 3 uur slechts 1 

visje gevangen!!! 

Eigenwijs als wij waren toch 3 hengels richting horizon geslingerd en 3 hengels op 30 m1, maar toen 

na 2 uur bleek dat onze pieren nog steeds in uitstekende conditie waren hebben we na onderling 

overleg toch maar besloten om naar de Nieuwe Waterweg te gaan.Hier was het een stuk drukker dus 

dat schepte weer nieuwe hoop. Gekozen werd voor een stek tegenover de Stena-line.Direct na de 

eerste ingooi klapperde mijn hengel al maar helaas…..muurvast. 

Tweede inworp geen beet gezien maar na half uurtje toch maar eens binnengedraaid en jawel, gulletje 

van 32 cm, te klein dus maar weer laten zwemmen. Toen besloot Gerard om zijn geheime wapen in de 

strijd te gooien(lelijke muts op zijn hoofd om de vangst te beïnvloeden)maar dat had hij beter niet 

kunnen doen.Tot 9 uur hebben wij helemaal niets meer gezien maar waren we wel een kilootje of 2 

lood lichter.Hierop besloten we weer af te reizen naar het beloofde land.Onderweg weer gestopt voor 

een vette hap maar ook hier kregen we weer nul op request.Mijn laatste hoop om deze dag toch nog 

enigszins goed te maken werd helaas ook de grond ingeboord door Hr. Gomez kortom een dag om 

snel te vergeten. 

 

Sjonja 

  

  

Hallo, 

Hoewel ik geen lid ben wil ik bij deze even melden dat ik de eerste zeebaarzen alweer heb gevangen. 

Dit gebeurde vandaag op 2 april op de pier van HvH. Ik wist 24 stuks te vangen de meesten (16) ving 

ik aan de bucktailspinners van fishing innovations, het zelfbouw merk van Hengelhuis Maassluis. Ik 

heb er wel een schuifloodje voor gezet anders kon ik logischer wijs niet ver genoeg werpen. De rest 

ving ik aan witte twisters. 

Ik denk dat het een belangrijk bericht is dat de zeebaarzen er alweer zijn dus ik hoop dat dit bericht 

tussen de vangsmeldingen Europoort komt. 

  

Groeten en strakke lijnen toegewenst! 

  

Marcel de Winter 



Schiedam 

  

1  April en 2 April met me vismaat wezen vissen op de Maasvlakte (ppgb) eerste dag gevist van 09.00 

tot 14.00 . 

Met opkomend tij,niet ver kunnen gooien door de harde wind,geen ene aanbeet gezien,gevist met 

Pieren en Zagers. 

Tweede dag met 3 man sterk,zelfde stek wind in de rug,normaal goed voor minimaal 10 vis(jes) de 

man 

gevist van 09.00 tot 17.00 met opkomend tij en afgaand met Pieren,Zagers,en Mesheften geen stootje 

gezien op één doorbuigertje na dan.Na 15 min gewoon nog volle haken ,later in de middag krab.Zal 

wel door het wisselvallige weer komen. 

groetjes Rob. 

 

 

31 maart 2008, een hele mooie avond, de zomertijd is net ingegaan. De zeebaarskriebels worden nu 

wel erg sterk. 

Om 17.45 uur is het laag water en er staat een zwakke noorderwind, prachtig zeebaarsweer. Het 

zeewatertemperatuur is een graad of acht, dan weet je dat er nog geen zeebaars zit in de waterweg aan 

de kop van de pier. De hele winter kunstaas gemaakt, dus dan wil je weleens gaan vissen. Dus tegen 

beter weten in toch maar een paar uurtjes wezen zeebaarzen. Niets gevangen natuurlijk, maar het had 

gekund. Maar geen zorgen de stenen liggen er nog wel. De volgende keer, bij redelijk weer, gaan we 

het gewoon weer proberen. 

De volhouder wint zeggen ze toch. 

wim 

  

In een stevige regenbui vanmorgen 31 Maart, om 08:00 uur op de scooter gestapt richting Pier van 

HvH. Het was om 10:45 uur HW dus een ideaal tij om de hele ochtend te kunnen vissen. De 

overgebleven pieren van Vrijdag deden het nog net. Gelukkig nam de wind snel af en kwam rond 

10:00 uur de zon zelfs door zo dat het voorjaarsachtig warm werd en mijn spullen konden drogen. Het 

was gezellig  druk op de pier met veel wandelaars die op het mooie weer afkwamen. Op de plek waar 

ik stond telde ik 11 hengels allen met hetzelfde resultaat:  geen of weinig vis. Misschien kwam het wel 

door de plaatselijke zeehond die toch een flinke poos onze pret verstoorde. De vis die gevangen werd 

was ook nog dik onder de maat. Na twee torren ving ik met het HW toch zowaar mijn eerste maatse 

"Waterweg Wijting" van dit jaar. Omdat het weer zo lekker was ben ik gebleven tot 13.00 uur, maar 

de geen vis meer gezien. 

Hoewel magere vangst toch heerlijk gestaan en gezellig "ge-o-ha-d." 



 

 

 Groeten Rob#50 

  

  



Na een paar leuke vangstberichten op de grevelingen vanaf de kant (havenhoofd en piertje) bij 

Scharendiijke daar ook eens geprobeerd met een maat , woensdag 26 maart. 

We hebben op het piertje gestaan en wel geteld 4 keer ingegooit en 4 keer vast gezeten. 

Aangezien de bootjes er ook allemaal niets vingen , zelfs zagen we op de ms theo niets vangen , zijn 

we gaan verkassen naar de zeelandbrug  , ook niets :( 

Toen terug naar het callandkanaal waar we na de kering lekker hebben staan vangen , veel wijting en 

bolk en Klaas ving nog 2 knappe gulletjes en verspeelde een grote onder de kant. 

  

Nu even een vraag aan DE grevelingenvissers . 

Hebben we toch de verkeerde plek gevonden ? 

We stonden dus links van de haven bij het piertje met het uitkijkhuisje erop . 

  

graag een reaktie , we hebben er 2,5 uur voor gereden en dat is toch wel zonde , als je mooie berichten 

leest over schol , wijting en een tarbot vanaf de kant. 

  

groeten Nok en Klaas. 

  

vandaag woensdag 26 maart weer eens wezen vissen het was al weer zo'n tijd geleden 

het weer was een stuk beter dan maandag en de vangst ook,gekozen voor het calland kanaal 

3 uur voor hoog water aangekomen en begonnen met 3 losse lijnen met kleine haken om te 

kijken of er vis zat, en die zat er na een uurtje of 2 vissen en een stuk of 20 wijtingen en bolken 

en een baarsje was ik het zat,gul onderlijn met grote haken 3/0 er aan met 3 grote pieren en 

knallen maar na een half uurtje en klein gulletje gevolgd door een gulletje van rond de 40 en toen 

een echte doorbuiger dit was een betere, bonken bonken en nog eens bonken en eindelijk kwam 

hij op de kant en wat voor een, een misvormde gul hij had de kop en de omvang van een 8 ponder 

alleen haalde hij maar net de 50 cm normaal had deze tegen de 70cm  moeten zijn,maar het was 

er gelukkig weer een,daarna was het over met de pret nog wel wat beet gehad maar dat was klein 

spul, in ieder geval weer lekker gevist zonder wind en dat is spaarzaam de laatste tijd. 

mijn vis maat arie 1066 had wat wijtingen bolken en een mooie bot,en later toen we bijna weg zouden 

gaan kwam erik 331 ook nog even vissen ik ben benieuwd of hij nog wat heeft gevangen. 

                                                        

    rob 419 en arie 1066. 

  



Ondanks de slechte weersvoorspelling toch richting Europoort vertrokken met de vismaten John en 

Hennie om de “woonboulevards” te ontlopen. Bij de zoektocht om een visstek te vinden stuiten we op 

het volgende.. Op het autoponton in het Calandkanaal, waren al een paar collega’s ons voor. Geen 

probleem, wie het eerst komt heeft plek. Echter groot was de verbazing dat ze hun eigen bestelauto op 

het ponton hadden geparkeerd!!!!!!  Ze ontnamen zo ook collega’s vissers een plek op het ponton.  Het 

wordt hier vaker geschreven in deze rubriek, we zijn te gast in de Europoort en laten we ons goed 

gedragen zodat de nu bereikbare visstekken niet verder worden afgesloten. Want op sommige plekken 

worden gedoogd, maar dit werkt niet mee aan een goede verstandhouding met de havenautoriteiten Ik 

hoop dat de betreffende vissers geen Eurovissers zijn, we zijn overigens niet in discussie gegaan. 

Daarna een prima plek gevonden in de Dintelhaven en tussen de sneeuwbuien door behoorlijk wat 

“platten” aan de kant gekregen, zelfs nog voor hoogwater. Overwegend klein spul, de meeste netjes 

onthaakt en weer terug in het water en met als een uitschieter een schol van 34 cm.  Het was trouwens 

wel opvallend dat er veel scholletjes werden gevangen. Kortom, ondanks het weer toch een prima 

visdag gehad. 

 Albert 1107 

  

Zaterdag 22 maart met niet al te beste weersverwachtingen vertrokken naar de Papagaaienbek. 

Het vissen aan de Pappagaaienbek was door de harde wind niet mogelijk. 

Toch maar besloten om naar het Beerkanaal te rijden. Van 15:00 tot 18:00 uur gevist aan de ingang 

van het haventje van de sleepboten.(Beneden op de stenen uit de wind.) Hier een aantal maatse 

wijtingen gevangen en een paar gulletjes. Na 18:00 uur naar de Pappagaaienbek vertrokken om in het 

donker dicht op de kant te gaan vissen. De wind was wat gaan liggen maar beet aan de toppen van 

mijn hengels was niet te zien. Nog een paar wijtingen en gulletjes binnen gehaald. Toen begon het 

stevig te sneeuwen en heb ik snel mijn spullen ingepakt en terug naar Brabant gereden. Volgende keer 

ga ik met beter weer en samen met m'n vismaten. 

  

 

Gerard 

  

24 maart was het eindelijk weer eens zo ver de eerste grote wedstrijd dit jaar deze werd 

gehouden in dishoek zeeland, zelf vind ik dit een leuke wedstrijd die altijd op 2e paasdag 

word gevist,met deze wedstrijd word altijd wel eens iets bijzonders gevangen zoals vaak 

de eerste tong van het seizoen,vorig jaar had ik zelf daar mijn eerste 2 tongen al te pakken 

maar dit jaar viel het toch wat tegen,de gure omstandigheden maakte het vissen niet erg 

makkelijk,sneeuw hagel en een harde noord westen wind maakte verre worpen bijna 

onmogelijk,na 4 uurtjes sprokkelen stond de teller op 4 vissen oa 2 gulletjes 1 bot en een 

tarbotje van maar liefst 7 cm hoe krijg hij dat haakje nr 6 naar binnen? het visje heeft wel 

een nieuwe leefomgeving gekregen,op het moment dat ik het visje netjes onthaakte kwam 

er een jochie kijken en vroeg aan mij vriendelijk meneer mag ik dat visje hebben voor mijn 

zeeaquarium want die heb ik nog niet,hij had niets bij hem  om het visje in te doen,dus 



heb ik mijn bakje van mijn witjes opgeofferd om hem in te doen,ik heb nog nooit iemand 

zo hard en blij naar huis zien rennen,dit maakte mijn dag helemaal weer goed. 

later bij de prijsuitreiking bleek dat ik met die 4 visjes nog in de prijzen was gevallen 

ik mocht als laatste iets ophalen van de prijzen tafel,nou ja wie het kleine niet eert. 

janet had toch nog de eerste tong 32 cm van het seizoen te pakken. 

al met al een wedstrijd die ik zeker volgend jaar weer mee doe.          

  rob 419. 

  

  

2 de paasdag naar de amazone haven gegaan om 10-45 waren we daar 

er stond een aardigen wind en de donkeren wolken kwamen steeds 

dichter bij in de vorm van hagel en nog een paar klappen omweer. ook 

dat nog zij ik tegen peter we zijn gaan staan bij het strandje bij laag water 

we hebben daar ongeveer 2 uurtjes gestaan zonder een tik te zien in pakken 

en richting het hek waar we wel eens meer zitten ongeveer 100 meter bij het 

hek van daan. maar ook dat werd niks het water was aan het op komen dan 

vang je vaak wel een visje maar niks we hadden nog een uurtje te gaan en 

peter ging naar het hek toe met een hengel ik moet toch wat doen ik wil niet 

zonder vis thuis komen dat is me noot overkomen peter is echt een door zetter 

en ja hoor hij ving zijn vis ik had geen zin meer om daar naar toe te gaan.peter 

ving zelf nog zes vissen bij elkaar allemaal steenbolken toch nog vis voor hem 

ik zelf ving een erg klein botje en een krap,het was niet best zo wel met het weer 

als de vis.volgenden keer maar beter 



 

groetjes jack feijtel #1154. 

