
Vangstberichten 2009 

 

Daar de kantvangsten in Europoort niet echt toppie zijn (of men verzwijgt een en ander) is 

ondergetekende met broer Frans maar eens gaan vissen op de Zuidpier van IJmuiden. Het is een aardig 

stuk rijden vanuit Dordrecht maar voor een lekker scharretje heb je wat over. Zo'n twee uur voor hoog 

op de Zuidpier voor de knik op zo'n mooi klein platformpje aan de slag. Aan de binnenkant was veel 

kleine wijting en af en toe een gulletje. Aan de zeekant de schar. We hebben gevist aan de zeekant met 

pieren met twee hengels (was soms niet bij te houden) van 11.00 tot 17.00 met in totaal zo'n 60 

scharren en 1 mooie wijting. Veel schar kon terug vanwege de omvang maar desalniettemin gingen we 

met zo'n 35 leuke scharren naar huis. Bijzonder was dat voorbij de knik nauwelijks werd gevangen. 

Drie man die ongeveer zo'n 300 meter verder zaten hadden slechts 1 gulletje.We hebben een leuke dag 

gehad (beetje fris) met de hele dag leven in de brouwerij. Een feest dus. 

  

Pierre den Hartog 

  

Medevissers, 

Hier weer een berichtje vanuit Apeldoorn. Nu niet over het Europoortgebied maar het Banjaardstrand 

(het strand net buiten/ten westen van de oosterscheldekering) in Zeeland. We waren daar een paar 

daagjes op vakantie dus de hengels ook mee. De 1e avond (in dit geval dinsdag 22-12) ga ik altijd 

even kijken of er wat gevangen wordt: er zat helemaal niemand!! De spitvork vergeten dus maar even 

in Kortgene bij Hengelsportzaak Den Brabander mooie verse pieren gehaald. Ik mocht zelfs voor nog 

meer aas op de Kerstdagen bellen want ze woonden er toch vlakbij, wat een service!). 

Woensdagavond gaan vissen van 19.45u tot 22.50u (HW om 19.30u), zw 3,droog +/- -1c. Was weer 

de enige visser op het strand. Met 2 hengels, 1 met een wapperlijn met daarboven een 

bezemafhoudertje en de ander met 2 haaklijntjes aan een tonwarteltje tussen 2 kraaltjes. Op 1 vis na (1 

klein gulletje) alles aan de wapperlijn en de bezemafhouder gevangen. Vis moest wel van ver komen 

(pendulum). Uiteindelijke vangst: 1 grote bot, 1 gulletje (20cm), 2 meuntjes, 2 mooie scharren en 3 

wijtingen. Al met al een paar heerlijke uurtjes gehad. Vrijdagmiddag even op het strand van 

Zoutelande gekeken of daar nog wat gevangen werd: zaten diverse vissers maar de vangst was 

voornamelijk klein spul dus zaterdagavond (2e kerstdag) maar weer geprobeerd op het Banjaardstrand 

(zw 4 to 5, droog en +3c). Begonnen om 20.45u (met HW). 1e tijd geen beet tot het water wat lager 

kwam, toen begon het heel voorzichtig maar toch minder beet als dinsdag. Uiteindelijke vangst: 5 

mooie scharren en 2 wijtingen(25 cm). Weer een heerlijk avondje gehad tot 00.30u. 

Laaste worp zowaar nog vast met 1 hengelen en alles kwijt. Gebeurt daar niet veel (ik zit meestal op 

ongeveer 800 mrt van de kering). 

Gr. 

Rik 

  

Scharrejagen aan het Beerkanaal 

  

Vandaag gekozen voor een stek aan het Beerkanaal aangezien dit met de oostenwind altijd een leuke 

stek is.Gevist met opkomend en afgaand water, als aas een restant pieren van de wedstrijd afgelopen 



zondag aangevuld met wat verse.Leuke visserij; wijting, steenbolk, bot en schar, in totaal zo’n 60 

vissen weten te vangen.De vis moest ver gezocht worden, voluit werpen bracht grote scharren en een 

enkele dikke wijting. 

  

  

 

 

  

  

Willem (#1179) ‘De Scharrenjager’ 

  

  

Woensdag 23 december het strand opgezocht. Samen met maatje Martin #272 proberen om een visje 

te vangen. Gestart om 19.00 met bijna hoog water. Martin draaide vanaf het begin de vissen met drie 

tegelijk het droge op. Bij mij begon het wat langzamer, maar gaandeweg de avond was het ook iedere 

keer volle bak.We visten met pieren en zijlijntjes van circa 40 centimeter en haken LS 5013 maatje 4. 

Het was werkelijk onvoorstelbaar wat een vis aanwezig was!! Wijting, schar, meun en bot waren de 

hoofdmoot, afgewisseld met een enkel klein gulletje.Vrijwel alle vis was maats en toen we rond 23.00 



uur de balans op maakten hadden we ieder meer dan 50 vissen gevangen!! Sommige vissessies zijn 

goudomrand!! 

  

Gilles #59 

  

Goedemorgen , 17 december 2009 DSM gebouw Waterweg, 

 
2 uur voor hoogwater om ongeveer 1 uur in de middag. Samen met mijn Broer (Vikas) en me Vismaat 

Sandjai en ik (Sashi, 

we zaten met pieren , het was lekker weer op zich. de eerst kwartier was het niks. toen gooide ik 

opnieuw in, en ja gelijk binnen 1 minuut, harde klap. en ja hoor het voelde al heel zwaar, ik dacht al 

dat moet een kanjer zijn haha. zat er een gul op de onderste haak en op de bovenste haak een wijting 

en de wijting was tog wel een forse maat . vlak daarna kreeg Vikash een klap en ja 2 e gul kwam 

binnen.. toen was het opeens still half uur lang niks..  een paar keer lichte tikjes maar dat was ook 

niks.. we zijn toen vaak gaan vastzitten dus , toen zijn we van plaats verwisseld, we zijn toen een 1 km 

verderop gaan zitten bij de Rode paal.. dat is ook een aardige stek bij de railing, kan je je auto lekker 

dichtbij parkeren . 

en daar was het gelijk raak, achter elkaar wijtingen en steenbolken. en we hadden ook weer 2 forse 

gulletjes . we hadden tog 14 vissen ongeveer gevangen wel leuk gehad dus,, 5 gulletjes en 9 wijtingen 

. en nog wel een paar verspeeld tijdens het vastzitten. maar ze zijn er weer, dus er is weer gelukkig 

leven : 

100 meter verderop zaten ook 2 mannen te vissen, en die hadden ook wel leuk gevangen die hadden 

schar en tong en een paar gulletjes.. 



  

Dit was Sashi , Vikash, en Sandjai .. 

uit Den haag  

  

Veel sterkte en Geluk allemaal met het vangen.. 

En een Goede 2010 

  

  

Zondag zouden we met de boot gaan, maar dat ging niet door i.v.m. de wind,  nou dan zondag maar 

weer een plaatsje aan de kant uitgezocht , je moet toch wat met dat aas. 

we zijn  maar aan het beerkanaal gaan zitten, wind lekker van achter, en dan vlak langs de auto gaan 

zitten, helemaal geen wind dus, alleen een lekker zonnetje,  zo konden we het dus wel uithouden,  de 

vis beet redelijk. ik had er 39 bot, wijting en bolk.  toch een van de leukste manieren om van 

overgebleven aas af te komen. 

  

Johan # 1207 & Petra  # 1212 

  

vrijdag 11december wezen vissen in het noordzeekanaal gevist van 16uur30 tot 20uur30 de vangst was 

redelijk in het eerste uur ging het erg goed daar na wat minder in het laatste uurtje niks meer resultaat 

16 wijtingen en een mooie tong  

  

groetjes arnold uit leiden. 

  



Beerkanaal Zondag 13 December. 

  

Afgelopen Zondag met Sjaak naar het Beerkanaal getogen voor een korte sessie. 

De vangstberichten van diverse wedstrijden waren niet erg best, dus Sjaak had er weinig vertrouwen 

in. 

Ik daarentegen hield me maar vast aan de berichten van Willem de scharrenjager, die daar ook leuk 

gescoord had 

En aan ons aas lag het niet, een allegaartje van kweek en slikzagers, pieren en mesheften 

 

Op onze vertrouwde stek aangekomen bleek dat we beiden vergeten waren doeken mee te nemen om 

onze handen af te vegen...pfff...vervelend! 

Enfin, hengels opgetuigd, Sjaak had al ingeworpen, en ik liep nog even onnozel te struinen of iemand 

soms een doek had laten liggen...kreet van Sjaak...de eerste Zeebaars..binnen 5 minuten 

Dan maar vuile handen, en vissen!..ook ik ving kort erna mn eerste maatse baars. met maats is ook 

alles gezegd, want de dikke jongens zijn weg...of eten zich vol aan de steenbolk 

Na krap 4 uurtjes....waarbij de aanbeten het laatste half uur praktisch wegbleven toch een kleine 60 

vissen samen gevangen..8 baarzen..6 scharren..waarvan de grootste 32 cm, en een piepklein gulletje,( 

de grote zoeken we wel in de waterweg) en doubletten en tripletten steenbolkjes 

Al met al weer een leuke dag 

En de Baarzen mogen gezellig kerst meevieren! 



  

Groeten, Arno 

  

Al vaak vangstberichten gelezen en daar ons voordeel mee gedaan, nu een eerste berichtje van vader 

en zoon Ko en Coen. Geen lid van de Eurovissers maar wel fanatieke zoutwatervissers. 

Maandag in de middag gaan vissen in de Waterweg naast DSM. Eerst pieren en mesheften gehaald bij 

Ahoy en om 15:00 uur begonnen met opkomend water. De temperatuur viel nog wel mee, de vangsten 

niet zo. Bij opkomend tij een mooie schar en twee ondermaatse gulletjes. Met hoogwater nog een 

mooie wijting en een ondermaatse gul. Al met al niet veel en toen het om 19:00 uur wel erg glad werd 

op de stenen door de sneeuw zijn we ingepakt. Vier onderlijnen armer maar een ervaring rijker. Een 

mooie stek om te vissen en door de lampen op het terrein van DSM hadden we zelf geen licht nodig 

om te kunnen vissen. 

  

Ko & Coen 

  

  

Sandjai en ik (Sashi), 

we waren woensdag 9 december wezen vissen op de waterweg nij de DSM gebouw. 

2 uur voor hoogwater met pieren. na 10 min. ingooien hadden we beet en ja hoor gulletjhe van circa 

50 cm.. 

vlakdaarna kreeg Sandjai een klap op zijn top. en ja hoor de 2e gul kwam binnen die was circa 62 cm. 

ons dag kon al niet meer stuk, 15 min later op beide hengels lichte tikjes en jah hoor op beiden haken 

wijtingen we haalden 4 wijting binnen waarschijnlijk een school wijtingen. daarna 2 schollen, en liefst 

1 tong an 45 cm. 

de water was helemaal omlaag gedaald, het was koud en hadden nog 25 stuks ongeveer pieren over. 

vonden we zonde dus we besloten om nog even door te gaan. en ja hoorr de ene klap na de ander we 



hadden nog 4 gulletjes eruit gehaald lachen op laag water. circa 50 tot 58 cm. en toen waren onze 

pieren op. dat was dus een geslaagde avond voor ons. 

 

 

En 2 uren daarna lagen ze op de bakpan.. 

WE gaan vandaag 11 december 2009 weer. om 9 uur om te kijken of we weer geluk hebben succes 

allemaal. 

Sashi en Sanjai 

  

Gesterkt door de goede vangstberichten vanaf het strand maar eens gaan kijken of er in de Europoort 

reeds schar te vangen is. 

Gekozen voor een stek aan het Beerkanaal waar het ondanks de wind Z/ZW-5 en de regelmatige 

regenbuien lekker vissen was. 

Door de gebruikelijke verplichtingen op 5 december gevist omstreeks laagwater en een klein stukje 

van het opkomende water meegepakt. 

De vangsten waren overweldigend, iedere draai was vis, vaak doubletten en tripletten. 

Verweg was het uitsluitend steenblok, binnen 10 minuten had je zeker 2 of 3 grote steenbolken aan je 

onderlijn hangen. 

Dichterbij was het een variatie van bot, gulletjes (+/- 40 cm), kleine steenbolk, schar en zeebaars (+/ 

40 cm). 

Met 2 hengels in zo’n 3 uur tijd zeker 50 vissen gevangen, waarvan de schar en zeebaars in de pan zal 

belanden. 

  

Willem ‘De Scharrejager’ (Eurovissers 1179) 

  



  

Op vrijdagavond 4 december 2009 van 20.00 tot 24.00 uur (laag water rond 21.15 uur) met vismaat 

Jan Overbeeke meegedaan aan de laatste wedstrijd in 2009 van Eef Hoek Zeehengelsport op het strand 

van Westenschouwen. Om 18.15 uur kwam Jan mij ophalen en zijn we eerst naar Ouddorp gereden 

om ons in te schrijven, het aas (zeepieren) op te halen, een bakkie te doen, even bij te kletsen, enz. 

Vervolgens snel richting Schouwen-Duiveland. Eenmaal aangekomen, de auto uitgeladen, ons 

nummer getrokken (nr. 9 en 10), de “verschrikkelijke” trap beklommen en langs de waterlijn 

plaatsgenomen. Als onderlijn deze keer gekozen voor losse dwarrellijnen, haak 4 en de nodige 

lichtgevende kralen. 

Om 20.00 uur de toeter en vissen maar. Mijn start was goed, want het eerste half uur had ik al een 

visje of zes op de kant liggen. Alles ondermaatse wijting, maar toch. Daarna viel het echter een beetje 

stil. Oorzaak: kentering van het tij? Het derde uur een paar onderlijnen en een voorslag verspeeld, 

hetgeen mij kostbare vistijd heeft gekost. De overwinning kon ik nu dus zeker op mijn buik schrijven! 

Het laatste uur gelukkig nog een aantal vissen gevangen, waaronder zelfs een paar maatse. 

Nadat Eef en Ineke nog waren langs geweest met een zeer smakelijke versnapering, was om 24.00 uur 

de wedstrijd afgelopen. De spullen ingepakt en terug door het mulle zand de dodelijke trap over 

richting de auto. Op de parkeerplaats de vis geteld en gemeten. Wat een monnikenwerk, want er was 

door iedereen heel goed gevangen. Jammer genoeg was 99% van de vis ondermaats. Mijn eindscore 

was 23 vissen (en vismaat Jan circa 35 stuks). Absoluut geen eerste plaats, maar waarschijnlijk in de 

onderste regionen. Desalniettemin een fantastische avond gehad, met droog weer en geen 

stormwinden. En dat laatste is de afgelopen weken wel eens anders geweest! 

  

Eef en Ineke bedankt voor deze avond en volgend jaar zijn we zeker weer van de partij!!! 

  

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

Heren, ff en vangstbericht 

  

  

Gisteren ben  ff gaan buurten bij de waterweg om te kijken of er gevist wordt en of er wat wordt 

gevangen. 

Weinig vissers gezien, kwam een bekende tegen, ben zijn naam vergeten weet wel dat hij postbode is. 

We zaten te kletsen en hij zei dat de vangsten tewensen overlaat en ja hoor gelijk een doorbuiger was 

net tegen hoogwater, denk dat ik vaker langs moet  komen, flinke beuken op zijn top, moeizaam was 

het drillen, vlak voor de kant brak zijn aaslijn, ik staarde hem aan en dacht nu gaat het komen hoor, 

maar hij lachte breed uit en nam het sportief op en zei tja dat gebeurt wel eens terwijl hij nog geen vis 

op het droge had liggen. Ik had hem gezegd dat ik niet zou gaan vissen omdat het gisteren echt koud 

was. 

Ik kon het niet laten, ben de waterweg vandaag 01/12  toch gaan opzoeken, hengel opgetuigd en 

om 12.00 lagen ze in het water, gevist met zeepieren. 



Net voor de kentering bezonnen ze te azen, 3 mooie gulletjes, de grootste was 5 pond, toen ik de eerste 

2 had gelijk een foto gemaakt, bij de derde was de batterij op,de overige vangsten waren 5 mooie 

steenbolken en 1 mooie wijting, ze zaten heel ver, heb ook een paar losschieters gehad tijdens het 

drillen. 

  

  

Gr #169 

  

Goede avond allemaal, 

Gisteren 28-11-2009 waren wij aan het strand van hoek van holland,en  toen was er een wedstrijd van 

jullie bezig.  En tot onze verbazing lag er een vis op het strand die ik nog nooit  gezien heb.ik doet er 

een foto bij dan kunnen jullie zien wat voor een  vis het was. Wij zijn nog even verder gaan kijken wat 

er nog gevangen was die avond,en het was helemaal niet zo slecht. Ik weet niet of dit op jullie web 

komt te staan ,maar ik hoop van wel. 



 

 groetjes van annette en joop 

  

Hierbij maar weer een keer een vangstberichtje. Zaterdag 28-11 gevist op de maasvlakte van 12.30 tot 

16.30 met zagers en pieren. Veel wind en regen maar de vangst was erg goed ca. 35 wijtingen waarvan 

25 aan de maat en 2 stuks van ruim 40 cm. Helaas geen gul en schar maar zeker een leuke middag 

gehad. Vis kwam wel allemaal van ver weg. Met een zeer vriendelijke Belgische collega visser nog 

wat tips uitgewisseld en een kop koffie gedronken. Volgende week nog maar eens. 

  

 Groeten Evert Horden #1230 

  

  

Medevissers, 

Hier weer een berichtje uit Apeldoorn. Afgelopen zaterdag (21-11-09) met mijn zwager naar het 

Beerkanaal geweest. Eerst via Ahoy Hengelsport Rdam voor de zeepieren. We hebben in het 1e stukje 

van het kanaal gestaan bij de nwe ingang naar het Hartelkanaal en dan richting het hek. HW om 

17.29u. Een matige wind uit de zuid/zuidoosthoek kracht 4 en ná 19.00u zuid 6! Temp +/- 15gr! 1e 

worp om 15.15u en tot HW/donker regelmatig beet en vis: ver weg mooie wijtingen (35cm+) ook wat 

kleinere wijtinkjes en bolken dichterbij. Er lagen beneden nog wat mesheft resten van vorige vissers 

die ik maar even opgehaald heb. Af en toe een stukje bij de zeepieren aan de haak en zowaar ook nog 

2 zeebaarzen gevangen (ook zeer ver weg) van +\- 45cm. Ik zet al mijn gevangen zeebaarzen altijd 

terug dus ook deze zwemmen weer. 



Met HW ook nog een zeeeer grote gul eraan gehad (verkramping in de armen van het binnenhalen) tot 

net voor de keien en toen lijnbreuk! Jammer maar helaas. 

Bij mij werd het met het donker worden minder met de beten (ook dichterbij) maar mijn zwager ving 

er juist iets meer. We hebben gevist tot 20.15u (tijdens het inpakken begon het ook iets te regenen dus 

dat kwam mooi uit). We hadden allebei 13 vissen: mijn zwager 1 bot, 5 steenbolken en 7 wijtingen en 

ik 2 zeebaarzen, 3 bolken en 8 wijtingen. Allebei 1 keer vastgezeten en alles weg. Gevist met een één 

haaks (1\0) paternoster en een jojo ook (1/0). Iets minder vis aan de jojo. 

Een paar heerlijke uurtjes gehad. 

  

Gr. Rik 

 

 

Hoi vissers 

Gisteravond 17-10-09 een paar uur naar de Maasvlakte gegaan. Met één hengel gevist in de 

Amazonehaven. De vangst was deze keer gezien voor die locatie matig, namelijk 16 Steenbolken , 6 

Wijtingen (ondermaats) en 1 grote Bot. Gevist met steekzagers, hetgeen ook niet het meest geschikte 

aas is voor die locatie.  Prima en rustige visavond gehad. 

groet 

Wout 

  

Na (veel te) lang niet op het zoute te hebben gevist (karper en snoek eisten alle vistijd op), gisteren 

naar de Nieuwe Waterweg geweest. Samen met een vismaat een aantal mooie botten, een enkele schar 

en wijting en als bonus 2 zeebaarzen gevangen. De grootste mat 44 cm. en zal vanavond acte de 

présence geven tijdens het avondeten. De andere baars, met 37 cm. toch net aan de maat, had meer 

geluk. Deze zwemt weer rond in de Waterweg. Verschil tussen afhouders en wapperlijntjes hebben we 

niet echt kunnen ontdekken. Wel kwamen de aanbeten telkens tijdens een korte periode, snel achter 

elkaar. Voornamelijk gevist met pieren. Mesheften en/of zagers leverden geen extra vis op, al ving ik 

m’n laatste 2 botten wel allebei aan een zager. 

Jammer genoeg geen portie kibbeling bij elkaar weten te sprokkelen, hopelijk lukt dat binnenkort wel 

langs de Zeeuwse kust. 



 

  

  

Met vriendelijke groet, 

  

Mart, Roosendaal 

  

  

Op zaterdagmiddag en -avond 14 november 2009 van 16.00 tot 20.00 uur (laagwater rond 18.30 uur) 

met vismaat Jan Overbeeke meegedaan aan de Mega-Eventing van Zeevissport op het strand van 

Zoutelande. Om 14.00 uur eerst het aas (mooie pieren en kweekzagers) opgehaald en daarna richting 

Walcheren, waar we omstreeks 14.45 uur arriveerden op de parkeerplaats bij de stek “Kustlicht”. Op 

de heenweg over de Oosterscheldekering/Neeltje Jans gereden. Het was prachtig weer, maar wel een 

keiharde zuiden tot zuidwestenwind. Als dat maar goed gaat? Bij aankomst eerst Erik en Linda 

welkom geheten, de nodige handen geschud, ons inschrijfgeld betaald en een lekkere warme bak soep 

gegeten die de organisatie voor iedereen had klaargemaakt. Vervolgens onze nummers toegewezen. 

Jan nummer 7 en ik nummer 8. Precies dezelfde stek als tijdens de Mega-Eventing van 2008! Toeval? 

Overigens kreeg iedereen ook nog een leuke attentie in de vorm van een sticker met daarop de 

minimumvismaten (altijd handig voor op de viskoffer) en een blikje cola.Om 15.15 uur richting strand 

gelopen en de spullen opgetuigd. Onderlijn met dwarrellijntjes, haak 4 en de nodige rode en 

lichtgevende kralen. Om 16.00 uur klonk het startschot, dus –ondanks mijn rugklachten- toch snel het 

lood zover mogelijk richting Zeeuws Vlaanderen gelanceerd. Binnen 5 minuten maar eens 

binnendraaien. Geen vis, wel een krab. Snel de onderlijn weer terug het water in en iets langer laten 

liggen. Na een minuut of tien zowaar mijn eerste visje. Een mini-schar en weer een krab. Het hield niet 



over, maar toch was de nul weg. Pas rond 17.00 uur bij het invallen van de duisternis begon de vangst 

een beetje aan te trekken. Regelmatig wat mini-schar, een scholenbaarsje, een meuntje en af en toe 

zelfs een doublet met mooie maatse wijtingen. Zou het dan eindelijk …? Leon, Marco, Erik en Linda 

kwamen om de beurt nog even buurten en vertelden dat wij aan de goede kant van de score stonden. 

Daarom nog maar een schepje er bovenop! Helaas was het inmiddels ook hard gaan regenen, hetgeen 

de pret een beetje deed drukken. Maar we zijn toch zeker niet van suiker! Echter, de regen, maar 

vooral ook de wind werd steeds heftiger en vanaf 18.00 uur waaiden dus regelmatig viskoffers, tassen, 

aas, hengels en ander materiaal over het strand. De lol was er nu een echt eind af, ondanks dat ik toch 

wel het nodige gewend ben.Nadat Erik en Linda nog waren langs geweest om te vragen of wij het nog 

naar onze zin hadden, werd omstreeks 19.00 uur het sein gegeven dat de wedstrijd werd gestopt. Een 

verstandig besluit, want het moet tenslotte wel leuk blijven.Daarom snel alles op een hoop gegooid en 

terug naar de auto. Gelukkig was het inmiddels wat droger geworden, maar lekker was het nog niet. 

Na meting van de vis en nog een bak soep weer terug richting Goeree-Overflakkee gereden. Om 21.00 

uur thuis en gelijk de spullen schoongemaakt. Niet veel later moe maar voldaan naar bed.Mijn 

eindscore was 13 vissen (en vismaat Jan 15 stuks). Geen eerste plaats, maar toch vis. Ik hoorde dat er 

hier en daar zelfs mensen waren die helemaal niets hadden! Dus echt slecht was ons resultaat nou ook 

weer niet.Ondanks het noodweer, was het toch héél gezellig en hebben we weer wat bijgepraat met 

oude bekenden. Jongens en meisjes van Zeevissport, enorm bedankt voor deze dag, de uitstekende 

organisatie en tot een volgende keer (met hopelijk mooi weer en minder wind)!!! 

  

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

Vangstbericht van woensdag 4-11 en zaterdag 7-11. 

  

Op zaterdag 7 november had onze commissie zeevissen van hsv St. Petrus Weert een strandwedstrijdje 

georganiseerd, met rond de 10 deelnemers.Omdat er slecht weer en harde wind voor het einde van de 

week werd voorspeld, hadden Toine v.d. Meulenhof en ik gezocht naar een alternatief. Omdat ik in het 

verleden wel vaker in het Europoortgebied had gevist, stelde ik voor om de wedstrijd daar te 

houden.Op woensdag 4-11 maar eens gaan kijken en voorvissen om te zien waar we het beste konden 

gaan zitten. Aas voor 4 personen besteld bij hengelhuis Maassluis, waar Toine ook meteen maar het 

aas voor zaterdag bestelde.Toen we het aas ophaalden, adviseerde de eigenaar ons om de Waterweg te 

nemen. Calandkanaal, waar we eigenlijk heen wilden, gaf te veel kleine vis. Heel goede service 

van hengelhuis Maassluis, ook omdat ze de winkel niet direct om 18.00 uur dicht deden, we waren een 

kwartier te laat vanwege de files.De Waterweg in Maassluis was niet slecht. We visten met 4 man, een 

uur voor laag (sterke stroming!) en tot de kentering kreeg alleen Jan een keer beet, het visje kwam 

los.Met het opkomen van het water kwam er wat vis binnen. In totaal vingen we 3 botten, 1 grote tong 

van 36 cm 1 wijting, 1 steenbolk en een gulletje van rond de 50 cm.Helaas was deze plek niet 

geëigend om vooral met de oudere leden te vissen en ook de wind zouden we zaterdag recht in onze 

snuffer krijgen.Op mijn mail naar Arthur van Tienen, kreeg ik antwoord van zijn vrouw Joke (Arthur 

was voor de WK in Duitsland) Zij had met andere sportvissers gebeld en raadde ons aan om met de 

oudere en slecht ter been zijnde mannen naar de strandjes van de Amazonehaven te gaan.Kijk, dat is 

nu eens echte service! Joke, via deze weg hartelijk dank! Op zaterdag draaide de wind naar zuidwest 

en zou in eerste instantie hard zijn, kracht 6 tot 7.We hebben toen maar gekozen voor de 

papegaaienbek, daar hadden we dan de wind van achteren. Alleen de kans op vastzitten is daar 

plaatselijk erg hoog.We begonnen in de stromende regen bij laag water. Na een uurtje kenterde het tij 

en kwam de beet erin. Vooral ver gooien was het motto en snel binnendraaien.Er werd veel en vooral 
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kleine steenbolk gevangen. Een zeehond liet zich geruime tijd op ’n meter of 10 uit de kant 

bewonderen. Voor Jan Janssen, op zo’n 75 meter uit de kant waren enkele aalscholvers aan het vissen. 

Voor Jan een teken dat daar ook jagende vissen onder moeten zitten en gelijk had hij. Jan ving er 4 

zeebaarzen, allen net boven de maat.Aan het eind van de dag mocht Toine zich koning 2009 noemen 

met totaal 27 visjes die 5,13 meter totaal aantekenden. Ondergetekende werd 2e met 18 visjes bij een 

totale lengte van 3,37 meter en zeebaars-Jan werd zowaar derde met 4 zeebaarsjes bij een totale lengte 

van 1,56 meter.Een visser had helemaal niets gevangen en 1 visser, Piet Stultiens, had 18 visjes 

gevangen maar deze meteen zonder te laten meten teruggezet. Erg sportief! We hadden een heel 

gezellige dag, met in het begin een langdurige regenbui, maar later op de dag droog en weinig 

wind.De visjes hadden wat groter mogen zijn, maar het schijnt dat de grotere in het donker wel actief 

worden en voor de sportvisser dan ook makkelijker te vangen zijn.Nogmaals onze hartelijke dank aan 

Joke van Tienen en ook voor de uitstekende service van Hengelhuis Maassluis. Een voorbeeld voor 

veel ander hengelsportzaken! natuurlijk hebben wij na afloop alle rommel in een plastic zak gedaan en 

in ons clublokaal in de container gedumpt. 
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Groeten vanuit het Limburgse, 

Peter Gerits. 

  

Zondag 08-11 met mijn maatje Arno Koman gevist op onze (nu echt wel!) vaste stek aan het 

Beerkanaal, want wat vis je daar toch relaxed.Gevist van 11:30-16:30 uur.Weer was werkelijk 

fantastisch, zon, nauwelijks wind dus wat wil je nog meer.Wederom gevist met pieren en mesheften en 

dan ver wegmeppen. Leverde vorige week alleen maar baars(jes) op en we hoopten nu eindelijk op 

wat gul en wijting.Bleven echter met name kleine scholenbaarzen op het aas duiken, tussen een 

centimeter of  35 en 38.Neemt niet weg dat het voortdurende gerammeld aan je top toch lekker 

is.Kregen nog van een broeder in Petrus, wiens naam ik helaas vergeten ben te vragen, nog een rest 

pieren en verse messen die we dankbaar hebben opgemaakt.Hij had een 8-tal baarzen gevangen, 

waaronder 1-tje die zijn strandstok helemaal kromboog en vlak voor de kant loskwam. Balen, maar dat 

is vissen.Ik had ook een rare aanbeet. Stok helemaal krom dacht, nadat ik eindelijk loskwam van de 



bodem, dat ik er minstens de grootmoeder aller krabben aanhad.Dood gewicht, maar tijdens het 

binnendraaien niet de gebruikelijke "losser", maar twee harde stompen op mijn stok die dwars door de 

slip liepen en toen niets meer.Je blijft toch als visser fantaseren wat dat geweest zou kunnen zijn en dat 

maakt onze sport zo leuk.Eindresultaat een 4-tal baarsjes en 1 bot voor mij en een tweetal baarzen 

voor Arno.Lijkt weinig, is misschien weinig, maar jongens......... het mooie weer, het prachtige 

uitzicht, de spanning, de leuke gesprekken met anderen.Moet je nou een kist vol vis hebben om een 

geweldige visdag te hebben ? Dacht het niet, dus deze dag gaat weer de boeken in als een echt hele 

mooie ! 

 

  

Strakke lijnen,  Stipo # 97 

  

Zijn zaterdag 1 nov en zaterdag 8 nov in de waterweg wezen vissen.1nov:Aangekomen bij ons plekkie 

schrokken wij een beetje het was namenlijk erg druk.Gelijk slog onze fatasie op hol zouden ze er dan 

nu zitten.Eenmaal ingegooit en gelijk een mooie aanbeet en ja een gulletje van rond de 50cmDe vangst 

viel niet tegen als je naar het aantal kijkt 3 gulletjes 2 botten 1 steenbolk 9 mooie maatse wijting en 

nog div terug gezet en nog 1 mooie tong 38cm .Dit was dus een leuke dag.2nov:En weer was het 

gezellig druk De vangst viel tegen 1 mooie gul 58cm en wat kleine wijting .Totaal deze dag 6 visjes en 

1gul gevangen . 

  

Frans   

  

Zaterdag 7 november rond 1700 uur even gezellig naar de waterkant gegaan. Vismaat had op het 

laatste moment gecanceled, maar ik ben makkelijk met zulke dingen, gewoon in mn eentje gaan! 



Plaats van bestemming was de amazonehaven, ik hou van dat strandje daar. Het was echt een 

gekkenhuis onder water, inwerpen beet. In de ongeveer 3 uur dat ik er was rond de 50 vissen 

gevangen. Allemaal klein (wijting, bolk), behalve 1 steenbolk van 28 cm en 2 scholletjes! Ik dacht 

eerst dat het een botje was, was echt verbaasd toen ik die oranje stippen op zn rug zag, 5 minuten later 

weer 1. Allebei op dezelfde plek, ongeveer 20 meter uit de kant. De grootste schol was 32 cm. 

Uiteindelijk die 3 vissen voor de koekepan, de rest is weer baantjes aan het trekken. 

Groeten, David 

 

  

Op vrijdagavond 6 november 2009 van 20.00 tot 24.00 uur (hoogwater rond 22.00 uur) met vismaat 

Jan Overbeeke meegedaan aan een wedstrijd op het strand van Westenschouwen. Om 18.00 uur eerst 

Jan opgehaald in Nieuwe Tonge en daarna richting Ouddorp om het aas en wat andere snuisterijen op 

te halen, in te schrijven, een bakkie te doen, even bij te kletsen, enz. Eenmaal aangekomen, was alleen 

Eelco van Westen nog maar aanwezig. Waren wij zo vroeg/laat, waren er niet meer deelnemers of zat 

iedereen al aan het strand? In ieder geval was het aantal deelnemers beperkt, zo’n 10 à 15 man. Om 

19.00 uur richting het strand van Westenschouwen vertrokken, waar we rond 19.30 uur arriveerden. 

Omdat we al vrij laat waren, snel de spullen gepakt en de “verschrikkelijke” trap beklommen. Ik moet 

waarschijnlijk toch iets minder gaan roken en/of wat meer aan duursport gaan doen, want vóórdat de 

wedstrijd begon was ik al behoorlijk kapot. Wat een beklimming!!! Hoe dan ook, om 20.00 uur de 

onderlijn te water gelaten en binnen 10 minuten al de eerste vis op de kant, en hoe! Gelijk een triplet, 

bestaande uit één grote maatse wijting, één ondermaatse wijting en één schar. Dat beloofde veel goeds, 

dus snel weer ingegooid. Na een paar minuten weer vis. Nu een doublet van weer een maatse wijting 

en een schar. Het moest toch niet gekker worden, want het is lang geleden dat ik vanaf het strand zo 

goed heb gevangen. Helaas kwam hieraan vrij vlot een eind, want tegen de kentering van het tij is het 

meer dan een uur stil geweest en heb ik geen visje gevangen. Daarentegen begonnen de vangsten het 

laatste uur weer een beetje aan te trekken en wist ik zo af en toe toch nog een visje te vangen. De 

grotere exemplaren heb ik echter niet meer gezien.Nadat Eef en Ineke nog waren langs geweest met 

een kleine, maar zeer smakelijke versnapering, was om 24.00 uur de wedstrijd afgelopen. In de 

stromende regen de spullen ingepakt en weer terug door het mulle zand de trap over richting auto. 

Voor, achter, links en rechts van mij diverse puffende en hijgende vissers. Ik was dus blijkbaar niet de 

enige met een chronisch zuurstofgebrek. Op de parkeerplaats snel de vis geteld en gemeten. 

Vervolgens moe maar voldaan in het noodweer de terugreis begonnen richting Goeree-Overflakkee. 

Mijn eindscore was 17 vissen (en vismaat Jan 7 stuks). Geen eerste plaats, maar waarschijnlijk 

middenmoot. Desalniettemin een fantastische avond gehad (ondanks de heftige buien en harde wind) 

met af en toe mooie wijtingen, scharren en andere vissoorten. Leon van Westen wist zelfs nog een 

haaitje te vangen, hetgeen altijd een aangename afwisseling is. Zulke vissen vang je toch niet elke dag. 

  

Eef en Ineke bedankt voor deze avond en tot een volgende keer!!! 

  

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

donderdag 5-11   maar weer eens  naar de europoort gereden,  eerst even wat aas gehaald bij cees , de 

bedoeling was  om een nieuwe plaats te proberen , maar al de regen en wind maakte het er niet fijner 

op, daarom maar weer naar een vertrouwd plekkie toe,  tentje opgezet, zo zaten we lekker droog en uit 

de wind, ik had er al snel 35  en petra pas 2 , ik heb haar mijn toverhengel maar even gegeven, en toen 



begon ze ook te vangen , ze snapte er niets van, precies dezelfde hengel , molen, en onderlijn,    het 

enige verschil was dynema,daar zag je de beeten tenminste aan,  ratten zaten er oveigens ook zat,  de 

visjes die het loodje legden,  kwamen ze graag halen, ze werden echter steeds brutaler, meteen als je 

vis binnendraaide kwamen ze al aangestormd :-)  en de vangsten,  ik had er 65, petra 35, theo 55 en 

jolanda 25 mooi allemaal een rond getal dus,  meeste waren wijting, savonds werd het veel bolk, en 

tussendoor wat botjes en een scholletje 

  

grtz Johan #1207 

  

Maandag 02/11 

Gaan vissen op de waterweg goed vis gevangen vooral mooi wijtingen een 20 tal goed dagje gehad. 

patrick 

  

Vrijdag 2 november 2009 zouden we met het werk gaan wrakvissen met de Stella Bel vanuit 

Maassluis.Helaas door de slechte weersvoorspelling ging deze trip niet door. 

Toen maar besloten om met een drietal collega's vanaf de kant te gaan vissen.Zijn 's morgens langs 

gegaan bij Hengelhuis Maassluis om daar onze viskist aan te vullen en verse pieren op te 

halen.Volgens Joke van Hengelhuis Maassluis werd er wel een visje gevangen, maar moest je wel of 

ver kunnen werpen of een stek vinden waar de vaargeul wat dichter langs de kant lag.Hierop zijn we 

naar de waterweg gegaan en hebben een stek gevonden waar de wind schuin in de rug stond en 

waar de auto dichtbij geparkeerd kon worden.Zodat we bij eventuele harde regen in de auto konden 

schuilen.De lijnen gingen om 10.00 uur te water en hoefde je niet lang te wachten totdat je beet 

had.Gevist van laag naar hoog water. Rond 14.00 uur stond er zo'n harde stroming dat ik mijn beide 

hengels met gevlochten lijn uit het water heb gehaald.Want een loodje van 190 gram was gewoon een 

stuiterbal. De twee collega's viste met nylon en hadden minder last van de stroming. Wel bij het 

binnen halen hele bergen apenhaar aan de lijnen.Toen de stroming wat minder werd kwamen de beten 

ook weer terug en hebben over de gehele dag voornamelijk mooie maatse wijting gevangen.Daarnaast 

wat steenbolkjes, een meun, een bot en een maatse tong gevangen.Rond half vijf waren de piertjes op 

en hebben we de boel ingepakt.Het weer was in de ochtend nog wat druilerig, maar in de middag 

kwam het zonnetje en hebben we een leuke visdag gehad.Nu maar hopen dat we snel een nieuwe 

datum bij de Stella Bel kunnen afspreken om te gaan wrakken. 

  

Groetjes Anthony, Bas en Gerard    

  

hallo 

  

We zouden met de ZBC op 1 November met de boot naar de verre wrakken gaan.Helaas is die voor de 

2e keer niet door gegaan.We wilde toch wel even uitwaaien en zijn toen maar gaan vissen in de 

Amazonehaven.Bij aankomst bleek er een wedstrijd te zijn , maar er was nog plek genoeg voor ons.Er 

was wat regen , marja dan kan je toch ook vissen , daar blijven wij niet voor thuis.We hebben ook nog 

wat gevangen , ikke Petra dus 2 wijtingkjes en 2 botten , Johan had er 17 ook wijting en bot.En wind 
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was er ook , koud was het niet want we hadden van die lekker warme truien aan uit onze 

kledingshop.Ja vissers , je kan weer kleding bestellen hoor , lees het op de kledingshop. 

  

Groetjes van Petra#1212 en Johan#1207 

 

 

 

  

Vandaag 01-11 samen met Sjaak en Arno gevist aan het Beerkanaal op onze vertrouwde stek, van 

11:30 tot 15:30 uur.Als aas pieren en mesheften en dan ver wegmeppen voor de gul en de wijting met 

haak 1.Een hengel dichtbij met een dode zandspiering als aas voor de verdwaalde grote baars (in mijn 

geval).Arno viste met een standstok ver en een hengel met de dobber, waaronder een dode bolk zat, 

onder de kant.Sjaak ging gewoon voor het ver wegmeppen met een 3-haakspaternoster met haakjes 

maat 6. 

Het bleek dat er geen gul of wijting zat maar best veel baars !Sjaak had 6 maatse baarzen, 

ondergetekende 3 en Arno 1-tje.Heb er zelf 3, Sjaak 4 en Arno 3 teruggegooid die niet voldeden.Ving 

nog een mooie bot, maar op de zandspiering, die de krabben ook erg lekker, vonden geen stootje 

gezien dus na de 3e zandspiering ook de tweede stok maar met een jojo opgetuigd en die gevuld met 

messen en pieren.Sjaak kreeg nog een loei op zijn "verre" hengel en bij het binnendraaien zat er een 

kleine bolk aan die kennelijk door een baars was aangevallen, gezien de schade aan de vis.Op een 

gegeven moment draaide Sjaak zelfs een triplet binnen met daaraan een minibaars, een knoert van een 

schar en een maatse baars ! Het is dat de visserij best lekker was, want het weer was om te huilen. 

Harde wind en bakken met water.Toch een lekkere vismiddag gehad met de maten ondanks het feit dat 

we daar stonden omdat de vistocht met de "Sea Leopard" vandaag niet doorging.Later op de middag 

kwam Johan Setoe nog naast ons staan om het aas dat hij deze dag op de wrakken had willen opmaken 

nat te maken.zijn naar huis gegaan voor een  droge sherry, hahahaha, voordat Johan een vis aan de 

kant had waar wij bij stonden. 

  



  

 

  

Strakke lijnen 

  

Stipo # 97 

  

Gisteravond van 17:30 uur tot 23:30 uur een paar uurtjes gevist in de Amazonehaven. Het was 

ingooien en beet krijgen. Echter het was enkel (te) kleine Wijting en flinke Steenbolken. . De 

Steenbolken waren wel van mooi formaat. Er zaten verschillende 30 plussers bij. Ook bij de andere 

vissers in de buurt hetzelfde beeld. De meeste vissen zwemmen weer , maar het zou zeker een emmer 

vol geweest zijn. 

  

groet 

  

Wout 

 

 

Zaterdag 31 oktober naar de maasvlakte geweest. Met laag water aangekomen om 10 uur. Het was 

gezellig druk. De vangst was niet zo goed. Ook bij de buren was het erg stil. Niets gevangen behalve 

een loodje van een andere visser en een paar mosselen. Na de 4e afgetrokken lijn en 3 volkomen 

afgeknipte haaklijnen (krabben) waren de voorslagen op en zijn we naar 's Gravezande verkast en 

hebben de pendelworp staan oefenen (het was daar niet druk) en we vingen al snel met opkomend 

water twee kleine botten. Die waren alleen in de verse mesheften geinteresseerd en niet in onze zagers. 



De botjes zijn gevangen op een gewoon platvistuig en de grootste met een 3/0 circlehook (!). Hij gaf 

goed partij voor zo'n kleine vis. Verder tot aan laag water geen aktie meer gezien. Volgens een van de 

wandelaars had de buurman in de verte een zeebaarsje gehaakt. Weinig last van apenhaar gehad aan 

het strand. 

 

De groeten, Jordi en Wim. 

  

hallo vissers 

vrydag30 okt wezen vissen in de water weg met op komend ty de vangst was 2 steenbolken ongeveer 

30cm de haken waren gauw leeg dus gauw by vullen 

  

gr rich 

  

Donderdag 29-10  heel lekker weer voor de tijd van het jaar voorspeld,  nagenoeg windstil was 

het,   en dan vist het lekker met een feeder,  in totaal heb ik er 80 gevangen,  hoofdmoot Wijting, maar 

ook wat gulletjes, bolkjes, bot, maar ook 3 scholletjes, het waren geen reuzen, maar wel lekker zo'n 

dagje vol actie. 

  

Johan 1207 

  

Hallo.Vanavond zaterdag24 okt weer eens een keer gaan proberen een visje te vangen op de 

waterweg,Het resultaat mocht er zijn 17 stuks mooie wijting waarvan enkele van 40 cm Ook nog 2 

gullen van 45cm en een mooie gelost Ook nog een paar bollen ,over het weer kan ik kort zijn nl regen 

regen en nog eens regen ,maar ja een leuke avond gehad 



  

Groetjes frank en nicky 

  

  

vrydag avond 23-10 wezen vissen de vangst vielbest mee 17st wytings gemidelde lengte 25cm maar 

waar blyf de gul zau het water nog te warm zyn? 

  

gr rich 

  

Donderdag de 22e, op naar de europoort, helaas helaas, rijkswaterstaat kreeg de rode kruizen boven de 

weg niet meer uit, gevolg, een wel heel erg lange file,  dan maar met een omweggetje, want  ik rijd 

liever iets meer km dan dat ik in de file sta,  we zijn dus via Antwerpen gereden, dan naar bergen op 

zoom, en zo naar de europoort, leuk ritje overigens :-)bij de waterweg aangekomen, eerst eens bij de 

Zweedse geul geprobeerd, maar meer als een wijting en een bolk kwam daar niet uit. 

dan maar naar de amazone haven,  daar was het nagenoeg windstil, lekker op het strandje gezeten,  de 

vangsten daar,  wijting, kleine torretjes, bolkjes, en botjes,  met op alles wel de nadruk KLEIN , we 

hadden er zo'n 75 wel  veel actie met de feeder, had er ook een strandstok inliggen voor eventueel 

baars,   die stok  heeft  een beet laten zien, een mooie doorbuiger, wel vis,  een baars van 41 

cm,  gewoon weer een lekker dagje aan het water dus. 

  



 

 

  

Johan #1207 & Petra #1212 

  

Dinsdag de 20 ste meteen uit m,n werk de spullen in de auto ,eten en naar de waterkant om te 

trainen.Jelle wilde naar de amazone ivm de wind in de rug .Vlug de hengel te water en al snel diende 

de eerste bolken zich aan bij Jelle.Ik moest even wachten maar kreeg wel meteen een harde dreun wat 

halve wegen m,n lijn deed knallen.Na de bolken kreeg ik nog een dreun en dat leverde een gulletje van 

42 cm op.Lekker gevist met z,n tweeën en verschillende onderlijnen voor Jelle geprobeerd maar nog 

niet de ideale gevonden.Volgend jaar op de materialen dag maar goed opletten(als het komt). 

Gr Jelle#1130 en Leo#372 

  

waar is de gul,vandaag 18 okt gevist voor de kering waterweg.rond 16.00 hoog water,gevist van 12.30 

uur tot 17.30.was erg druk met medevissers geen beetje gezien. 



ook niet van de andere vissers.het is gewoon droevig maar dinsdag weer proberenga ik naar de hoek 

lekker op de pier.want jullie weten het niks mooier dan vissen. 

maar daar kan over gediscuseerd worden hihihihihi.trouwens gevist met pieren zagers en mesheften. 

rokus 

  

Zaterdag 17 oktober gevist in de Waterweg, prachtig weer op een enkel klein regenbuitje na en de 

wind in de rug dus verre worpen redelijk goed mogelijk. Gevist van 11 uur tot 18.30 uur. Vangsten 

niet best, ik was volgens mij kwa aantallen nog de enige die met regelmaat wat ving, in totaal 28 stuks, 

maar geen enkele gul. Daarvan 13 mooie maatse wijting en de altijd aanwezige steenbolk was de rest 

van de vangst. De gul liet het dus maar even afweten. Opvallend was dat de meeste vissen werden 

gevangen aan mesheften icm een zeepiertje of zager. Met alleen een pier of zager was de vangst 

slechter. Hopen dat de gul volgende week meer van zich laat horen (voelen). 

  

MVG, 

Frank 

  

17-10 weer lekker wezen vissen op de maasvlakte. N.a.v. de tips e.e.a. aangepast en al met al een top 

(voor)avond gehad. Gevist met 10/100 gevlochten lijn op advies van Avi centra Oostvoorne met 

zagers. 

Opbrengst ca 50 vissen waarvan 1 mooie gul ca 60 cm, 1 zeebaars van 40 cm, 4 maatse wijtingen en 

vooral veel steenbolk waardonder een paar mooie exemplaren. Als iemand nog tips heeft hoor ik dat 

graag e.horden@abena.nl Overigens de kijkers bedankt voor alle tips die ik reeds heb mogen krijgen. 

Ik hoop dat ik per november lid mag worden. 

P.S. heb nog een discussie gehad met een paar mede vissers die een rommel achter lieten. Laat 

iedereen er wat  van zeggen!!!!!! 

  

 Evert Horden 

  

Gisteren  17 oktober wezen vissen op de waterweg..Om 1 uur 's nacht aangekomen en gelijk begonnen 

met het optuigen van mijn Shimano hengels..Lekker weer gehad maar het vissen was minder..Heel 

veel beten gehad, de meesten waren steenbolletjes.Einde vissesie nog een gul aan de haak 

geslagen.Van wijting nog niks gemerkt...komt nog wel denk ik..vang ze 

Alpay Yirmibes 

  

gevist op 17 en 18 oktober 

  

17 oktober 1 wijting en een stuk of 10 steenbolken 18 oktober 2 botten 1 aal 5 steenbolken al met al 

geen slechte vangst, maar waar blijft die gul nou / 
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Vriendelijke groeten 

William van den Broek 

  

Gisteren, zaterdag 17-10, samen met Arno het resterende aas van onze vistocht op de MS Theo op de 

Grevelingen opgemaakt.Gevist in de Waterweg bij Hoek van Holland ter hoogte van de DSM.Troffen 

bij aankomst nog twee Eurovissers aan uit het verre Zwolle, jemig je moet er wel IETS voor 

overhebben als je aan de kust wilt vissen, ahum ahum.Een van beiden (zal niet verklappen dat het Jan 

Bel was) had ook nog eens een hengeltop gebroken en beiden hadden nog geen spie gevangen, maar 

de stemming zat er toch in bij de mannen.Arno en ik gingen tussen de twee houten staketsels staan. 

Beiden 1 strandhengel met pieren en mesheften die ook voor beiden een grote bolk opleverde binnen 5 

minuten, dusssss het gaat los dachten we.Nou met uitzondering van 1 klein door mij verspeeld torretje 

en 1 wijting voor Arno bleef het daarbij. 

We visten ook met een kleine bolk en wijting als aas voor de verdwaalde zeebaars.Arno onder de 

dobber en ik op de bodem.Kennelijk hebben de baarzen tegenwoordig ook een TOM-TOM, want geen 

enkele verdwaalde vergreep zich aan de visjes.Had verder een redelijke sofdag (gisteren ook, vergat 

mijn hengelsteun aan boord van de MS Theo).Viste met een spoel spiksplinternieuwe lijn van 

Trabuco, 20/100 groene gevlochten lijn (28 Euro voor 300 meter) 15,89 kilo trekkracht. Volledig 

genaamd: 

T-force XPS Dyneema "Super Abrasion Resistance" Zelden heb ik zo'n slecht product gekocht in de 

40 jaar dat ik op zee vis.Bleef maar afgooien met 175 gram lood, terwijl de good old Web Wizard van 

bijna 20 jaar oud (!!), maar wel nieuw van een spoel op mijn andere hengel, gewoon heel bleef als ik 

er mee knalde met 200 gram lood. 

Ben toen eens gaan knopen met die Trabuco lijn aan de kant en ik kon gewoon de lijn kapot trekken 

!Voor de zekerheid de hele spoel afgespoeld en ergens in het midden gepakt en ook daar klein rukje en 

krak zei de lijn.Geen wonder dat ik steeds alles aftrok met die lijn.Niet kopen die lijn dus!!Overigens 

zweer ik bij de monofluorlijn van Trabuco voor de zeebaars, ik hoef geen andere.Zo zie je maar, het 

kan verkeren. 

  

ps Arno vond nog een grote RVS thermoskan die naast (volgens hem) een zilverkleurige Peugeot 206 

of 207 stond die wegreed. 

Bent u uw thermos vergeten op het grasveld naast de DSM in Hoek van Holland afgelopen zaterdag? 

Mail mij dan op sajovic@kabelfoon.nl  en dan spreken we wel af hoe ik deze aan je terug kan 

bezorgen op de een of andere visstek. 

  

  

mailto:sajovic@kabelfoon.nl


 

  

Strakke lijnen, Stipo 97# 

  

  

Op vrijdagavond 16 oktober 2009 met vismaat Jan Overbeeke meegedaan aan een viswedstrijd  Om 

18.00 uur kwam Jan mij ophalen, dus rond 18.30 uur bij Eef en Ineke gelijk aan de koffie. Het was in 

eerste instantie de bedoeling om naar Neeltje Jans te gaan, maar gelet op de harde noordwestenwind 

deze avond toch maar voor een andere stek gekozen, te weten de Amazonehaven. Je staat hier in ieder 

geval nog een beetje beschut en de kans op vis is aanmerkelijk groter. Om 19.30 uur bij de haven 

aangekomen en eerst de nodige handen geschud, met name die van de jongens van Zeevissport 

(Marco, Leon en Eelco), maar natuurlijk ook van allerlei andere meer of minder bekenden. Rond 20.15 

uur klonk het “startschot” in de vorm van een paar luide brullen van Sjaak en/of Arjan. Snel beginnen 

dus. De K2 Blue Metal in stelling gebracht, voorzien van een “back-to-basic-onderlijn”. Geen toeters, 

bellen, kralen, glimmertjes, afhouders, enz., maar gewoon net als vroeger een paar lussen in de lijn, 

openknippen, haakje 6 er aan en klaar. Een klein kweekzagertje op de haak en niet te ver uit de kant. 

Dit resulteerde binnen een kwartier al in zes visjes (steenbolk en wijting) van het formaat goudvis. 

Bijna elke draai vis. Eén, twee en af en toe zelfs drie visjes, maar alles ondermaats. Na een uur of 

twee, kwam de klad er een beetje in. Wel veel beet, maar geen vis. Kleinere haken proberen, toch maar 

wat kraaltjes, verder weg, dichterbij, pieren in plaats van zagers, van alles geprobeerd, maar het leek 

niet te helpen. Terwijl anderen gewoon flink door bleven vangen. Wat was er aan de hand? 

Uiteindelijk nauwelijks steenbolk/wijting meer, maar een paar mooie maatse botten en niet te vergeten 

mijn eerste maatse wijting van 28 cm (dit was volgens mij de enige maatse wijting van de avond). 

Maar deze opleving was van korte duur. Het laatste uur geen visje meer gevangen en dan loop je 

natuurlijk toch de nodige achterstand op tegenover de rest. Rond 00.30 uur klonk het eindsein en 

moesten er de nodige vissen worden gemeten en geteld. Wat een monnikenwerk zeg!!! Allemaal visjes 



tussen de 15 en 20 cm met een paar maatse botten tussendoor. Petje af voor met name Leon, Sjaak en 

Arjan die al die postzegels door hun handen hebben laten gaan.Mijn eindscore was 24 visjes (en 

vismaat Jan 40 stuks), waarmee ik zeker geen eerste ben geworden. Integendeel, ik hoorde aantallen 

van 60, 70 of zelfs 80 vissen, dus het is hem vanavond niet geworden. Desalniettemin een heerlijke en 

gezellige avond gehad. Wel af en toe een buitje, maar met de wind viel het best mee. 

  

Eef en Ineke wederom bedankt voor deze avond en tot een volgende keer!!! 

  

de hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

Verleerd??? of toch niet....... 

  

Afgelopen donderdagavond 15-10 afgesproken om weer de zeebaars te belagen met Jan van Laar # 

491 en Tom Damen # 1187. Paul (een collega van Jan) was er ook bij. Afgesproken op de maasvlakte 

op een erg donker stuk. Allemaal begonnen met een zeebaarsstok en een loodje van 80gram met een 

mesheft eraan, We hebben uit het handje gevist omdat het erg onhandig was om een hengelsteun neer 

te zetten. Iedereen wist baars te vangen. De maat was elleen niet waar we op hoopte. Allemaal zo 

tegen de 40cm. Todat Jan ineens met een kromme hengel stond. Even later had ie hem op de kant. Een 

prachtige dikke baars van 65cm. WAUW!!! Even later deed Jan het nog een keer over. Nu wat kleiner 

58cm. Later zijn we vertrokken naar een andere stek waar je lekker kon staan. Hier ging het vanaf de 

eerste worp los. Aleen de maat was niet waar we op hoopten. Allemaal zo net aan de maat met hier en 

daar een uitschieter van 40+. Na afloop was iedereen voldaan. En vooral Jan # 491 heeft laten zien dat 

ie het niet verleerd is. Na een toch wel slecht seizoen voor hem, maakt oktober een heleboel goed en 

verbetert hij iedere keer zijn seizoensrecord. Maar ook Tom # 1187 had nog nooit zoveel zeebaars 

gevangen tijdens een sessie. Hopelijk kunnen we nog een paar weken genieten. 

  



  

 

Groetjes, 

Damian # 954, Jan # 491, Tom # 1187 en Paul 

Hallo medevissers, 



Hier weer een berichtje uit Apeldoorn. Afgelopen woensdag (14-10) het plan om de zagers van de 

sessie naar de Noordpier van IJmuiden van afgelopen vrijdag op te maken. Voor de zekerheid wat 

pieren erbij besteld maar door de vele files onderweg niet op tijd om voor sluitingstijd deze op te halen 

(heb er nog nooit zolang over gedaan!) Dus met alleen een onsje zagers naar het strand van 

HvHolland. Was wel een gok om ná de storm van afgelopen zondag (NW 8) te gaan ivm het dan (ná 

NW)altijd aanwezige apehaar. Om 19.35u 1e worp. Ik heb meteen antwoord op mijn vraag van een 

vorige keer: hoe het zat met de zandbanken voor het strand, er is eigenlijk niet zo veel veranderd, 

er ligt nog steeds een lange zandbank voor het hele strand langs op +/- 100m uit de LWlijn. Met de 

pendulum over de bank weten te gooien maar daardoor wel erg veel apehaar in de lijn die in het zwin 

voor de bank ligt (ondanks de hengels zo hoog mogelijk in de steun). Toen de vloedstroom er een 

beetje in kwam werd het te erg met het apehaar en ben ik dichterbij gaan gooien. Al met al 1 wijting 

op de kant weten te krijgen. Lekker avondje gehad maar jammer van de erg magere vangst ( en het 

vele apehaar!). 

  

Gr. 

Rik 

  

  

  

Afgelopen woensdag 14-10 middag gevist op de waterweg.S'middags 4 gullen gevangen waarvan 3 

tussen de 50 en 60 cm. S'nachts ben ik ook nog wezen vissen ben toen rond 2300 begonnen en tot 

0400 gevist met pieren en mesheften.Veel wijting gevangen allemaal maats en 2 gullen van 57 cm en 

60 cm. 

  



 

  

  

gr ray#1070 

  

Zaterdagmorgen,10-10 was er een meeting van de eurovissers, dit keer in de amazonehaven,  de 

bedoeling was dat we daar ook gingen vissen, deze meetings zijn altijd bere gezellig, heerlijk samen 

vissen, gecombineerd met een hoop lol.helaas was bij mij een ellendige buikgriep spelbreker, we zijn 

dus niet gegaan helaas,   echter smiddags om een uur of 3 voldoende opgeknapt om toch meer weer de 

150 km naar de europoort af te leggen,   we zijn bij maassluis aan de waterweg neergestreken, daar 

was ook mijn broer Theo 1205 al aanwezig, en een paar meter verder stond ook Damian te vissen,ik 

had al snel 2 maatse wijtingen, maar toen kwam helaas de stroom er zo sterk in dat vissen niet echt 

meer lukte, een uurtje gewacht, toen nam de stroom iets af,  toch nog 1 gul van een cm of 45 

gevangen, 4 maatse wijtingen, en nog wat klein spul, wijting en bolk, helaas was de wind en regen 

toch weer de spelbreker ,  

  

Johan # 1207 & Petra # 1212 

  

11-10 eerst woorp zeebaars 75cm 4.300gr goedbegin halfe werk maar er kwam verder niks meer er 

stondden wel 8 man raar tekyken 1 woorp gelyk vis 

  



 

gr rich 

  

Kampioenschap Zout Sportvisserij ZWN – Strand van ’s-Gravenzande 

  

Zaterdag 10 oktober 2009 wordt het Kampioenschap Zout Sportvisserij Nederland gevist op het Strand 

van ’s-Gravenzande.Er staat een stevige westenwind kracht 4, temperatuur circa 15 graden Celsius met 

af en toe een regenbui (LW 12.25 -57 cm HvH).Omstreek 8 uur arriveer ik in het clubgebouw van 

WSV ’s-Gravenzande waar de wedstrijdkaarten per vereniging worden uitgereikt.Samen met mij heeft 

slechts 1 deelnemer van de EUROVISSERS zich aangemeld voor deze wedstrijd namelijk Willem 

Louman (#1168).Ik krijg een stek toebedeeld in het C Vak nummer 15 (voor de kenners, iets voor de 

grote grijze boei die daar op een strekdam ligt), Willem Louman staat ergens in Vak B.Door middel 

van de platte karren en tractoren worden we snel en gemakkelijk naar het strand gebracht.Om 10.00 

uur vliegen de onderlijnen richting de horizon waarbij ik verschillende cocktails probeer van kleine 

piertjes, steekzagertjes, witjes en slikzagertjes.De eerste draai brengt gelijk een botje, de nul is weg, 

altijd een lekker gevoel.Al snel wordt duidelijk dat er redelijk was vis zit, zowel rechts als links van 

mij worden botjes en botten gevangen.Bij mij valt het stil en weet de vis moeilijk te vinden, wat verder 

dan wat kleine botjes kom ik niet terwijl er ook wat zeebaars worden gevangen.Ik blijf variëren en 

proberen en dan gaat het even ‘los’, ik vang aan een bepaalde cocktail 4 zeebaarzen op rij van zo’n 40 

cm......dat telt lekker door !!Zodra de zeebaarzen het weer laten afweten ga ik dichterbij vissen en vang 

zo nog 3 botten. 