  

  

Medevissers, 

  

Vandaag, zondag 23 maart, met Teus naar de Waterweg getogen. Gevist van 16.00 tot 19.00 uur. Over 

de vangst kan ik kort zijn 5 mini botten en een 30+bot. 

Zeer zuur weer , koude handen, loopneus en tegen onze gewoonte in vroeg gestopt met vissen. 

Martin #256 

  

Zoals eerder vermeld ben ik woensdag 19 maart  naar de pier van HvH geweest. Doordat er een dikke 

NW-wind stond kon de helft van de pier niet gebruikt worden voor het bissen door het overwaaiende 

schuim en het overspattende water vanaf de Noordzee kant. Het beschutte deel achter het duin en het 

strand was dan ook drukker dan normaal, met als gevolg veel in elkaar lopende lijnen ondanks dat de 

vissers elkaar goed de ruimte gaven. De meeste zijn bekenden  en houden rekening met elkaar. Met 

twee hengels tegelijk vissen gaf vaak narigheid dus ben ik uiteindelijk maar met één hengel verder 

gegaan. Vanaf twee uur voor het hoge water begon de vis goed te bijten en werden links en rechts 

leuke gullen gevangen. Ik zelf had er vijf, waarvan maar 2 aan de maat. 

Mijn overgebleven aas weggegeven, omdat het vissen voor mij t/m Pasen voorbij is ivm andere 

verplichtingen. In ieder geval zullen we na de feestdagen de gul weer gaan belagen. 

Groeten Rob#50  



  

Dinsdagavond met 50 piertjes en wat oude kweekzagers in het Calandkanaal wezen vissen, zomaar 

effe een paar uurtjes. De vangsten waren niet slecht, geen aantallen maar wel mooie maatse vis. een 5 

tal maatse wijtingen en 2 gullen 1x 50 cm en 1x 53 cm. Ook nog de nodige vastlopers gehad met 

lijnbreuk tot gevolg. Nog even met het lichte hengeltje tussen de oesters en de keien gevist en daar nog 

een botervisje van 13 cm van tussen gepeuterd heb. 

grt Erik #331 

  

Wat ons in het weekeinde niet lukte in de Amazonehaven en de Dintelhaven (met 10 hengels 

slechts  één bot), gebeurt zomaar vlak bij huis in de Waterweg. Koos#147, Bjorn#152, Cor#186, 

Bas#1109 en ondergetekende slaagden er niet in om met het aas van een gecancellde boottrip Vrijdag 

jl. vis te vinden in het Europoortgebied. Maar daar stonden wij niet alleen gezien de overige 

vangstberichten. Met het overgebleven aas zijn Cor en Rob vandaag 18 maart maar naar de Waterweg 

gegaan bij de Stena Lijn, omdat daar altijd wel een visje te verschalken is. Drie uur voor het HW 

lekker met de wind in de rug en veel zon de pieren en zagers te water gelaten. Cor begon al goed,  met 

de eerste en tweede worp gelijk al 2 gulletjes, niet groot maar er zat dus vis. Vlak voor het HW was er 

weer leven bij Cor en zowaar werd de eerste tong van 2008 geland en wat voor een: 40 cm! Hier werd 

ik helemaal niet goed van bij mijn nul score. Gelukkig pakte ik even later ook een klein gulletje die 

weer retour te water ging. 

Om nog meer zout in de wonde te wrijven pakte Cor nog even voor het naar huis gaan een mooie 

dikke Gul van bijna 55 cm. Ja die dagen moet je ook mee maken, maar het was hem dik gegund. We 

hebben een prachtige dag gehad met een paar spetters  en lekkere temperatuur. Morgen maar weer 

even kijken op de pier van HvH wat toch mijn favoriete stek blijft. 

 



 

 



 

Groet, Rob#50 

  

zondag wezen vissen met peter in de amazone haven,regen en nog eens regen 

we wilden toch graag gaan we waren niet alleen daar later kwam er toch veel 

meer vissers er bij een wedstrijd denk ik zij ik tegen peter.peter kreeg al gauw 

een vlinken tik op zijn top bij de eerste worp al een gulletje zo dat gaat lekker 

zij ik tegen peter,we hadden 150 leeglopers bij ons dus kom maar op.maar het 

bleef zeker 3 uuren stil zonder maar een tikje het water was al hoog dus goeden 

hoop maar het werd niks meer hier we zijn naar het hek gegaan om daar nog maar 

eens te proberen we hadden nog aas zat en het was pas 11 uur gauw alles er weer 

in vol goeden moet maar weer.peter zijn hengel lag maar net in en ja hoor weer een 

mooie gulletje was de klos,ik zag nog niks en peter gooit weer in en het was gelijk weer 

raak bij hem een wijting een kleintje die was nog niet groot genoeg voor de pan. 

de regen was minder geworden en de wedstrijd vissers waren ook weg gegaan. 

het was nu 12 uur we zijden tegen elkaar nog een half uurtje en dan maar in pakken 

nu kreeg ik een tik op mijn top maar het werd niks.toen we in gingen pakken werd het 

droog en de wind viel ook nog eens weg gauw alles in de auto.en weer naar bergschenhoek 

toe.groetjes en de volgende keer maar beter 



 

 jack feijtel #1154. 

  

  

Afgelopen vrijdagavond weer eens lekker relaxd gevist samen met mijn broer in de waterweg, het was 

bijna windstil en er werd geen regen verwacht. De vooruitzichten waren dus goed. 

Gevist van hoog tot laag water. De vangst bestond uit 12 gullen waarvan 7 om mee te nemen en 2 

mooie grote botten. Al met al dus lekker gevist met als leuke bijvangst op één van de gullen, een 

rivierprik van 12cm. 

  

Gevist met afhouders, jojo en dwarrellijnen,ze beten overal op. 

  

Brat en Mogli 

  

gisteren 15-3-2008 besloot ik toch maar te gaan vissen ff snel naar super catch in sint willebrord 

gereden om wat mooie pieren en zagers te halen bakkie koffie gedronken en op naar de water kant had 

besloten naar de amazone haven te rijden daar aangekomen stonden er nog wat meer vissers ik mijn 

spullen uit gepakt en hop de onderlijnen te  water ja hoor vrij snel al beet een mooie schar en ze bleven 

goed bijten maar was wel veel klein spul dat zwemt weer had 8 mooie leuke scharren gevangen die 

zijn natuurlijk mee naar huis gegaan toch een leuke zaterdag gehad 



 

 

groetjes martijn uit sint willebrord hou de lijntjes strak    

  

Medevissers, 



Hier weer een berichtje uit Apeldoorn. Afgelopen vrijdag avond (14-3-08) weer eens richting het 

zuidwesten van Ned. geweest. Eerst een vrachtje opgehaald in R"dam en daarna bij Avicentra in 

Monster (perfecte) pieren opgehaald. Eerst even op strand bij HvH gekeken (was eigenlijk de 

bedoeling om hier te gaan vissen, na die westenstorm van afgelopen woensdag(w 9)). Toch even bij de 

waterweg gaan kijken (had ook hier de spullen voor meegenomen met name veel lood), was afgelopen 

dgn redelijk gul gevangen en eindelijk van een redelijk formaat. Toch maar aan de WW gaan zitten 

vissen, vlakbij het ponton (de oude steensteiger). Eeste (pendulum)worp met jojo om 18.10 was 

meteen raak: leuke gul erop tot halverwege: los van de haak. 

Tot (met name) HW (19.56u) redelijk wat beet maar een aantal onderweg toch los, en ook degene die 

ik wel ving hadden de haak maar net voorin de lip zitten. Zelfs grotere haken opgezet maar ook dat 

hielp niet. Misschien had een tandemsysteem wel geholpen? Ook nog een echte kneiter erop gehad 

notabene tot vlak voor de kant maar toen ook die los van de haak. Al met al een heerlijke avond gehad 

met uiteindelijk (naast de loslaters en 1 verspeelde aan de bodem) 1 mooie bot, 1 gulletje van 32cm, 1 

van 43 en 1 van 51cm. Gevist tot 22.15 (aas op). Maar 1 keer vastgezeten (met vis) , ook wel een keer 

lekker om mee te maken in de waterweg!  

  

Groetjes, 

Rik 

  

vandaag zaterdag.wezen vissen op de grevelingen.weer de haven van scharredyke op de kop van de 

haven gestaan.net als verleden week samen met myn broer geweest.de hengels klaar gemaakt en dan 

meppen maar.het duurde niet lang de eerste wyting lag al op de kant.maar toen gebeurde het ik 

had  een hengel met een lange dwarrel lyn ui liggen .een klap er op ik dacht dat moet zeker een duiker 

wezen.maar er zat beweging in  na zeker 5 minuten had ik er een op de kant liggen dat was een tarbot 

van 57 cm.myn dag was natuurlyk niet meer kapot te krygen.einde van de dag hebben we de schade op 

getelt 14 wytingen 7 platters en natuurlyk myn tarbot.super dag met heel goed weer . 

groeten jos en emiel.vangzeeeeeeeee. 

  

Op vrijdagavond 14 maart 2008 (natuurlijk met vismaat Jan Overbeeke) meegedaan aan de derde van 

in totaal zes viswedstrijden georganiseerd door Eef Hoek Hengelsport uit Ouddorp. Rond 18.15 uur 

verzameld bij Eef en na een bakkie koffie onze nummers 18 en 19 getrokken en vervolgens richting 

stek “De Noordbout” bij Zierikzee. Als aas hadden we nog wat halfdode zagers over van onze vistrip 

van afgelopen zaterdag met de ms Theo. Daarnaast had Jan ’s middags nog wat superverse en grote 

pieren gestoken. Aan het aas zou het dus niet moeten liggen??? 

Eenmaal op de stek aangekomen, op het gemak de ene hengel (K2 Blue Metal) opgetuigd en voorzien 

van een onderlijn met lange dwarrellijnen, vlijmscherpe haken maat 6 en deze keer geen kralen en/of 

andere toeters en bellen. De laatste keer was dit namelijk niet zo’n succes. Om exact 20.00 uur werd 

het startschot gegeven en werden 20 onderlijnen richting Zeelandbrug te water gelaten. Voor de 

verandering deze keer niet ver weg, maar dicht onder de kant geprobeerd. De rest van de avond lekker 

genoten van heerlijk windstil en droog weer en een betoverende sterrenhemel, want de vis was niet 

thuis. Ik heb slechts één puitaaltje van 22 cm. gevangen en Jan helemaal niets. De winnaar van deze 

avond had 3 visjes, maar het merendeel van de deelnemers had niets. Zelfs supercrack Eelco wist geen 

enkel visje op de kant te krijgen. Gelet daarop was mijn ene mini-visje dus nog niet eens zo slecht. Om 

24.00 uur was de wedstrijd afgelopen. Nadat we nog even hebben nagekletst met onze medevissers, 

teruggereden richting Goeree-Overflakkee. Thuis snel een borrel met een shaggie en natuurlijk mijn 



molen afgespoeld met lauw water. Vervolgens rond 02.00 uur moe maar voldaan naast moeder de 

vrouw neergevleid. Ondanks de tegenvallende vangsten, toch een bijzonder leuke en héél gezellige 

avond gehad. Dit laatste mede omdat Marco en Leon nog eventjes kwamen buurten. Zij waren toch in 

de buurt, omdat de wedstrijd van See-Fish was afgelast i.v.m. te weinig deelnemers. Eef, bedankt voor 

de organisatie en tot oktober, want dan staat de vierde wedstrijd op het programma.  

De hartelijke (vis)groeten, Kees Overweel. 

  

De geplande boottrip ging afgelopen woensdag niet door vanwege beaufort 10. Dondermiddag daarom 

maar weer eens vanaf de kant gevist, vanaf een uur of 1600 tot 2000 in het Calandkanaal samen met 

Adrie #520. Het eerste uur was het heel rustig maar toen de stroming er in kwam diende zich wat 

wijting, veelal onder de maat, en wat botten aan. Het was allemaal niet zo wild en het werd derhalve 

een heel ontspannen sessie. 

Bert #487   

  

Afgelopen week twee keer gevist in de waterweg, maar het was niet veel. In totaal 5 gulletjes waarvan 

één uitschieter van 55cm en een maatste wijting. 

Het weer zat ook niet mee, want vissen met windkracht 7 op de zij is ook geen aanrader. gelukkig 

zaten er meerdere vissers dus was het wel gezellig. Zij vingen ook niks dus er was tijd genoeg om 

lekker te converseren over van alles en nog wat. Hopelijk wordt het weer wat rustiger zodat er weer 

eens fatsoenlijk gevist kan worden. 