Om 14.00 uur is de wedstrijd afgelopen en heb ik als resultaat 6 botten en 4 zeebaarzen totaal zo’n 2,5 

meter vis……waarmee ik niet ontevreden ben.Na afloop tijdens de prijsuitreiking wordt duidelijk dat 

er over het algemeen goed vis gevangen is.De winnaar heeft totaal meer dan 6 meter vis gevangen 

(stek A21 – recht tegenover de strandovergang).Uiteindelijk ben ik 7e in Vak C geworden en 

20e overall waarmee ik zeker tevreden ben, ik krijg een ‘voedingsmiddelenpakket’ als ‘prijs’.Na 



eerdere teleurstellende vangsten op het Strand van ’s-Gravenzande kan ik terugkijken op een 

geslaagde en goed georganiseerde wedstrijd. 

  

 

  

Willem de Scharrejager (Eurovissers # 1179) 

  

Vandaag 10-10 met m'n zeevismaat Wim op de waterweg gestaan ter hoogte van de nieuwbouw bij 

Maassluis. Gevist van 09:00u tot 21:00u begonnen met afgaand water.  

Het 1e uur ging best aardig 4 mooie wijtingen van 28 tot 34 cm, daarna kwam de stroming erin en was 

het onmogelijk om verder te vissen. Vanaf 14:00u ging het wel weer en kregen toen achter elkaar beet 

weer veel wijting en bolk, ik had nog een mooie tong van 46 en m,n maat een goeie gul. Wat ik ook 

nog even kwijt wil is dat ik een man zag en aansprak die de waterkant afschuimde met een rugzak en 

een tang met een vuilniszak, ik vroeg hem of hij aan het opruimen was in opdracht van de gemeente, 

hij zei dat hij dit vrijwillig deed met een clubje van 12 andere mensen die hij had opgericht. En gaan 

wekelijks de waterweg langs om alle plastic e.d. te verzamelen in hun vuilniszakken. De goede man 

zette om de 100/150 meter een zak op het fietspad met bende wat is aangespoeld en/of achergelaten. 

GEWELDIG. als we allemaal zo'n instelling zouden hebben en in ieder geval onze eigen vuil mee 

terug namen dan zou dat alleen al voor het aanzicht maar ook voor de natuur een hoop schelen, want 

bij aankomst schrok ik me rot van de bende.  

 

grt Rick # 1006 

  

  

Hallo medevissers, 

Hier weer een berichtje uit Apeldoorn. Deze keer niet over het Europoort gebied maar over de 

Noordpier van IJmuiden. Na ruim een maand slecht (of helemaal niet) toegankelijk te zijn geweest 

ivm restauratiewerkzaamheden afgelopen vrijdag (9-10-09) weer eens daar wezen vissen. We zitten 



daar altijd erg graag op de kop in de geul (ondanks het regelmatig vastzitten en dus verspelen van 

materiaal) maar de hele kop was al bezet dus iets terug gaan zitten (net vóór de laatste bocht) aan de 

buitelkant. Het water was erg troebel (oosten wind). Zaten ook al diverse vissers maar de berichten 

waren erg mager. Sommige hadden zelfs vanaf 07.00u geen visje gezien (en wij begonnen om 

15.55u). 1e periode helemaal niets alleen een verdwaalde wijting voor mijn zwager aan de buitenkant. 

Ik had ook een hengel ad binnenkant gelegd, de berichten waren dat daar sochtends leuk schar 

gevangen was. Ook hier niets totdat het water flink aan het opkomen was, ineens lekker beet en vis. 

Met de volle pendulum gooide ik duidelijk over de vis heen want ik ving ze op +/- op 60 mtr uit de 

kant. Ook de andere hengel maar aan de binnenkant gegooid: de buitenkant begon toch te hard te 

stromen. In dit laatste uurtje (tot 19.40) leuk gevangen. We hadden afgesproken om tot het donker te 

vissen ivm het erg slechte weerbericht voor de latere avond en nacht. Om 19.45 van de pier af gefietst 

(was een zwaar tochtje; tegen windkracht +/- oost 5  in fietsen). Mijn zwager had 3 visjes: een wijting 

van 30+, een gulletje van 25 (zwemt weer) en een steenbolkje(zwemt ook weer) en ik had er totaal 10: 

5 mooie wijtingen, 2 mooie scharren, 2 kleine steenbolkjes en een klein gulletje (laatste 3 zwemmen 

weer). Al met al toch nog een lekker maaltje vis.   

Gr. Rik 

  

  

  

Na de teleustellende vangsten aan de waterweg(landtong Rozenbrg)zijn mijn vismaat en ik vrijdag 9 

oktober maarweer eens naar het Beerkanaal getogen.Eerst pieren en 

zagers gekocht  Om half 3 in de middag ging het eerste aas te water.Al snel een forse aanbeet op mijn 

hengel ik verwachte een zeebaars of een klein gulletje maar tot mijn verbazing kwam er een hele dikke 

schar naar boven.Ik kreeg met regelmaat mooie aanbeten maar helaas veel missers.Uiteindelijk toch 2 

mooie maatse zeebaarzen 

gevangen aan de pieren en aardig wat kleine steen bolken helaas geen gul.Gevist tot half 9 in de avond 

Al met al een mooie visdag 

  

Vrgr Rob en Henk 

  

  

Afgelopen vrijdag 09-10 even wezen vissen op de Waterweg kijken of er nog een gulletje te vangen 

was.De vrijdag ervoor was ik ook geweest en had toen 4 gullen waarvan een van 50 en een van 65 

cm.Nu weer naar de zelfde stek gegaan ben om 1600 begonnen en gevist tot 2130.Met opkomend 

water wist ik een maatse gul te vangen ook nog een wijting.Met afgaand water kreeg ik twee kleine 

tikjes op me top slappe lijn dus halen maar, tijdens het indraaien voelde ik dat het wel een mooie 

moest zijn.Op de kant bleek ie precies 70 cm te zijn.Heb gevist met mesheften en pieren morgen nog 

maar is gaan proberen.Wou de belg met ze camper ben je naam vergeten maar weet dat je een 

eurovisser bent nog bedanken voor het scheppen van me gul en voor de jupiler. 

  



 

gr ray 

  

Hallo mede vissers. vrijdag 09-10 eens wezen vissen op de waterweg bij de stormvloed kering begon 

om half 6 in de ochtend en ben weer om 8uur vertrokken naar de maasvlakte . was helemaal niks op de 

waterweg in die 2 1/2 uur geen stootje gezien wel schone haken bast er van de krabben .de maasvlakte 

viel ook tegen de eerst worp was  wel gelijk raak een maatse baars op de met pieren 3 haaks lijn met 

afhouders en toen een mooie schar dat ging leker dacht ik .daarna geen stootje meer .nog uurtje naar 

de haven achter slag maasmond geweest veel beet maar alles heel klein spul toen maar naar huis 

gegaan .toch een fijne snipperdag gehad het weer zat wel mee wijnig wind en mooi zonnetje... 

  

groetjes Kees 

  

Zaterdagmorgen op tijd het bed uit om aas te halen bij Eagle hengelsportzaak. Na een geluksspuugje 

en gesponsort aas (door Rinus) vol goede moed naar de waterkant voor het NK jeugd.Eenmaal 

aangekomen kreeg ik te horen dat we naar de Amazonehaven gingen ivm de wind.Na een aantal keer 

te hebben vastgezeten met beide buurmannen door de stroming en een zwart gezicht van de 

rondvliegende erts, heb ik er toch nog 4 wijtingen (en een krab) uit weten te halen.De hengels en de 

steun zijn nog een aantal keer omgevallen, dit was (jammer genoeg) niet door de grote vis, maar door 

de sterke wind die er was.Aangezien ik niet verwachtte de volgende ronde te kunnen halen met 4 

visjes ben ik meteen naar huis gegaan om het zwarte roet van mijn gezicht en uit mijn ogen (lenzen) te 

halen en een lekkere douche te nemen.Ondanks de weersomstandigheden en het weinige vis heb ik 

toch een lekkere visdag gehad.Eenmaal thuis aangekomen kwam er een telefoontje van Tom Brasser, 

hij vertelde mij dat ik ondanks de kleine vangst toch nog geplaatst was voor de topcompetitie. Dit 



maakte mijn dag natuurlijk nog beter.ik ga uiteraard veel oefenen voor de topcompetitie en dan maar 

hopen dat dit voldoende is om naar Portugal te gaan :D 

  

Grz, 

Jelle Bol #1130 

vrijdag 02-10 met 2 man alweer het calandkanaal geprobeerd omdat ik weet dat hier zeebaars 

aanwezig is.gevist met wapperlijnen en met de jojo. in het begin alleen maar klein spul,maar vlak voor 

het water zijn laagste punt bereikt had wist ik in een half uurtje tijd toch 3 maatse zeebaarzen te 

vangen.Ook mijn zoon dacht er eindelijk een aan de haak te hebben, maar dit bleek nog een 

verdwaalde makreel van 36 cm te zijn.Hierna alleen nog maar klein spul gezien.de baarzen zaten op 

ongeveer 40 meter uit de kant en werden gevangen met 2 mesheften en 1 pier op de haak. 

  

groeten,leen. 

  

Oktober zeebaars!!! 

  

Afgelopen week nog een keer met Jan van Laar afgesproken om een Oktober zeebaars te 

vangen.Richting de maasvlakte getrokken op onze gelieve plek waar je heerlijk je loodkopje met de 

stroming mee kan laten voeren.Zoon Casper van Laar was er ditmaal ook bij. Voor diegene die dit nog 

niet wisten was hij een serieuze kandidaat voor de eindzege van de eerste zeebaarscompetitie in 2006. 

Hij ving als eerste een baars (zijn 3de zeebaars ooit) aan de redhead Magnum van Rapala. Deze was 

net aan de maat en mocht weer zwemmen. Toch prachtig om de passie/ blijdschap van de aankomende 

baarzenmeppers te zien. Bij ons duurde het ruim 2,5 uur voordat we beet kregen. En dit op een 

moment dat er bijna geen stroming stond. Ik was de 2de gelukkige met een baars van 1,5 kilo en 

48cm. Terwijl ik nog na stond te genieten zie ik Jan vanuit mijn ooghoeken met een kromme hengel 

staan. Dit was een beste baars. Momenteel zijn de baarzen in topconditie en dit was te zien ook. Na 

een minuutje lag hij op de kant. Ik schat zo'n 2,5 kilo en mat 55cm. Een half uurtje later wist ik er nog 

een te meppen van 46cm. Jan en Ik hebben alles gevangen op de electric blue twister met witte staart. 

Voor een niet shadvisser ga ik het steeds leuker vinden. Hopelijk kunnen we de komende weken nog 

lekker doorvangen. 



 

 

Groetjes, 

Damian # 954 & Jan #491 

  



Vrijdag 02-10-2009 samen met mijn maat Frank vanuit Arnhem vertrokken om na lange tijd weer eens 

te gaan zeevissen. Alhoewel het overgrote deel van de vangstberichten op de site niet al te hoopgevend 

was toch gehoopt dat het tij zou keren. Vanaf de landtong in de Nieuwe Waterweg gevist. Twee jojo's 

(1 met pieren en 1 met mesheften) de Waterweg ingegooid. Frank viste ook met pieren en mesheften 

en probeerde het met een platvis-paternoster en een dwarrellijnmontage. Wat we ook probeerde, maar 

onze animeerkunsten konden de vis niet bewegen tot een aanbeet. Praatje pot met andere vissers om 

ons heen leerde ons dat ook andere vissers geen enkele aanbeet mochten registreren. Velen stopten al 

snel hun vissessie. Wij hebben vanaf 13:30 tot 17:00 uur gevist en verkasten op advies van een vriend 

naar Vlaardingen alwaar de tong behoorlijk zou bijten. In Vlaardingen tot 21:30 uur gevist: Ik wist 

daar in ieder geval een paling van ongeveer 35 centimeter te landen, maar verder konden we geen visje 

verrassen. Kortom één en al droevenis en we sluiten ons aan bij de eerdere  vangstberichten dat het 

nog steeds niet echt los gaat. 30 oktober hebben we in ieder geval een boot afgehuurd en hopen we op 

de Grevelingen alsnog aan onze trekken te komen. 

  

Groeten Richard Buyl #1082  

  

Vangstberichtje van vrijdag 2 oktober (dagje waterweg bij maassluis). 

Om 13:00 uur begonnen we met veel zin en veel tegenwind om de gulletjes te belagen. Het was niets 

anders dan veel steenbolk en een verdwaalde wijting. we hebben met moeite ieder 1 gulletje van 

ongeveer 40 cm gevangen. Wel af en toe een mooie aanbeet, aanslaan niets. dan binnen 10 seconden 

weer een prachtige aanbeet weer niets. Dit hebben we beiden in ons inmiddels 10 jarige zoute vissers 

bestaan nog niet mogen meemaken. We hopen iig op een mooi winterseizoen, net als afgelopen jaar. 

Tot dan hebben we nog even geduld. Groet, Carlo 436 en Hans 514 

  

Het kan verkeren... 

  

Zoals een oud gezegde luidt.Vandaag 01-10 na een Baars en zelfs aanbeetloze sessie afgelopen 

Zondag weer eens naar mn stek aan het Beerkanaal getogen.Daar stond maat Leo al met smart op me 

te wachten, want zn aas was bijna op, en hij al diverse aanbeten gehad, wat op zich al wat beloofde,Ik 

dus plaatsgenomen op mn favoriete kei, m'n nieuwe steun geinstalleerd en hengels optuigen ,al na een 

minuut of 10 stond hengel 1 te klapperen , en dat werd een beeld wat de dag ging bepalen.Ze waren 

er...en niet van plan weg te gaan, ik had amper tijd om naar mn auto te lopen om een versnapering te 

pakken, hetgeen tot gevolg had dat ik uiteindelijk half gedehydrateerd en uitgehongerd achter mn 

hengels stond, lijnen aan de kant laten om wat te gaan eten?...jaa DAAAGGG!!!! De uiteindelijke 

stand..7 Baarzen, 1x 48 cm. 1x 45 cm, 2 x 38..en 2 net maatse die weer teruggingen, en een 

ondermaatse die hetzelfde geluk beschoren was Bij dit alles nog een bot die de kant aantikte , en loste, 

maar volgens mij telt aantikken ook nog!!..bij zwemmen tenminste wel ;-Dan nog een keer een 

onderzeer eraan gehad, die niet te houden was, een vastzwemmer die tussen de stenen loste, en een 

stuk of 4 normaal verspeelt...pfff Helaas geen camera bij me 

  

Met visgroet, Arno Koman 

 

 



Medevissers, 

Hier weer eens een berichtje uit Apeldoorn. De laatste keer dat ik in het Europoort gebied gevist had 

was in juni op de finten met kunstaas. Nu maar weer eens naar het hoekje strand voor Hoek v Holland. 

Normaal kom ik daar pas in oktober als de 1e wijtingen zich melden maar ik moest toch vanuit 

A'doorn naar Strijen dus dacht: meteen maar een hengeltje uitgooien in de avonduren. Hoogwater om 

20.00. Pieren gehaald bij Avi in Monster Eerst even wezen kijken op het grasveldje naast de plek waar 

de steiger heeft gelegen, daar zaten 2 vissers. Een half uurtje bij staan kijken maar alleen maar kale 

haken (en snel ook). 1e worp voor mij op het strand om 19.35 (nog met daglicht). Om 20.20 de 

Coleman aangestoken en hopen dat er wat het ondiepe op zou trekken. Gevist met de pendulum 

Ziplexx 2500 (al vele jaren m'n favoriete vishengel) en de Hypron pendulum van DAM beide met reel. 

1 met 2 haaklijntjes aan een tonwarteltje tussen 2 kraaltjes en de ander met een wapperlijn. De 

krabben/garnalen enz. waren massaal aanwezig want met 7(!) minuten waren de haken kaal (ver weg 

en dichtbij). Je kunt natuurlijk ook zeggen dat er dus veel voedsel zit voor de vis maar dat viel toch 

tegen. Wel een aantal mooie beten gehad maar niet goed doorzetten. Om 21.55 pas m'n 1e vis, een 

mooie wijting van 30+cm. Haak zat mooi voorin dus weer lekker laten zwemmen, ook omdat ik toch 

geen maaltje zou vangen want om 22.10 waren de  piertjes op en moest ik dus vertrekken. Al met al 

een heerlijke avond gehad alleen jammer dat er niet meer vis voor de kant zat.EEN vraag aan jullie: ik 

kom al +/- 25 jaar aan dit strand en altijd hebben we daar de topvangsten gemaakt 2 uur voor HW tot 2 

uur na HW (in het donker), is er door het vele opspuiten iets dusdanig veranderd dat je wellicht beter 

naar laagwater kunt vissen? Vroeger had je van die mooie zandbanken ervoor liggen maar daar is niets 

meer van te zien.Als er iemand is die wellicht goede ervaringen heeft met LW dan hoor ik dat graag 

via deze site. 

BVD 

Groetjes en goede vangst. 

Rik 

  

Na lang meekijken op de site nu maar een keer een berichtje. Vandaag 26 september wezen vissen op 

de PPGBK van 12.00 tot 17.30. Vangst 1 zeebaars ca. 50cm 3 botjes en een aantal kleine bolkjes. De 

vis was erg aktief en heb behoorlijk wat verspeeld door vastzitten. Een collega visser wist te vertellen 

dat het wijs was om met loodlifters te vissen heeft iemand anders nog tips???e.horden@abena.nl  Ben 

sinds een paar maanden weer vaak aan het vissen en moet er wat inkomen. Gevist met zagers en 

gevlochten lijn. 

  

 Groeten, Evert 

  

Vrijdagavond de 25e weer eens wezen vissen. We zaten bij de laatste windmolen op de landtong. 

Gevist van 19.15 tot ongeveer 01.45, om 20.00 zou het hoog zijn. Het was zalig weer, tij en schemer 

was ook best gunstig en toch zaten er maar erg weinig vissers aan de waterweg, heb er 6 geteld. Is het 

dan echt zo slecht gesteld met de visstand?? Ja dus, heb welgeteld 1 botten en 1 tongen gevangen. 

Botje was zeker 10 cm en het tongetje was zeker 20 cm groot. Beide zwemmen uiteraard weer. Gevist 

met zagers en pieren met een onderlijn met 2 rode bezemafhouders en daaronder een 

wapperlijntje.Zou het echt door de aanleg van de 2e maasvlakte komen dat de vis de afslag naar de 

waterweg mist?? Ik denk van wel.Laten we maar duimen voor een goed gulseizoen want de zomervis 

is gewoonweg kut. 

http://www.avicentra.nl/
http://www.eurovissers.nl/vangstberichten/Vangsten/2009/09%20september/e.horden@abena.nl


  

  

Goeie vangsten allemaal. 

  

Marco#526 

  

  

  

He allemaal, 

 

Vandaag 25-096 gaan vissen met een vismaat in het Calandkanaal. Eerst nog effe bij Avicentra aas 

wezen halen en toen hop naar het kanaal. Daar aangekomen zag het er veelbelovend uit. Het was 

afgaand water, dus we hoopten op veel vis. Bij de derde keer hengel te water laten, ging mijn hengel 

niet heen en weer, maar werd er zowat helemaal ingetrokken. Ik pakte mijn hengel beet en voelde een 

weerstand, het was geen kleine vis!! We zaten eerst te denken aan een dikke zeebaars, dus de slip 

moest er ook nog aan te pas komen. Na een kwartiertje drillen, en bijna vast te zitten tussen de stenen, 

scheerde hij over de stenen zo de kant op. En met volle verwachting bleek het dus een gevlekte gladde 

haai te zijn.van 92cm Ik wist dat er al meerdere werden gevangen, maar voor mij was het de eerste, 

gevist met pieren en mesheften. 

 

 

Groetjes M. Vermulm # 1204 

http://www.avicentra.nl/


 

  

Donderdagavond 24-09 afgesproken met Jan van Laar om de zeebaars te belagen. Weer een keer met 

kunstaas gevist. Het was alweer bijna 3 maanden geleden dat we baars hadden gevangen op kunstaas. 

We zijn richting de maasvlakte vertrokken en eerst met de plug begonnen. Door de wind was het 

moeilijk om de plug weg te zetten. Toen een stek gezocht waar we de wind in de rug hadden en waar 

we de schemer tegemoet zouden treden. Toen het donker was bleven we met de plug doorvissen met 

opkomend water. Jan wist een baars te haken maar tijdens de dril was deze weer losgeschoten. Dat 

was balen. Toen de ebstroom er langzaam in kwam na het hoge water zijn we begonnen met twisters. 

En dan wel de bekende Electric Blue met witte staart. Dit was succesvol. Geen grote aantallen. Maar 

voor mij een baars van 57cm wat nog een hele uitdaging was om hem binnen te krijgen ivm met een 

pijp. Jan wist pas een uur later een baars te scoren van 43cm. Een kwartier later ving hij weer een 

baars. Nu een wat serieuzere aanbeet. Resultaat...50cm. Om half twaalf voldaan naar huis gereden. 

Eindelijk weer een baars gevangen op kunstaas. 

 

 

Groetjes, 



Damian # 954 & Jan # 491 

  

Afgelopen woensdag 23-09 ben ik met mijn vaste vismaat Rob wezen vissen op het strand van Hoek 

van Holland.Eerst pieren gehaald in Maassluis ( nog ff wat warme vis naar binnen gewerkt) daarna 

naar het strand gereden. Aangekomen was er niet 1 visser te zien(vaag teken?) Toch maar een plek 

opgezocht en de spullen klaar gemaakt. 

Om 18.00 uur lagen de lijnen te water. Om 18.15 de 1e beet bij mijn hengel.Resultaat 1 baars van 38 

cm en 1 van 37 cm.Een goed begin dus. Snel de lijnen weer ingegooid,maar nu duurde het ruim een 

uur voor de volgende beet een baars van 36 cm. Rob had nog geen beet gehad. Anderhalf uur later een 

baars van 39 cm.  Daarna geen beet meer gezien.Vlak voor we naar huis gingen ving Rob zijn enigste 

vis,een bot van ongeveer 35 cm. Om 22.30 zijn we gestopr en naar huis gegaan,de baarsen hebben we 

meegenomen,de bot zwemt weer.  

  

 Wim #663 

  

Dinsdag 22 september vanaf 14.00 uur tot 23.00 gevist op de ppgb. Mooi weer, matige wind in de rug, 

hoogwater om 17.51 uur. Gevist met pieren en zagers. De vangst bestond tot hoog water uit een aantal 

steenbolken, een gul van 50 cm en een tong van 37 cm. Na hoog water Alleen nog een aantal hele 

kleine bolken, verder niets meer gevangen. 

  

Mvg, 

Frank  

  

Afgelopen zaterdag 19-09-09 weer eens met Stipo gevist aan het Beerkanaal op onze "vaste" stek van 

11: 45 tot 16:45 uur.Als aas verse messen van het hengelhuis Maassluis. En OF ze vers waren !! De 

messen waren zo levendig dat ze zichzelf op het talud omkeerden en happen uit het asfalt namen! 

Ergo, de verwachtingen met dit topaas waren hoog gespannen.Voor Stipo begon dit met een echt beest 

aan de hengel, die binnen 10 minuten de hengel weer eens finaal uit de steun trok, maar Stipo wist 

deze vis niet binnen te krijgen, jammer, maar het blijft vissen.Ikzelf wist 3 baarsjes van rond de 

40cm  binnen te trekken en verspeelde er  nog 1-tje.Probeerde nog ver weg meppend met een 

paternoster met zagers om de eventueel aanwezige gul te verschalken, maar dat leverde niets op.Ed v/d 

Ham en Dick de Graaf mocht ik ook ontmoeten en Dick gaf nog een minibolk aan Stipo die daar de 

laatste 20 minuten mee heeft gevist.Ook dat leverde voor hem helaas niets op.Volgende week mag ik 

weer buiten mededinging meedoen met de laatste ZBC en ik hoop dat ik er volgend jaar als 

volwaardig lid bij mag zijn. 



  

  

  

Groetjes van Arno Koman 

  

zaterdag 19-09 weer op dezelfde plek aan het calandkanaal gevist.Het resultaat was ook hetzelfde .een 

stuk of 25 steenbolken en 1 kleine wijting.de baars wilde vanavond niet gaan jagen dus de bewaarde 

bolkjes konden levend en wel weer terug het water in.Alle vis gevangen met de wapperlijn, op de 

bezem helemaal niets. 

  

groeten, leen 

  

Na de berichten van de wedstrijd strandvissen op Vlugtenburgh ben ik donderdagavond met laag water 

het strand gaan verkennen. Een lange, hoge bank lag bij eb mooi te wezen in het ondergaande 

zonnetje. Dus de volgende morgen, vrijdag 18 september,stonden Mario en ik om 6.45 met afgaand 

water op het strand. En warempel al snel het eerste visje: een torretje. Daarna een bot en vervolgens 

scholenbaars. Mario had er 8, ik zelf vier. Mario had wat dwarrelonderlijntjes gehaald bij het 

Hengelhuis Maassluis. En ik viste met afhouders. Die van Mario deden het dus beter! Het zonnetje 

kwam op, een prachtige ochtend gevist. Met regelmatig beet, iets wat we de hele zomer nog niet op de 

pier hebben meegemaakt. Dus als je wat wilt vangen en niet zozeer op grote vis uit bent, lekker 

ontspannen op het strand, niet vastzitten enzo: zoek de zee op vanaf het strand! Je moet wel een beetje 

afzien met een viskar vol spullen: de zee is met de opspuiting wat verder weg komen te liggen. Maar 

dat gesleur is goed voor wat conditie. Al was het bij mij meer het constateren van de afwezigheid van 

conditie! Nog wat staan praten met twee Hoekenezen die met een trekker aan het korren waren op 



zoek naar garnaal. Die zat er dus niet. Ze waren wel heel verbaasd dat we regelmatig wat uit zee 

haalden. En nog verbaasder dat de ondermaatse vis weer terug ging! Verder was zowel 

donderdagavond en vrijdagmorgen een visser bezig met zijn netten voor de kust. Er zit dus nu (nog) 

vis. 

  

 

  

Hans#864 

  

Na een weer teleurstellende zeebaars competitie van afgelopen zondag ben ik gisteren 18 sept weer 

naar het beerkanaal gereden.alwaar ik mijn baarsjes altijd wel vang maar niet op de juiste momenten 

zoals afgelopen zondag!!!! toch weer vol goede moed gaan staan.na een half uurtje ja hoor flinke 

bonken op mijn hengel en een mooi baars van 52 cm gevist met 2 hengels op een gegeven moment ik 

was een nieuwe haak op mijn lijn aan het zetten hoor ik ineens mijn buurman gillen!! henk je hengel 

en nog voor ik kon omkijken lag mijn standaard om en ging mijn hengel ervandoor gellukkig kon mijn 

buurman hem op tijd pakken.en na een flinke drill mijn persoonlijk record baars gevangen 

69cm.hierna heb ik nog een baars van 56cm en 2 schoolbaarsjes gevangen.ik kan jammer genoeg de 

laatse zeebaars competitie niet anders had ik er graag nog zo een of groter willen vangen 

  



 

  

groetjes henk #1147 

  

Donderdag 17-09-09 nog even een paar uurtjes gevist met opkomend tij in de Waterweg. Als aas 

kleine zagers, haken 4 en een 3-haaks paternoster met korte stalen afhouders (tip van Sjaak 

Nuijt).Gevist van 14 tot 17 uur en in totaal 11 vissen gevangen en 2 verspeeld. 1 net maats tongetje en 

voor de rest botten, waaronder een paar mooie, dik in de 30. 



 

 

  

  

Arno Koman (hopelijk volgend jaar echt lid). 

  

Zaterdag 12 september bijna de hele dag lopen dubben wat ik zou gaan doen, met kunstaas de pier van 

HvH op of de strandhengel pakken en kijken of er al gul te vinden was. Vanwege de wind toch maar 

voor de laatste optie gekozen en naar de DSM getogen waar ik lekker op het grasveld achter de auto 

uit de wind kon zitten. Om 16.00 was ik op de stek, hoog water om 20.45. Direct na de eerste inworp 

wat tikjes op de top, toen weer even rustig en na een minuutje weer wat tikken, dan maar ophalen, dit 

ging niet erg gemakkelijk, ik had geen echte bonken op mijn top gezien dus verwachtte geen grote 

vis.Dit viel goed mee er zat een gul van 60 cm aan. Dat was een mooi begin van de middag. De 

tweede inworp leverde binnen 5 minuten ook weer vis op, een steenbolkje van nog geen 10 cm. Na 

deze twee vangsten bleef het wat de vis een hele tijd stil en heb ik lekker de krabben gevoerd. Rond 

een uur of zeven volgde nog een gulletje van rond de 40 cm en daar bleef het bij. Nog doorgevist tot 



21.00 uur, het laatste uur veel lood verspeeld ivm de inkomende vloed stroom. Gevist met een 

wapperlijn van een meter en pieren. 

 

Bert#168 

  

Zaterdag 12-9 met een aantal mede vissers de nieuwe waterweg opgezocht t.w. het helikopterveld bij 

de DSM Over de vangsten kan ik kort zijn, niets. Over het aanvoeren van het lood-/onderlijn gehalte 

in de NW  kan ik ook kort zijn, VEEL. Nadat de stroming er in kwam werd het nog erger mede door 

de aanvoer van “apenhaar”.Hierdoor besloten om naar het strand van HvH  te gaan, daar aangekomen 

bleken de slagbomen dicht te zijn zodat het een flinke trip naar het strand zou worden. Besloten om 

naar het strand van Ter heide te gaan, hier aangekomen bleek een strandfeest aan te gang te zijn. Ter 

plaatse werd geopperd om naar de Amazonehaven te verkassen,twee vissers zijn hier afgehaakt, 

waaronder ondergetekende,  hoe de vangsten op de Amazonehaven waren. ???? Al met al een hoop 

gezelligheid en veel gelachen en hopende dat de volgende sessie meer vis oplevert 

. 

  

Groeten van het vis”Dorp” 

  

  

12-09 gevist van 19:00 tot 23:00 uur in het calandkanaal vlak voor de kering en eindelijk weer eens 

een redelijk aantal visjes gevangen de hele avond beet gehad, alleen toen het donker werd was het 

even rustig.De vangsten waren allemaal kleine steenbolk.Toen ik mijn laatste zagers aan de haak deed 

werd het ineens erg druk in het water en krioelde het vlak voor me ineens van de jagende 



zeebaars.geen kunstaas bij me en de kleine bolkjes waren direct teruggegooid pech dus en maar 

inpakken en wegwezen 

  

groetjes leen 

  

Ergens in maart 2005 liep ik op de Pier van HvH en zag een wat "oudere" man met brommer en hele 

lange hengels allerlei,voor mij, vreemde vissen vangen.Wat me opviel was dat hij redelijk fanatiek 

viste met een redelijk constante glimlach en tevredenheid op zijn toch al zachtaardige gezicht. 

Dat vond ik aantrekkelijk,om een praatje te gaan maken. 

Rob ontpopte zich als een zeer open en vriendelijk mens,die in mij ook een visser herkende.Hij 

vertelde breeduit over het Zeevissen,de vissoorten en noemde daarbij allerlei namen van illustere 

stekken als Papegaaienbek.Nooit van gehoord. 

Hij noemde ook de naam vd vereniging de Eurovissers. 

Ik was het poldervissen op Snoek in de polders,en met name de plaatselijke bewoners, al een tijdje beu 

en nav Rob's enthousiasme en openheid is op dat moment het vuurtje van "Zeevissen"in de Europoort 

in mij ontvlamd. 

Wat me trof,was dat hij mij als mens zag met interesse voor vissen.Bij het zoetwatervissen heb ik als 

"donkere" jongen heel veel minder prettige ervaringen gehad met "blanke" medevissers. 

Rob gaf me het gevoel dat Zeevissers over het algemeen anders zijn dan zoetwatervissers,en dat kan ik 

nu na 4 jaar beamen. 

  

Al met al is dit eigenlijk toch een vangstbericht;Rob Mulder heeft mij destijds gevangen voor het 

Zeevissen,en ik liet dat van harte gebeuren. 

  

Ik wens zijn familie en direct betrokkenen veel sterkte met het verlies en ik zal nog regelmatig 

terugdenken aan onze 1e ontmoeting. 

Groeten, 

Roy#1017 

  

  

  

Gisteren 11-09 na de lange reeks positieve berichten op de site maar eens mijn hengels weer 

opgezocht. De Waterweg zou het worden en het liefst tong. Het weer was prachtig en al snel lag het 

aas in het water. Van 15.00 tot 23.30 gevist. De vangst was grandioos, kan een viszaak beginnen, 

zeggen en schrijven 1 bot, 1 paling en inderdaad 1 tong van 38 cm. Aan het einde van de avond kreeg 

ik nog versterking van neef Benjamin maar helaas de vis was op. En uiteraard begint iedereen over de 

tweede Maasvlakte. Kan natuurlijk maar in de 40 jaar dat ik nu zeevis waren er wel meer jaren bij die 

bedroevend waren. Het zijn net aandelen. 

Pierre den Hartog 



  

vandaag 10-09 voor het eerst weer gul 5 kleintjes van 35 cm    3 leuke van 50 cm plat visje een kist vol 

steen bolkies kllllooooten vissen 

M.W Brochard 

  

zaterdag 05-09 gevist van 12:30 uur tot 15:30 uur ergens in het water.Over de vangsten kan ik kort 

zijn,want ving ik er een week geleden nog een bot was zelfs dit mij nu niet gegund.Het lukte mij om 1 

maal binnen te halen terwijl er nog aas aan de haak zat en 1 maal dacht ik zelfs een aanbeet te zien.Ik 

zal niet verklappen dat mijn supergeheime stek vlak voorbij de tweede windmolen op de landtong aan 

de waterwegzijde is,want anders zit het er straks vol met vissers die net zoveel willen vangen als ik. 

Dus vissers als jullie wat willen vangen:de waterweg is hopeloos,vanaf en tegenover de DSM worden 

pas enkele visjes gevangen voor meer vis dus allemaal op naar het beerkanaal,stenen 

glooiing,papegaaibek of de stranden boven hoek van holland ben je gek op kleine visjes kan je het ook 

in de amazonehaven of dintelhaven proberen. 

  

vangse allemaal en tot aan de waterkant 

Leen 

  

De evenementen, wedstrijden en de ZBC zijn ook prima gelegenheden om vangstberichten te horen, 

die niet op de site komen. Zo kreeg ik een gouden tip (..) over een hot spot tongplek op de Maasvlakte. 

Dus vlak voor mijn vacantie 2 avonden gespendeerd en afgelopen zaterdag nogmaals.Met grote zagers 

gewapend ten strijde getrokken. Op dezelfde plek waren het 3 compleet verschillende avonden, zowel 

qua vangst als qua omstandigheden. Beten ze de ene keer bij opkomend water, was het de volgende 

keer juist bij afgaand. Was het de ene keer tong, de volgende keer was het steenbolk. Uiteindelijk wel 

een maaltje bij elkaar kunnen vangen, maar het was toch harder werken dan gedacht! De meeste vis 

ving ik op een haaklijn van 50 cm boven het lood, voorzien van een haak LS5013 4 en een dikke 

zager. De tongen waren vooral ver weg te vangen. 

Gilles #59 

  

Vandaag 06-09 weer met mijn maatje Arno gevist op onze, ik mag wel zeggen, vaste stek aan het 

Beerkanaal.Zoals te doen gebruikelijk met standhengels vissend op de baars met mesheften van 

Hengelhuis Maassluis als aas.Ik viste met een jojo, haak 2/0 met daarboven een cickelhook maat 2, 

haaklijn 27lb monofluorcarbon.Een pannelrig, enerzijds om het aas te fixeren, anderzijds om de 

vangskracht te vergroten, mocht de vis het aas aan de zijkant pakken.Arno vist altijd met loodvisjes 

van 70gram, met aan het onderste oog van het loodvisje een lijn monofluorcarbon van 50cm lang 

afgetopt met een haak maat 1.Een 3-tal uren gezeten waarbij ik geen enkel stootje kreeg en Arno een 

5-tal aanbeten kreeg die hij helaas niet wist te verzilveren.Het was opkomend tij en rond een uur of 4 

kwam het los.Arno zat weer eens naast mij te kwekken, toen een van zijn hengels bijna uit de steun 

werd getrokken.Dat resulteerde toch in een mooie baars van 53cm, keurig in de onderlip 

gehaakt.Vrijwel direct daarna kreeg ik een mooie aanbeet van een baarsje van 36cm, deze zwemt weer 

vrolijk rond met een zere lip.Hij had overigens de bovenste haak gepakt.Even later had Arno een ruk 

aan zijn stok, met een slap vallende lijn "een opzwemmer" riep hij.3, 4 slagen draaien met een 

kromme stok en foetsie.Hetzelfde gebeurde mij tegelijkertijd. Dikke bonker aan de stok, maar de lijn 



werd afgesneden op de oesters/mosselen op de stenen.Hier is het bij gebleven en om 17:00 uur zijn we 

echt tevreden weer naar huisgereden.Allebei vis, met voor Arno een meenemer.Mooi weer, 

goedgezelschap en vis. Jemig, wat wil je nog meer. 

  

 

  

  

Strakke lijnen, Stipo #97 

  

  

Zo vader, zo dochter(s) … 

  

Op zondagmiddag 6 september 2009 zomaar een uurtje of wat gevist met de kids aan de 

Grevelingendam. Misschien nog een verdwaalde geep of makreel? Je weet maar nooit. Bij aankomst 

zaten er een paar Vietnamezen die al vrij snel een paar mooie makrelen vingen. Dus snel een paar 

hengeltjes optuigen, dobber er aan, haakje 4 en een reepje geep. Helaas was ik de kunst niet machtig, 

want het lukte mij maar niet om een visje te landen. Sterker nog, ik heb geen beetje gezien. Daarom de 

hengels maar overgedragen aan de meiden. En zowaar, na enkele minuten wist Anne (11 jaar) de 

eerste geep van haar leven te vangen. Niet groot (naar schatting zo’n 55 cm), maar toch. Eline (9 jaar) 

boos natuurlijk, omdat zij niets kon vangen. Maar niet getreurd. Zo’n tien minuten later ving ook zij 

haar eerste geep. Een mooi exemplaar van zeker 70 cm (helaas geen fototoestel en/of meetlaat 

meegenomen). Jammer genoeg is het hierbij gebleven, raakte het geduld van de kids al vrij snel op en 

dus na een uurtje of twee weer huiswaarts gekeerd. Groot feest voor de meiden, want dit hadden ze 



nog nooit gezien en/of meegemaakt. Pa daarentegen toch enigszins teleurgesteld. Twee van die 

snotneuzen met 2e-hands materiaal vingen vis en ik met mijn peperdure uitrusting helemaal niks!!! 

Hoe dan ook, zo vader, zo dochter(s) zullen we maar zeggen. 

  

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

Hallo ik ben Ronald en ben vrijdagavond 04-09-09 met mijn maat Eddy wezen zeevissen in de 

Dintelhaven het waaide en regende heel hard.Van af  20:30 tot 00:30 opbrengst 1 kleine schol van +- 

15cm en een schol van +- 30cm. 

 

  

  

m.v.gr Ronald en Eddy. 

p.s leuke site heel veel info 

  

Beste hengelaars of vissers 

  

zondag 3 september 2009 een dagje gaan vissen naar het beerkanaal naargelang ik daar al enkele keren 

ben geweest en toch steeds een visje  ( baars - schol ) heb kunnen vangen.heb ik vandaag nog eens 

naar daar geweest.er was namelijk ook een zeebaars competitie bezig van de onze trouwe club waar ik 

echter te lat was om mij inteschrijven ( spijtig )start vissen 9.00 uur einde vissen 13.15 uur vangsten 3 



maatse baarzen enkel gevist met de mesthef 1 lijn dwarrellijn mijn 2 de lijn draaiende onderlijn  

ik moet zeggen de vis was echt actief heeeeeel veel aanbeten gekregen en echt mooie aanbeten.er 

waren ook vis collegas aanwezig die hebbben ook hun visje weten boven halen er was zelfs ene bij 

met echter 7 stuks als dat geen mooie dag was de grootste die ik persoonlijk had was 56 cm hier bij 

wil ik ook onze visser uit de club bedanken henkie hij heeft een mooie zeebaars dat bijna met heel 

mijn steun wegwas aan land gebracht en dit door een val van mij op de stenen en ik niet aan mijn stok 

geraakte bedankt henkie.zo zie je dat er echter een goede band tussen de vissers van de club bestaat en 

elkaar helpen . 

  

groetjes uit belgie  

bob marien lid nr 1136 

  

Vandaag 01-09 van 13.00 tot 17.00 uur gevist op de papegaaienbek, het begon al goed want ik kwam 

met de auto vast te zitten in het zand, een behulpzame visser heeft me geholpen om dit probleem op te 

lossen, nogmaals bedankt als je dit mocht lezen! De vangst was in 1 woord bedroevend, geen stootje 

gezien, misschien toch het verkeerde getij! Ik vraag mijzelf af of de heiwerkzaamheden bij de 

papegaaienbek ook de vis zou kunnen afschrikken, ik zie de goudvissen in een vijver nog wel eens 

schrikken als men stampt op de grond of iets dergelijks, of is het overal bedroevend geweest deze 

middag!!! Volgende keer hoop ik toch weer meer leven in mijn topjes te zien, en dus ook meer te 

vangen. 

  

mvg, 

Frank 

 

 

Afgelopen zondag weer met Arno en Arthur gevist. Eerst bij "de Erts", maar na een uurtje verkast naar 

de bekende stek aan het Beerkanaal waar Damian ook na een kwartiertje kwam aanhuppelen en ons 

lekker maakte met foto's van een prachtige baars van 69cm.(zie eerder vangstbericht van 23-08)Gevist 

met de obligate mesheften op een haak 2/0 en 50 tot 100 gram lood. Wapperlijn danwel jojo.Arno en 

ik hebben geen stootje gezien, Damian pakte een bot en Arthur een net maats baarsje dat hij als een 

speer weer terug heeft gezet.O ja, zoals je op de foto ziet werd mijn hengel bijna uit de steun 

getrokken na een reusachtige aanbeet, logisch als je ziet dan niet 1 maar zelfs 

2 zeesterren tegelijk zich vergrepen aan mijn aas. Pffffffff 



 

Heerlijke middag gehad, neus in de wind en de zon en samen met de maten, wat wil een mens nog 

meer? O ja, voorafgaand aan de vissessie nog een mantelmeeuw uit zijn lijden moeten helpen die zich 

verslikt had aan een 3/0 haak aan, zo te zien, 50lb Amnesia. Haak diep geslikt en bloed liep uit zijn 

snavel. Nauwelijks nog beweging in de vogel die verder ook nog verstrikt zat in de lijn.Los van het 

feit dat ik op zijn zachts gezegd deze dieren niet graag mag, deed het mij pijn een dier nodeloos te zien 

lijden door het afval van ons sportvissers.Ook op onze visstek hebben Arno en ik weer de nodige oude 

lijnen opgeruimd.U begrijpt dat ik nog steeds de dag afwacht dat ik een broeder in Petrus betrap in het 

achterlaten van afval. 

  



 

  

  

Strakke lijnen, Stipo #97 

  

Na een rustgevende en mooie vakantieperiode op donderdagavond 27 augustus 2009 van 19.00 tot 

23.30 uur met vismaatje Jan Overbeeke weer eens gevist op één van onze favoriete stekken in het 

Europoortgebied, te weten het Beerkanaal.Hoewel de vangstberichten van de afgelopen dagen en 

weken niet veel goeds beloofden, toch met hooggespannen verwachtingen richting Maasvlakte 

gereden. Schitterend weer, goed tij (rond 20.30 uur hoog) en niet al te veel wind, dus …Eenmaal 

aangekomen, beide K2 Blue Metals voorzien van een lange dwarrellijn met één grote haak met daarop 

een paar mooie zagers en mesheften. Dit laatste zou volgens de insiders op dit moment het ideale aas 

zijn voor de zeebaars. Eén hengel dicht onder de kant tegen de stenen aan en de andere gewoon ver 

weg. En maar wachten, en wachten, en wachten, en wachten …, maar geen stootje. Regelmatig het aas 

bekeken, maar in de meeste gevallen zat het nog gewoon op de haak. De krabben waren dus ver te 

zoeken, dus daar lag het niet aan. Rond 21.00 uur wist Jan dan toch zijn eerste maatse zeebaarsje te 

vangen. Net 36 cm., maar toch teruggezet. Omdat we regelmatig vast zaten en daardoor al de nodige 

onderlijnen en voorslagen hadden verspeeld, zijn we tegen 21.30 uur verkast naar een andere stek (ook 

aan het Beerkanaal), maar hier was het niet veel beter. Jan wist nog een paar mini-steenbolkjes te 

vangen, maar bij mij bleef de teller op nul staan. Uiteindelijk om 23.30 uur alles ingepakt en enigszins 

teleurgesteld huiswaarts gereden. Hoe is het mogelijk, op onze favoriete stek geen enkel beetje gezien? 

Is het op dit moment zo slecht gesteld met de vangsten of hebben we vanavond gewoon pech gehad? 

Volgende keer dan maar weer … 

  

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 



  

Grote dikke Zeebaars 

Afgelopen zondag 23 augustus toch nog besloten om de zeebaars te belagen. 

Ik had nog wat mesheften over van de boottrip van de dag ervoor. En het was tenslotte mooi weer dus 

op naar een van de diepzeehavens van de maasvlakte Hengel opgetuigd met een lange wapperlijn en 

een loodje van 80 gram. Na een uurtje de eerste aanbeet. Mijn hengel werd letterlijk de steun 

uitgetrokken. Helaas, toen ik de hengel oppakte was de baars al verdwenen. Das balen, zeg. En het 

was niet de eerste keer dit seizoen dat ik een mega aanbeet miste c.q verspeelde. Een half uurtje later 

weer een super aanbeet. Ditmaal stond ik naast mijn hengel. Na mijn hengel te hebben opgepakt nam 

de baars een run niet normaal meer. Sterk als een beer. Gelukkig ging de baars richting open water en 

bleef dus van de stenen vandaan. Ver weg heb ik hem/ haar lekker moe laten worden. Zodoende was 

het makkelijker binnenhalen. De zeebaars was net geen 70cm lang. Maar was wel superzwaar. Ik schat 

zo'n 8 pond. In tegenstelling tot andere zeebaarzen die hedendaags alleen maar krabbetjes in de maag 

hebben zat deze baars helemaal vol met vis. Daarna alleen maar bot gevangen (6 stuks).Hoe dan ook 

heb ik mijn eerste grote baars dit seizoen weten te landen. EINDELIJK en heerlijk genoten van een 

gierende slip en de ultimate feeling. Want daar doe je het immers voor. Maar ja............zoals zo vaak 

vang je ze niet tijdens een wedstrijd. Hopelijk hebben ik en nog velen naast mij, die normaal echt wel 

een baars weten te vangen volgende wedstrijd het geluk mee. 

  

Gegroet 

Damian # 954 

  

op zondag 23 augustus nog eens een dagje europoort geweest.gaan proberen een zeebaars op de kant te 

krijgen.echter begongen met de vis sessie om 10.30 uur tot16.30 uur gevist met mestheffen.en een 



dwarellijn echter een paar mooie aanbeten gehad maar echter niets aan land kunnen krijgen.na een 

paar uurtjes vissen kwam er echter een leuke visser naast mij zitten .met de naam Arno wat een leuke 

man .daar heb ik echter met mijn ogen veel van bijgeleerd.waarvoor dank.bij Arno lukte het beter zijn 

eerste aanbeet was een baars en nog een mooie niet echt groot maar wel boven maats ik hoop op nog 

een baarsje te kunnen vangen dit jaar.moesten er vissers zijn die een mooie plaats weten waar de schar 

te vangen is vanaf oktober is het dan echter mogelijk om een plaatsje vrij te geven .mijn mail adres 

is bobomarien@msn.com 

of als er vissers zijn die met een belg willen gaan vissen zo leer ik nog meer nederlandse vissers 

kennnen  

  

groetjes bob marien * 1136 

  

deze mail komt uit texel en ik ben er een weekje op vacantie en wat doe je dan lief zijn voor de en je 

mag 7 dagen vissen (hihihihi) 

  

 

  

het was niet veel op het strand (slechte tij)(s middags) 5 schollebaarsjes en wat platte en dan zitten er 

mensen op het strand want wat heb ik het getroffen deze week op texel een gemiddelde temperatuur 

van 23 a 28 graden ben ook nog op de boot mee geweest wat makrelen meppen was leuk maar niet 

alles 28 makrelen maar ja het was die dag dan ook windkracht 2 en 28 graden 

en kom ik daar tot een neunense buur tegen (cor) ik zelf kom uit Helmond hebben we gezellig wat 

pilsjes gepakt maar waar ik dan ook voor kom en heel wat vissers doen het daar ook voor zie foto s o 

ja heb met het hele gezin nog bij de vuurtoren gevist doen ze noooooit meer we moesten vanaf de 

parkeerplaats 880 meter lopen met een kar vol met spullen 

mailto:bobomarien@msn.com


   

 

groetjes T VISMENNEKE  

  

Berichtje van Arno... 

  

Donderdag de 13de met Sjaak naar de stek bij de AVR getogen om te proberen of de Tong al los was 

(leuke woordspeling) Over het opkomend tij heengevist, maar helaas...geen enkel bewijs, nog geen 

stootje gezien 

Wél een uitgehongerd katje onder de bosjes, toen ik haar lokte beet ze opeens keihard in mn vinger, 

niet uit agressie, maar pure honger Sjaak gevraagd op de hengels te letten en naar Rozenburg getogen 

om wat voer te scoren, hetgeen lukte, Appie was nog open, sjonge...als je het beestje zag vreten...niet 

normaal Eind van het liedje het beestje maar meegenomen in Sjaaks inmiddels leeggemaakte 

viskist..Géén Tong...wél een poes erbij Dit even voor de kattenliefhebbers onder ons.Zaterdag de 15de 

naar het Beerkanaal, naar mn favoriete stek inmiddels, De Eurovissers hadden een wedstrijd, dus die 

kwam ik ook regelmatig tegen Na 10 minuten m'n eerste aanbeet, een scholenbaarsje, een halfuur later 

gevolgd door een betere aanbeet, een maatse baars van 45 cm, hierna nog een ondermaatse En terwijl 

ik een uur later een inmiddels gearriveerde Belg assisteerde bij het landen van een Baars miste ik 

natuurlijk een aanbeet, teruggekomen bij mn hengels hing er een lijn compleet slap, indraaien maar om 

opnieuw te beazen, toen de lijn strakstond warempel weerstand, weer een mooie Baars van 45, later 

gevolgd door een aanbeet, maar waarschijnlijk was mn hoofdlijn ergens door beschadigd, want die 

ging door terwijl ik amper weerstand voelde... 

  

Al met al een leuke actieve visdag, en aangezien ik nog aas overheb?...zo nog maar even proberen..;-) 

  

Visgroet van Arno Koman, hopelijk a.s lid 

  



Donderdag 13 augustus. 

1e lokatie waterweg bij de laatste windturbine.Aas: zagers Paternosters: met 3 haken.Opkomend water 

vanaf 04.00uur tot hoog 08.00uur 2x aanbeet, geen vangst haken volledig kaal na iedere inhaal 

waarschijnlijk veel krab.2e lokatie hoog/afgaand 09.20uur tot 12.00uur Veel blaaswier zonder loodlift 

voortdurend vast en veel onderlijnen verspeeld.Geen enkele aanbeet.Opvallend detail: 1 krab en 2 

kleine zeesterren aan de haak. 

  

Ed&Marcel Manders 

  

Beste (euro)visvrienden. 

  

Vandaag 13 aug besloten om te proberen een tongetje te vangen op de place de spullen in de auto en 

weg maar ik kwam er achter dat ik iets vergeten was dus terug naar binnen waar mijn vrouw vroeg of 

ik iets vergeten was. Ja antwoorde ik een vuilnis zak waarop ze reageerde met hoezo je vangt toch 

nooit wat (zit wat in) maar ik kan jullie vertellen dat die zak echt vol zat toen ik terug kwam.Dus een 

aanrader een vuilniszak meenemen wedden dat je hem vol krijg.Maar goed ik heb vakantie maar de 

tong dus ook heb er geen kunnen vangen wel een aantal mooie botten en palingen waarvan de grootste 

70 cm telde misschien is hij op de foto te zien als je goed kijkt. het mooiste van dit is dat je jezelf niet 

meer afvraag hoeveel je kunt vangen maar of je op de stek uberhaupt nog wel mag komen.Wel weet ik 

dat het beestje met zijn lange staart waar deze plek naar vernoemd is zijn eigen plek altijd super 

schoon houd en zijn het dus andere wezens die zogenaamd met hun hobby bezig zijn die voor deze 

stek maar eens een andere naam moeten verzinnen of een voorbeeld nemen aan dit beestje.Trouwens 

de vis zwemt allemaal weer dus zou ik zeggen op naar de ratsplace en lekker vissen.PS het is nu 

schoon. 

  

  



 

  

  

  

Gr en tot aan het water John de Vries.  

  

Dinsdag 11 augustus weer eens een rondrit gemaakt over de Maasvlakte 1. 

Uiteindelijk de hengels uitgegooid aan de Papegaaienbek. Gestart om 18.00 uur en elke draai met de 

verre hengel een steenbolk en dichterbij af en toe een botje. Toen de ebstroom er in kwam herinnerde 

ik me weer waarom het zo lang geleden was dat ik hier gevist had en 6 onderlijnen later ben ik verkast 

naar de Amazonehaven. Daar was zoveel kleine vis aanwezig dat grotere vis geen kans kreeg. Elke 

draai doublet en triplet met ministeenbolk, miniwijting en minigul. En dan bedoel ik vissen die de 15 

centimeter niet halen. Afstand maakte niet uit, hetzelfde formaat was op 2 meter van de waterlijn tot 

het midden te vangen. Opvallend dat ik ook 4 zeesterretjes ving! Maar met die kleine vis was de lol er 

snel vanaf. Komende dagen maar eens op andere stekken proberen. 

  

Gilles #59 

het monster van hoek van holland 



 

hallo dit is mijn eerste bericht ik ben op 05=08=09 bij hoek van holland wezen vissen op de  geep .de 

vangst viel tegen twee gepen en 3 makreel. 

nu mijn vraag ik maakten en foto van het water voor mij toen ik thuis kwam zag ik wat op de 

foto.maar wat het is kan ik niet zien! mischien ziet iemand het laat mij het dan even weten want ik sta 

voor en raadsel!!  

  



 

  

   groetten Gertjan Brouwer 

  

Zondagmiddag 9 aug met de kleine jongen naar de maasvlakte geweest, je kan zoveel finten vangen 

als je wilt op het moment maar we hadden ook nog een zeebaarsje... 



 
Mvg 

Edwin Poldervaart 

  

Op dinsdag 4 augustus 2009 weer eens met vismaat Jan Overbeeke van 19.30 tot 24.00 uur gevist op 

onze favoriete stek op de Maasvlakte (laag water rond 20.30 uur) in de hoop een paar mooie 

zeebaarzen of tong te vangen.Op de heenweg eerst het aas (zagers en mesheften) opgehaald Zoals 

gewoonlijk weer van prima kwaliteit!!! Eenmaal aangekomen eerst op het gemak de hengels 

opgetuigd. Eén hengel voorzien van een lange dwarrellijn, haak 1/0 en een grote hele zager. De andere 

hengel voorlopig maar uitgerust met kunstaas om zodoende misschien nog wat fint te vangen. Dit 

laatste lukte bij mij aardig, want ik wist in een uur tijd toch 4 finten te vangen, inclusief de nodige 

missers. Bij Jan bleef de teller echter op nul staan. Pas bij het invallen van de duisternis kregen we af 

en toe een paar vage beetjes, maar het hield niet over. Jan wist rond 22.30 uur dan eindelijk zijn eerste 

vis te landen. Een mooie bot van 35 cm. Maar daarna bleef het bij allebei erg stil. Geen beet en dus 

ook geen vis.Het laatste uur dan toch nog één zeebaars van 42 cm. weten te vangen, maar verdere geen 

beetje meer gezien. Ondanks het schitterende weer, toch enigszins teleurgesteld over de vangsten weer 

richting Goeree-Overflakkee afgereisd.Het was overigens bijzonder rustig met collega-vissers. Heeft 

dit met de vakantieperiode te maken of met de tegenvallende vangsten? 

  

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

vandaag 04-08-2009 wezen vissen op hvh bij de dsm het was weer uitermate teleurstellend met het 

vangen van vis, waar is al die vis toch gebleven. hebben we echt de noordzee leeg gevist of zou het te 

maken kunnen hebben met het opspuiten van de tweede maasvlakte en de wol krab is in grote getalen 



aanwezig .waar je vroeger aan twee porsie,s aas aan genoeg had om plus/min acht uur te vissen kom je 

nu met dat minder prettige beest zwaar aan te kort maar des al niet te min heb ik toch nog een mooi 

baarsje weten te landen ,deze zwemt ook weer lekker rond. het was een toevals vis want ik ging 

eigenlijk het aas verversen [met meneer krabs is dat wel betijds nodig] en ziehier is het geen 

schoonheid  nou vis vrienden dit was weer mijn verhaaltje van deze vis sessie tot de volgende keer. 

groetjes 

  

 

  

  

michael honcoop  schiedam 

  

Zondag 2 augustus was ik met mijn vrouw richting waterweg gaan rijden,er waren flink wat vissers. 

Ging zelf voor het zeebaars die al heel moeilijk te vangen zijn gezien vorige jaren.. het kan iets te 

maken hebben met het aanleggen van maasvlakte 2 hopen dat deze snel klaar is en dat we misschien 

stekjes bij krijgen.Maar goed.. terug op mijn verhaaltje over zeebaars,het weer viel wel mee was eerst 

bewolkt en toen kwam de zon opeens tevoorschijn dacht van leuk weertje en nu nog een leuk dagje.. 

na ongeveer half uur spinnen ja hoor mijn eerste aanbeet en ook de laatste eigenlijk .. het was een 

zeebaarsje van ong. 55 cm die natuurlijk weer lekker zwemt al hoewel er waren wel veel visser.. was 

een leuke dag met toch een aanbeet en hopen dat de komende dagen wat meer wordt. 

gr.Seyit Aydin 

  



Zo zaterdag 01-08-2009 een mooi dagje om te baarzen,niet al te veel wind,dus tijd om eens een 

nieuwe manier van vissen proberen,met mesheften op de bodem dus, voor jullie waarschijnlijk een 

doodnormale zaak. 

maar wij Brabanders moeten dit allemaal nog leren,beetje internet lezen doet echter wonderen, zo ook 

een adres voor mesheften, aangezien,wij nogal graag een stukje auto rijden :) gaan we voor ons aas 

langs bergen op zoom, dan ook maar een stukje omrijden voor de mesheften, en wel naar kamperland, 

daar zit een bedrijf dat ze vangt, je kunt daar dus ook mesheften kopen als particulier, kosten 3 €  per 

kilo, als je meerdere kilo's meeneemt, kan je dus goedkoop je vriezer vullen met aas.zo maar nu het 

vissen,  we kwamen bij het water van onze keuze aan, natuurlijk weer in het Europoortgebied, dat 

heeft wel onze voorkeur,  daar stonden al een paar bekende gezichten, die er ook net waren.  snel even 

een praatje, en  dan zelf onze spullen opgebouwd.  al snel een mooie beet,  echter geen zeebaars, wel 

een mooie bot van  iets in de 30 cm.  agja, dat geeft toch meteen weer aan dat de vis toch wel wat wil 

bijten.snel weer ingegooid.en nog even buurten, en ja hoor, was net weg stond mijn hengel te 

schudden, gelukkig kon het vrouwtje de vis landen. een eerste baars van een cm of 40, mooi begin 

dus,   en dat zou de enige niet blijven, op het eind stond de score voor mij op 6 mooie zeebaarzen,  alle 

40 ers , 43, 45, 47 en de grootste 53 cm.  de voor ons nieuwe vismanier was dus goedgekeurd en voor 

herhaling vatbaar.  tevens als bonus nog 6 mooie botten alle in de 30 cm gevangen. heerlijk dagje dus 

weer geweest. met geen verkeerde vangsten. 