  

Brat 

  

Zondag 9-3-2008 naar de Nieuwe Waterweg gereden tegenover de Stena Line, gevist van 20:30uur tot 

2:30uur.Het begon al slecht met mij,2x ingeworpen en meteen me lood kwijt dus kon ik meteen 

beginnen met knopen. Toen ik er eindelijk m`n spul in had liggen,ging me maat opdraaien. Vismaat 

Ad kreeg tijdens het indraaien het idee dat ie een plastic zak aan de lijn had,maar dat leek toch op iets 

heel anders toen het op de kant lag,een mooie dikke gul van 50+.Deze vis had ook geen teken van beet 

gegeven,wat je toch wel verwacht van dit formaat. Deze gevangen tijdens afgaand tij,daarna ook met 

opkomen water geen beet meer gezien. Gelukkig maar 2x vastgezeten ! We dachten dat het erger zou 

zijn met afgaand tij. Gevist met pieren,zagers en mesheften,maar alles bleef gewoon aan de 

haak,daardoor zeer weinig aas gebruikt en dus veel over. Verder helder weer en weinig last van de 

wind gehad Daarna weer 165Km naar huis en vlug het bed in. 

Binnenkort maar weer eens proberen. 

  

Bonkende toppen gewenst! De Brabanders Ad en Johan 

  

Hier weer eens een berichtje  na lang niet vanaf de kant te zijn wezen vissen.  Zaterdag maar weer eens 

geprobeerd, daar het vanuit het oosten toch wel een onderneming is. Eerst een plekje gezocht daar de 

berichten niet denderend waren gekozen voor de Amazonehaven mede gezien de wind verwachting. Ik 

kan er kort over zijn. Wel wat vis gevangen tijdens opkomend water. Allen echter van het formaat 



guppie’s. Wat mij opviel was dat als het gaat stromen door scheeps verplaatsingen (schroefwater) je de 

hengels er beter uit kunt halen omdat je anders gegarandeerd vast komt te zitten. Ik heb in mijn 

omgeving de diverse lijntjes zien verspelen. Terwijl ik er anders geen last van had. Dit kan ook 

overigens ook liggen aan de plek waar je zit. Tevens ook de diverse onderlijntjes later weer opgevist. 

Gr John #99 

  

hier een vangst bericht van rene en martin robert en erik ,zijn zaterdag met zijn vieren naar beerkanaal 

geweest van 10 tot 12 uur erg slecht heel weinig beet wat hier wel anders is geweest ,hierna naar de 

waterweg geweest hier lekker gestaan en leuk gevangen alleen gul niet groot maar wel leuk hadden er 

met zijn vieren 15 van rond de 35 a 40 cm de grotere vissen 4 stuks verspeelt aan de kant gewoon een 

lekkere dag . 

  

afgelopen zaterdag 8-2-2008 besloten jan en ik (martijn) te gaan vissen in het calandcanaal eerst ff 

snel naar supercatch hengelsport gereden in sint willebrord om pieren te halen jeetje wat een mooie 

pieren en een mooie zaak heeft hij daar weg gezet maar ja ons pieren gepakt en ons bakkie koffie op 

wij naar het calandcanaal daar aan gekomen stonden er nog 2 vissers wij ons spullen uit gepakt en 

rond half 2 ging de eerste hengel te water 5min later de tweede na z'n 15min kreeg jan een mooie klap 

op zijn hengel en ja hoor een gul van 44 cm toen bij mij was een mini wijting we hebben lekker gevist 

veel aan beten gehad en we hebben een leuk visje gevangen gevist van 13:30 tot18:30 totaal 5 mooi 

gullen tussen de 40a50cm 6 leuke steenbolken 2 mooie wijtings en 3 mooie scharren de rest was veel 

klein spul maar toch een geslaagde missie veel vis plezier nog toe gewenst groetjes jan en martijn uit 

sint willebrord 

  

  

afgelopen zaterdagavond met zoontje en zijn vriendje wezen vissen aan de amazonehaven. 

heel de avond beet meest kleine vis deze konden retour,maar ook nog een tiental botten kunnen 

vangen eveneens retour . 

heb toch een dertig stuks maatse vis mee kunnen nemen 2 gulletjes div leuke wijtingen en 2 hele grote 

bolken en 1 mooie schol. 

  

mvg anton 

  

  

Donderdag 6 maart 2008 

Met Toine en Harrie vanuit Limburg een visdagje gepland aan de zoute plas. Vanwege de stevige 

zuidwesten wind in overleg gekozen voor een stek aan de PPGB. 

Rond 17.00 uur stonden we op het strandje naast de Stenen Glooiing, met de wind lekker in de rug. Er 

was verder niemand aan het vissen. 

Hengels opgetuigd en de haken beaasd. Oei, komen we wel toe met 100 pieren de man? Ze waren van 

een zeer klein formaat, maar daar kan de winkelier niet over worden aangesproken, die moet ook maar 



afwachten wat hij geleverd krijgt. Gelukkig had ik zelf nog 2 extra porties zagers bijgekocht voor het 

noodgeval en Harrie had een bakje kleine sardines bij zich. 

Tijdens het licht dan maar op een hengel 2 haken beaasd met 1 piertje en de andere hengel 2 haken 

met een halve zager. 

Het bleek op de stek niet erg diep te zijn, maar we hadden geen zin om te verkassen. 

Tot het donker enkele zwakke tikjes, die meestal niet doorzetten. Toen het volledig donker werd 

kregen we meer beet, we visten van hoog naar laag. Enkele minigulletjes, een paar wijtinkjes en botjes 

dienden zich aan. Opeens maakte mijn top enkele rustig zwiepende bewegingen, waarna de lijn slap 

viel. Aanslaan en hangen!!! Het voelde behoorlijk zwaar. Als het haakje (maatje 4) maar genoeg vlees 

had gepakt! 

Heel rustig drillend kwam de vis naar de kant. Gelukkig waren hier geen steile kleiranden en met een 

iets grotere golf, sleurde ik hem met het water, de kant op. Op de kant was de vis al los. Een mooie gul 

van dik 60 cm. mocht mee naar huis. 

We hadden  lekker gevist,  en om 22.30 uur zijn we dan toch nog tevreden huiswaarts gegaan. 

Oh ja, alles gevangen op pieren en op stukjes sardine, op de zagers geen stoot! 

 



 

Peter Gerits. 

  

  

vandaag zaterdag 6 maart.naar de grevelingen geweest weer naar de super stek.scharredyke haven.op 

de kop van de haven hooft gestaan.het was weer bal.binnen 10 minuten lag de eerste platvis in de 

emmer een schol van 43 cm de hele dag vis gevangen 26 wytingen de kleinste was 32 cm en de 

grootste dik over de 40 cm.en daar by nog 9 platters.een hoop wind maar dat mag de pret niet 

drukken.het is daar wel een end gooien  maar het loont wel de moeite.wat een super stek daar.ben er 

nou twee keer geweest. en dan over twee keer dik zestig vissen naar huis gaat is dit niet 

verkeert.groeten allemaal en vangzeeeee. 

  

  

Vanmiddag, vrijdag 7 maart, een middagje gevist bij Maassluis. Helaas helemaal niets gevangen. Ook 

bij de andere vissers in de buurt kwam er, op een botje of klein gulletje na, niets naar boven. Volgende 

keer beter. Groet Huut  

  

  

Vandaag Dinsdag 4-03-08 ben ik een poosje op de waterweg wezen vissen, ik zou op de Grevelingen 

gaan maar wat tand problemen verhinderde 

me om mee te gaan. 



De vangsten vielen vandaag zwaar tegen, 4 kleine gulletjes en een bolk waren mijn deel met 2 hengels 

en 5 uur vissen. 

Als dit zaterdagavond ook zo slecht is, hoop ik toch op de stenen glooiing te mogen vissen. 

Maar dat horen we nog wel. 

Arjan #8 

  

Vandaag zaterdag 1 maart helaas geen dag om lekker gullen te meppen op het zuiderhavenhoofd. Wel 

leuk om mooie plaatjes te schieten. 

Na een storm is het meestal wel lekker vangen hier. 

  

groet maurice #1095 

 

 

Vandaag zaterdag 1 maart helaas geen dag om lekker gullen te meppen op het zuiderhavenhoofd. Wel 

leuk om mooie plaatjes te schieten. 

Na een storm is het meestal wel lekker vangen hier. 



  

groet maurice #1095 

  

Donderdag heerlijk gevist in de Amazone .....met het D.Team. 

  

De vangsten vielen niet tegen veel klein spul maar ook mooie wijtingen en schar  van formaat . 

Graham had zijn zoon en een vriend bij zich en ook zij  wisten div. vissen te haken . 

Bram was weer op dreef en viste elke keer een triplet naar boven ,ik was blij dat het geen wedstrijd 

was ,anders had ik het na kijken hahaha ... 



  

 

Ricardo #119   

  

28 feb gaan vissen in de europoort. Na vorige week leuk te hebben gevangen pakte het nu anders uit. 

Precies op de zelfde plek wel 10 maal vast gezeten, terwijl de vorige keer ik geen loodje verspeeld 



heb. 1 gulletje gevangen en een voor mijn gevoel mega gul verspeeld door breuk in de haaklijn. Het 

was een prachtige rustige avond, dus toch lekker staan vissen. 

 Groeten Ed #1137 

  

Eindelijk weer eens vis!!! 

 Op donderdagavond 28 februari 2008 met maatje Jan Overbeeke gevist op een nieuwe stek aan het 

Calandkanaal. Onze laatste vissessies waren niet echt succesvol, dus ga je zoeken naar andere stekken, 

betere (?) vistechnieken, enz. Na enig zoeken rond 18.00 uur aangekomen bij het Calandkanaal. Eerst 

op het gemak de hengels opgetuigd en een bakkie gedaan. Het was tenslotte pas rond 19.30 uur hoog 

water en over het algemeen wordt er vanaf dan pas leuk gevangen. De onderlijnen, bestaande uit 

bezemafhouders, haakje 4 en wat lichtgevende kralen en één lange dwarrellijn met haak 1/0, voorzien 

van de nodige sappige pieren en kweekzagers aan het zilte nat toevertrouwd. Al heel de eerste 

aanbeten die ook verzilverd konden worden. Soms twee of drie tegelijk, maar jammer genoeg 

voornamelijk ondermaatse wijting en steenbolk. Maar toch …, en verademing gelet op onze laatste 

enigszins tegenvallende resultaten.  Bij het invallen van de duisternis werden de aanbeten echter een 

stuk minder en hebben we onze tactiek wat aangepast. Ver weg was er namelijk niets meer te halen, 

dus dan maar vlak onder de kant op zo’n 30 à 40 meter. En met succes, want de aanbeten kwamen 

weer terug. Dit is zo doorgegaan tot ongeveer 22.30 uur toen we huiswaarts zijn gekeerd. 

De eindstand: Jan en ik allebei zo’n 20 à 25 wijtingen en steenbolken p.p., waarvan het merendeel 

jammer genoeg net ondermaats was, met als uitschieter een 35+ wijting en een gulletje van circa 45 

cm. Een heerlijk droge avond met nauwelijks wind en geen onderlijnen verspeeld. Zeker voor 

herhaling vatbaar!!! Volgende week zaterdag lekker een dagje vissen met de jongens van Zeevissport 

op de Grevelingen. Hopelijk een mooi portie maatse wijting of misschien zelfs een mega-tarbot … Ik 

houd jullie op de hoogte. 

 De hartelijke (vis)groeten, Kees Overweel. 

  

vandaag 28-2 wezen vissen bij de grevelingen van de kant.had het van de week gelezen dat daar goed 

gevangen werd.had wel ff mijn twijfels ben bij de haven van scharredijke geweest op de punt.het 

eerste uurtje niets maar toen begonnen ze toch te bijten.uiteindelijk 15 mooie wijtingen en 6 platte.kijk 

daar ga je voor weg.nog bedankt voor de tip jos. 

  

groeten emiel 

  

Medevissers 

Gisteren woensdag 27 febr met een buurjongentje(10 jr) naar de Amazonehaven getogen. 

Daar het bekende, tot schemer/donker niets en toen de ene aanbeet naar de andere. 

Niet zoveel gevangen als de vorige 2 keren, maar toch 37 stuks in 2 1/2 uur tijd met ieder een hengel. 

De kleine gooide ongeveer 15 meter, maar dat maakt op die stek niet uit. Hij ving toch nog 11 vissen 

waarvan enkele mooie botten vlak onder de kant. De vangst bestond uit gulletjes, bot, schar, wijting en 

natuurlijk de onvermijdelijke steenbolk.Een mooie gul, aan het gebonk te voelen, door noncelance 



vespeeld. Ik was te beroerd om uit mijn stoel te komen met ophalen, resultaat gul tussen de stenen en 

haaklijnbreuk. 

Voor mij weer de laatste keer op deze stek, is wel een keer leuk maar na drie keer op die stek vissen 

met twee sessies van 100+ (meest kleine vis)geloof ik het daar wel weer. Ik wacht weer op de paling 

en tong. 

het is wel ideaal om daar te vissen met kinderen. 