  

grtz  tot aan de waterkant   Johan # 1207 

  

We zijn weer voor de eerste keer in de nieuwe waterweg geweest op 1aug en hebben van 10:30 tot 

15:00 gevist Het weer was goed ben zelfs een beetje verbrandt . De vangst met opkomend tij viel 

tegen 1 steenbolk en 1 mini tongetje we hebben nog 2 uur over het hoog heen gevist en niet voor niets 

er kwamen nog 2 mooie tongen naar boven van 35cm . Gaan het over een weekje weer proberen 

  

Frans en Hans 

  

Afgelopen week samen met mijn maat gevist in de waterweg op het eiland van Rozenburg.Totaal geen 

beet gehad. Oh nee, toch wel. Eén steenbolk gevangen van zo'n 12 cm lang. Later nog in het 

Callandkanaal staan vissen. Wederom geen succes.De week daarvoor aan het eind van de landtong 

met kunstaas staan vissen in het muizengat en daar 4 finten gevangen. Géén zeebaars. 

Groeten van Dick en Kees. 

  

Gisteren 31 juli op de laatste vakantiedag met vrouw en kinderen naar de pier / strand van  Hoek van 

Holland geweest en natuurlijk de spinhengel meegenomen. Ik begon net na het hoge water, de stroom 

zat er goed in, de pier was gezellig druk maar er waren niet te veel vissers. Na 5 minuten gooien was 

mijn dag al goed, toen kreeg ik beet van een mooie zeebaars ca. 60 cm, gevangen op een ronde 

parelmoer shad met een schoepstaart en ribbels. Daarna nog minstens een uur staan smijten met een 

plug, 2 lepels, een asp spinner, een electric blue sharp shad  en twee verschillende verenpaternosters 

maar geen beet meer gevoeld. Die verenpaternosters zaten vrij snel vast. De lepels niet, die gaan niet 

zo diep denk ik. De zeebaars werd gevangen vlak onder de kant en ging met een zere bovenlip weer 

terug de maasmonding in,  in de hoop dat hij of zij veel mooie kleintjes mag krijgen. In de opwinding 

ben ik helaas vergeten een plaatje te maken. groeten, 



 Wim Hubers 

  

Vrijdagavond 31-07-2009 met Ronald naar het Slufterstrand geweest om te kijken of we een paar 

baarzen aan hun vinnen konden komen.Prachtig weer ,opkomend water met een paar mooie diepe 

stukken voor de deur. 

Helaas was het niet wild, 5 baarsjes totaal en die zwemmen uiteraard weer.Ik denk dat de baarzen niet 

zo gek zijn op het opspuiten van zand waar ze nu natuurlijk volop mee bezig zijn.Als afsluiting nog 

een klim van jewelste en wanneer je bovenkomt gelijk aan de beademing moet.Voortaan maar net als 

Arthur aas op de racefiets halen om een beetje conditie op te bouwen !!! Volgens betrouwbare bronnen 

is hij al met een oefencampagne bezig voor 29 augustus. 

  

Jan #1172 en Ronald #1171 

  

Vrijdagmiddag 31-07-2009 maar ff met de jongens gaan vissen in de amazonehaven.Nadat de eerste 

hengel opgetuigd en beaasd was en richting vaargeul gegooid tegen de melvin gezegd dat die wel op 

zijn hengel moet letten. Nog geen minuut later roept die van paaaaa ik heb beet en slaat de vis aan 

,maar deze ging zo tekeer dat die er wel ff van schrok en ik moest het maar ff overnemen.Een mooie 

paling van ruim 85cm en polsdik kwam er boven en de rest van de middag niks meer gevangen 

(jammer). 

  

 

  

cock hellevoetsluis 



 

 

Afgelopen weekend is dan eindelijk voor mij de zeebaars losgegaan. Na vele baarsloze sessie's toch 

een aantal van 50+ weten te vangen.Helaas vang ik ze nooit tijdens de ZBC. Maar dat gaat hopelijk 

nog wel gebeuren. I'll be back 

 

 

  

Gegroet Damian # 954 

  

be vandaag 26 juli 2009 wezen vissen op het calandkanaal dacht ga even kijken wat ik vang er zit 

volop makreel heb er 18 gevangen met een makreel patanoste in gooien ophalen hele tijd was van 12 

uur tot 7 uur in de avond wezen vissen 18 makrelen en 3 zeekarpers gehaakt eraan dus is een top dagje 

geweest 

gr berend 



  

Vanmorgen Zaterdag 25 juli 2009 met afgaand water aan het Callandkanaal gestaan.De vangst een 

vijftal grote makrelen (30-34 cm) die bij het binnendraaien zich op de pieren stortte.Het laatste uur nog 

even op de zeebaars, dwarrellijn voorzien van mesheften, a la Stipo.Binnen het half uur stond m’n 

hengel te dansen en een zeebaars van 47 cm kon de verleiding niet weerstaan. 

  

  

Groeten van de Scharrejager 

  

  

Gisteren 24 juli van 21.00-03.00 gevist aan de niewe waterweg halverwege.Er stond niet teveel wind 

en de stroming viel ook mee Helaas viel de vangst tegen:3 ondermaatse baarzen, 1 platvis en een 

paling  gevist met pieren en zagers volgende keer beter! 

gr.Ab Boer 

  

Hallo sportvissers, 

  

Gisteren  2 vissessies gehouden. Gisterenmiddag ben ik met mijn dochter Julia en vismaatje Kees met 

zijn dochters Anne en Eline gaan vissen op geep en makreel. We stonden mooi uit de wind en de kids 

hadden volop de ruimte om te spelen en af en toe te vissen. Krabben vangen vonden de kids toch wel 

het leukste om te doen! We hadden berichten ontvangen dat er op deze stek leuk geep en makreel 

gevangen werd. Maar dat viel nog niet mee. Er stonden ook verschillende aziaten en die vingen af en 



toe prachtige makrelen. Met een dobber en een kort onderlijntje met daar aan een visje.... het werkte 

wel! alleen bij ons wilde het nog niet lukken. Kees ving uiteindelijk een paar gepen en kreeg af en toe 

een mooie beet. Ik heb in het laatste half uur, aan een lepeltje, nog 2 mooie makrelen gevangen. Die 

gaan de rookton in.Gisterenavond ben ik nog een paar uur naar de Maasvlakte getogen met de 

bedoeling nog een paar mooie zeebaarzen te vangen. Ik was er om 20.00 uur en het was rustig met de 

vissers. Ik telde een man of 5. Snel mijn hengels opgetuigd en voorzien van zagers en spiering. Maar 

er was weinig leven in de brouwerij. Er stond ook nog een straffe ZW wind en als de zon dan weg was 

viel het eigenlijk tegen. Maar we moeten niet klagen, we zitten lekker aan de waterkant en zijn aan het 

vissen! Het bleef heel de avond stil totdat ik besloot nog 1 keer uit te gooien. Het was toen inmiddels 

22.30. Mijn laatste zagers op 1 haak gespiest en uitgooien maar. Ik lag op zo'n 40 meter uit de kant 

denk ik. Ik ging er nog even voor zitten met mijn laatste bak koffie en opeens zag uit mijn ooghoeken 

de hengel helemaal krom staan. Als een speer de hengel uit de steun gepakt en direct was duidelijk dat 

dit een mooie vis was. Dat moest zeebaars zijn en binnen draaien was erg moeilijk. Na een paar 

minuten kwam hij of zij toch richting de kant. Het was al aardig donker dus ik kon de zeebaars niet 

goed zien. Om de vis uit het water te krijgen moest ik een plekje vinden waar ik tussen de grote keien 

in het water kon staan. Na een tijdje was de zeebaars te moe om nog te vechten en liet hij zich naar de 

kant dirigeren.  

Was ik toch niet voor niets geweest!!  een mooie zeebaars van 60 cm! en 2,85 kg zwaar. (thuis 

gewogen) Dit zijn toch de momenten waar je op zit te wachten! Tevreden heb ik mijn spullen 

opgeruimd en ben voldaan huiswaarts gekeerd. Het hadden er meer mogen zijn maar met zo'n afsluiter 

kun je alleen maar tevreden zijn. 

  

De hartelijke visgroeten van Jan Overbeeke 

  

  

Met Sjaak en Arno op pas geweest om weer te gaan baarzen, vissend met mesheften als aas.Nou, was 

wel lekker vissen van 19:00 tot 24:00 aan het Beerkanaal.Gelukkig droog, maar de wind werd wel 

steeds harder. 

Op een gegeven moment ging Arno even iets uit de auto pakken en uiteraard (zul je net zien) gilde 

Sjaak.."Arno, je steun".Een hengel stond horizontaal in de steun te klapperen en voor Arno of ik er bij 

waren donderde het hele zooitje om, ondanks het feit dat er een emmer water aan de steun hing.Vis 

uiteraard weg. 10 minuten later had Arno weer een krombuiger, maar dat resulteerde in haaklijnbreuk 

net als bij mij 10 minuten later. 

Er werden op dat moment een paar woorden gebruikt die ik maar niet zal herhalen.Ik had verder een 

ondermaats baarsje van 34cm die ik uiteraard liet terugplonzen en een bot van 30+ en Sjaak heeft geen 

noemenswaardige beet gehad. 

  

Strakke lijnen, 

  

Stipo # 97 

  

  

Vol goede moed 21-07 weer eens gaan vissen op de papagaaienbek en de stenen glooiing.Eerst ben ik 

helemaal op de kop gaan zitten,maar helaas had ik de wind niet mee en de winst was maar 1 



platvisje,daarna ben ik verkast naar het strandje na de stenen glooing.Hier zat ik met nog een aantal 

mensen die van 21:00 tot 0:00 wel wat vingen,maar mijn vangsten bleven uit.Ik ga het van de week 

nog eens proberen hier.Zelf ben ik niet zo een ervaren visser,als ik 10 keer per jaar ga strandvissen is 

het veel,maar het is wel leuk om met oude rotten te praten die wel al veel ervaring hebben en je zeker 

wat van ze leren.Volgende keer beter 

R.Blink 

  

Beste eurovissers, 

  

Vandaag 21 juli weer eens naar de papegaaienbek gereden om de platvis te belagen.Daar aangekomen 

was het overal verschrikkelijk druk dus was ik genoodzaakt een plek in de hoek aan de oostkant te 

nemen. 

Uit ervaring wist ik dat je hier veel vastlopers hebt, en dus heb ik loodlifters gebruikt. Toen ik na 1.5 

uur een van de hengels binnenhaalde zat er onverwachts een schol aan de gezoute pier.Daarna nog 

vele vastlopers gehad en dus besloten om te proberen een makreeltje te vangen aan de 

verenpaternoster.Na 3 kwartier had ik ineens beet een fint die in de verte wild uit het water sprong. 

Toen de fint van 38 cm binnen was bleek dat deze in de staart was gehaakt een gelukje dus. Daarna 

was het niets meer en wilde de pieren opmaken dus nog verder op de platvis. Dit pakte goed uit want 

een schol had deze pier buit weten te maken en zodoende maakte ik hem buit. Toen het half 5 was de 

spullen bij elkaar gezocht en net voor de onweer naar huis gereden met de vis. 

 

  

REJ + Simon 



  

  

Beste visvrienden. 

  

Afgelopen vrijdag zoals vele eurovissers voor de 4e keer de nacht van s Gravenzande meegedaan.vol 

goede moed en met een nieuwe hengel via maassluis om 20.00 uur aangekomen bij het clubhuis waar 

wij nummer 29 loten daarna op de platte kar richting strand waar al snel bleek dat er een straf windje 

stond maar dat mocht de pret niet drukken.Toen we om 21.30 begonnen zagen we het nog helemaal 

zitten maar toen om ongeveer 00.00 het flink begon te regenen zagen wij rechts van ons het halve 

strand leeglopen door het slechte weer en omdat er geen pepernoot gevangen werd.Toen het eenmaal 

0.3.00 was en het laag water werd bleek ook nog eens dat we op een enorme zandbank zaten te vissen 

was voor ons de lol er af en zijn we met de soepkar terug gereden. Al met al een hoop geld 

kwijt  weinig lol en geen vis maar volgens mij waren we niet de enige.Misschien een tip voor de 

organisatie om gezien de voorspellingen die er waren de wedstrijd misschien volgende keer te 

verplaatsen want ik denk dat er weinig vissers waren die plezier hebben gehad. 

  

 

  

Gr en tot aan het water Rob L en John de V 

  

De Nacht van ’s-Gravenzande;  ‘De viswedstrijd voor echte mannen en vrouwen’ 

  



  

 

  

Van verschillende bronnen had ik vernomen dat ‘De Nacht van ’s-Gravenzande’, georganiseerd door 

WSV ’s-Gravenzande, een leuke wedstrijd was om deel te nemen.Zodoende mij ingeschreven voor 

deze koppelwedstrijd, samen met je koppelmaat vis je met 2 hengels op 1 hengelsteun, samen met De 

Scharrejager Sr.De weersomstandigheden waren verre van optimaal, windkracht 6-7 Z/ZW, 

temperatuur zo’n 16 graden en regelmatig fikse regenbuien en zandverstuivingen.Bij aankomst direct 

de wedstrijdkaart opgehaald en we hadden steknummer A3 toegewezen (?) gekregen.Middels een 

platte kar werden we gezamenlijk, waaronder een redelijk aantal Eurovissers, naar het strand 

gebracht.Vanaf 21.30 tot 05.00 uur werd er gevist waarbij het omstreeks 23.30 uur HW (HvH) zou 

zijn.Vanaf het begin zowel dichtbij als ver weg gevist en getracht te ontdekken waar de vis zich 

ophield.Zo’n 2 uur ging voorbij zonder een aanbeet te kunnen waarnemen, mede daar dit gezien de 

harde wind en forse branding niet makkelijk was.Omstreeks 23.30 uur voel ik bij het binnendraaien 

duidelijk weerstand………….blijkt dat ik de onderlijn van m’n koppelmaat naar binnen sta te 

draaien.Echter zodra de onderlijn door de branding het strand op komt blijkt dat ik tevens 2 vissen aan 

m’n onderlijn heb zitten nl. een zeebaars (31 cm) en een bot (21 cm).Gelijk begin ik er weer in te 

geloven en vol goede moed vissen we verder……helaas zonder verder resultaat.Omstreeks 05.00 uur 

worden we weer opgehaald door de platte kar en wordt duidelijk dat de vangst erg tegenvalt.Nergens 

zijn er grote aantallen vis gevangen en regelmatig hoor ik de gevreesde ‘0’ voorbij komen.Wij 

besluiten het gezamenlijke ontbijt aan onze neus voorbij te laten gaan en direct de gemiste slaap te 

gaan inhalen. 

groetjes W.Wander en de Scharrenjager Sr 

  

Vrijdag de 17e Juli even geprobeerd de zeebaars aan de stok te krijgen.Van 13:00 tot 14:45 gevist in 

het beerkanaal met een ASP spinner van Spro.Veel te klein zullen jullie zeggen,deze is eigenlijk 



bedoeld voor de roofblei.7 vissen gevangen waaronder 6 zeebaarzen,1 mooi en 6 wat kleinere en een 

fint. 

  

 

  

Groetjes 

Dj.Allo Stellendam 

  

Beste mensen, de zeebaars blijft een onvoorspelbare vis, de ene keer vang je de één na de ander en de 

andre dag sta je dagen te gooien zonder een stootje.Vandaag weer geprobeerd op het Hartel en 

Beerkanaal 3 uurtjes staan te meppen met allerlei kunstaas, niets nada idem voor de mensen om me die 

o.a ook met natuurlijk aas stonden te vissen waaronder een paar bekende gezichten van de bekende 

vissite's.Ik vis zelf pas een jaar of 4 a 5 op zeebaars en ving toen vaker een vis dan nu. Ik was eind 

april in Normandïe en heb een aantal keren op een  visafslag gekeken wat de buit was van de binnen 

komende trawlers, kotters, nou mensen' daar wordt je niet vrolijk van, tonnen zeebaars letterlijk van 

mini formaat tot bakbeesten van baarsen.Doen wij ook, de Engelsen, Ieren, Belgen, Denen ec ect, niet 

zo vreemd dus dat de vangsten matig zijn. 

In ieder geval op betere tijden. 

  

ciao stef 

  



13-7-09 bij de Haringvlietsluizen wezen vissen(buitenzijde van 13.00 tot 17.00) mag je eigenlijk niet 

komen zag ik later, dus geluk gehad.Echter niets gevangen, geen stootje.Met zagers geprobeerd en met 

gewone mestpieren en diverse soorten kunstaas.In het midden stonden 2 schuiven hard te spuien naar 

open zee en het barstte er van de meeuwen en aalscholvers.Dus gaat er dan veel vis van zoet naar zout 

volgens mij.Ook staan er veel fuiken links en rechts van de sluizen dus je zou zeggen er moet toch wel 

vis zitten.Nou misschien als die sluizen op een kier gaan en het zoute water kan verder het haringvliet 

op komen dan kunnen we misschien weer net als vroeger spiering vangen in de buitenhaven van 

Stellendam. 

Een volgende keer beter. 

  

Met vriendelijke groet. 

  

J.Lodder. 

  

Na zaterdag 11-7 met 7 man 8 visjes gevangen te hebben ( een drama ) op de Oosterschelde met de 

boot Op maandag met wim naar Scheveningen gegaan we zaten om 20.00 te vissen op het 

zuiderhavenhoofd Gevist met zagers van zaterdag tot 00.30 resultaat 0.00000000 bij wim die 2 tikjes 

had gezien losten 2 tongetjes Wat is het dramatisch slecht op dit moment OVERAL Voorlopig eerst de 

vangstberichten maar eens goed in de gaten gaan houden voordat we allles weer overhoop halen. 

  

Groeten ton vreeburg 

  

  

Gisteren 11-7-2009 plaats hoekvanholland 

Naar een week niet gevist te hebben ging ik nu weer eens naar de waterkant toe. 

  

Peter belden me op of ik zin had om te gaan vissen op vint. Ja ik wel natuurlijk gaan we over een 

uurtje weg zij die prima,even snel de spullen gepakt en even douche nog .mijn vrouw heb wat eten 

gemaakt en een paar pakjes drinken klaar gezet. om kwart over drie in de middag waren we op de 

plaats. Op komend water was het en een stond een wind uit het westen tot zuid west. Ik had mijn spin 

hengel bij mijn die zo 20 tot 60 gram kon gooien. En mijn oude shimano molen die komt uit de jaren 

80 maar doet het nog prima. De eerste uur hadden we nog niks gezien wel werd een baarsje gevangen 

door een jongen die naast ons zat. Naar een anderhalf uur zijn we maar verkast om toch een vis te 

vangen. De wind werd een stuk minder en er zat een harde stroom in. Helaas tot half acht gevist en 

helemaal niks gevangen had wel wat verwacht,peter die verleden week samen met jhon gevist hebben 

die hadden super gevangen,ja de week er op is het toch helaas anders we hebben echt van alles er aan 

gedaan. We hebben alle kunst aas er aan gehad. jammer volgende keer beter. 

Jack feijtel #1154 

  



Eindelijk………….Zaterdag avond met de buurman, vismaat en 2 kids richting het water om een paar 

finten te vangen.Zeebaars durfde ik niet meer aan te denken, wanneer ik ging vissen ( nu al zo’n keer 

of 5) werd er werkelijk geen schub gevangen.Nou ja, een enkeling door een professional dan, maar 

daar kan ik me niet aan meten.Ook met de zeebaarscompetitie was (is) het een moeilijke visserij, het 

klassement zegt genoeg. En de meesten kunnen echt wel vissen.ik zelf heb het met verschillende 

methoden geprobeerd, zonder resultaat.Zaterdag was het anders, mooi weer natuurlijk en er werd wat 

makreel gevangen hoorden we.Finten konden we niet vangen, er was geen geplons en gejaag op het 

water.Dan toch maar op de baars proberen, en na een half uurtje een dreun op mijn hengel en vol door 

de slip.Wat een grandioos gevoel is dat toch. Even later een flinke baars, ruim over de maat op de 

kant.De eerste van het seizoen, dit in schil contrast met vorig jaar, toen had ik er begin juli al een mooi 

aantal.Om ons heen werd ook een baarsje gevangen, toen we stopten had ik er 2 en mijn vismaat 

1.Ook hebben we verschillende vissen verspeeld.Kortom een prachtige avond, er werd niet al te veel 

gevangen, maar er was leven en daar doe je het voor. 

  

Even een vraag; we gaan volgende week met de camper naar Noorwegen. 

Als iemand een mooie kantstek weet, ruwweg tussen trondheim en bergen, laat het me via de mail 

even weten? 

  

Groet Ed#1137 

  

  

Na een aantal teleurstellende zeebaarssessies, zie je ook maar weer dat het om kan slaan gister avond 4 

uurtjes staan te meppen op HVH wat geen vis op leverde.Vandaag 10 baarsen gevangen en 2 makrelen 

op het noordzee strand. Waarvan 7 scholenbaarsjes en 3 flinke knapen. Ik heb er 2 meegenomen dat 

waren trouwens de eersten die ik meenam, alles wat ik hiervoor heb gevangen zwemt weer, dat zou 

een voorbeeld voor andere vissers moeten zijn maar ja'.Er stond trouwens een flinke westen wind, een 

verschil met alle voorgaande dagen waar 9 van de 10 een oosten wind stond.Ik kan hier weer een tijdje 

op teren. 

  

ciao stef 

  

Op donderdag 2 juli 2009 van 19.00 tot 24.00 uur met vismaat Jan Overbeeke een avondje gevist op 

het strandje tussen de PPGB en de Stenen Glooiing. Hoewel de vangstberichten niet veel goeds 

beloofden, toch vol goede moed vertrokken in de hoop één (of meerdere) mooie tongen of zeebaarzen 

te kunnen verschalken.Bij aankomst was het strandje bijna leeg, dus plaats genoeg om op de “kop” te 

staan. Voorlopig één hengel uitgegooid, voorzien van rode afhouders, haak 6 en een kweekzager. 

Omdat de kans op vis bij daglicht een stuk kleiner is, eerst met een spinhengel geprobeerd wat staan 

gooien. Je moet toch een beetje bezig zijn. En dat lukte prima, want bij de eerste inworp wist ik gelijk 

al een fint te landen. Daarna nog een uur of twee regelmatig beet, maar slechts af en toe vis op de kant. 

Heel veel “missers“ en “lossers”. Misschien de haak te groot of niet scherp genoeg? Hoe dan ook, je 

bent zo toch lekker bezig. Aan de andere hengel een hele avond geen beetje gezien. Jan wist nog wel 

een paar mini-botjes en een scholenbaarsje te vangen, maar bij mij bleef het stil. Uiteindelijk hebben 

we om 24.00 uur ingepakt en zijn we teruggereden naar Goeree-Overflakkee. De vangsten waren 

teleurstellend, maar het weer maakte ontzettend veel goed. Een hele avond namelijk in korte broek en 



t-shirt aan de waterkant gestaan en dat is ook wel lekker. Volgende keer toch maar weer een emmer 

vol vis!!! 

  

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

Met het mooie weer met weinig wind van afgelopen dagen/week is het toch een stuk lastiger geworden 

om een zeebaarsje te vangen vanaf de kant. Overdag hoef je het al helemaal niet te proberen, leverde 

ons in iedergeval geen enkele aanbeet op. De avonden zijn beter en dan wil het nog zo nu en dan 

redelijk lukken. Ook hier is het verschil toch best groot tussen leuk vangen of (bijna) niets vangen. De 

wind blijkt een belangrijke factor, staat er een kabbel op het water dan maak je heel wat meer kans als 

wanneer het water als als een siervijver bij ligt. Roland en ik blijven stug volhouden en doorvissen en 

de beloningen zijn er zeker geweest. Af en toe hele leuke sessie's waar we samen tussen de 6 a 10 

mooie zeebaarzen vingen maar ook dat er maar 1 boven komt. Op kunstaas wil het allemaal nog niet 

zo lukken, met de dobber en natuurlijk aas gaat het wat beter.  

  



 

 

 

Groeten, 

  

Chris #1021 & Roland #1023 

  

Belde Arno Koman op of ik geen zin had om voor de 5e keer op de baars te gaan in het Beerkanaal of 

Amazonehaven waar we altijd staan, gezellig en met Sjaak Nuyt samen.Ik dacht eerst na 4 x een nul te 

hebben gescoord "heb ik daar wel zin in, het wel weer pullen zou zijn met de baars", maar wel 

gezellig, dus laten we maar weer eens gaan.Gevist met opkomend tij van ongeveer 19:30 uur tot 11:00 

uur met mesheften als aas. 

Toen we stonden te vissen kwam Rens Steenbergen ook nog naast ons een lijntje nat maken.Eerste 

twee uur niemand een stootje, behalve Rens die een mooie paling eruit trok en die na het maken van 

de foto weer linea recta werd teruggezet.Sjaak zei nog dat het wel weer helemaal kl... zou worden en 

dat dacht ik ook, tot ik een paar kleine tikken op mijn top zag, gevolgd door een harde ruk.Als een 

speer ingedraaid en dat leverde mijn eerste echte baars van het seizoen op (63 cm). 



  

 

Na het onthaken weer een vers mes op de haak gedaan en weer ingegooid.Ik liep toen gelijk naar de 

auto om een appelsappie te pakken want een mooie vis maakt dorstig nietwaar ?Rens Gilde toen 

"Stiep, je hengels" en ik zag dat mijn steun met beide henhels omgevallen was en dat een hengel op de 

grond stond te rukken in zijn tuig.Dat leverde dus baars numero dos op met een lengte van 59cm.Niet 

lang daarna werd de spinlat van Sjaak krom getrokken door een baars die we niet konden meten omdat 

ik plots mijn rolmaat kwijt was, maar het was een 50+er.Arno en Rens wisten helaas geen baars te 

landen, maar ja, ik ben een echte egoïst zoals u weet en was reuze blij met mijn baarzen.Begon al te 

twijfelen OF er wel baars zat en OF ik nog kon vissen na de voorgaande 4 baarsloze sessies. 

Zelfvertrouwen is nu dus weer terug en op naar de volgende baars, maar dan hopelijk tijdens de ZBC ! 

  



 

 

  

  



 

  

  

  

Strakke lijnen, Stipo # 97 

 

 

Zaterdag 27 juni van 10:00 uur tot 16:00 uur met 3 man wezen vissen aan de papegaaienbek. Eerst aas 

ophgehaald bij Eagle hengelsport.Het was lekker weer en afgaand water. We begonnen met pieren en 

zagers aan een platvispaternoster.In het begin was het niet wild. Na 1,5 uur eerste flinke beet een bot 

van 40 cm. Vlak hierna een schol van 26 cm.Hierna lang moeten wachten op de volgende aanbeet een 

bot van 32 cm. Toen de pieren en zagers op waren nog even besloten een hengel op te tuigen met 

makrelen paternoster. Hiermee binnen half uur nog 3 platvissen 1 makreel en 1 zalmforel 

gevangen.Om 16:45 uur besloten om de spullen op te tuigen om na een lekkere dag naar huis te 

gaan.Volgende nemen we meer aas mee zodat we wat langer kunnen blijven. 

  

Groetjes 

  

REJ 

  

Gisteren 25-6-2009 wezen vissen met mijn vrouw. te rozenburg land tong. 



Het was om 12-00 toen wij er waren het was laag water de stroom zat er goed in er stond een windje 

uit noordoost.  Lekker veel zon en erg warm korte broek dus. Mijn vrouw ging voor het zonnen en ze 

is nog al erg gek om boten te kijken ze hebt ze nog geteld ook nog 66 waren het zij ze toen we weg 

gingen. Nu het vissen toen ik kwam zag ik dat er veel mensen aan het vissen waren op vint of zee 

baars, de plaats waar ik wilden gaan vissen was nog vrij. Dus gauw uit pakken en naar de zagers er op 

gedaan te hebben gooiden ik gauw in. De onderlijn was niks bijzonder gewoon zij lijntjes en150 gram 

lood met natuurlijk lood lifters. Toen ik net mijn tweede hengel in order had horden ik mijn hengel al 

alarm roepen ik heb er een belletje er op zitten dat vind ik zelf makkelijk en had dat wel eens gezien. 

He dat lijk mijn ook wel wat als je bezig bent zo als je andere hengel of even gaat baarzen hoor je toch 

die belletjes ja soms als er te veel wind staat werk het niet echt goed dan woord je er juist gek 

van,maar nu werkte het weer prima hoor bij deze aan beet die ik gauw verzilverde het was een 

zeebaarsje van zo 30 cm lekker beging dacht ik super. maar dat veranderen toch wel snel helaas pas 

laat in de middag toen het weer op komend water werd ving ik nog een leuke baars en nog twee vinte 

en twee kleine wijting en ik ving nog een grote krab. Ik ben er mee gestopt om 19-45 mijn vrouw was 

lekker gekleurd en ik zelf ook hoe wel ik niet echt in de volle zon zit mag niet want ik heb ook nog 

eens een huid ziekte. Het was wel weer een stuk drukker geworden langs de waterweg,hoop zee baars 

vissers heb ik zelf ook gedaan maar was niks wel die vinten.hoop een zaterdag weer te gaan vissen,op 

karper dan hoort je natuurlijk weer van mijn 

  

  

 

  

 groetjes jack feijtel.#1154 

  

Even een vangstbericht van meerdere dagen.Gevist met mijn maatje Arno Koman in de Waterweg (ter 

hoogte van het heliplatform in de Europoort), het Beerkanaal, het Hartelkanaal en de 

Amazonehaven.Met alle bestaande technieken gevist, maar helaas geen baars! Bot, fint en makreel 

maar de hoofdprijs is helaas uitgebleven.Vandaag (vaderdag) gevist in het Hartelkanaal en de 



Amazonehaven, resultaat nul komma nul. 

In de Amazonehaven kwam Ruud van Noord nog even langs met zijn zoon Rob 

 

en die gaven ons even een lesje hoe je daar makreel kon vangen met de lange pook.Ruud en Rob 

vingen in een 1/2 uurt tijd 12 mooie dikke makrelen die ze allemaal aan Arno gaven (GAAF !).Op de 

foto,s zie je Rob van Noord die helemaal zelf een mooie makreel binnendraaide, met naast hem een 

trotse Ruud.Hoop op wat baars de volgende keer. 

Enne........bedankt voor de makrelen Rob en Ruud. 

  



   

 

  

  

 

Groet en strakke lijnen, Stipo #97 

  

Donderdag 18 juni wezen vissen in de Dintelhaven ter voorbereiding op de Hartwedstrijd van de 

zaterdag. Net als bij de competitiewedstrijd bestond de vangst vooral uit zwarte grondels, waarbij de 

10 centimeter lang niet altijd gehaald werd. Toen de stroming er in kwam werden de botten een stuk 

actiever en naast wat 20-ers was er ook eentje van de dubbele omvang van deel. Zaterdag geloot in het 

brede stuk. Hier is het altijd zoeken waar de vis zit en vandaag was dat op de grens tussen vaargeul 

(met veel modder) en kant (met harde ondergrond). Gevist met veel slikken en een stukje makreel. In 

de eerste draai leverde dat gelijk een maatse bot op en ook daarna kwam er regelmatig vis boven, zelfs 

een ondermaatse wijting.Uiteindelijk ving ik 7 botjes, 3 grondels en een wijtinkje. Gevist met 

afhoudertjes en losse lijnen. 

  

Gilles #59 

  



Maandag 15-06 wezen vissen aan de landtong op Rozenburg voor de waterkering met mijn vismaat 

Henk .We hebben geen visje weten te verschalken nog geen tikje op de 4 hengel toppen ,hooguit van 

wat krabben 

Wat is het de laatste weken toch slecht met de vangsten idem op het Beerkanaal en het 

Calandkanaal.Maar ja we blijven maar stug doorvissen en hopen op beteretijden.Misschien moeten we 

de Hoek of de PGB maar weer is proberen. 

  

vrgr Henk en Rob 

  

  

Zaterdag 13 juni waren we met drie mannen 's avonds te vinden aan de waterkant.De Stenen Glooing 

was de plaats en het weer was fantastisch.Zo met het zonnetje op de rug een beetje pieren en zagers 

verzuipen, was prima te doen.Toen het nog licht was, was het meer krabben voeren, maar Steven wist 

toch een leuk zeebaarsje te landen.Martin en ik hadden nog geen tikkie gezien.Even verderop stond 

een medevisser met een spinhengel best veel vis uit het water te sleuren en weer terug te gooien.Zou 

dat zeebaars zijn? We konden het niet geloven!!Maar het bleek fint te zijn dat er gevangen werd, vlak 

voor de kant.Ik had geen spinhengel bij me, maar Martin en Steven doken gelijk achter in de auto om 

een extra hengeltje op te tuigen.De hengel van Martin bleek beschadigd, maar Steven ging gelijk van 

kiet.Hij wist twee finten te vangen, leuke sport. 

Maar toen het donker werd vingen Martin en ik allebei wat botjes, zodat niemand met lege handen 

naar huis moest.Maar zondag werd ik onder het behangen al weer door Steven gevraagd om te gaan 

vissen.Wij 's avonds weer op pad, nu allebei met een spinlat.Steven ving er gelijk een paar en na 

verloop van tijd had ik ook beet.Helaas loste die 10 meter uit de kant, maar er zat fint!!!Uiteindelijk 

had Steven 12 finten en één makreel gevangen en ik drie finten.Bere leuke sport, want je hengel staat 

helemaal krom en de fint springt regelmatig uit het water om van de haak te komen.Volgend weekend 

bij mooi weer en hoog water nog maar eens proberen. 

Groetjes, 

  

Jos van der Heide 

  

  

Gisteren 14-6-2009 het nodigen aas even op gemaakt die ik over had en gekregen heb van de dag met 

de euro vissers. 

Rozenburg heb ik uit gekozen om te gaan vissen, de landtong hoog water was het toen ik daar kwam. 

En er stond een rustig windje uit het westen. Het was er niet druk ik was er om 19-30 pieren 

mestheften en zagers had ik bij mijn de pieren waren niet echt best meer. Twee hengels met twee 

onderlijntjes. Wel voor zien met lood lifters. Ik had er belletjes op mijn top gedaan want ik wilden ook 

gaan baarse zo kon ik toch mijn aan beten horen als ik bezig was. Ik had ook eens wat anders uit 

geprobeerd zo had ik een klein stukje onderlijn onder mijn haak gedaan net zo als karper vissen. Ik had 

daar mestheften met een naald over dat hairtje gedaan met een stukje gras als stopper ja ik denk bij het 

karper vissen gaat dat ook dus waar om zo niet dan voor al die mestheften blijven dan goed zitten. Het 

ging niet slecht  ik ving toch twee botjes er op en het is zeker geen gedoe hoor die lus blijf erg goed 

zitten ook het aas zelf,maar je heb wel een naald nodig zo als je bollies er op zet een fleur naald is het 



beste je aas blijf nog eens goed zitten zeker die mestheften prima en de vis bijt zich van zelf ook vast 

en het beweeg nog ook eens goed in de stroom vind ik. Ook kan je dat volgens mijn best gebruiken bij 

het baarse probeer het eens. Zo onder de dobber, Ja zo wil ik zelf toch nog wat meer dingen gaan uit 

proberen. ja ik weet de zee is geen zoet water. Ja zo hoor ik van een maat van mijn ja bij het karper 

vissen doe je wel  aan diversen onderlijntjes en zo. Ja zee vissen is wat anders dan karper vissen die 

zee vissen neem je nog een mee naar huis toe en heb geen dressuur lijk mijn toch. Ook  gaat ik het 

proberen met plastic aas ik heb van die burkley kunst aas liggen en op de wrakken ging dat goed ja 

dam moet je zien dan als die ander kunst aas.maar ik wil het ook wel eens op een hair zetten in de 

stroom moet dat dan in beweging blijven wat natuurlijk vis moet gaan lokken en er zit ook nog eens 

een geurtje aan. Nu weer verder over gisteren had nog twee vinten op de baarse hengel op een klein 

pilkertje. Ik ben gestopt om 23-30 heb nog wel veel baarse zien jagen,maar helaas niet kunnen vangen. 

O ja ik gaat dinsdag nacht met een maat weer op karper vissen,ja is een jongen knul waar mee ik gaat 

vissen en die kan er echt wat van hoor.j a ik hoor je denken die jack feijtel gaat lekker veel vissen 

moet die dan niet werken?door ziekte ben ik helaas voor 70 procent af gekeurd. Ja je hoef niet echt 

geen medelijden te hebben hoor met mijn ik leef nog en ik kan gelukkig nog vissen. 

Jack feijtel #1154 

  

  

Afgelopen dagen weer (zoals gewoonlijk eigenlijk) een paar keer op de zeebaars geweest met Roland. 

Donderdag avond weer eens met plugjes en dergelijke in de weer geweest maar dat leverde voor mij 

alleen markeel op. Roland viste met de dobber en wist een 5 tal ondermaatse baarsjes te vangen. 

Zaterdag zou het hopelijk beter gaan. We zouden nog een "gast" krijgen die dag. Harold wilde het ook 

eens proberen in de europoort dus was hij die zaterdag meer dan welkom. Gelukkig waren de vangsten 

eigenlijk boven verwachting. Ik zelf miste de meeste actie op de eerste stek omdat ik een file van 13 

km moest ontwijken. Daar ging toch nog een hoop tijd aan verloren. Roland en Harold pakte daar een 

aantal hele mooie vissen tot 60 cm. Niet verkeerd, ik kreeg daar helaas geen aanbeet. Toen het stil viel 

naar de volgende stek gegaan. Hier zou het hopelijk voor mij beter gaan. Niet echt dus. Roland ving 

hier nog een hele mooie dikke vis die al behoorlijk stevig gebouwd was. Een prachtige baars die echt 

vocht als een bezetene. Harold en ik konden hier geen baars vangen. Wel allebei een aanbeet gemist, 

bellen en aanslaan en dan ook nog lijn strakdraaien is erg lastig... Maar het was een meer dan 

geslaagde dag en er zijn mooie baarzen gevangen, mijn beurt komt de volgende keer wel. 



 

 

 

Groeten, 

  

Chris #1021 & Roland #1023 

  

  

Op zaterdag 6 juni 2009 meegedaan aan de Mega Eventing Geepvissen van de jongens (en meisjes!) 

van Zeevissport.com. Vismaatje Jan Overbeeke kon deze keer helaas niet mee, want hij moest examen 

doen. Om 9.00 uur van huis vertrokken richting stek Levensstrijd te Zierikzee. Daar aangekomen, 

eerst uitgebreid kennisgemaakt met alle aanwezigen en om 10.00 uur richting stek. In had deze keer 

stek nr. 4, hetgeen een behoorlijk stukje lopen was. Gelukkig was het een geepwedstrijd, want dan is 

je visuitrusting over het algemeen een stuk minder zwaar. Desondanks had ik graag mijn strandkar 

meegenomen. Hoe dan ook, eerst op het gemak de hengel opgetuigd. Een werpdobber, voorzien van 

een lange lijn en haak 6/8. Zo, dat was dus ook het werk niet. Daarom nog maar een bak koffie en een 

shaggie. Om 11.00 uur werd het startsein gegeven en gingen zo’n 35 dobbers te water. Al vrij vlot 



werden links en rechts van mij de eerste gepen geland, maar bij mij niets. Wel een paar keer wat 

“gerommel” bij mijn dobber, maar geen vis. Misschien fout aas? In alle haast, was ik afgelopen week 

namelijk vergeten aas te halen, dus moest ik ’s ochtends nog een oud stuk vet spek en een (bijna rotte) 

haring onderuit de vriezer peuteren. 

Nee toch niet, na een uurtje ook mijn eerste beet. Helaas van korte duur, want na enkele meters los. 

Behoorlijk frustrerend, want met name mijn twee buurmannen rechts van mij wisten toch regelmatig 

een visje te vangen (dit bleken later ook de nummer 1 en 2 te zijn). Na verloop van tijd kwam Leon 

van Westen mij maar een beetje troosten. En net toen hij verder wilde lopen … Ja hoor, mijn eerste 

geep en nog een mooie ook (67 cm). Helaas is het daarbij gebleven. Toen om 15.00 uur het 

eindsignaal klonk, snel inpakken en terugsjouwen naar de auto. Tot mijn verbazing was er over de hele 

linie niet al te veel gevangen. Het schijnt dat ik toch nog bij de beteren zou zitten? En inderdaad, een 

10e plaats was mijn deel (van de 35 man). Na afloop kreeg iedereen een heerlijke aardbeientraktatie en 

een drankje aangeboden. Vervolgens de gebruikelijke groepsfoto en niet te vergeten de prijsuitreiking. 

Zelfs de mensen die géén enkel visje hadden gevangen, gingen toch met een leuke prijs naar huis. En 

dat zie je toch niet vaak! 

 Samengevat, Erik en de rest van het Zeevissport-team, ontzettend bedankt voor deze gezellige dag. 

Het was –zoals gewoonlijk- weer prima georganiseerd (er was zelfs voor heerlijk weer gezorgd!). Een 

zeer geslaagde dag en zeker tot de volgende keer!!! 

  

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

Vandaag 4 juni 

 wezen vissen in de waterweg (dsm) een uurtje voor hoogwater,hengels opgetuigt en richting landtong 

gesmeten.eigenlijk gelijk van het begin af aan beet gehad.allemaal wijting!!! totaal 9 stuks en 1tong dit 

alles in 3uurtjes tijd.Gevist met afhouders en een met een jojo alles gevangen op pieren!! lekkere 

middag gehad. 

  

groetjes henk#1147 

  

Beste vissers, gisteren en eergisteren en daarvoor ook nog een keer wezen zeebaarsen 3 x een sessie 

van 4 uur op de bekende stekken in het europoort gebied. En trouwens afgelopen weekend een dag in 

zeeland geprobeerd.Vangst 0 , 0 wat is er aan de hand met deze vis, hebben we een toch te koude 

winter gehad of is de N-o wind de schuldige en w.b.t. het Europoort gebied in hoeverre speelt de 

aanleg van de 2de Maasvlakte een rol? Of ben ik het vissen verleerd kan ook nog natuurlijk.... 

  

ciao Stephan 

  

Zondag 31-05 



Met z;n vieren naar de waterweg gevist van 20.00 uur tot 1 uur .Vangsten ikzelf 1 gulletje 25cm en 1 

bot 20cm. De rest helemaal niks nada .Er zwemmen wel veel volgevreten krabben rond want die 

waren er genoeg 

 Groet ton 

  

Een beetje verlaat bericht. 30 mei kwam buurman Jeff vragen of we nog gingen vissen op de 

Maasvlakte. Na de goede berichten van de nacht ervoor (samen met m'n vader) wilde hij het ook wel 

eens proberen. Dus snel nog even wat kweekzagers geregeld bij Ahoy en om 22:15 naar de waterkant 

vertrokken. Beide gevist met 1 hengel, gezellig samen op 1 steun. De vangsten waren een stuk minder 

dan de nacht ervoor. We vingen allebei een paar botten en de meeste vissers vertrokken ondertussen 

naar huis. Zo ook 2 vriendelijke heren uit Eindhoven, geen Eurovissers maar regelmatige bezoekers 

van de site. Zij kwamen eerst nog even hun vers gestoken aas (zagers en pieren) bij ons afgeven. 

Nogmaals bedankt heren!! Direct daarna met deze steekzagers gevist, en of het nou aan het aas lag of 

dat er een aasperiode aanbraak maar ineens vingen we veel meer baars en bot. De meeste ondermaats 

maar ook een paar maatse. Uiteindelijk toch nog leuk gevangen die nacht. Bij de gevangen botten zat 

er één die 2 gekleurde zijden had, blijft apart om te zien. 

Groeten, Ruud #1054 

 

 

Zondag 31 mei vanaf 18.00 uur tot 23.15 uur gevist op het einde van de papegaaienbek. Wind in de 

rug dus verre worp goed uit te voeren, gooide dan ook gemakkelijk in de vaargeul. Eerste inworp met 

als resultaat een behoorlijke steenbolk. Daarna een tijd niets meer tot net een uurtje voor hoog water. 

De wijting begong te azen, heb er 9 gevangen, 8 mooie maatse exemplaren en 1 onder de maat 

teruggezet. Daarna nog een grote bot en nog een steenbolk. Na hoog water was het een hele tijd over 

met de aanbeten totdat ik nog een wijting kon binnenhalen. Wel is het zo dat als de stroming er echt 

inkomt voor en na hoog water, je op deze stek zeer veel vast kan zitten en een hoop materiaal kunt 

verspelen door de verschillende stromingen naar de kant toe.Al met al toch leuk gevist met goed weer. 

Wel wil ik iedereen oproepen zijn eigen troep zoals oude onderlijnen en afval mee te nemen, als je 

toch ziet wat er ligt als je er aankomt, je verziekt zo zelf dat er op steeds meer visplekken niet meer 

gevist mag worden. 

  

Groeten, 

Frank 

  

Zo als gezegd  visvrienden ben ik met mijn zwager John wezen vissen op 26-5-2009. 

We zijn om half elf weg gegaan richting beerkanaal. Ik zij al tegen John zal niet mee vallen daar zo 

want er stond een harden zuidwesten wind en die staat er boven op. ik had gelijk toen we er waren 

stond er een harden wind pal op de kant voor ons,en dan die regen er nog bij dat zag ik niet echt zitten 

en John ook niet. Ja ik weet het  wind op de kant vis in je hand,is het gezegden. Maar we zijn toch 

maar ergs anders heen gegaan de Dintel haven ja je vangt daar geen baars of gul maar plat vis vind ik 

ook goed. De wind in de rug nu,we hebben zagers gebruikt die John bij de stenen Glooing die hij toen 

hij samen met peter stond te vissen gevonden met  de aan tekeningen veel  plezier er mee ze waren wel 

een paar dagen oud natuurlijk. Had ook mesheften bij mijn. Het weer was slecht maar het vissen ook 



daar zo het leek of de vissen aan het schuilen waren voor de regen en de wind net als ons. We 

hebben  er twee uurtjes gestaan nauw ja zitten in de auto,en toen nog maar naar rozenburg  gegaan om 

te gaan baarse het weer was een stuk beter niet zo veel regen en de wind was ook om gegaan, de wind 

in de rug. bij de waterkering gestaan er stond nog iemand in de buurt we hebben daar een anderhalf 

uur gestaan en ook helemaal niks had ook een strand stok uit staan met mestheften maar het was ook 

hier niks. gevist met laag water later kwam het wat op. 

Jack feijtel#1154 

  

  

Afgelopen tijd enkele leuke sessie’s gehad op de zeebaars. Uiteraard is het natuurlijk niet altijd feest 

en zitten er ook dagen bij dat we helemaal niets vangen zoals bijvoorbeeld afgelopen donderdag 

avond. Prachtige avond met toch goede omstandigheden om een zeebaarsje te verwachten. Maar nee, 

helemaal niets gezien of enig teken dat er baars actief was. Dus dan sta je dik 5 uur zonder iets te 

vangen. Maar gelukkig is dat niet altijd zo en hebben we de afgelopen 2 weekenden wel weer leuke 

vangsten gedaan. Niet met kunstaas maar met de dobber. Vorig weekend in weer en wind heeft vooral 

roland een aantal mooie vissen gevangen waarvan de grootste 62 cm was. Die dag wist hij er 4 te 

vangen en ik stond er bij en keek ernaar, 0 dus voor mij. Gelukkig ging het de dag erop beter en wist 

ik er 3 te vangen en Roland 2. De donderdag avond was voor beide een dikke 0. En afgelopen zondag 

werd het eigenlijk tegen verwachting in, noordenwind, felle zon en helder water plus dat we midden 

op de dag zaten, een hele leuke dag en hebben ieder 4 mooie zeebaarzen tot net geen 60 cm gevangen. 

Mooie donkergekleurde vissen en prachtige sport! 

  



 

 

  

Groeten, 

  

Chris #1021 & Roland #1023 

  

Zondag 24 mei. 

Vandaag weer een paar uur met opkomend water op de Zeebaars gaan proberen.Het is lekker 

warm,met een fris windje uit de Noordhoek.Best lekker!! Besluit om een paar stekjes aan de DSM 

kant af te vissen. 



Er staan her en der redelijk wat Zeebaarsers en afstandvissers.Na een uurtje,als de opkomende stroom 

lekker loopt, is het raak en is daar die welbekende klap op mijn 3 meter 10-30 grams 

nieuwe Shimanootje.Ik viste met een parelmoer shad op een loodkopje van 18 gram. Zo,dat voelt 

goed!!Sterke vis,zeker op licht materiaal.Nou kijken of mijn 5kg Powerpro lijntje goed gaat 

presteren.Totaal geen probleem.De vis gaat 1 keer op flink gebogen hengel 3 meter door de slip.Een 

minuut later kan ik het rustig landen.De vis is 56 cm en 4 pond,en lekker dik.Ben aan het 

experimenteren met steeds lichter vissen op Zeebaars,voor meer beleving tijdens de aanbeet en de 

dril.Had vorige week een vis van 46cm op een echt parabolische snoekbaarshengel gevangen.Dat was 

ook een belevenis,die vraagt om herhaling.Mijn voorkeur gaat uit naar zachtere hengels,mits de 

omstandigheden het toelaten.Volgende week maar weer gaan proberen. 

  

 

  

  

  

Groeten, 

Roy#1017 

  

Vandaag  24,5,2009 wezen zee vissen met Dennis mijn neef op het strand van Hoekvanholland. 



 

Om 6 uur had ik af gesproken met Dennis het weer werkten ook mee het was super weer eigelijk te 

goed want dan had je al gauw las van  bad gasten. Daar om zijn we zo vroeg gegaan,om half zeven lag 

de lijnen al in het zouten water met pieren er stond geen wind en het  water was aan het zakken. 

Dennis die had een karper stok bij zich en die kon die niet ver weg gooien om dat die niet veel lood 

kon hebben. Dus vlak onder de kant lag zijn hengel ,die van mijn lag echt ver weg de andere ook. Ik 

had mijn wadpak mee genomen zo dat ik nog een stuk in de zee kon gaan om nog wat meer meters te 

maken. Zo naar een kwartier haalden Dennis zijn karper stok op en er zat een mooie bot aan van een 

centimeter of 35. Goed beging en dat zo dicht bij,ik draaiden gelijk een hengel van mijn in om ook zo 

dicht moegelijk onder de kant te vissen. Maar helaas bij mijn ging het niet. Dennis ving nog twee 

botjes ook dicht bij,ik kreeg een flinke tik op mijn top die ver weg lag en ja vis de hengel  stond aardig 

krom ja vis zij ik maar onder weg raakte ik helaas de vis kwijt o heb ik dat weer. Het werd steeds 

drukker op het strand en het was al elf uur in pakken en weg wezen zijde we. Ik had mijn karper kar 

mee genomen in verband met een eind lopen maar dat viel nog niet echt mee dat laatste stuk over het 

zand super zwaar. Dennis zijn vrouw kwam ook langs ze hebben daar een tuin huisje bof kont. Ze had 

koffie mee genomen bedankt Ramona en Dennis ze dochtertje was er ook bij,we gingen op ruimen en 

toen ik mijn laatste  hengel binnen draaiden zat er nog een super klein botje aan,de haak was haas 

groter dan de vis. Heb een foto gemaakt met Dennis zijn dochter er op. gaat een dinsdag weer zee 

vissen dan met mijn zwager jhon denk naar het beer kanaal,natuurlijk hoor je dan weer wat het is 

geworden groetjes weer 



 

  

jack feijtel #1154 

  

  

Zaterdagmorgen heel vroeg naar Vlaardingen getogen en in de middag gevlucht richting beerkanaal. 

De vangsten in Vlaardingen waren echt bedroevend slechts 2 botjes in 5 uur vissen. Op het beerkanaal 

met de dobber op de zeebaars en hier nog 1 leuke baars van 45 cm gevangen en twee verspeeld (te 

vlug geweest, nog wat onwennig deze visserij na zo lang vissen op de gullen in herfst en winter en 

vroege voorjaar. Mijn maat had twe scholenbaarsjes van rond de 35  a 40 cm. Afijn het weer was top, 

af en toe zelfs erg benauwd. Volgende week maar eens in de avond op de stenen glooing proberen of 

er nog wat baars op de steurgarnaal of zager wil azen. 

 Groet, Carlo 436 en noud geen lid 

  

Vijf keer is scheepsrecht! Zaterdag 23 mei ’s middags om vijf uur op de fiets gestapt om naar mijn 

favoriete stek te gaan. Hier om 18:00 aangekomen. 

Opvallend was dat er relatief weinig vissers waren, dit zal wel komen door de slechte vangsten van de 

afgelopen tijd. De wind stond gelukkig gunstig -in de rug- wat verre worpen met een licht jigkopje 

mogelijk maakte.Ik heb gevist met een jigkopje van 15 gram met een blauwe ringworm met een witte 

staart. Om half zeven,  anderhalf uur voor laagwater ving ik een baarsje van zo’n veertig centimeter. 

Eindelijk!. Ik had na vier visloze sessies mijn eerste baars van de seizoen gevangen. Wel geen grote, 

maar toch vis. Om me heen werd maar sporadisch wat gevangen, waarbij opviel dat er relatief veel vis 

vals gehaakt was. Om 21.00 uur begon het te regenen, en de wind was nadat hij eerst bijna helemaal 

was weggevallen helemaal gedraaid zodat hij recht in het gezicht stond. Dit maakte  het vissen 



moeilijk dus ben ik maar gestopt. Een paar mooie vis uurtjes beleeft en volgende week gaan we voor 

zijn grotere broer of zus. 

 Bert  #168 

  

Op donderdagavond 21 mei 2009 (Hemelvaartdag) met vismaat Jan Overbeeke van 18.30 tot 23.30 

uur wezen vissen op de Maasvlakte. De vorige keer hadden we leuk baars en bot gevangen, dus weer 

voor dezelfde stek gekozen. Eenmaal aangekomen, bleken er meer mensen een dagje/avondje vrij te 

zijn. Gelukkig was er nog plaats genoeg om op ons “favoriete” plekje te gaan staan. Omdat de 

vangkansen bij daglicht over het algemeen niet echt denderend zijn, eerst maar op het gemak een 

bakkie gedaan en de spulletjes klaargezet. Vervolgens toch maar één hengel te water. Wat grotere 

haken voorzien van een kweekzagers en niet al te ver uit de kant. De eerste uren (zoals verwacht) geen 

beetje gezien. Omdat we wel wat vissen vlakbij de kant zagen springen, hebben we nog een tijdje met 

kunstaas staan gooien. Dit leverde toch een paar mooie finten op. Helaas geen zeebaars, maar je bent 

lekker bezig en het is een leuke sportvis. Doe wel een beetje voorzichtig met het onthaken, want bij 

het minste of geringste gaan deze vissen dood. Ze kunnen dus absoluut niet tegen een stootje.Toen het 

eenmaal donker begon te worden (omstreeks 22.00 uur) werd hier en daar een botje gevangen, met 

tussendoor een enkele scholenbaars. Echter, de grote vissen en/of aantallen van een paar weken 

geleden bleven uit. Uiteindelijk toch nog één maatse baars gevangen die de haak zo diep had geslikt 

dat hij mee naar huis is genomen voor in de pan. De overige vissen zijn allemaal netjes onthaakt en 

voorzichtig teruggezet.Hoewel we allebei toch zo’n 15 vissen en visjes hebben gevangen, zijn we rond 

23.30 uur enigszins teleurgesteld naar huis gereden. We hadden zo gehoopt op een paar mooie 

zeebaarzen. Helaas, misschien zijn we gewoon een beetje te verwend. Het kan tenslotte niet altijd feest 

zijn.De komende weken zal het wat vissen betreft bij mij wat rustiger worden, omdat mijn vrouw gaat 

“verhuizen”. Ik heb dus even wat andere prioriteiten. Zaterdag 6 juni a.s. doe ik wel mee met de 

geepvissessie van de jongens van Zeevissport (stek: Levensstrijd te Zierikzee). 

  

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

Gisteren 21-5-2009 wezen zeevissen met mijn vrouw die ging ook mee het was lekker weer,dus daar 

had ze wel oren naar. Zij kan niet meer lopen dus moet je een plaats zoeken waar je met de auto kan 

gaan staan. En die heb je er veel als je gaat zeevissen vind ik wel alleen aan het strand is het een ramp 

voor die mensen. Naar het beerkanaal gegaan kwam aan was het net geen hoog water,om 10 uur lag er 

twee hengels in met zagers en gewonnen lijtjes dik ik altijd koop bij koos rodrigo in Rotterdam,kost 

haast niks. Ze doen het prima ik houd niet zo van die af houders ik geloof ook niet dat die vis daar 

naar kijk,als ze honger hebben pakken ze alles,en hof je ook echt niet met die af houders en zo te gaan 

staan. En in donker ziet die vis dat zeker niet,alleen de baarse kunnen goed zien in het donker. Kan 

kort zijn het was echt slecht 2 botjes een wijting en een steen bolk en ben er mee gestopt om 3 uur in 

de middag het water ging al weer snel zakken. Wat mijn op viel dat er helemaal geen stroom stond in 

dat beerkanaal ook niet met opkomend water en niet met het zakken van het water en als je dan ziet 

dat ander kanaal er langs bij die brug dat is het caland kanaal daar stroomt het erg hard. helaas niet 

echt super zal wel aan mijn onderlijn gelegen hebben?maar het weer was wel super .morgen gaat ik 

weer op karper en een zondag met mijn neef op het strand van de hoek van holland,we hebben af 

gesproken dat we daar eens weer gaan vissen hij heb een tuin huisje daar zo dat is wel zo lekker zeker 

met dit weer toch 

groetjes jack feijtel.#1154 



  

wo 20-05 Na enige berichten dat de tong gearriveerd was op woensdag avond naar de Maasvlakte 

gereden.Om 19.30 vlogen de onderlijnen erin.Vanaf dat moment hebben de hengels bijna niet stil 

gestaan.En toen het donker werd begon het meer op werken te lijken.Alleen vroegen we ons af in wat 

voor seizoen we zaten,want we gingen voor de zomervis en alles wat we vingen was grove 

wijting,grote botten(35+)schar en 15 gullen(50+)en de nodige gullen verspeeld door te kleine 

haken.Toen we naar huis reden omdat het aas op was hadden we er met zijn tweeen meer dan 100 

waarvan de meeste weer zwemmen omdat ze mooi gehaakt waren. 

  

gr Henk en Janet 

  

Gisteravond met Ronald #1171 naar de maasvlakte gegaan om met lekker weer en een goed 

tij proberen de toppen weer eens lekker te laten rammelen.Toen we aankwamen om half 6 stonden er 

al wat vissers,maar toen we om half 1 naar huis reden leek het de Spuistraat wel ,van voor tot achter 

stonden mannetje aan mannetje enorm veel vissers.Over de vangsten het volgende : we hadden +/_ 35 

baarsjes tussen de 25 en 35 cm 

en een 15 tal botten , alles uiteraard weer netjes terug gezet.Dacht iedereen hier maar zo over, links en 

rechts verdwenen de baarsjes in emmers en plastic zakken , dus een tip voor controleurs ( politie ? )die 

regelmatig langs reden ,stap eens uit en controleer op ondermaatse vis !!!  Het is toch erg zonde dat er 

zo met deze prachtige sportvis wordt omgegaan.Een heerlijke avond gehad met helaas een bijsmaak. 

Kijken of we zondag in de Waterweg ook een leuk visje kunnen vangen. 

  

Jan #1172 

  

Zaterdag 16 mei vol goede moed  naar de waterweg met cees een paar honderd meter voor de kering 

Begonnen om 20.00 uur En al vrij vlot 3 botten op de kant maar om negen uur vond iemand boven 

nodig de sluis open te zetten En dan al dat vuur in de lucht en al die klappen erbij,dus toch maar ff in 

de auto schuilen Je moet de narigheid niet opzoeken  he Nou zoveel water is er de laatste tijd niet meer 

gevallen en het liep mooi in de waterweg ???? Om half twaalf weer gaan proberen maar na enkele 

minuten begon de ellende weer ,dus maar besloten om er mee Te kappen Dus maandag 18 mei met het 

restant pieren 84 stuks maar naar Scheveningen gegaan begonnen Om 20uur 15 en gevist tot 2300 uur 

Resultaat 7 visjes van rond de 30cm 6 torretjes en 1 wijtinkje Alles zwemt natuurlijk weer om door te 

groeien 

  

Slappe lijnen …..ton     koudekerk a/d rijn 

  

Hier een kort berichtje van 2 vis sessies in de amazone haven. Zaterdag 09 mei de 1 ste x dat wij in die 

haven zaten (mijn zoon en ik) het blijkt een water te zijn waar je echt geduld moet hebben. Om circa 

11 uur gaan vissen de eerste beet kwam om 13.30 uur bij mijn zoon en leverde een gul op van circa 50 

cm, voorin de bek gehaakt dus die kon weer gaan zwemmen. Mijn zoon vind pieren maar vieze dingen 

dus pa mag ze erop rijgen, terwijl ik daar mee bezig was, kreeg hij beet op zijn 2de hengel, ook gul 

van circa 50 cm, helaas diep geslikt dus voor de pan. terwijl ik zijn haak weer aan het vullen was met 3 



dikke pieren begon mijn hengel door te buigen en ja daar mijn zoon even niets te doen had sloeg hij 

die hengel ook maar en ja hoor wederom gulletje van 50. Gelijk hierna heeft mijn zoon op zijn hengel 

nog een gulletje verloren onder weg, dit waren dus 4 beten in zeggen en schrijven een kwartier tijd. 