  

Martin #256 

  

Gisteren met mijn broertje gaan vissen bij Maassluis. De wind was aanzienlijk harder dan verwacht en 

stond ook nog eens uit een hoek, dat up-tide gooien en de gewenste afstand halen bijna onmogelijk 

was. De stroming was daarbij ook nog eens extra hard door de ZW wind. Door het nodige vuil was het 

vrijwel onmogelijk te vissen tot de stroom er een beetje uit ging. Vanaf 18.30u (19.00u hoog) kon er 

eindelijk normaal gevist worden en landde ik al snel een gulletje van zo’n 30 cm. Daarna was het bij 

mijn broertje raak, een iets kleiner gulletje. Direct daarna kreeg ik een mooie aanbeet, maar 

halverwege schoot de vis los. Opnieuw ingegooid en direct weer een felle, harde aanbeet (mooie 

doorbuiger). Dit voelde beter aan, een gulletje van 51cm. Daarna door ons beiden nog een paar 30-ers 

gevangen en een steenbolk. Rond 19.30u, na nog de nodige losschieters, weer een snoeiharde aanbeet, 

waarbij mijn hengel bijna uit de steun werd getrokken. Na een lekker gevecht landde ik een gul van 53 

cm. Een leuke avond gehad, ondanks de tegenvallende kou en veel wind, toch nog leuk gevangen. 

Opvallend was wel dat de vangsten wegvielen naarmate de stroom toenam. 

 Vang ze! 

Rick Veraar #259 

  

  

afgelopen zondag naar de grevelingen geweest.we dachten we doen eens gek.de hengels in de auto en 

op weg naar de grevelingen.ik zri nog tegen myn broer ik zie er nooit kantvissers.maar ja niet 

geschoten is altyd mis.by scharredyke haven de auto geparkeert en op weg naar een stekkie.die vonden 

wy.de hengels uit de foudraal en knallen kwartier verder tikken op de top ik zei tegen myn broer zal 

tog geen duiker wezen.maar nee wyting zal wel een toevals treffer wezen geluk.om het verhaal af te 

maken.een kostelyke dag.met vis 25 wytingen 3 schollen.je weet wel waar we zondag weer naar 

toegaan.grevelingen.groeten en vangzeeeeeeeee 

  

maandag 25-02 even wezen vissen op scheveningen hoog water s'middags om 5 uur ik was er om 

kwart over 5 en gelijk de lijntjes ingegooid om half 7 de eerste beet en in een half uur 8 torretjes 

natuurlijk zwemmen ze weer ik sta altijd verbaasd te kijken wat er toch bij sommige vissers ????????? 

in de tas meegaat gevist tot half 10 met als resultaat ruim 20 visjes waarvan de grootste 48 cm er 

gingen er een paar mee die geslikt of de maat hadden alles bij elkaar heerlijk gevist met veel beet en 

veel missers 

groeten ton vreeburg koudekerk a/d rijn   

  



Medevissers 

Vandaag, zondag 24 februari gevist van laag tot over hoog. Nu eens niet voor een stek vlak bij zee 

gekozen, maar ongeveer 30 km landinwaarts onze paling/tongstek opgezocht. Door het vreemde weer 

had ik het idee dat er misschien wel een hele vroege tong of paling te vangen was. De krokussen en 

narcissen zijn er ook al toch? 

Maar de tong en paling nog niet, hoewel de eerste vorig jaar eind maart uit het water werd getrokken. 

Wel 8 botten en een gul van 50 cm. Lekker relaxt zitten vissen zonder krabben. Om 19.30 uur de boel 

opgeruimd i.v.m. de regen. 

Martin #256 

  

  

Zaterdag 23 februari toch weer de hengel gepakt en richting de waterweg gegaan. Aangezien er weinig 

waterafvoer is van bovenaf heb ik een plekje gezocht stroomwaarts richting Rotterdam, eigenlijk meer 

in de buurt van Vlaardingen. Leuke stek en je zit daar bijna niet vast. Normaal gesproken is dit een 

goeie tongstek. Mijn neefje Leon zou in eerste instantie ook meegaan maar hij had zijn hengel ergens 

anders laten staan en kon daarom niet komen. Snappen jullie het nog...? Maar goed, snel zo'n 4 uur 

voor het hoge water pieren opgehaald bij Rinus (Eagle Hengelsport) en richting waterweg gegaan. Er 

stond toch nog een aardig windje. De vangsten waren dit keer beduidend minder dan vorige week. 2 

kleine ondermaatse gulletjes en een losschieter totaan hoogwater. Na HW ging het toch nog een uurtje 

los (zoals zo vaak na springtij). Ik heb 3 aanbeten gehad. De 1ste en 2de waren weer losschieters, 

balen. Maar bij de 3de keer waren de goden mij weer gunstig gezind en kon ik een gul landen van 

53cm. Als iemand nog tips heeft over hoe een losschieter te voorkomen zijn deze altijd welkom. 

 

Gegroet Damian #954 



  

  

vrijdag 22 februari wederom wezen vissen in de de Dintelhaven. het weer werkte ons niet mee een 

windkracht 7 in de rug, daardoor een hoop beten niet kunnen waarnemen. we hebben tch nog met z,n 

tweeen 4 mooie botten kunnen  

vangen. beter dan de vorige keer. MVG jasper pieters  

  

  

Met een windkracht 7 in de voorspelling, ging vrijdag 22 februari mijn wekelijkse Blue Whale trip dus 

niet door. Jammer, want de laatste weken zat er zoveel gul op de wrakken dat je ze zowat nog met een 

onderbroek kon vangen. Vandaag dus niet vissen met de shad, maar sinds hele lange tijd weer eens de 

k2 uit het stof gehaald en samen met mijn ´bloedbroeder´ Sjaak #2 naar de papegaaienbek gereden. 

Allebei vissend met 1 hengel waren we die stek snel zat, elke trek was `vast`, ik ook 1x met een 

bonkende gul eraan. Na 4x vastlopen daar weggegaan en doorgereden naar een stek die ik 1,5 jaar 

geleden heb ontdekt, vissend in zeer diep water in de middle of nowhere. 

We vingen daar eerst alleen kleine visjes, wijting en steenbolk. Toen we onze onderlijnen wat 

aerodynamischer maakten, en zodoende verder konden gooien, dienden de gullen zich aan. We hadden 

het goed naar ons zin, mooie relaxte stek die nauwelijks of nooit bevist wordt en goeie vangsten, 

buiten dat waren we al zo lang niet samen wezen vissen dat er heel wat bijgepraat moest worden, we 

hebben erg gelachen todat......!!! De schemer erin kwam en daarmee de ratten !!!! Naast elkaar in het 

gras zittend, sprong er plots een rat op mijn rug die meteen doorsprong op Sjaaks arm, 

gatverdegater....!!!! 

Meteen alles ingepakt en weggegaan, we hadden niet zo´n trek in deze Hitchcock-film!!! Lekker 

vangen is leuk, maar niet op deze manier! 

Daar gaan we vanaf nu dus alleen nog overdag naartoe, of ´s avonds mochten we een Jack-Russel 

terrier bij ons hebben, hehehe  

Goeie vangsten allemaal 

gr Leon#1 

  

Woensdag 20 februari 2008 de laatste mooie dag van een periode van bijna 10 windstille dagen. De 

boot kwam niet in aanmerking vanwege de hangende zeedamp. Maar die dag moest ik dus wel 

benutten en dan maar van de kant, hoewel de berichten niet uitnodigend waren. Ben 2 uur voor het 

hoge water de pier van HvH opgereden en daar stond het al zwart van de sportvissers. Uiteraard was 

mijn "vaste stek" dik bezet, maar geen nood, de pier is 2 KM lang en als je de goede plekken weet kan 

je vrijwel overal zonder materiaal verlies goed vissen. Na 15 minuten kwam Koos#147 mij 

vergezellen. We hebben heerlijk gestaan daar en ik kreeg weer deskundige uitleg over ieder schip dat 

voorbij kwam. Na een poosje kwam Cor#186 ook nog even buurten, maar zonder hengels. Tussen al 

de verhalen door ving ik nog 3 kleine gulletjes en één bot. Koos hield het bij 1 gulletje en 1 bolk. Niet 

veel , maar verder hebben wij ook helemaal niets zien vangen bij onze buren , ook niet door de 

"verre"-gooiers. Een uur na HW hebben wij ingepakt. Dit keer dus geen foto´s, ook geen sfeer foto 

want die staan er al genoeg op deze link. Ook als je weinig vangt blijf ik vissen leuk vinden. Het 

ultieme "visgevoel" dat wij allemaal delen. 

Tot de volgende keer, Rob#50 



  

  

Hi Chris from Herkingen NL 

  

Tuesday 12 feb PPGB, 7 codling, 40 two 60 cm, one cod 72 cm.[at 72 cm cannot be called a codling] 

Wednesday 20 feb PPGB 5 codling 50/60 cm, both times two hrs before high tide until 2 hrs over high 

water.The larger fish were cought before high water and over 120 mrt from the beach, retreive is 

somtimes difficult, just keep the pressure on the line and donnot jerk or you will lose everything. 

Great site pity i cannot jion your club. 

Chris Banham UK 

  

  

hallo ik peter en marvin mijn zoon van 14 zijn afgelopen zondag wezen vissen op het ponton bij hoek 

van holland bij het vispaleis ( eettent ) 

maar het ponton zelf was voor ons ook een vispaleis we hebben van 0800 tm 1530 uur gevist 

s,morgens was het nog barkoud maar naarmate de dag vorderde 

werd het alsmaar lekkerder ,lekker in de volle voorjaarszon, en wat nog het mooiste was we vingen 

ook nog vis ! wat wel eens anders is geweest 

samen vingen we 13 gulletjes de kleintjes hebben we weer laten zwemmen maar de mooie maatjes 

50cm werden de volgende dag heerlijke lekkerbekjes 

en mijn zoon is nu helemaal wild van zeevissen en wil nu elk weekend naar de waterweg wat ikzelf 

ook zeker niet erg vindt 

al met al een zeer geslaagde dag en voor herhaling vatbaar 

 



 

groetjes van een trouwe bezoeker van jullie site 

  

  

Met een portie overgebleven pieren van de wrakkentocht van Albert Lensink#229 van af gelopen 

woensdag ben in donderdag 14 februari naar het strand geweest in ´s Gravenzande. Prachtig gestaan 

daar met het lage water op een "Westlandshoofd", samen met een andere plaatselijke visser. Uit de 

verhalen van deze man hoorde ik al dat het niet veel zou worden. Een enkele tor en dat was al. Ik heb 

inderdaad niets gezien. Ver gegooid , vlak bij resultaat nul komma nul. Maar deze dagen moet je ook 

meemaken. Zaterdag ochtend het laatste restje aas opgemaakt op de pier van HvH met hetzelfde 

resultaat. De mannen die extreem ver konden gooien die vingen gul , maar dat is voor mij niet 

weggelegd helaas. Volgende keer beter. 



 

Hartelijke groet Rob#50 

  

Gisteren na de wedstrijd maar even aas opgehaald en ergens anders wel een visje proberen te vangen... 

Wat tijdens de wedstrijd minder (lees NIET) wou lukken. 

En ik mag zeggen dat we daarin wel geslaagd zijn. We hebben verschillende plekken aangedaan 

waaronder Beerkanaal en Caland. Danny en ik hadden samen zo'n 40 wijtingen, gulletjes, bolken en 

grondels. De maat van de vis was zoals te verwachten weer iets te klein, maar het zonnetje maakte 

veel goed. 

Dus nogmaals alle vissers die ons aas hebben geschonken weer zeer vriendelijk bedankt!! 

  

Groetjes Jeroen #302 en Danny #1060 

  

Hallo heren eurovissers, 

Als eerste ik ben Guus Bekkers en woon in Dirksland. Ik kijk vaak op jullie site over de vangsten in de 

europoort, getijden enz. Dit is mijn eerste keer dat ik wat wil melden want afgelopen zondag middag 

17-02-2008 om ongeveer 14.30 bij afgaand water ving ik een (wat ik denk het is maar niet zeker weet 

een zeeforel is) zeeforel van 49 cm en 975 gram wat ik zelf wel uniek vond namelijk nog nooit een 

gevangen. Ik ving hem in de nieuwe waterweg op de landtong van rozenburg en dan nog ver voor de 

waterkering waar de nieuwe waterweg kan worden afgesloten. 

Groeten Guus Bekkers 

  



  

ben een zondag vroeg naar de amazonehaven 

gegaan met mijn vrouw zij was net terug uit het ziekenhuis dus er op uit zij bleef wel in de auto 

ze is slecht te been haar knieen dus lekker dicht 

bij het water zo.ik was er alleen nog dus naar het hek 

in gooien had nog zagers over van het wrak vissen waren nog aardig goed en had wat pieren gehad 

van peter mijn dank nog ik kreeg al gauw beet een 

gulletje was het gevolg.het water kwam ook op en er waren nu meer vissers gekomen het wachten was 

op een volgenden beet weer een klein gulletje,later 

nog een heel klein steenbolkje en nog twee krabben ben om een uur of 1 weer weg gegaan 

het was niet best maar het weer was echt lekker 

 

groetjes jack feijtel #1154. 

  

  

Vangstbericht van Zondag 17 februari. 