Wij zijn blijven hangen tot 2300 uur. vanaf 2030 uur kregen we af en toe beet en vingen we nog 2 

kleine gulletjes. De overige tijd dus echt geen leven gezien. 

 

Woensdag 13 mei wederom gaan kijken nu omstreeks 1300 uur. de eerste beet was om 1730 was een 

gul wederom van 50cm, 2de beet 2100uur nogmaals gul 50cm(deze 2 mocht ik zelf vangen -) ). we 

hebben tot 0200 uur gezeten en nog 1 steenbolk (ik) en mijn zoon een eerste jaars gulletje gevangen. 

wederom de tussenliggende tijden geen leven gezien. 

 

groetjes en veel vis plezier gewenst  

Ies 

  

Zaterdag 09-05-2009 wezen vissen in de europoort.2 uur voor laag tot 1 uur voor hoog.(laag was om 

21:16).in het licht was het alleen krabben voeren vanaf het moment dat het donker werd kwamen de 

baarzen binnen lopen.Heb uiteindelijk 6 botten en 22 zeebaarzen gevangen alles met de zagers.Alle 

botten + 21 zeebaarzen terug gezet en 1 meegenomen voor consumptie. 

Lengte van de botten varieerde van 10 tot 35 cm.Lengte van de zeebaars van 30 tot 55 cm.Al met al 

een mooie visnacht gehad.Volgende week ga ik zeker nog een keer terug. 

  

Met een vriendelijke vis groet, 

  

Martin(1188) 

  

Zaterdag 9 mei met vismaat Toon wezen vissen op de papegaaienbek, helemaal op het puntje bij de 

rotsen, ingang beerkanaal.Twee uur voor hoog tot 3 uur erna.Dat je op deze stek snel vast zit is bekend 

maar dat we zo snel vast zaten was wel een verassing! Met de auto wel te verstaan! Even dachten we 

dat de zandrugjes opgeruimd waren maar halverwege was er geen ontkomen meer aan.Na wat hulp 

van een mede visser de auto aan de kant gekregen en daar laten staan tot er hulp in de avond kwam 

met een 4 wieldrive.Toen ik even naar de auto ging om mijn jas te halen kon ik gelijk weer aan de bak 

om nog twee gestrande vissers te helpen. 

Jammer dat ze dat zand niet even weghalen, er rijden genoeg van die trekkers rond.Terug op de visstek 

bleek dat Toon met mijn hengel een leuke gul had binnen gehaald. Jammer dat je dan zelf even weg 

bent maar wel een teken om er is goed voor te gaan staan. Helaas kan ik kort zijn over de verdere 

vangsten één wijting en voor de rest helemaal niks noppes nada.Nog wel het één en ander aan 

materiaal verspeeld met afgaand tij.Voor de rest geen tikje op de top gezien. Volgende keer maar beter 

op wellicht een beter toegankelijke stek waar ook nog wat vis valt te vangen. 

  

Groet John 

  

Gisteren 09-05-2009 nieuwe hengel gekocht bij Ahoy een wat lichtere zeebaarsoutfit dan dat wat ik 

had.Shimano technium 3.30 50-100gr, super hengel kan ik je wel zeggen.Ben vandaag wezen vissen 



op de waterweg 4 uurtjes voor hoogwater, binnen 1,5 uur 2 zeebaarsen 1 maatse van 50 cm en 1 van 

jawel liefst 20 cm.Ze zwemmen allebei weer "super dag kan ik wel zeggen", lekkere hengel met een 

goede aktie ben benieuwd als ik een knoeperd aan de lijn krijgt. 

  

Ciao Stef Schouten 

  

Donderdag 7 mei 

  

In aanvulling op het prachtig gedichte stukje van Kees ook een kleine bijdrage van mijn kant van onze 

visavontuur afgelopen donderdagavond op een mooie stek op de Maasvlakte. Het was een prachtige 

avond. Niet alleen qua weer maar ook qua vangst. Dit was een avond om niet te vergeten! We stonden 

trouwens niet alleen deze avond. Er waren nog zeker 10 andere vissers. Ik ben benieuwd wat 

die gevangen hebben maar bij ons ging het super. Zoals Kees al zei vanaf een uur of half tien gingen 

de vissen massaal azen. Zowel pieren als zagers deden het allebei goed, maar de zager was iets meer 

favoriet.Als onderlijn had ik een dubbele jo-jo en op de andere een hengel een normale onderlijn met 2 

dwarrellijnen van 30 cm. Ik had gekozen voor haak 4 waar zowel platvis als zeebaars mee gevangen 

kan worden. Als haaklijn had ik rode amnesia (4,3 kg) en onzichtbare nylon en die deden het beiden 

even goed. Toen de schemer eenmaal in viel stonden de hengels niet meer stil! Het was weer een 

ouderwetse visavond met veel vis en veel actie op de hengels. 

In de laatste draai haalde ik nog (doublet) een grote bot van ca. 40 cm en een scholenbaars van ca. 30 

cm binnen. Dan moet je echt aan de bak! vlak voor de kant voor de grote stenen gaan ze nog even in 

de ankers! en dat maakt deze sport zo leuk. Voor de inwendige mens heb ik de 2 grote zeebaarzen (ca. 

45 cm) meegenomen en de rest laten zwemmen.We waren om half 1 thuis en voordat alles weer 

schoon is was het alweer half 2.... Het viel niet mee vrijdagochtend! Maar dat heb ik na zo'n visavond 

er wel voor over.Binnenkort nog maar eens overdoen! 

  



 

  

  

Groeten van Jan Overbeeke 

  

  

  

Op donderdagavond 7 mei 2009 met vismaat Jan Overbeeke gevist op de Maasvlakte. De 

vangstberichten beloofden veel goeds (mooie botten en zelfs al wat zeebaars), dus was het tijd om het 

zilte nat weer eens op te zoeken. Nadat ik Jan had opgehaald met mijn nieuwe 2e hands “Pausmobiel”, 

waren we rond 19.00 uur bij onze stek gearriveerd. Het was pas rond 22.15 uur laag water, dus op het 

gemak de hengels opgetuigd, bestaande uit één lange strandstok en één zeebaarshengel. De ene hengel 

voorzien van rode afhouders met haak 4 of 6 en de andere met één lange dwarrellijn met haak 1/0. De 

laatste dus specifiek voor de zeebaars. Alle haken voorzien van een sappige kweekzager, de ene 

hengel ver weg en de andere op zo’n 30 à 40 meter uit de kant. Na de nodige bakken koffie en 

shaggies sloeg de verveling een beetje toe, want tot het invallen van de duisternis slechts af en toe een 

beetje. Maar daarna ging het echt los! Vanaf 21.30 tot 23.00 uur constant beet en de ene na de andere 

vis geland; bot, schol, schar, scholenbaars en enkele maatse baarzen. Het merendeel van de vis werd 

gevangen op slechts 30 meter uit de kant. Op een gegeven moment zelfs maar met één hengel en één 

haak gevist, want het was echt niet meer bij te houden. Dit zijn avonden om niet meer te vergeten en 

dat maakt vissen pas echt leuk!!!  Omdat we vrijdag weer gewoon moesten werken, zijn we rond 

23.30 uur moe maar voldaan teruggereden richting Goeree-Overflakkee. Eindresultaat: Jan en ik 

allebei zeker zo’n 25 à 30 vissen (ben de tel kwijtgeraakt), voornamelijk maatse botten, 

scholenbaarsjes, een enkele schar en schol en 3 maatse baarzen van circa 45 cm.Een prachtige avond, 

niet alleen qua weer, maar vooral met veel vis. Hopelijk een voorbode van een prachtig 

zomerseizoen!!! 

  



De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

  

Donderdag 7 Mei 

Hallo vandaag gevist vanaf op het havenhoofd in Vlaardingen vanaf 1200 tot 1700uur.Vangsten 

van  vandaag zijn twee botten drie krabben en een paling van 40 tot 45 centimeter.Alleen gevist met 

pieren. 

Nico 

  

Vangstbericht Zondag 3 mei 2009 

  

Gevist op de landtong recht tegenover de StenaLine met 1 portie zagers en 1 hengel voorzien van 3 

haaks paternoster met metalen afhouders en haakje 6.Vangst totaal 5 Botten, 1 Gulletje 40 cm en 6 

Scharren waarvan er drie omstreeks de 25 cm.Vis zat ver weg moest ver gooien om beet te krijgen. 

  

Willem #1179 

  

Zaterdagavond 2 Mei om  half 10 s,avonds opgetogen naar het Hoekse strand voor een vissessie met 

vismaat Rick, geweldig weer, geen wind en heerlijke temperatuur.De zee leek wel een meer, bijna 

geen branding en er kon dus met licht materiaal gevist worden.Als aas gekozen voor pieren, wat 

achteraf een goede keuze bleek.De vangsten waren fantastisch,het begon met botvangsten en naarmate 

het water lager werd  kwam er wijting, zeebaars en gul. Bij het binnenhalen van een leuk gulletje trok 

ik de lijn binnen van  mijn andere hengel met als gevolg een hele grote pruik in de dun gevlochten 

lijn,en een drie kwartier  durende uitelkaarhaalsessie van dit alles.Resultaat :Rick wist mij op het einde 

van deze sessie dus weer te verslaan  met 19 vissen, 1 meer als ondergetekende.Al met al een 

topavond en een leuke verscheidenheid aan vis. 

1 meun(driedradig),3 baarsjes,12 gulletjes waarvan 1 boven de 45cm,15 botten waarvan maar 1 een 

postzegel de rest bovenmaats,en 6 mooie wijtingen. 

  

 Groetjes Bram uit de Hoek 

  

hallo mede Eurovissers, 

  

Sinds kort lid van de club maar al lange tijd regelmatig bezoeker van de site! Tijd voor een 

vangstberichtje. Vandaag 4 mei wezen vissen met junior aan de Waterweg tegenover de Stena. Op de 

site was al diverse keren melding gemaakt van de vangst van zeebaars dus opgetogen en voorzien van 

een gloednieuwe zeebaarsset richting landtong. Eerst de twee strandhengels met paternosters zonder 

afhouders maar met kraaltjes getooid en geworpen en daarna mijn nieuwe hengel opgetuigd. In het 



verslag van de zeebaarscompetie las ik dat mijn optimisme misschien wat misplaatst zou zijn maar 

toch maar gestart met een lepeltje. Net geïnstalleerd ving zoonlief een baarsje van 20 centimeter op 

zijn paternoster voorzien van pieren. Dat gaf hoop. Afgaand tij is kennelijk toch niet zo gunstig 

want de daarop volgende uren bleef het stil. Na enkele uren toch maar een andere paternosters 

geprobeerd. Een standaard versie van Spro met rode afhouders.  Dit resulteerde in een viertal botten en 

nog een mooie zeebaars van 43 centimeter. Aangezien de botten erg hongerig waren en de haak bijna 

via natuurlijke weg het bottenlichaam weer had verlaten, mogen zij in de pan verder zwemmen. De 

zeebaars was mooi gehaakt en zwemt weer verder. Al met al een prachtige dag met mooi weer en een 

zwakke westenwind. Gevist met pieren en mesheften van 11.00 uur tot 16.30 uur. Helaas is mijn 

zeebaarsstok nog "maagdelijk" maar daar zal, hoop ik, snel verandering in komen. 

  

groet 

Willem # 1209 

  

Hallo medevissers. 

  

Vandaag 4-5-09-samen met mijn buurjongen Berry wezen vissen op de landtong, een metertje of 100 

voor de 1e strekdam. Over de vangst kan ik heel kort zijn, ik 2 botten en Berry 1 scholenbaarsje. We 

hebben gevist van 05.00 tot 11.45 uur. Met opkomend kwamer er meer medevissers, ook zij wisten 

een botje op scholenbaarsje te verschalken. Was niet echt super. De wintervis lijkt nu echt verdwenen, 

op naar de zeebaars en onze vriend scheefmuil. 

  

Vangse. 

  

Marco #526 

  

  

  

Hallo 

  

Ik ben geen lid van eurovissers, al zou ik het wel graag worden.Gisteren van 20:00 uur tot 02:00 

gevist.De vangsten waren goed. Score:3 botten, 2 gullen, 1 wijting, 1 tong, 4 steenbolken En als een 

bijzondere zeldzame vangst een kwabaal van 20 cm, ik heb helaas geen foto kunnen maken. 

  

Vriendelijke groeten 

William van den Broek 

  



Zaterdag avond 02-05 wezen vissen met buur kees op de landtong Gevist met zagers en pieren van 

20u30 tot 2 uur de vangst kees een scholenbaarje van 30cm En ikzelf 6 botten 1 baarsje en 1 steenbolk 

Wel veel beetjes maar geen doorbijters jammer,het weer was top nu de vangsten nog 

  

Groet ton vreeburg 

  

Zaterdagochtend naar Maasluis gereden voor mooie pieren en zagers1 We zijn naar de waterweg 

gegaan en hebben daar echt prachtig weer gehad. Over de vangsten in de waterweg richting 

Vlaardingen kan ik kort zijn, deze zijn bedroevend. Met z'n tweeen hadden we 6 botten, 1 wijting en 1 

kleine mini-paling. Wat wel weer erg leuk was is dat we controle van de politieboot kregen en we toch 

echt gezellig hebben staan kletsen over wat wel en niet mag. Het was een prima gesprek met een agent 

die volgens mij een sportvisser was. Wel was hij nog niet op de hoogte dat je met zagers en zeepieren 

vanaf dit jaar in april en mei gewoon mag vissen op zout binnnewater. Hij zou dit controleren op de 

site (total fishing en het artikel in het visblad). Vandaag zondag 3 mei belde hij en het was inderdaad 

ok! Echt top dat we gewoon teruggebeld worden door de politie om samen helder te krijgen wat nu 

wel en niet mag, tenslotte word het er allemaal niet eenvoudiger op. 

 Groet Carlo # 436 en Noud (geen lid) 

  

Voor het eerst keer dit jaar ben ik op zee baarse gaan vissen op de pier van hoekvanholland. 

Op een zaterdag avond 2-5 -2009.eerst even bij mijn club gaan kijken bvcb die kon vandaag kampioen 

woorden van de derde klasse en het is gelukt 4-1. Jhon en peter gingen ook mee en die hadden van de 

week ook al een keer wezen baarse. Peter raakten toen een baars kwijt. Het was niet echt druk deze 

avond zo een mannetje of tien. Er werd niet echt super veel gevangen,er werd zo ver ik kon zien maar 

vier baarse gevangen waar bij wel een helen mooie die was vals gehaakt in zijn staart. Maar dat maakt 

niet uit zeg ik maar. wel werd het toen de avond in viel een stuk drukker op de pier. Wij zijn er mee 

gestopt om half twaalf. Helaas niks gevangen volgende keer beter en we hebben er alles aan gedaan. 

Groetjes jack feijtel#1154. 

  

Vrijdag wezen vissen aan de stenen glooiing, van 4 uur tot 7 uur wat bot gevangen. Vanaf 12 uur tot 5 

uur 's ochtends een waar festijn, continue beet. Gevangen 6 zeebaarzen, 26 scharren en een paar 

botten. Daarnaast nog veel ondermaatse vis teruggezet, een nachht met een gouden randje. 

René 

  

Vrijdag wezen vissen aan de waterweg van 10 uur tot 19 uur. De vangsten vielen niet tegen 18 

scharren en 6 botten en klap op de vuurpijl een tong. Onze eerste tong van het jaar. Ze zijn er weer. 

Een goede dag weer met weinig wind en veel zon. We hadden allebei verbrande koppen. Oja nog een 

wijting van 40 centimeter. 

De visgroeten van Jos en Emiel Jacobs. 

 

 

http://www.hengelhuismaassluis.nl/


Na afgelopen zondag de eerste zeebaars gevangen te hebben was de drang natuurlijk nog groter om 

zsm weer te gaan. Donderdag een vrije dag dus besloten om eind van de middag weer op pad te gaan. 

Roland moest helaas wel werken maar die zou direct na het avond eten komen. Weer gevist met een 

pilkertje van 40 gr. in combinatie met een blauw-witte gator. Het water was nog vrij laag en ik 

ontkwam er niet aan om enkele keren vast te zitten. Maar het ging als snel beter toen het langzaam 

begon te stijgen. Het duurde dit keer weer een ruime tijd maar daar was dan eindelijk de aanbeet. Eerst 

een tweetal zachte tikjes en twee slagen verder kreeg ik er toch een dreun op. Niet normaal, gelijk door 

de slip, maar het ging allemaal goed. 5 minuten later na een pittige strijd kon ik de baars uit het water 

tillen. Hij was wel wat groter als ik verwachte. Een prachtige zeebaars. Snel onthaakt en aan een 

voorbij ganger gevraagd of die even wat plaatjes wilde schieten. Die bleken achteraf goed gelukt. 

Daarna weer gauw teruggezet. Weer snel verder gevist maar geen aanbeten meer. Maar dat maakte 

eigenlijk al niet meer uit na die prachtige zeebaars, mijn dag was alweer goed! 

 

Even gepauzeerd en wat gegeten. Leon kwam ook nog voorbij en bleek ook een leuke dag gehad te 

hebben, hij vertelde dat hij 5 zeebaarzen had. Erg netjes gedaan. Een half uurtje later kwam roland 

ook, en na het enthousiaste verhaal van mijn vangst was hij toch wel erg gebrand om deze avond ook 

zijn eerste te vangen. En dat lukte in de schemer! Hij hield het bescheiden met een zeer nette 

scholenbaars. Maar ook voor hem is de kop eraf! Voor ons is het een prachtige start van het seizoen! 



 

  

 

Groeten Chris #1021 & Roland #1023 

  

Beste medevissers, 

 

Gisteren 30 april dacht ik zal weer eens gaan vissen op de papagaaiebek en dan op het puntje helemaal 

op het einde.Ben daar gaan vissen met Jan en Johan het weer was echt geweldig wat later op de dag 

stak er een wind op maar die kon de pret niet drukken.Heb er gevist van ongeveer 12.00 uur tot 20.00 

uur en we hebben geweldig gevangen.Ik ben begonnen om op de gul te vissen en dat duurde even tot 

er wat meer stroming in kwam en toen begonnen de heren te bijten.Ik heb er 16 gullen gevangen 

varierend van 40 cm tot 65 cm Jan had er 10 en Johan had er 12 stuks.Ik had het toen gehad met de 

gullen en ging over tot het vissen met een spinhengel.Na wat spin werk met een Rapala ben ik over 

gegaan naar een shadje en toen kreeg ik een aanbeet wist niet wat er gebeurde.Helaas verspeelde ik 

deze vis (wist niet wat het was maar had wel een idee).Na enkele keren in gooien kreeg ik weer beet 

en ja het was een zeebaars van 70 cm een super mooi beest.En toen gingen Jan en Johan ook natuurlijk 

meteen op de zeebaars vissen en we vingen er samen 6 stuks.Nadat we deze mooie roofvissen hadden 



bekeken hebben we ze weer terug gezet.De maten waren tussen de 45 en 70 cm en met een simpele 

shadje gevangen.Het was een heerlijke dag en morgen Zaterdag 2 mei gaan we weer vissen en dan 

meteen op de zeebaars.Het is geweldig dat ze weer terug zijn. 

 

Groetjes van Jan, Johan en Toine. 

  

Hallo Mede eurokantvissers 

 

Afgelopen Maandag 27 04 2009 zijn de snuffelvissers uit de Drechtsteden weer eens naar de papagaai 

geweest om te proberen weer eens een visje te vangen Het was ongeveer 13.30 uur toen we begonnen 

met dat het water over een uur of wat op zou komen Mijn maat Aad lag al gauw in het water het was 

guur weer en de wind zeker 5 wel droog gelukkig Nou ik Rob ook ingegooid en na een klein uurtje 

een mooi maats botje naast me stond een belg en aan de kant van Aad een soort belg??? helaas stond 

deze man met vier hengels en wat Aad en ik dan noemen een echte brood visser Maar goed de middag 

verstreek en er werd niet veel op de top te herkennen door de harde wind Het water kwam al aardig op 

en toen ja een klap en bijna mijn hengel uit de steun ik was net op tijd en ja hoor een prachtige gul een 

van misschien wel 60 a 65 cm en ook nog een bot aan de bovenste haak Even later weer een mooie gul 

iets kleiner wel dikker en dat ging zo even door ook nog een zeebaarsje van plusminus 30 cm die weer 

netjes terug werd gezet Even later had Aad ook een mooie gul en daarna nog een paar mooi botten 

Affijn achteraf we zijn gezandstraald maar hadden toch weer een leuke vismiddag en dat wilde de 

snuffelvissers uit de drechtsteden even aan jullie schrijven 

Groetje Aad en Rob 

  

  

Eindelijk de eerste zeebaars! 

  

Afgelopen zondag de 26ste samen met Roland weer op baarzenjacht We hebben een paar uurtjes staan 

gooien met pilkertjes in combinatie met een gator Na zo’n twee uur gooien eigenlijk vrij onverwacht 

een mooie beuk Gelijk pittige weerstand en ook de slip moest af en toe enkele meters toegeven Na een 

paar minuten kon Roland de baars pakken en was de eerste zeebaars voor mij in ieder geval binnen! 

En nog een best mooie ook naar schatting zo rond de 55 cm Snel even een plaatje schieten en hij kon 

weer terug Nu was het tijd voor Roland om zijn eerste te vangen maar helaas Wel allebei nog wat 

“gepluk” gevoeld maar geen overtuigende aanbeten meer gehad Komende week gaan we het uiteraard 

weer proberen 

  

  



 

  

Groeten, 

  

Chris #1021 & Roland #1023 

  

Afgelopen vrijdag ben ik met Jan Groenendijk en Ronald van Gemeren in de avond uren naar s' 

Gravenzande geweest Er zou daar veel platvis gevangen worden vandaar deze trip Zelf heb ik 1 botje 

gevangen Jan een paar en Ronald ook de platvis was duidelijk niet aanwezig Wel heb ik mooie 

wijtingen gevangen soms met twee tegelijk en dat was een verrassing voor me Het was niet zo goed 

als in november maar ik heb een leuke avond gehad al moest de vis van ver komen Jan en Ronald 

wisten ze ook te vangen Vanmiddag ben ik op een nieuwe stek wezen vissen in de nieuwe yanksee 

haven naast de Euromax terminal Ik ving er bolken en een paar botten Daar sprak ik ook een man van 

Bos Kalis en die vertelde me dat er vooral in de zomer gevist werd op deze plek Ook vertelde hij me 

dat er over een half jaar de papagaaienbek definitief gesloten wordt er komt een haven dwars door de 

ppbek waardoor het achterste stuk een eiland wordt Ook vertelde hij me dat waar ik stond te vissen de 

haven 17,50 meter diep was en dat er aan de overkant 9 meter water stond En dat die kade die nu 600 

meter lang is nog veel langer wordt Ik ben ook nog even bij het auto ponton in het caland kanaal 

wezen kijken maar daar stond niemand te vissen Nog een vraag hoe zit het nu met de paling mogen we 

die nu meenemen of niet De beroeps vissers mogen van de regering gewoon doorvangen dan mogen 

wij dat toch ook wettelijk gezien ????? Ik hoop hier een antwoord op te krijgen wat volgens de wet 

toegestaan is wel of niet meenemen 



 

Arjan #8 

  

Vangstbericht Vrijdag 24 April 2009 

  

Gevist aan het Beerkanaal met opkomend tij Vis moest erg ver gehaald worden Totaal 2 botten een 

wijting en een schar gevangen Dichtbij vissers naast mij hadden niets 

  

Willem #1179 

  

Omdat vismaatje Jan Overbeeke met vrouw en kinderen een weekje op Schiermonnikoog zit ben ik op 

vrijdagavond 24 april 2009 een keertje een avondje alleen wezen vissen aan de Waterweg Deze keer 

de maandelijkse viswedstrijd van Eef Hoek  Om 18.30 uur eerst het aas wezen halen bij Eef 

ingeschreven en natuurlijk nog een bakkie en een shaggie gedaan en wat bijgekletst Vervolgens 

richting Waterweg Deze keer op de Landtong net na de Maeslantkering (zeezijde) tussen de 

strekdammen Om 20.00 uur klonk het startsignaal en binnen een paar minuten had ik al mijn eerste 

botje op de kant Zou het dan echt een keer gaan gebeuren? Maar helaas haastige spoed is zelden goed 

Met name aan mijn linkerkant werd er regelmatig een visje binnengehaald door Eelco van Westen en 

Johan Rombouts Bij mij wilde het echter niet lukken Wel regelmatig beet maar geen vis Van alles 

geprobeerd zoals grotere haken kleinere haken dwar-rellijnen afhouders wel of geen kralen pieren of 

zagers enz. Maar dat heeft allemaal niets geholpen Om 24.00 uur eindigde ik daarom met slechts 3 

visjes (2 botjes en een mini-zeebaarsje) Ondanks het prachtige weer en de gezellige club mensen toch 

enigszins teleurgesteld naar huis gereden En het begon allemaal zo goed 

 

Eef, Ineke en Kees bedankt voor wederom een leuke wedstrijd  Tot de vol-gende keer!!! 

 

De hartelijke (vis)groeten 

Kees Overweel 

  

Na 3 keer zonder baarsvangst te zijn geweest is voor mij het Zeebaars seizoen 2009 weer officieel 

begonnen Ik ving vandaag 24-03 de 1e vis(foto) van rond de 42 cm in de Waterweg Op een brede 

parelmoer shad met dikke staart De 2e(geen foto) van rond de 40cm ving ik op een salt and pepper 

sandeel Ouderwets keiharde aanbeet Beide vissen waren ad magere kant Ik kan nu de afstand poken en 

halve huisraad voor de gulvisserij weer thuis laten Het is weer heerlijk om met een 1 hengel en licht 

bepakt mobiel en actief achter de baarzen aan te gaan 



 

 

Groeten Roy#101 

  

zo, een lekker visweekje geweest beginnende Zaterdag met de wedstrijd in de amazone haven 6 vissen 

wist ik daar te landen 3 gulletjes en 3 bolken en zoals de meeste een paar mooie bonkers verspeeld 

tussen de stenen Om het niet te verleren Dinsdag maar weer terug gereden nu zijn we op de waterweg 

gaan zitten aan de kant van maassluis ter hoogte van de haven daar vielen de vangsten erg tegen 1 

klein gulletje avonds dan maar naar een ander plaatsje gereden dat werd wederom de amazonehaven 

nu achteraan bij het hek daar vielen gelukkig wel de nodige vissen te vangen hoofdzakelijk gulletjes 

en bolken maar poe wat is het daar erg hoog als het laag water is zeg Donderdag wederom een erg 

mooie dag om te gaan vissen Aan Stipo gevraagd waar paal 8 was en Stipo kwamen we daar dan ook 

tegen een fijne plek om te zitten zeker gister in het zonnetje ik was avonds dan ook zo rood als een 

kreeft de vangsten 3 gullen en een wijtinkje en nog wat vis verspeeld tussen de stenen rand daar om 

een uur of 18:30 gestopt daar maar we hadden nog geen zin om naar huis te gaan dus op naar de 

volgende stek aangezien wij nog nooit op het strand hebben gevist hebben we besloten dat het er toch 

eens van moest komen op naar het strand dus daar aangekomen kwamen we al meteen bekende tegen 

Arvy stond daar ook al bij zijn auto ook bleek dat Ruud en Ricardo waren onderweg we zijn samen 

aan de pfff fijne wandeling naar het water begonnen wat achteraf eigenlijk wel mee viel daar best 

lekker en gezellig gevist tot een uur of 11 , vangsten daar 6 botten en 3 wijtingen Petra 6 botten de 

terug tocht viel eigenlijk best wel tegen we kwamen dan ook flink hijgend bij de auto aan en toen het 

ritje terug naar Eindhoven we waren om half 2 thuis dus een heerlijk weekje geweest met de nodige 

kilometers :-) en nu Zondag maar weer naar Gouda  

 

 

groetjes Johan 1207 en Petra 1212 

  



  

Vandaag lekker gevist ter hoogte van paal 8 in de Waterweg bij Maassluis Even paar (lekkere dikke) 

pieren gehaald bij het Hengelhuis Maassluis en hop naar de waterkant Het weer was werkelijk 

fantastisch Mijn kale knar is behoorlijk verknetterd maar ja had ik mijn petje maar moeten opdoen 

Eurovissers Johan en Petra van den Hoogen uit het verre Eindhoven waren er gelijk met mij en hebben 

net als ik gevist van pak um beet 12:30 uur tot 18:30 uur.Zij hadden helaas niet de mazzel die ik had 

met 2 maatse gulletjes 1 torretje 2 wijtingen en 4 botten Verder verspeelde ik een echt hele mooie gul 

die zich 3 keer vastzwom in de o zo bekende en o zo gemene stenen rand twee keer zwom hij zich los 

en helaas de derde keer trok ik mijn haaklijn kapot FRUSTRATIE maar het is niet anders Kort hierop 

zwommen er nog twee gulletjes zich vast en die kreeg ik er ook niet uit maar die voelen niet als 

joekels aan dus daar kan ik best mee leven Al met al wederom genoten om met zulk zomers weer nog 

gul te vangen heerlijk Maar eens gauw op de zeebaars gaan jagen als het zo warm blijft Strakke lijnen 

  

  

Stipo # 97 

  

Zondagmorgen 19 April staan vissen aan de waterweg N.O. windje zonnig en een graad of 18 dus 

ideaal om aan de waterkant te vertoeven Eerst s' morgens om 07.00 uur gebeld voor pieren Die bleken 

nog op voorraad te zijn dus in de auto gestapt, de pieren opgehaald en om 08.00 gingen de eerste naar 

de vaargeul Nog geen 5 minuten later lag de eerste bot op de kant Dat beloofde wat! Ik viste met 3 

haaks dwarrellijnen speciaal voor de platvis 175 gram lood en twee hengels De hengeltoppen beleven 

bijna continue klapperen en ik kon veel vis verzilveren Heel veel duplet en een enkele triplet bij het 

binnenhalen Zelfs een keer met 3 soorten vis: botje bolkje en een ondermaat torretje Op een gegeven 

moment een paar harde tikken op de top Bij het binnenhalen voelde ik al dat het een beste was Wat 

bleek een dikke schar van ruim 30 cm en een gul van 54 cm 

Die gaven met z'n beide veel weerstand maar kon ze gelukkig verzilveren Dus de gul zit er ook nog 

steeds! Totaal ruim 30 stuks (drie gul van 50+ en de rest meest maatse platvis) weten te vangen 

waarvan 9 klaargemaakt voor de pan en de rest zwemt weer zoals het hoort 

 