 Zondagmorgen gingen mijn man en ik naar de Dintelhaven om een lekker botje te vangen. Om 07.40 

uur kwamen wij aan op onze favoriete stek, daar zagen wij iemand lopen die een parcours uit aan het 

zetten was.  Het bleek iemand te zijn van de Eurovissers de een wedstrijd aan het uitzetten was. Wij 

zijn netjes 15 meter verder gaan zitten dan het laatste nummer.  Wij hebben gevist van 08.00 tot 13.15 



uur, mijn man ving 18 botjes en een grote steenbolk. De grootste was zelfs 43 cm, ook een grote 

steenbolk van 42 cm en de rest allemaal zo tussen de 13 en die 43 cm. Omdat wij zelf altijd een 

“wedstrijdje” houden tussen ons beiden won mijn man met overmacht. Hij had 6 meter en 11 cm aan 

vis. Ik zelf had er niet zoveel, mijn teller bleef op 1 meter en 29 cm staan. Een goede vriend van ons 

was nog naast ons komen staan en die had in twee uur tijd ook bijna al mijn man in gehaald en ging 

naar huis om 12 uur met meer dan 4 meter aan vis en dat in 2 uur tijd. Maar ja je kan vissen of je kan 

het niet zei hij. 

Wij kregen ook nog een broodje worst aangeboden door iemand van het café de Pubb, ik had netjes 

gezegd dat wij geen lid waren maar hij zei “De Eurovissers zijn een gastvrije ploeg welke openstaan 

voor alle andere sportvissers, ongeacht leeftijd, kleur of ambitie`s” 

Nou dank je wel Eurovissers…. 

Lenie 

  

  

Zaterdagavond staan vissen in het Calankanaal, met drie man. 

We waren aan de vroege kant en hebben eerst staan vissen met een stuk afgaand water; 

heerlijk weer, lekker zonnetje en de zwakke wind schuin in de rug. Het was snel raak met de eerste 

tikken op de top. Allemaal maatse wijting en een aantal verdwaalde torretjes. 

Plots een keiharde klap op de top, en tijdens het binnenhalen kreeg ik erg veel weerstand. 

Maar net voor de kant verspeelde ik deze onwijze grote gul (?) achter de keien. Da's balen... 

Het werd intussen donker en het water kwam snel op. En de aanbeten werden minder... 

Totaan hoog water weinig aktie, en pas met afgaand water weer staan vangen. 

Resultaat van de avond; totaal ruim 50 stuks, hoofdzakelijk wijting en steenbolk en een 

paar kleine gulletjes van rond de 30 cm. En dit alles hoofdzakelijk met afgaand water. 

Viel achteraf een beetje tegen. Een week ervoor had ik op dezelfde plek, er ruim 20 in m'n uppie,  

waarvan alles gul was van gemiddeld 30 cm met uitschieters tot de 50 cm. 

Maar ja, er is niets zo onvoorspelbaar als vissen. 

  

De visgroeten van Robin! 

  

Zaterdag ochtend om 11 uur met vismaat martin  cq schoonvader richting avicentra gereden om even 

wat aas op te pikken ,om vervolgens onze weg richting zoutelande (zeeland ) bij het kustlicht  te 

vervolgen ,eenmaal aangekomen bleek het nog steeds afgaand water te zijn niet ideal maar goed we 

gaan wel zien ,na het aas richting de vaargeul te hebben gegooid duur het niet lang voor de eerste vis 

op de kant lag ,ondermaats wel te verstaan ,een wijting die weer mocht gaan zwemmen,we hebben 

gevist van 14:00 uur tot 19:45  ieder een 12 tal visjes,gul ,schar ,wijting ,bot,zeebaarsjes,,meun  echt 

van alles wat ,het was gewoon een top dag kwa vis en weer 



 

 



 

 

  

groetjes   erwin 

  

  

Zaterdagochtend 16/2 vroeg opgestaan om om 3 uur voor hoogwater te beginnen met vissen ergens 

aan de waterweg. Ik had op deze stek voor het laatst gevist in oktober, toen met success en ik vroeg 

mij af of het mij vandaag weer zou lukken. Samen met mijn neefje Leon stonden we om 7.30 uur de 

hengels op te tuigen. We hebben alletwee gevist met 1 hengel met een lange wapperlijn en haakmaat 



5/0 met als aas dikke pieren van Eagle Hengelsport. Na een aantal minigulletjes gevangen te hebben 

zag ik serieuze klappen op mijn hengeltop. Na rustig ingehaald te hebben kwam ik erachter dat ik mijn 

gullenkantrecord heb verbeterd met 1cm. De gul mat 54cm. Triest maar waar. We hebben tot ongeveer 

14.00 uur gevist met tot ver na HW aanbeten mogen registreren. Veel vis gevangen maar bijna 

allemaal ondermaats. Mijn neefje kon zijn eerste gul ooit landen( 42cm) en had helaas nog 2 

losschieters, jammer voor hem want het zag er allemaal groots uit. Al met al heerlijk in het zonnetje 

gestaan en met een verbrande kop huiswaarts gekeerd. 

 

Gegroet Damian #954 

  

  

Hallo Eurovissers, 

  

Hierbij nog een verlate visvangst 

  

10 februari wezen vissen in de nieuwe waterweg op de rode ponton (kant Rozenburg) 

Matige vangst 

paar ondermaatse gullen en een paar botten en circa 3 grote gullen 

  



 

 

  

groeten van Dick B uit Hellevoetsluis 

(slapend EV-lid) 

  



  

Vrijdagavond 15 februari 2008 met vismaat Jan Overbeeke meegedaan aan de tweede van in totaal zes 

viswedstrijden georganiseerd door Eef Hoek Hengelsport. Rond 18.00 uur verzameld in Ouddorp en 

na een bakkie koffie onze nummers getrokken (nrs. 9 en 10), het aas (prima pieren en kweekzagers) 

meegenomen en vervolgens richting Maasvlakte. Deze avond was gekozen voor onze favoriete stek, te 

weten het Beerkanaal. Een goede keuze, want er stond een redelijk harde oostenwind en dan sta je in 

het Beerkanaal lekker met de wind in de rug. 

Toen we aankwamen, moesten we nog even wachten want de nummers waren nog niet uitgezet. Ideaal 

dus om nog een bakkie te doen. Uiteindelijk plaatsgenomen tegenover de rode boei. Hoewel wij wat 

andere ervaringen hebben, zou dit volgens insiders de beste stek aan het Beerkanaal moeten zijn? 

Om 20.00 uur lanceerde ik mijn onderlijn, voorzien van twee rode bezemafhouders, haak 4, 

lichtgevende kralen, én een dwarrellijn met haak 1, richting PPGB. Al vrij snel werd er links en rechts 

van mij het eerste visje geland. Bij mij bleef het echter verdacht stil. Misschien nog verder gooien of 

toch dichtbij, misschien een andere onderlijn zonder kralen en grotere of kleinere haken? De hele 

avond van alles geprobeerd, maar zonder resultaat. Opvallend was wel dat met name wat dichter onder 

de kant er regelmatig een beetje werd geregistreerd, maar de vis niet op de kant kwam. Micro-wijting 

en steenbolk misschien? 

Direct links van mij stond Eelco die wel met de regelmaat van de klok een visje wist te landen. Geluk, 

betere stek, ander materiaal, ander aas of gewoon een betere visser? In ieder geval heb ik kennis 

kunnen maken met zijn “party-smoker”. M.i. een goed alternatief voor het roken van shag, want met 

die koude oostenwind had ik toch de nodige moeite om een fatsoenlijk sigaretje te rollen. 

Jan stond rechts van mij en had ook regelmatig een beetje. Na een uurtje of twee wist hij toch de nul 

weg te werken met een scharretje van zo’n 25 cm. Om 24.00 uur was de wedstrijd afgelopen. Omdat 

ik nog niet helemaal hersteld ben van rugklachten en een griepje, niet te lang nagekletst, maar snel de 

warme auto in en enigszins teleurgesteld teruggereden naar Menheerse. Ondanks de slechte vangsten 

(slechter kan eigenlijk niet), toch een leuke en gezellige avond gehad. Ook de tweede wedstrijd zit er 

voor ons op met wederom een tegenvallend resultaat. 

Nogmaals de eindstand: Jan 1 scharretje van 25 cm. en ik niks, nada, noppes!!! Op enkele 

uitzonderingen na, waren de vangsten niet echt om over naar huis te schrijven. In ieder geval weer 

geen top-3 notering. Volgende keer dan maar …? 



  



 

Eef, bedankt voor de prima organisatie, nog gefeliciteerd met je verjaardag en tot de volgende keer!!! 

  

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

  



zo nachtdienst klaar ff lekker vissen ben maandag avond wezen vissen met mijn vader we zaten op een 

heerlijk stekkie na ff gezocht te hebben, en begonnen meteen maar die super mooie pieren die ruud 

van hengelsport zuidland een uurtje daarvoor nog uit het zand had gestoken;op onze onderlijnen te 

monteren.het was bjna meteen raak en bleef zo doorgaan tot 01:15 en was het tijd om naar huis te gaan 

met als vangst een 17 tal bolken varieerend van 15 tot 40 cm en 4 leuke gulletjes van 40 tot 45cm alles 

lekker teruggezet en en terug naar huis om de volgende dag het aas op te maken met een collega .de 

volgende dag bij aankomst zat me collega eral en konden we meteen beginnen met als vangst om 

00:30 een mooie bolk van 45 cm een gulletje van 30 cm en gestopt met tellen bij 25 bolkjes en 

puitaaltjes bleef maar klapperen die hengel . 

Al met al twee leuke dagen gehad. 

groetjes de vissers door wind en weer 

  

  

dinsdag 12 februari vertrokken om 3 uur richting scheveningen zuiderhavenhoofd prachtig weer en 

een glad zeetje met 100 pieren aan de slag 2 hengels met dwarrellijnen nan ong 1 meter tot half zeven 

geen stootje daarna regelmatig wat tik ( jes ) op de toppen  het was om 1800 uur hoog dus het tij was 

goed gevist tot half 10 met als resultaat 14 torretjes waarvan alles op 2 na weer zwemt ( geslikt ) ook 

kreeg ik nog bezoek van een zeehond die op zoek was naar een maaltje vis toch lekker gevist en 

ontspannen weer naar huis 

  groeten ton vreeburg 

  

  

Vanwege het mooie weer besloot ik zaterdag 9 september maar weer eens aan de Waterweg (ter 

hoogte van Maassluis) te gaan vissen. Gedurende de gehele middag aanbeten gehad. Het eerste 

gulletje al na 5 minuten gevangen. Totale vangst: 1 steenbolk en 7 gullen, waarvan 1 van 50 cm en 1 

van 52 cm. Wat me opviel, was dat de collega vissers vrijwel niets vingen. Misschien dat mijn aas 

(pieren en mesheften) vandaag de juiste keuze was. 

 Groetjes, Richard van Beusichem.   

  

  

zaterdag 9 febr. met 2 man vanaf 18:30 uur  aan de ppgb staan vissen, waar nog een plekje vrij was 

tussen een eenzame visser en een groep surinaamse medevissers. Erg wild was het in het begin niet 

maar toch werd er regelmatig een babyvisje op het droge gehaald en ook het lood van de eenzame 

visser werd regelmatig door ons op het droge getrokken.De goede man zat 70 meter verderop,maar 

gooide zodanig schuin in dat wij vissend op 30 meter uit de kant toch over zijn lijn heengooiden.Ook 

nadat we hem verteld hadden dat de vis hier vlak langs de kant zit en hij beter de felle lamp die het 

hele strand verlichtte uit kon doen bleef hij op de oude manier vissen. 

Nadat de goede man en zijn lamp later op de avond verdwenen waren waagde zich steeds meer vis 

langs de kant en werden ze ook wat groter, zo kwamen er zelfs een paar maatse wijtingen en een 

maatse gul op de kant ook de steenbolk en kleine zeebaarsjes waren ruim vertegenwoordigd omdat 

iedere worp weer vis opleverde waren we helaas te snel door ons aas heen en keerden vroeger dan 

normaal weer huiswaarts. 



  

visgroeten van danny 

  

  

Vandaag, zondag 10 februari, werd werd ik door een fel zonnetje gewekt uit mijn winterslaap en nadat 

ik mijn appartement had uitgemest, pakte ik mijn visspullen en een pak ingevroren mesheften en reed 

naar de Maasvlakte. Daar aangekomen kreeg ik van een collega visser een restant pieren in mijn 

handen geduwd waarvoor mijn dank. Na de eerste keer ingooien liep ik terug met mijn hengel in de 

hand naar de steun en hij lag nog geen 10 seconden of de top stond al te rammelen. Ik dacht: "Nee hè, 

toch zeker niet elke ingooi meteen beet zeker!" want ik kwam eigenlijk voor een beetje rust om van 

het lekkere weer te genieten. Het was een klein gulletje. Gelukkig werd dit geen trend ik kreeg ik mijn 

gezochte rust. Een half uur later ving ik een steenbolk. Daarna was het weer heerlijk stil, tot aan 

hoogwater, toen waren de serieuze gullen aan het azen geslagen want ik kreeg een paar stevige 

klappen op de top. De eerste twee keer schoot de haak tijdens het drillen los, dat was hard balen want 

beide keren voelde het aan als een mooie vis. De derde voelde het zwaarste aan en die zwom zich 

tussen de stenen vast op zo'm 15 m uit de kant. Ik heb 'm 5 minuten gegeven om zich los te zwemmen 

maar daar was hij te lui voor. Tja, toen zat er niets anders op dan touwtrekken met lijnbreuk als 

gevolg. Nog harder balen en mijn spullen ingepakt en naar huis gereden. De zon was toch bijna onder. 

Conclusie: het Fingerspitzengefühl laat nog even op zich wachten, gul moet je nog sneller 

binnendraaien dan zeebaars. Hopelijk is het komend weekend ook mooi weer en kan ik mij 

revancheren. 

  

Groeten, 

  

Michiel #164 

  

Zaterdag, de 9e, gaan staan in het Calandkanaal. 

Perfect weer, een zwakke wind uit het Zuid-oosten en een 

lekker zonnetje. De vangsten waren redelijk goed; een 20-tal 

waarvan bijna alle kleine gulletjes waren. Slechts één maatste wijting 

Vier uitschieters; gulletjes tot boven de 40 cm. De rest zwemt weer. 

Gevist t.m. hoog water en met pieren, 3 haaks paternoster met afhouders. 

  

de visgroeten van Robin 

  

  

Woensdag 6 februari samen met Ferry (het Hellevoetse gevaar!) wezen vissen op de Maasvlakte. 

Helaas kon mijn vismaatje Kees vanwege rugklachten niet mee. Jammer Kees! Hopelijk volgende 

week wel present bij de viswedstrijd van Eef Hoek! 

We waren om 17,00 uur op de Maasvlakte en ik moet zeggen ik heb heerlijk gevist! Dit was te danken 

aan de leuke stek!, je daar weinig onderlijnen verspeeld, het weer goed was!! en het een stek is waar je 

altijd diverse soorten vis vangt. Zo ook vanavond. 

  



Ik had gekozen voor 1 onderlijn met 2 lange dwarrellijnen en haakje 2, en 1 onderlijn met 2 stalen 

afhouders  en een dwarrellijn vlak boven het lood. De laatste bleek het beste te vangen. 

Ferry draaide bij zijn eerste ophaal direct 2 vissen boven, een steenbolk en een torretje. Beiden wel te 

klein maar een goed begin! Ik moest even op de eerste vis wachten maar daarna ging het lopen. Elke 

inworp actie op de hengel en er zaten leuke gulletjes-torretjes bij. Wel allemaal ondermaats maar toch 

leuk om te vangen. 

Ik heb in totaal 12 torretjes (gulletjes) gevangen waarvan een stuk of 4 rond de 33 cm. Daarnaast nog 3 

wijtingen  waarvan 1 wijting 32 cm lang was! zo groot had ik ze van de kant nog niet gevangen, 3 

steenbolken en 1 .... dradige meun van ca. 22 cm. Niet slecht voor een avondje vissen. 

Ook Ferry was goed op dreef! Zeker in het begin ging hij als een speer maar later op de avond ging het 

tempo er bij Ferry er wat uit. Ferry besloot toen maar om er een paar pilsjes bij te pakken en zodoende 

hebben we de avond op een passende manier afgesloten. 

Om 21.30 uur hielden we het voor gezien en zijn we tevreden huiswaarts gekeerd.    

Rest mij nog jullie veel visplezier toe te wensen en wellicht tot ziens aan de waterkant.  

  

De hartelijke visgroeten van Jan Overbeeke 

  

  

 woensdag 6 februari 2008 

Locatie: Dintelhaven 

 Op woensdag  6 februari 2008 van 09:00-14:00 uur gevist in de Dintelhaven samen met mijn collega 

John #99. De NPSB organiseerde aldaar een wedstrijd. 28 deelnemers visten zich het schompes om 

alles wat maar vinnen had uit het water te tillen. De vangst was bedroevend slecht. Zo slecht heb ik 

een viswedstrijd nog niet zien eindigen qua vangstresultaten. Er werd van alles geprobeerd; diverse 

soorten aas aanbieden, ver weg dicht bij vissen etc. Niets mocht baten. Na het eindsignaal bleken 

slechts 4 vissers ieder één visje uit het water te hebben gehengeld. 2 botten en 2 wijtingen was het 

dagtotaal. Zowel John #99 als ikzelf mochten slecht een enkele aanbeet aanschouwen tijdens de gehele 

vis-sessie. Maar goed, we zijn weer lekker een dagje op pad geweest. Er was voor iedere deelnemer 

een prijs beschikbaar. De nummers 1 t/m 4 stonden in ieder geval vast en konden hun keuze maken uit 

de beschikbare prijzen. De plaatsen 5 t/m 28 zijn per loting bepaald. Leuk was in ieder geval dat de 

winnaar iemand was die nog nooit aan zee had gevist. 

Richard #1082 

  

  

Vangstbericht van Zaterdag 2 februari 

  

Al een tijdje stond deze dag gepland, maar de storm leek er weer roet in te gaan gooien en zelfs een 

grote bulkcarrier was vastgelopen aan het begin van de maasvlakte. 

Maar gelukkig nam de wind wat af en uit een zuidelijke richting 4/5 vonden we een mooie stek aan de 

papegaaienbek. 



Was er al een tijdje niet geweest maar tjonge wat is het daar veranderd! 

De stranden zijn nagenoeg weg, bij vloed moet er een toevlucht genomen worden op een nieuwe 

geasfalteerde dijk in plaats van de mooie zandduinen en bredere stranden die ook met vloed bevisbaar 

waren. 

Maar goed de stekken  zijn onverminderd aanwezig en het was er ook druk met vissers. Wij waren met 

3 man Marco en een debutant Frederik. 

 

Tegen de klok van 18.00 aangekomen op de stek, hengels optuigen en gooien maar! 

Iedereen startte met een 3 haaks Paternoster en een jojo. 

Halverwege zijn de jojo's vervangen door een 2e Paternoster want er is 1 torretje op gevangen. 

Op de Paternosters kwamen met enige regelmaat leuke aanbeten. 

Frederik ging het snelst van start met vissen vangen en bleef de hele tijd op ons uitlopen! 

Beginnersgeluk of? 

Toen het tij er goed in kwam was er voor mij niet meer te vissen, elke inworp resulteerde in een 

vastloper en dan gaat de lol er wel van af. 

 
Frederik had nog een heel klein telescoop hengeltje bij zich, gooi die maar weg zeiden wij "ervaren" 

vissers nog, daar heb je hier helemaal niets aan. 

Jochie eigenwijs gooit om toch in, piertje eraan klein loodje 20 meter uit de kant 

resultaat 3 torretjes en een soort grondeltje. 

Mijn maat gooide zijn Paternoster ook onderhands in het water en ook dit leverde weer torretjes op. 

De hele avond hadden wij vol over de vis staan gooien, hopende op een mooie gul die er niet was. 

 

Beginnersgeluk of? ja misschien wel beginnersgeluk maar wij ervaren vissers hebben ons niet 

aangepast naar de omstandigheden en bleven hopen met 2 hengels op die ene leuke gul, slimmer was 

geweest om ook 1 hengel onder de kant te gooien. 

Zo zie maar weer je bent nooit te oud om te leren! 

Eindstand: 

Ik zelf : 4 visjes 



Marco : 5 visjes 

Frederik op zijn eerste zoute avontuur 15 vissen, we zijn erin gegaan met boter en suiker! 

 

Maar een prima sessie gehad met veel lol en daar gaat het tenslotte om! 

  

Hou ze haaks! 

Eric 

  

gisteren 3-2-2008 ik en peter zijn in de amazonehaven wezen vissen er was een wedstrijd 

bezig,dus ver naar achteren toe.we waren daar toen het net hoog water aan het woorden was.het weer 

was niet slecht alleen die wind maar die hadden we in de rug dus ver gooien maar.over de vangs kan ik 

kort zijn 1 gulletje en 2 wijting en deze vis zie foto van peter.echt slecht was het 

onze buurman bij het hek deed het wel goed.zondag gaan we wrak vissen daar kijk ik naar uit wand 

het is de eerste keer voor mijn peter heb het al veel keren meer gedaan kan ik daar nog veel van leren. 

 

groetjes allenmaal jack feijtel #1154 

  

  

zaterdag 2 februari wezen vissen aan de Dintelhaven. we hebben zitten vissen van half 10 tot half 2. de 

gene met wie ik mee was had 2 botten, ik zelf heb geen beetje gezien. volgende keer beter. 

 

M.V.G. jasper 



 

 

Woensdagavond 30-1 nog even restant pieren op wezen maken van de gullenmeeting van afgelopen 

zaterdag. Samen Graham en Gilles. Gevist met laatste stuk opkomend en een stukje afgaand tij aan de 

Noordzeeweg in Rozenburg. Wat opviel was dat er weinig ondermaatse vis werd gevangen met als 

uitschieter een mooie dikke gul van ruim 60 cm. De vis die we vingen was met het opkomende tij na 

het keren van het tij vielen de aanbeten totaal weg. 

  

Grt Erik #331 

  

  

Hoi collega's, ik had dus het zelfde idee als Rob # 50 om nog wat aas op te maken van de 

gullenmeeting van afgelopen zaterdag. 

Maandagavond vroeg op pad richting de waterweg. Ik had natuurlijk ook gehoord dat er een gulletje te 

vangen was, dus naar m'n vaste stek aan de noordzijde van de waterweg. 

  

Om 18:00 uur aangekomen en de boel geïnstalleerd het duurde even voor er beet kwam maar dat 

gebeurde toch. 

  

De eerste beet direct verzilverd met een gulletje van 52 cm, vervolgens duurde het weer even tot dat de 

stroming van het opkomende water eruit was, vanaf dat moment geen seconde meer rust gehad. 

  

Met twee hengels continu bezig geweest met als eindresultaat 5 vissen. Dat lijkt natuurlijk niet zoveel, 

maar ik heb evenveel "lossers" gehad, en na elke vangst maar ook "losser" moest ik opnieuw knopen. 



Zodra er vis aan zat en die een beetje richting het droge kwam kon ik steeds niet voorkomen om het 

zooitje over de keien te trekken ondanks het hoge water. Het resultaat was steeds 

een gehavende onderlijn en moest ik weer knopen.   

Ondanks de "lossers" en het geknoop in m'n eentje toch veel plezier gehad.   

O ja tip, doe er een stukkie franse tap bij, dat werkt! 

 

  

Tot aan de waterkant!  

# 121 Jos 

  

dinsdag om 1600 uur vertrokken richting havenhoofd scheveningen samen met m'n dochter gevist tot 

half 10 met hoog water om 20.00 uur de vangst totaal 12 gulletjes waarvan de meeste weer zwemmen 

leuk was wel dat we er beiden 6 hadden en die meid had de grootste ongeveer 40 cm opvallend is wel 

dat er vissers zijn die echt alles meenemen ook 15 cm jongens dit is echt te gek hoor als we zou vissen 

houd het een keer op gooi gewon terug dan heb je er over 2 jaar veel meer plezier en sport aan  

groeten ton vreeberg koudekerk a/d rijn 

  

  

Woensdag 30 Januari gevist op de Noordelijke Havenhoofd te Scheveningen. 

In eerste instantie zouden we vissen op de grevelingen vanuit zijn bootje. Dus Om 6 uur oppad gegaan 

naar Zeeland om vervolgens weer terug te rijden naar Den Haag. 



De harde wind maakte het onmogelijk om aldaar te vissen. 

Vanaf het het havenhoofd werden de P.S.P ers (Paddy,s super pieren) rond tien uur het zilte water in 

gezwiept. 

Veel aanbeten en heel veel klein spul aan de haak. 

Slechts de vissen die het niet gered hadden zijn de emer in gegaan . De hele kleuterklas aan gul zat 

voor de kust. 

Waar blijven die grote jongens !!!!!!!! 

Wil ik nog even vermelden dat Paddy hengelsport verhuist is naar een nieuwe winkel in Voorburg. 

Ziet er super uit is drie keer zo groot en heeft nu best een redelijk ruim arsortiment zeespullen en zeer 

goed aas kan je wel zeggen. 

  

Afz Rick en Renee 

  

ben van daag vroeg weg gegaan om te gaan vissen in de amazonehaven. ik was er net voor het hoog 

water 

was om 6-30.gauw in gooien de hengel lag er maar net in en ja hoor gelijk raak op de zagers steenbolk 

ik kwam haas niet aan mijn ander hengel toe echt 

een gekken huis dat ging door tot het ligt begon te woorden en mijn aas was haas ook al op ik had 

maar een onsje zagers bij mijn ik had 15 vissen 1 gulletje en 1 bot was ook goed aan de maat en de 

rest was bolken 

en ik heb er een paar terug gezet. ik was er maar alleen ik heb geen ander visser gezien. 



 

groetjes jack feijtel uit bergschenhoek #1154de foto is gemaakt 

met mijn telefoon had mijn camera vergeten. 

  

  

Ben vandaag, maandag 28 januari naar de pier van HvH gegaan, om het verzamelde overgebleven aas 

(dank Koos en Timo) van de Gullenmeeting van zaterdag jl , samen met Theo#48 op te vissen. Het 

was een prachtige dag met een zwakke ZW-wind, waardoor het bijna voorjaar leek. Ik was er ca 4 uur 

voor het HW om 15:00 uur en Theo kwam na zijn werk om 16:00 uur de pier oplopen. In het begin 

was het alleen maar torren en steenbolk, maar toen het donker werd ca één uur voor het HW was het 

Bingo. Theo pakte twee mooie gullen 60-plus en ik had er eentje van 65 cm, (thuis nagemeten). Al 

met al een hele leuke middag gehad en meer gul gezien dan tijdens de Gullenmeeting, ,maar ja de 

vangsten kan je niet afdwingen. Ben voorlopig weer even uitgevist ivm enkele medische onderzoeken, 

maar we houden de moed er in! 

  



 



 

 

  Hartelijke groeten Rob#50 

  

  



beste visvrienden 

  

zaterdag 26 jan. hebben we(jaap en koos)allebij een mitchell armada van 5 meter gekocht bij fish tales, 

natuurlijk zijn we de hengels gelijk gaan proberen in de waterweg . 

nadat we met de pont waren overgestoken hebben we een plekkie gevonden ongeveer 300 meter van 

de kering ,we visten van 1200 uur tot 22.00 uur de hengels bevallen goed we hadden 7 gulletjes uit de 

babykamer (het is vis toch) lekker terug gezet komen ze vanzelf weer tegen 

er kwam nog iemand langs om te vragen of we lood nodig hadden wel makkelijk ,al met al prima 

visdagje gehad 

 groeten vistse jaap en koos 

  

Vangstbericht zondag 27 januari 2008: 

  

Vandaag zijn wij (Marcel en Jos) weer eens gaan vissen op het Zuiderhavenhoofd van Scheveningen. 

De vooruitzichten waren niet echt best. Windkracht 6/7. Maar een dag niet gevist... Eerst pieren 

gehaald bij Albatros en toen vol goede moed richting de kop van het havenhoofd! Man, wat ging het 

tekeer vanmorgen rond 6.30 uur! We konden mooi achter de vuurtoren staan want er was nog 

niemand. We hebben hier 2 1/2 uur gevist zonder resultaat. Niet 1 aanbeet! Jos stelde vervolgens voor 

om recht op de kop te gaan staan en daar te proberen. Hij ving het eerste gulletje. Hierna zijn we toch 

verkast vanwege het goede gevoel wat wij op onze vertrouwde plek altijd hebben. Op 3/4 van het 

havenhoofd en dan richting het Noorderhavenhoofd ingooien. Hier was het erg goed. Vele gulletjes 

gevangen en 1 meuntje. De wind was ook een stuk minder en de zon liet zich zelfs zien! Uiteindelijk 

een stuk of 20 gulletjes gevangen (1 of 2 grotere) en 1 meun. Toch nog een lekkere dag gehad dus! 

  

Vang ze allemaal. 

  

Groeten uit Amersfoort van Jos en Marcel 

  

Hallo medevissers,  

Gisteren ( 22 januari ) een paar uurtjes gevist op een nieuwe stek in het Europoort gebied. Het was hier 

redelijk diep en mede door het mooie weer zag het er veelbelovend uit. Ik was er om 16.00 uur en 

hoopte dat met het vallen van de duisternis de grote wijtingen zich zouden melden. 1 minuut na de 

eerste inworp direct een leuke beet en dat leverde een wijting van ca. 23 cm op. Een redlijk begin. Ik 

viste met 1 hengel, de K2 blue metall, en die registreerde de aanbeten zeer goed. Dit ging zo een tijdje 

door maar de wijting bleef ondermaats. Elke worp had ik meerdere keren beet maar dit leverde niet 

altijd vis op. Waarschijnlijk was dit te wijten aan de te kleine ondermaatse wijting. Om een uur of 

17.30 werd het donker en ik dacht (hoopte) nu gaan de grote wijtingen massaal azen en is mijn emmer 

zo gevuld....maar dit gebeurde helaas niet. De wijting ging wel beter en massaler bijten maar de 

grootste was ca. 25 cm.  Pieren met lichtgevende kralen hadden de grootste vangkracht. Omdat de 

wijting te klein bleef ben ik om 18.30 uur huiswaarst gekeerd. 



Toch even lekker gevist in een heerlijk zonnetje met weinig wind en dat was de afgelopen weken wel 

anders! Volgende week nog een hengeltje uitgooien aan het Beerkanaal met mijn vismaatje Kees 

Overweel. Dit mede ter voorbereiding op de tweede viswedstrijd van Eef Hoek. We zijn in de eerste 

wedstrijd in de grauwe middenmoot geeindigd en dat willen we tweede wedstrijd beter doen!  rest mij 

nog jullie veel visplezier toe te wensen en tot ziens aan de waterkant.  

de hartelijke visgroeten van Jan Overbeeke 

  

Gisteren, met vreselijk takkeweer gevist op de dintelhaven. 

Ik had gehoord dat hier veel platvis zat, dus ben maar gericht op deze soort gaan vissen. 

In drie uurtjes tijd 10 botten en een wijting. Het klinkt wel redelijk maar de helft was ondermaats. 

Ik ben de laatste tijd druk bezig om stekken uit te proberen in de europoort. Heeft iemand tips over, 

waar en wanneer je het beste op een stek kan gaan vissen en op wat voor vis. 

zo ja zou je dat dan naar bratsmit@hotmail.com willen mailen zodat ik mijn visdagen wat beter in kan 

vullen. 

  

  

Brat 

  

19 januari gevist met pieren en mesheften op de ppgb. Lekker uit de wind, maar wel erg vochtig. 

Gevist met hoofdzakelijk afgaand water. Wel een leuke visdag gehad. Veel klein spul gevangen, 

rechtstreeks uit de peuterspeelzaal. Op een zelfgeknoopte lijn een paar flinke tikken gehad en ook met 

binnen draaien veel weerstand. Jammer dat de haak uiteindelijk in de vis bleef en van mijn lijn was. 

Volgende beter vastknopen dus… Mocht er iemand een grote gul vangen met een haak nr 2 nog in zijn 

bek, dan kan deze (de vis, haak mag je houden) bij mij afgeven. Totaal 10 wijtinkjes (3 boven 25 cm) 

9 Gul(letjes) (2 maatse, 1 te veel beschadigd dus ook mee) 1 zeebaarsje (ongeveer 15 cm)  

Groetjes Marc 

  

ben wezen vissen met me maat jo  en ik  (t vismenneke) 13-01 2008 

was niet veel, pas laat op de avond wat kleine gul gevangen 

de meeste zwemmen weer. 

maar wat ik hoorde en na wat overwegingen zijn we het eens de waterweg is 

 te zoet ( brak water) ik zelf weet al beter voorlopig geen gevis op de waterweg 

dadelijk in maart /april is weer de tijd om te vissen in de waterweg 

dan kunnen we weer van alles vangen 

de volgende keer zitten we in de havens 

welke weten we nog niet 

 wie nog wat tips heeft 

mailto:bratsmit@hotmail.com


is van harte welkom] 

mail even  naar vismenneke921@hotmail.com 

  

  

gr marcel en jo 

  

19-1-2008 hallo zeebonken van daag naar de amazonehaven geweest mijn buurman peter is mee 

gegaan.ik had nog wat aas over van een vrijdag ben 

toen ook wezen vissen met ms theo op de grevelingen 

leuk gevangen maar niet echt wilt nog wat pieren gehad van de ander vissers dus genoeg aas voor nog 

een vis sessie wel slecht weer van daag we kwamen om 14,00 aan er stonden nog meer vissers gauw 

alles 

er in richting water.peter lag maar net in of het was raak.wijting en gulletjes en ook schar bij mijn was 

het ook raak ook wijting wel klein en gulletjes peter kreeg 

geen kans om zijn ander hengel in te gooien het was 

goed raak ook bij mijn ik heb ze niet meer geteld zo veel er zat echt van alles bij ik had ook een schar 

een 

bot en peter had nog een kleine zeebaars te pakken 

de wind was gaan liggen maar de regen bleef neer vallen. 

we zijn er mee gestopt om 17 30 het was wel slecht wat het weer betref maar de vissen deden het best 

mailto:vismenneke921@hotmail.com


 

 



 

 

jack feijtel uit bergschenhoek nieuw lid#1154 

  

  



Vrijdagavond 18 januari 2008 met vismaat Jan Overbeeke meegedaan aan de eerste van in totaal zes 

viswedstrijden georganiseerd door (Eef) Hoek Hengelsport uit Ouddorp. Rond 18.30 uur verzameld bij 

Eef en na een bakkie koffie ons nummer getrokken en vervolgens richting Rijnmondgebied. Wegens 

het slechte weer en de harde zuidwestenwind is gekozen voor een stek langs de Waterweg in plaats 

van het Beerkanaal. Eenmaal aangekomen, eerst de nodige moed verzameld, want het leek wel of het 

hier op de vlakte nog meer regende en nog harder waaide. Uiteindelijk toch maar snel het vispak 

aangetrokken en naar onze stek (nrs. 5 en 6). Om exact 20.00 uur werden zo’n 25 onderlijnen, 

voorzien van allerlei “geheime” toeters en bellen, richting Maassluis gelanceerd. Al vrij snel wist ik 

een doublet te landen, bestaande uit een botje en een mini-gulletje. Dat beloofde dus veel goeds. 

Echter, het tegendeel was waar. De volgende twee uur zo’n 7 onderlijnen en 3 voorslagen verspeeld en 

géén vis. Het laatste uur daarom maar een ander plaatsje opgezocht en hier nog slechts twee mini-

botjes weten te vangen. Jan had overigens al eerder een andere plaats opgezocht, want hij had de eerste 

draaien al de nodige onderlijnen verspeeld. Om 24.00 uur was de wedstrijd afgelopen. Nadat we nog 

even hebben nagekletst met onze medevissers, snel de warme en droge auto ingedoken en 

teruggereden richting Goeree-Overflakkee. Thuis vanzelfsprekend gelijk mijn materiaal afgespoeld 

met lauw water en rond 02.00 uur moe maar voldaan de koffer ingedoken. 

Ondanks de harde wind en regen, toch een leuke en gezellige avond gehad. De eerste wedstrijd zit er 

voor ons op met een enigszins tegenvallend resultaat. De eindstand: Jan 2 gulletjes en 2 botjes, en ik 1 

gulletje en 3 botjes. Gelet op de verhalen van de andere aanwezige vissers, zijn wij met deze aantallen 

zeker niet in de top-3 geëindigd. Eef, bedankt voor de prima organisatie en tot de volgende keer!!!  

De hartelijke (vis)groeten, Kees Overweel. 

  

Hier weer een berichtje vanuit Apeldoorn. Afgelopen woensdagavond (16-01-08) naar het strand van 

HvH geweest. In de vorige nacht nog zuid 9! maar de wind zou snel afnemen (en deed dat ook), om 

donderdag weer aan te trekken tot zuid 7. Hoogwater om ong. 21.00u dus een mooi tij voor dat strand. 

Eerst even gekeken bij de Waterweg, stond 1 man op het grasveldje net naast het ponton (de oude 

plaats van de "steensteiger") Had niet veel te melden, even bij hem blijven staan maar geen leven. Hij 

kwam uit Den Haag en had ook al tevergeefs op het havenhoofd van Scheveningen gestaan, alleen 

maar klein spul. Wat is dat toch deze winter, waar zijn de fatsoenlijke vissen? Om 18.10u mijn 1e 

worp op het strand. Net zoals de vorige keer (paar weken geleden) meteen al beet en vis(jes). 

Gigantische brandingsgolven door de sterke wind van de laatste dagen (weken!), prachtig. Vorige keer 

was het meer wijting dan gulletjes. Nu alleen maar gulletjes (alles tussen 23 en 28 cm) en totaal geen 

wijting meer. Ook het vosje (zie mijn vorige berichtje) heb ik niet gezien, al had hij (of zij) ook niet 

echt bij me kunnen komen want ik kon op de (nieuw aan het ontstane) zandbank blijven staan met 

mijn spullen (op een verhoogd 'binnenwater visplateau'). Heerlijke avond gehad, gevist tot 21.45u en 

weer tot het einde veel beet en vis. Totale buit 15 gulletjes waarvan er 12 weer kunnen groeien en er 3 

mee gingen voor de pan (haak te ver geslikt).Nog even naar de waterweg gereden om te kijken hoe het 

bij de Hagenees was, hij had een lamp bij zich en wilde toch wel even blijven zitten. Er zat neimand 

meer, dat zegt mij genoeg........  

Hoop binnenkort weer een keer op de Noordpier van IJmuiden te kunnen vissen, vanuit Apeldoorn 

dichterbij dan HVH, moet de wind wel een keer een beetje gaan liggen. 

Visgroetjes, 

Rik  

  

Gisteren, woensdagochtend, heb ik gevist met hoog tij aan de waterweg. Over de vangsten kan ik kort 

zijn: 1klein botje, 1 giga bot, 1 mega schol en een dikke gul. Niet veel vis maar genoeg om in de pan 



te leggen. Het weer zat ook mee met af en toe de zon die zich even liet zien,  dus het was voor mij een 

geslaagde visochtend. 

 Brat 

  

Beste Eurovissers, 

Dinsdag 15/01 vanuit het verre België richting Nieuwe Waterweg getrokken. Een stevig zuiderwindje 

(aheum........) was ons deel, maar ja gepland is gepland dus laten we ons door een beetje wind en wat 

regen niet doen hé! Omdat we daar nog zoveel moeten ontdekken,even geprobeerd om op laag water 

(12h30) in de Nieuwe Waterweg te vissen (de bedoeling was eigenlijk 's avonds het hoge tij te 

bevissen). Niet te doen vanwege de sterke stroom. Als bij de hemel gezonden kwamen we daar Arjan 

tegen, die ons de wijselijke raad gaf de Amazonehaven op te zoeken! Na een korte uitleg, hoe er te 

geraken, een kaart gekocht te hebben in het VVV kantoor te Oostvoorne, toch rond 17h00 in de 

Amazonehaven terecht gekomen. Gevist vanop het strandje, met een prachtig zicht op de bedrijvigheid 

tegenover ons. Hier staat de tijd duidelijk niet stil en ik moet zeggen dat het iets idyllisch geeft zo bij 

donker! Maar nu terug naar de vangsten. Vanaf de eerste worp was het meteen prijs, 2 kleine 

bolkjes..... We hebben gevist tot 21h30 met als resultaat zo'n 30 bolkjes, 5 kleine gulletjes en 7 kleine 

wijtinksjes. Alles is echter met de nodige zorg terug gezet wegens ondermaats en met de belofte van 

de vissen dat ze nog es zullen terugkomen binnen een jaar of 3 :-). 

Toch nog een leuke dag met amusement gehad en daar is het ons toch om te doen. bedankt voor de 

gouden tip en bij ons volgende bezoek stuur ik zeker en vast terug een vangstberichtje door! 

Groeten vanuit België. 

Ps:-maak jullie geen zorgen, we maken hier geen reclame voor jullie haven, kwestie dat jullie niet 

overspoeld worden door "ambetante" Belgen hé! 

  

Zondagmiddag 6-1-2008 

  

Amazonehaven bijna tegen het hek aan de rechterkant van de oprit vlak bij de ertsoverslag. Alhoewel 

geen Eurovisser lees ik de berichten altijd met veel genoegen en probeer dan ook in de keuze van de 

stekken hier voordeel mee te doen. (Hetgeen niet altijd lukt). Tijdens de binnenkomst van een grote 

containerboot van de MOL Lines gaat een van de twee hengels wel heel raar te keer.  Denk zelf dat de 

lijn wellicht onder de boot meegenomen wordt richting kade door deze moloch maar nadat de boot 

voorbij is en de laatste sleper ook over mijn lijn sjokt blijft toch de hengel raar staan klapperen. Snel 

inhalen maar waarbij het bonken een redelijk visje aangeeft.  Beneden voor de stenen komt er een 

redelijke rondvis in zicht. Denk dat het een gulletje is maar na het over de stenen heen rauzen blijkt het 

een hele leuke wijting te zijn. Wie zegt dat wijting alleen voor de poes is? Een hele mooie wijting zelfs 

die na het vangen precies een lengte van 42,5 cm op het meetlint aanwijst. Natuurlijk geen 

recordvangst maar was de grootste wijting vorig jaar niet een exemplaar van … 42 cm! 



  

Toch leuk om zo vroeg in het jaar zo’n exemplaar te vangen vanaf de kant in de Amazonehaven. 

Overigens was het helaas meteen wel de leukste vis van die dag. Zowel mijn vismaat als ook mijzelf 

vingen nog menige platvis en diverse kleine wijtingen en gulletjes. Helaas allemaal klein spul wat 

weer meteen  richting  de haven verdween.  Omdat s’middags de wind aanmerkelijk minder koud 

aanvoelde was het een prima vismiddag. Heb wel alles uitsluitend aan prima pieren van Wout van 

Leeuwen hengelsport gevangen. Nog bedankt Marcel 

 Groet , 

Ger de Haas 

  

  

  zondag 6 januari.. 

  

vandaag met mijn vismaatjes marcel en daan naar de dsm gereden kwamen er om 12.30 uur aan , 

14.00 uur hoog water. dus goede hoop,na alles ingereedheid te hebben gebracht hengels in en gelijk, 

kwamen de eerste tikken maar beten niet door . 

maar net na hoog water werd het bal. 

ik zelf henk#1147 was de eerste met vis al met al met elkaar 7 gulletjes gevangen waarvan de grootste 

35cm en 2 mooie wijtingen... 

dus zijn lekker bezig geweest zijn om 17.00 uur weer naar huis gegaan want toen kwam er vlink de 

stroming in en hadden gelijk vast lopers 



maar zijn weer lekker uigewaaid en een gezellige middag gehad!!!!!!! 

  

              groetjes henk# 1147 en marcel # 1140  en maatje daan 

  

  

  

Ben van dag naar de amazonehaven geweest 6/1/2008.ik was daar Om 9/30 er waren er meer daar ik 

visten bij de stenen kant het water Kwam op er zaten best wel veel mensen te vissen en het weer was 

Prima ik ving  er drie wijtings een schar ja wel en een klein gulletje ben Om drie uur er mee gestopt 

het was niet echt best maar er werd wel gevangen Ik ben geen lid nog komt nog denk ik ik heb het zee 

vissen weer eens op gepakt Ben zelf in hart en nieren een karper visser ,en snoeken doet ik ook erg 

graag Maar dit vindt ik weer mooie dat zee vissen voor al om deze 

groetjes jack feijtel uit bergschenhoek 

  

Hallo Eurovissers, 

  

Mijn eerste bericht als lid van de Eurovissers. 

Ik heb al wel eerder een bericht gestuurd maar nu echt als lid. 

Zaterdagavond met mijn zoon van 7 en vriendje naar de amazonehaven gereden. 

Op het strandje gevist en gevangen wat ik verwachtte. Een hoop klein spul. 

Vooral wijting en steenbolk. 

Voor de jongens leuk natuurlijk, veel beet. 

Maar er stonden nog 2 heren met hun zoontjes te vissen, dat werd dus keten op het strand en weinig 

vissen voor de jongens. 

Wel een leuke avond gehad en met de jongens slapend in de auto terug naar zoetermeer. 

  

Groeten Ed #1137 

  

2008..een voor ons helemaal nieuw jaar kwa vissen voor mij een nieuwe hengel (Spro Fast fwd S10). 

zaterdag 6 januari dan maar ff aas halen bij hans in maassluis daarna naar poortershaven gereden daar 

zat 1 man te vissen constant vast. 

Daarna naar de kering gegaan ook heel veel vastlopers maar veel beet geen vis door de te grote haken. 

na een paar keer inhalen toch nog een flinke tik op de hengel , een klein bolkje verder was het niks. 

nog even in Vlaardingen gekeken maar daar helemaal niks. 

  



Groetjes Marc en Nico 

  

Beste Medevissers, 

 

Wij, Martin en ik, hadden 2 sessies gepland deze kerstvakantie. De eerste na de kerst viel in duigen 

ivm buikgriep van ondergetekende.  

Leuk hoor, kerst vieren op de wc... 

De tweede was gepland op 2 januari, gestart om 15:00 uur tegenover de Stena, daar was de enige plek 

in de schaduw en volle bak wind in je bek, idiaal dus volgens Martin...Aas van Ahoy Hengelsport, 

pieren en zagers. Gevist met jojo, enkele haak 2/0 en 3/0, lijn ca. 70 cm. en weer (zoals een vorige 

keer, zelfde tij en plaats) zo ver mogelijk weg, nou ja, wat mogelijk was. Een dikke zes in je giechel is 

ook niet alles, maar wij zijn bikkels (en gek) en hebben de hele avond "kouwe klauwe" gehad. 

Wel harde aanbeten gehad, maar gewoon los?! Kleine haak, grote haak, wel scherp uiteraard, extra 

haak op de aaslijn, dubbele pieren, zagers, alles geprobeerd. Iemand ervaring? 

Voor de welverdiende afhaal chinees de bus maar even op het fietspad gezet en vanuit de achterklep 

gegeten. Prompt politie voorbij maar die kwam de auto niet uit, te koud waarschijnlijk? 

Trouwens, dat is beste chinees daar in Rozenburg, mag ook gezegd worden. 

Vangsten? Och, het was weer gezellig...Kleine gul, terug. Eén vijftiger en een schar. 2 Mannen uit 

Dordrecht nog aan aas geholpen, stonden verderop. 

Uiteindelijk om 23:00 uur naar huis. Pas bij Spijkenisse voelde ik mijn voeten weer... 

Alle rotzooi van ons en de omgeving (veel draad!) weer meegenomen. 

 

Volgende keer beter. 

 

Rolf en Martin 

  

  

4 januari, 

  

Tegen beter weten in naar het strandje van de amezonehaven gereden samen met mijn vader. 

Over de vangst kan ik kort zijn 14 visjes waarvan 1 steenbolk van 39 cm de rest maar niet over praten. 

Als gevangen aan 1 hengel waarmee ik in de vaargeul kon komen de andere hengels geen vis. Laten 

we maar zeggen dat het goed weer was om te vissen. 

  

Erik 

  

Donderdag 3 januari ’08 weer met zijn drieën vertrokken uit brabant. Ja het vissen daar blijft ons toch 

trekken. Eerst het aas op wezen halen bij avicentra in oostvoorne(super mooie pieren). Omdat we nog 

redelijk onbekend zijn met de stekken kregen we van Kees en een visser het advies om op het 

beerkanaal te gaan zitten,dit in verband met de wind ,na een korte route beschrijving zijn we 

vertrokken. Mannen bedankt. Daar aangekomen zaten er al verschillende te vissen dus zijn we maar 

aangesloten in de rij. Meteen al bij de eerste inworp kwam er al vis naar boven maar dat bestond 

vooral uit kleine gul en wijting. Rond elf uur kreeg ik (arno) een paar mooie klappen op mijn top en 

trok er een mooie gul uit van rond de 50 centimeter. Ieder van ons ving zijn visje maar het bleef aan de 



kleine kant, uitzondering een aantal scharre en een mooie schol. Het was voor ons weer een geslaagd 

dagje. 

Arno, John en Gerard 

  

Vandaag vrijdag 4 januari naar het beerkanal gereden met Hans 514 om te bezien of de gul daar wel te 

vangen is! 

En idd veel (echt veel) kleine gulletjes, maar geen boven de 40 cm gevangen dus alles retour. Verder 

nog een 10 tal wijtingen en bolken en enkele mooie scharren. voor ons de eerste sessie in het nieuwe 

jaar met een vervelend draaiend windje maar gelukkig niet echt koud. 

  

Groeten, Carlo 436 

  

Zo de kop is er weer af. Vanmorgen 2 Januari 2008 om 07:30 uur op de scooter gestapt naar mijn 

vaste stek op de pier van HvH gereden. Het was om 10:00 uur HW, dus je kon de hele ochtend goed 

vissen. Maar dat viel tegen. Alleen al de rit door de donkere vrieskou en een straffe Oostelijke wind 

die het nog erger maakte. Totaal verkleumd was ik om 08.00 uur op mijn plekje en was de enige visser 

op ca 2 km prachtig viswater. Ik stond wel op een bevroren ijsveldje,want al het breekwater op de pier 

was bevroren. Oppassen dus, zeker met aanzetten om in te gooien. Na  een uurtje kwamen er nog twee 

vissers bij en dat was alles. Mijn vismaat Albert#229 kwam pas om 10.00 uur wegens een bezoek aan 

de tandarts. Toen de zon eenmaal doorkwam werd het aangenaam. Bas#1109 kwam ook nog even 

kijken tijdens een lange ochtendwandeling. De vangst viel een beetje tegen. Totaal geen gul, nergens. 

Wel veel flinke bolken  en een enkele wijting. Ik pakte vlak voor dat ik ging inpakken om 12.00 uur 

nog een leuke schar en toen was het uit met de pret. Bij alle andere vissers zag ik hetzelfde beeld. 

Maar de kop is er dus weer van af en as. maandag gaan we verder op de Hendrik II, tijdens de 

Eurovissers-Titanen vistocht. 



 

Hartelijke groet Rob#50 

 