Visgroeten van Co 

  

door informatie door wim en hennie zaterdag naar de grevelingen geweest nou daar is niks aan 

gelogen we zyn afgelopen zaterdag van af de kant wezen vissen by het dolfinarium by de grevelingen 

wat een vis hebben wy gevangen schar wyting schol einde stond de teller op 45 wat een top dag wy 

bedanken hennie en wim voor de tip.tus jongens op naar de grvelingen 
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hoi beste vissers 

 

na veel tijd heb ik nog eens gaan vissen naar de waterweg ( pond ) begongen om 16.00 uur tot 20.30 

uur vangsten 2 x gul zwemmen lekker weer mogen volgend jaar weer eens komen bijten aan mijn aas 

dan zijn ze wat groter 1 botje die zwemt ook weer voor de rest een paar mooie aanbeten maar niet 

kunnen verzilveren al bij al no wind af en toe een goede windstoot maar geen regen wel mooi weer 

 

tot een der dagen  

groetjes bob 

  

Afgelopen weekend weer gaan hengelen aan De Waterweg met 5 man en ieder één hengel De vangst 

was goed te noemen 3 Grondels 2 Zeebaarsjes één Gul en een emmer vol Bot Gevist met dwarrellijnen 

en afhouders tijdens laag water Het weer viel tegen maar de vangsten maakten alles goed 

  

Brat 

  

Goede vrijdag even een dik half uur gevist in de Waterweg maar na het verspelen van 2 bonkertjes 

tussen de keien moest ik stoppen door teveel pijn in mijn knie Gelukkig met de rest van het perfecte 

aas (pieren) van Hengelhuis Maassluis en mesheften uit de vriezer op 2e paasdag kunnen vissen van 

12:30 - 16:30 uur Lokatie Waterweg zijde Maassluis tussen paal 8 en paal 7 in naar het hoog toe 

Gevist met 2 hengels jojo en daarop een pennelrig met 3/0 onder en een 2/0 circlehook daarboven Op 

de haken 2 mesheften en 3 of 4 dikke pieren Eerste beet een tor van 30-35 cm, dus die mocht direct 

terug 2e vis een schar met de 3/0 haak helemaal geslikt het moet niet gekker worden Toen nog 2 

botten en 1 losser die lekker bonkte maar dus helaas de haak ondeweg kwijt raakte en gelukkig nog 

een maatse gul die morgen tot kibbeling wordt verwerkt 

Laatste half uur alleen nog met een restje mesheften gevist en daarmee een kleine bolk gevangen en 

een mooie bonker verspeeld tussen de stenen Kwam nog een vloot van zo,n 14 zeilschepen voorbij en 

zoals jullie op de foto kunnen zien was het echt "gorilla's in de mist"Al met al lekker gevist en dat is 

lang geleden dat ik daar tijd voor had 
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Strakke lijnen 

Stipo # 97 

  

12 april wezen vissen op de grevelingen bij het dolfenarium het was het proberen waard 22 platte en 

een wijtinkje mijn vis maat had 19 platte en 3 wijtingen was weer een vis rijke dag 

  



groeten wim en henny 

  

vanacht 11-12 april 

  

na lang wachten kriebelde het toch wel heel erg dat zeebaarsen toch maar eens proberen het zag er zo 

mooi uit weinig wind en in de rug aangekomen op de pier een aantal die ook voor het eerst maar weer 

eens probeerde werd nog niks gevangen na een paar keer te hebben ingegooid opeens VIS maar vocht 

niet op de kant een klein gulletje (30cm) op de gater nog nooit gehad erg leuk maar geen baars te 

bekennen toch nog maar even wachten 

  

  

gr dirk en vinnie  

  

Vandaag (11 april) weer eens gaan vissen aan de Waterweg ter hoogte van Maassluis De laatste keer 

moet in december geweest zijn Het weer was schitterend ben zelfs een beetje verbrand Ca. 17:30 hoog 

water dus om 13:00 gaan zitten Het eerst uur geen aanbeten Daarna begon het druk te worden Bijna 

elke worp was het raak Totale vangst 10 platvissen 1 zeebaars 3 flinke gullen en een forse bolk 

  

Groetjes 

Richard van Beusichem. 

  

Ben wezen vissen 10-4 samen met m'n broer bij de ppgbek het was niet veel helaas maarja het blijft 

vissen Ik heb ook nog een ongelukkige dag daar tijdens het ingooien van mijn tweede hengel bleef 

mijn draad 'ergens' hangen daardoor trok het lood mijn topgedeelte van mijn hengel mee en zag ik 

deze ca 5-10 meter van de kant nog even boven drijven waarna deze in het water zonk Dus wie een 

rood topgedeelte vind/vangt met daaraan een tuigje en dit aan mij terug wilt geven (alleen de top)zou 

ik zeer dankbaar zijn mijn adres is dirk@vkekem.nl Eventuele kosten worden vergoed indien dit nodig 

is Verder een moooie dag 

 

Dirk van Kekem 

  

mailto:dirk@vkekem.nl


Hey medestrijders in Petrus  

 
Gisteravond 9 april met 6 andere Eurovissers Martin v.d Drift Rob Punselie Armel Spee Jos Mels Jan 

Groenendijk en Ronald van Os even lekker wezen vissen op het strand De vangsten waren al weken 

goed op het strand en een uitgelezen avond met weinig wind een lekkere temperatuur en een prima 

sfeertje 

  

 



Rond 8 uur gingen de lijnen met slikken witten pieren etc richting Engeland en ging de boel los 

Tripletten doubletten kwamen in rap tempo de kant op en wat een ongelooflijke vangsten! 

  

  

 

Dikke botten schar tot 32 cm!! en af en toe een meun bepaalden de vangsten Ronald ving nog een 

maatse wijting geen zeebaars Hopen dat dit nog even zo door gaat! 

  



  

 

Tuur#77 

  

gisteren 10 april wezen vissen bij de ppgb het was al afgaand water en met ingevroren mesheften als 

aas toch maar even proberen bij de eerste worp al gelijk beet een flinke bot aan de mesheften hierna 

volgden er nog twee toen het water verder zakte was het ineens afgelopen maar het weer was nog goed 

op een paar druppels regen na toch iets meer vertrouwen gekregen in de ingevroren mesheften gaan 

we zeker nog eens proberen  

 

groeten richard en lars 

  

Om de huiselijke beslommeringen even te ontvluchten ben ik op donderdagavond 9 april 2009 met 

vismaat Jan Overbeeke weer eens een avondje gaan vissen op het strandje tussen de Stenen Glooi-ing 

en de PPGB 

Rond 19.00 uur aangekomen bij daglicht eerst op het gemak de hengels opgetuigd Er was geen en-kele 

andere visser te bekennen terwijl er volgens de vangstberichten toch al weer leuk bot wordt gevangen 

en zelfs al een zeebaarsje Daarnaast was het prachtig weer met een zacht windje schuin in de rug dus 

waarom was er niemand? Hoe dan ook één hengel voorzien van lange dwarrellijnen rode amnesia 

haakje 6 en een stuk kweekzager en de andere hengel met afhouders haak 4 en een piertje op de haak 

Eén hengel dichtbij en de andere hengel ver weg en nu maar wachten En dat laatste duurde behoorlijk 

lang want de eerste twee uur hebben we geen beetje gezien Toen de duisternis eenmaal inviel werd het 

iets beter al liep het nog niet echt storm Uiteindelijk resulteerde dit in 3 maatse botten 1 schar en 1 

meuntje voor ondergetekende en 2 botten en 1 meun voor Jan Tussen-door nog wel een paar vage 

beetjes gezien maar echt groots waren de vangsten niet Misschien is het water toch nog een beetje te 

koud en moeten we nog een paar weken geduld hebben? Rond 23.30 uur zijn we weer richting 

Goeree-Overflakkee afgereisd Ondanks de wat tegenvallende vangsten toch een fijne avond gehad 

 

De hartelijke (vis)groeten 



Kees Overweel. 

  

Zondag 6 April mooi dagje om weer eens naar de Europoort te rijden was al weer ff geleden ( vr 4-4 :-

) ) toen was het niet veel en moest ik het met 1 torretje van een cm of 20 doen en avonds werd ik 

overvallen door een grote misbank die plots op kwam zetten en het erg koud maakte Maar zondag dus 

aas gehaald bij hans en joke maassluis en maar meteen aan de noordkant van de waterweg blijven 

zitten ik had al snel een mooi gulletje van 51 cm en een bot van 32 cm na de kentering even een tijdje 

niets meer gezien toen begonnen ze toch weer wat te bijten resultaat nog een gulletje van 50 cm daarna 

boog mijn hengel wel erg ver door en mijn lijn ging volop met de stroming mee resultaat een mooie 

bot van 42 cm zo groot had ik ze nog niet eerder gevangen avonds nog even naar de overkant gereden 

tussen de strekkers geprobeerd maar daar had ik niet meer als 3 botjes van een cm of 10 al bij al weer 

een leuke dag zie al naar zaterdag uit  

 

 

grtz Johan # 1207 

  

Afgelopen week twee keer aan de waterweg gevist Over de eerste keer kan ik kort zijn: 4 vissen 3 

botten en een gul van 50cm Dit alles in 10 uur vissen!!! De tweede keer was vandaag (zondag) 

Vangst: 27 botten ( waarvan 3 ondermaats) een zeebaarsje en een Gul van 44cm We hebben gericht op 

Bot en Gul gevist en dit pakte voor de Bot goed uit onderlijnen met twee of drie dwarrellijnen met een 

zagertje of pier erop ( de zager had de voorkeur ) Prima dagje gehad in het zonnetje De andere vissers 

die op Gul stonden te vissen hadden...........ook lekker weer 

 

Brat. 

  

gisteren zaterdag 04-04-09 wezen vissen op het strandje tussen de papegaaienbek en stenenglooing 

gestaan van 7:30 tot 16:00 uur voor ons doen leuk staan vangen totaal drie zeebaarzen twee terug gezet 

die waren zo,n 25 cm de derde was een 60 cm verder een zeven stuk bot varierend van 20 tot 40cm 

wind en weer was goed waren meer vissers aanwezig was gezellig druk hier en daar wat gekletst 

ideeen uitgewisseld kortom een geslaagde dag 
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 groetjes van de honcoop {jes} uit schiedam  



  

Maandagavond en afgelopen vrijdagavond samen met Erik naar het strand gegaan om te kijken of er 

nog wat te vangen was Maandag was het lekker weer met weinig wind Lekker weer om het eens ver 

weg te proberen Toen ik aan kwam had Erik net een mooi Tarbotje gevangen van 21 cm Deze was 

gezwicht voor een trosje slikken Hengels opgetuigd en vanaf het eerste moment was de vis los Iedere 

haal zat er wel een of meerdere botten aan Tot onze grote verrassing kwamen er zelfs nog enkele 

scharren naar boven De grootste schar was “maar” 32 cm Verder diverse botten groter dan 35 cm 

Samen uiteindelijk meer dan 50 gevangen                         

  

 

                     Tarbot van 21 cm                                                                              Erik met een schar( L ) 

en een bot( R ) 

  

Voor vrijdagavond zag het er mooi uit Weinig wind en een lekker temperatuurtje Helaas was dit 

anders dan er was voorspelt door de weermannen Een grote mist bank kwam al snel vanuit zee het 

land op Tegelijk stak er een koud windje op uit een NW richting Gevolg was een koude avond met 

weinig zicht(Fijn hoor zo’n bril) Toch wisten we weer direct mooie botten te vangen Zelfs wist Erik 



nog een mooi gulletje te landen van 51 cm met daaronder nog een bot van 37 cm Bij mijn was het wat 

minder dan maandag Het duurde even voordat er vis de kant op kwam Eerst moest er nog een meeuw 

uit mijn lijn bevrijd worden want deze vond het nodig om dwars door mijn lijn hen te vliegen Zeker 

ook last van de mist gehad!! Uiteindelijk een botje De haal daarna begon met zwaar draaien Zal het 

een gulletje zijn?? Nee het bekende bonken was er niet Misschien meerdere botten?? Ook niet 1 bot 

maar maar wel een van onwerkelijke maat De teller bleef uiteindelijk staan op 44 cm Een heel dik 

PR  Vol bewondering stonden we er naar te kijken Wat een geweldige vis was dat Uiteindelijk nog 

meerdere grote botten weten te vangen van boven de 35 cm Nadat de mist nog dikker werd zijn we 

uiteindelijk maar gestopt want veel konden we niet meer zien 

  

   

 

Bot van 44 cm                                                                                         Gulletje van 51 

  



Grt Martin en Erik 

  

3 april 2009, locatie Havenhuisje Waterweg bij Maassluis 

 

Vrijdag 3 april 2009 om 05:15 uur opgestaan om vervolgens 06:30 uur met z’n drieën (Richard #1082, 

John #99 en vismaat Frank) eerst deel te nemen aan een wedstrijd kustvissen op het strand Ter Heijde 

Kan ik kort over zijn Enkele deelnemers vingen slechts één of twee visjes het gros zelfs helemaal niets 

De winnaar had 2 vissen met een totale lengte van 60 centimeter.Tel uit je winst Van ons gezelschap 

wist alleen John 2 vissen te vangen en daarmee een leuke dagprijs voor zich op te eisen Frank en ikzelf 

hielden de teller op 0 Dit zouden we goed gaan maken in de Waterweg bij Maassluis want we hadden 

vooraf al gepland dat we na de wedstrijd op het Strand Ter Heijde de rest van de dag zouden gaan 

vissen bij Maassluis De hengels werden opgetuigd en de eerste pieren werden richting de vaargeul 

gesmeten waarbij we hoopten dat de vissen in de waterweg meer trek in de smakelijke pieren hadden 

dan de vissen bij Strand Ter Heijde Binnen 5 minuten landde John een hele mooie gul Enkele minuten 

na hem mocht ik zelf een leuke gul landen John wist in totaal drie gullen en een bot te vangen Zelf 

mocht ik twee gullen noteren voor deze vissessie Frank mocht deze dag ondanks verwoedde pogingen 

daartoe helaas geen visje landen Als troost mocht Frank de gevangen vissen van John meenemen 

zodat ook het thuisfront later van heerlijke vers gevangen vis kan genieten De lengte van de gevangen 

gullen varieerde tussen de 51 en 55 centimeter 

 

Richard #1082, John #99 en ‘nu-nog-geen-lid-maar-straks-wel’ Frank 

 

  

Hier een berichtje uit Capelle ik ben geen lid van de eurovissers maar ga regelmatig vissen aan de 

waterweg aan de kant van maassluis Wel lees ik iedere dag de kantvangsten op de site Zondag weer 



even wezen vissen Om 7 uur heerlijke verse pieren gaan scoren bij Hengelhuismaassluis en toen op 

naar de Waterweg Samen met mijn broer en een goede vriend van ons richting het bekende tunneltje 

langs het water Eenmaal aangekomen op de stek rond kwart voor 8 spullen opgetuigd en gooien maar 

Het bleef heel de ochtend dood stil we wisten tot ongeveer 15.00 uur geen visje te landen (Het was 

moet ik zeggen ook erg rustig met vissers aan de waterweg) Om 15.00 uur werd het Qua aanbeten 

feest en wisten we tot 18 uur ongeveer 25 platte visjes te landen met ze 3een en 2 krabbetjes Dus al 

met al een dag die somber begon heerlijk gevist aan de waterweg 

 

Groeten alex. 

 

 

Donderdag drie uurtjes gestaan bij maassluis met afgaand water verwachtte er niet veel van er stond 

helemaal niemand mar toch maar even proberen viste met dubbele jojo aan de ene stok en enkele aan 

de andere eerste worpje mooie bot en gul van rond de zestig daarna twee verspeeld en tot aan de 

kentering nog vier mooie vissen bijgevangen alle tussen de vijftig en zestig centimeter kortom een 

paar leuke uurtjes gehad met meer vis dan ik eigenlijk verwacht had gekke was aan enkele jojo totaal 

geen beet gehad 

 

Gr. mischa 

  

Na een lange periode van afwezigheid op vrijdagavond 27 maart 2009 weer eens een avondje wezen 

vissen met vismaat Jan Overbeeke Deze keer een wedstrijd georganiseerd door Eef Hoek 

Zeehengelsport op de Landtong (tussen de strekdammen na de Maeslant-kering) van 20.00 tot 24.00 

uur Rond 18.00 uur kwam Jan mij ophalen en hebben we het aas opgehaald en ingeschreven bij Eef en 

Ineke in Ouddorp Vanzelfsprekend eerst nog een bakkie gedaan en wat bijgekletst Het was tenslotte al 

weer enige tijd geleden dat ik een hengeltje heb uitgegooid Rond 19.30 uur kwamen we aan bij de 

Waterweg Eerst wat handen geschud en (weer) wat staan kletsen met allerlei bekenden Vervolgens de 

hengel opgetuigd en voorzien van een onderlijn met dwarrellijntjes (rode amnesia 4,5 kg), kleine 

haakjes nr. 8 en een sappig piertje Om klokslag 20.00 uur gingen de onderlijnen te water Mijn tactiek 

voor deze avond was om het eerst een beetje dicht onder de kant te proberen En dat resulteerde binnen 

een half uur in mijn eerste visje een mini-steenbolk Gelet op de slechte vangstberichten beloofde dit 

veel goeds want grote hoeveelheden vis zouden er toch niet worden gevangen En als je dan gemiddeld 

één visje per half uur vangt ben je waarschijnlijk aan het eind van de avond spekkoper Helaas zette 

deze trend niet door en kreeg ik nog maar mondjesmaat beet Uiteindelijk ving ik daarna nog een mini-

botje en een micro-zeebaarsje Jan deed het niet veel beter want ook hij wist slechts 3 visjes te vangen 

een torretje een botje en een scholenbaarsje Helaas (grapje!) had hij net wat meer centimeters dan ik 

Na afloop snel de vis laten meten en voor de regen naar huis Het merendeel van de gevangen vis 

bestond uit ondermaatse gulletjes steenbolk botjes en scholenbaarsjes Met een flinke zuidwestenwind 

in de rug en geen regen toch weer een leuk avond gehad 

 

Eef, Kees en Ineke, bedankt voor de organisatie en gezelligheid en zeker tot een volgende keer! 

 

De hartelijke (vis)groeten 

Kees Overweel. 

  

Hallo vis vrienden, 

 

http://www.hengelhuismaassluis.nl/


Weinig berichten te lezen de laatste tijd dus ik denk laat ik er ook maar 1 insturen Zondag 22 maart 

gevist in de Amazonehaven met rotte pieren rotte zagers zoute pieren en zoute mesheften Gevist van 

17:00 uur tot 00:30 uur. Tegen de schemering kwamen de eerste aanbeten Nadat ik een krabbetje 

gevangen had kreeg ik plotseling een diepe doorbuiger met veel moeite kwam er aan m’n wapperlijn 

met haakje 6 een 

Mooie gul van 54 cm (mijn nieuwe pr) een steenbolk en op de gul nog een prik van 17 cm naar boven 

Voor de rest nog 3 steenbolken een ondermaatse wijting en een klein scharretje gevangen 

 
Vis greetz, 

 

Willem#1168 

  

Afgelopen woensdag geprobeerd een visje te vangen in de Amazonehaven 2 hengels ver weg met 

grote haken en 2 spinhengels kortbij met daarop kleine haakjes voor eventueel wat platvis Na wat 

kleine spul ( Wijting en Steenbolk ) opeens een klapper op de spinhengel van mijn vismaat Na wat 

leuk speelwerk kwam er zowaar een mooie gul van 52cm het zand op Toch verrassend aan een haakje 

vier zo’n dertig meter uit de kant 

Verder alleen nog wat klein visjes en wat torretjes net onder de maat 

 

Brat en Polderman 

  

19 maart heerlijk voorjaarsweer tijd om nog maar eens een hengeltje uit te gaan werpen eerst aas halen 

en toen richting amazonehaven gevist van 5 tot 9 met opkomend water nou ja opkomend kwam niet 

veel op de vangsten 3 bolken 1 wijtinkje en 2 krabben 

 

grtz Johan # 1207 

  



19 maart 2009 gevist in het Calandkanaal met het laatste uurtje opkomend en de rest van de dag 

afgaand hebben we met zn drieen twee bolkjes een gulletje 45 cm en een babygulletje 25 cm 3 

zeebaarsjes 35 tot 45 cm en twee krabbetjes niet echt veel maar wel lekker in de zon gezeten 

 

 

Groetjes de vrolijke vissers 

 

  

17 maart lekker voorjaarsweer dus in het zonnetje de hengel uitgegooid even voorbij de waterkering in 

de waterweg De vaste stok met kunstaas geprobeerd en daarnaast een korte hengel met kunstaas vanuit 

de hand om te proberen een gulletje te pakken Vanaf s'middag half drie tot een uur of vijf helemaal 

geen aanbeet en het zag er ook niet naar uit dat het iets zou gaan worden Jammer volgende keer hopen 

op betere tijden en dan maar weer gewoon met levend aas Groeten van het lose vissertje 

Hans de groot 

  

Trainingssessie Amazonehaven 

 

Vooruitlopend op de komende wedstrijden van de Eurovissers een trainingssessie in de 

Amazonehaven Gevist omstreeks laagwater en overdag hetgeen niet bekend staat als het beste tij Dit 

in combinatie met de tegenvallende vangsten over de gehele linie stemde mij niet erg positief Gekozen 

voor een stek in de Amazonehaven tegen het hek daar waar de vaargeul het meest tegen de kant ligt 

Alle technieken die ik tijdens de vorige wedstrijd voorbij heb zien komen toegepast en ook de wijze 

van aas aanbrengen bijgesteld Zo vis ik met een drietal wapperlijnen die dusdanig zijn samengesteld 

dat ze zo minimaal mogelijk weerstand geven tijdens het inwerpen De vangst in zo’n 4 uur tijd viel 

niet tegen in totaal een 16 steenbolken waarvan de grootste 32 cm was Kortom een geslaagde sessie en 

zodoende toch m’n vissie kunnen vangen 

  

  



  

 

 

Groeten, Willem “De Scharrejager”  

  



Afgelopen zaterdag weer eens naar de PPGB geweest. eerst pieren gehaald bij Avicentra daarna een 

stek opgezocht Het was niet druk wat dus een teken is,maar toch 2 hengels opgetuigd,en gevist van 

8.30 tot 14.00 uur De vangst bestond uit 2 bolkjes en 1 bot Om dat ik elke keer vast zat ben ik om 

14.00 uur vetrokken naar de waterweg,daar was het drukker En er werd af en toe een gulletje 

gevangen,tegen over de stena Line was nog een plek vrij dus 1 hengel opgetuigd en in geworpen 

helaas geen vis meer gevangen en om 17.00 uur maar na huis gegaan 

  

Wim # 663 

 

  

hallo medevissers 

 vrijdagavond de 13e wezen vissen aan het callandkanaal net voorbij de waterkering 2gullen van 

50+en een paar steenbolken ben ook mijn molen verloren dus als iemand deze gevonden heeft graag 

effe mailen met pietenadrie_@hotmail.com   alvast bedankt 

groetjes Arie 

  

Hallo allemaal vrijdag 7 maart de wind getrotseerd en geprobeerd wat visjes te vangen met mn 

buurman aas gehaald bij Avicentra gevist met met pieren zagers en mooie vers verpakte mesheften Na 

eerst op het calland kanaal te hebben geprobeerd en 1 zeebaarsje te hebben gevangen waarvan we de 

aanbeet niet hebben gezien verkast naar een andere stek op het calland daar was het ook niets toen 

maar naar de waterweg verkast voor de kering Na een uurtje zei ik tegen mn buurman zullen we maar 

ergens anders heen gaan want mn vel waait bijna van mn botten zijn we een plekje uit de wind gaan 

zoeken een stuk terug Daar was het wel raak  Na mn eerste inworp meteen klapperende toppen en ja 

hoor de eerste gul van 48 cm beazen ingooien en meteen weer raak een dikke gul van 58 cm En toen ja 

toen was het voorbij met strak getrokken gezichten van de wind weer terug naar huis Al met al weinig 

vis maar wel ff lekker een frisse neus gehaald  

 

 

Groetjes de vrolijke vissers 

 

  

Zaterdag 07-03-09 met maat Toon weer vroeg naar de Waterweg 11.35 zou het hoog zijn Om 8 uur 

bij Avicentra de piertjes gehaald en direct door naar de stekToon gooide zijn jojo in en had nog voor 

dat ik richting Stena gooide al een leuke aanbeet Direct na dat mijn 2e jojo op de bodem lag kreeg ik 

ook wat tikjes op de top Slaan en halen een kleine zeebaars van 25cm kwam boven water Leuk begin! 

Jammer dat we de 4 uren daarna geen tikje meer op één van de drie hengels hebben gehad! Nog even 

bij de buren wezen kijken en ook daar geen vis Onderweg naar huis nog even langs wat stekken 

gereden en nergens was er  vis gevangen 

Paal 4 niks Callandkanaal niks en paal 10 totaal 2 gullen met 20 man 

  

Groet John 

 

  

http://www.hengelsport-avicentra.com/
mailto:pietenadrie_@hotmail.com
http://www.hengelsport-avicentra.com/
http://www.hengelsport-avicentra.com/


klein berichtje van zaterdag 7mrt gezeten tegenover de stenaline begonnen om half negen 'sochtends 

geëindigd 's middags 15.30 het eerste uur volop beet maar ik neem aan dat de vis kleiner was als de 

haak want er kwam niets op de kant rest van de dag af en toe wat beet wat resulteerde in 2 botten voor 

mijn zoon en een zeebaarsje van rond de 30 cm bij mij al met al geen bericht waar men warm voor 

loopt maar op deze datum al een zeebaars is toch iets wat mij verwonderd wie weet volgen de grote 

jongens ook snel 

 

met vriendelijke groet ies 

  

Zaterdag nacht gevist op het callandskanaal Was weinig tot afgaand water ik had 8 mooie gullen maar 

moesten van ver komen Mijn buurman had er drie en de man daarnaast ook drie Heb was een mooie 

morgen met weinig wind en geen regen Er werd in drie uur tijd veel gevangen en iedereen ging 

tevreden naar huis Soms zijn ze er gewoon voor een korte tijd en dan heb je geluk als je er net zit 

 

Veel visplezier en veel mooi vis 

 

Gr marco 

  

Medevissers 

Hier weer eens een berichtje vanuit Apeldoorn Gisteren 28-02-09 naar het Beerkanaal geweest HW 

om 16.35u. w/zw 4 afnemend 8 gr c Dachten dat het wel druk zou zijn maar toen we om 12.55 

aankwamen waren we de 1en!! Richting het hek gaan zitten 1e worp om 13.05 Paar kleine beetjes 

maar geen vis ook geen kale haken!! Net ná HW (!!!) begon het pas te lopen Mijn zwager kreeg er een 

mooie gul op maar deze liet net voor de kant z'n achterkant zien en was weer verdwenen (gewoon vd 

haak) Ook ik kreeg een mooie gul eraan gelukkig op de jojo maar hij liep toch vast 15mtr achter de 

blokken Even laten liggen met een ietswat slappe lijn en ja hoor hij kwam los. +/- 55 cm dus een leuke 

Even later een klein bolkje en ook weer een gul van +/- 45 Dat was de vangst voor mij Mijn zwager 

had een 3 tal kleine bolkjes (en die verspeelde gul) en 2 krabben ook die waren ineens vd partij en dus 

ook kalen haken Er waren naast ons een paar vissers komen zitten die een wedstrijd hadden gevist in 

het Callandkanaal was zwaar pet geweest (22 man en een paar visjes) Vingen bij ons ook een paar 

gullen en kleine bolkjes Op de hoek bij het Hartelkanaal stonden ook wat vissers maar deze waren al 

weer snel weg Ditzelfde zag ik gebeuren op de Papagaaibek (verrekijker) dus daar zal het ook wel niet 

veel geweest zijn Om +/- 19.30 ingepakt een richting Adoorn vertrokken Lekker midaagje gehad met 

toch nog iets voor de pan om mee te nemen 

Gr. 

Rik (en Hans) 

  

Hoi  

Gisteren zaterdag 28 feb wisten vissen in het calandkanaal Met 2 man gestaan en redelijk gevangen 

helaas maar met 3 hengels kunnen vissen daar mijn molen van net 4 weken oud en voor de 3de keer in 

gebruik kapot was Gelukkig al geregeld en kan een nieuwe komen halen toch goed gebaar van 

winkelier nu de vangst 17 steenbolken van mooi voormaat en een mooie gul 58 cm Van voorbij 

gangers gehoord dat er eigenlijk nergens wat werd gevangen een tijdje met een schipper staan praten 

en die was verbast erover dat we niet meer vingen het was echt uitgooien en beet Maar we visten met 

groote haken echt op gul ook nog een mooie net voor de kant tussen de stenen en nog een echt zware 

vis denk ik ook eraf haak recht gebogen maar al met al een heerlijke visdag en prachtig weer trouwens 

gevist van 14.30 tot 19 urr 

  



Groetjes NICKY EN FRANK 

 

  

Na afgelopen woensdag een dag met regelmatig beet het hele rijtje vissers ving met een regelmaat gul 

of verspeelde deze op de landtong met zicht op de stena line dachten mijn zoon en ik vandaag(zaterdag 

28 febr) weer ff proberen wij kwamen rond 12 uur aan en zagen dat het al vol stond 1 man stond zijn 

hengels op te ruimen dus even vragen het bleek dat hij een foutje had gemaakt en een gul haak in zijn 

kin had gekregen en dus naar de ehbo ging wij kregen dus zijn plekje en aas wat hij over had pieren en 

zagers langs deze weg dan ook bedankt voor het aas prima kwaliteit lekker droge pieren daar lag het 

dus niet aan. 2 Uur voor hoog de eerste beetjes buurman links 1 gul buurman rechts een gul en ja na 10 

min ving mijn zoon ook zijn eerste gul van zijn leven 58 cm dus best leuk om zo te beginnen nog een 

3 tal beetjes gehad maar was eigenlijk niets Nee wat woensdag leek of de gul massaal aan het 

terugkomen was leek het nu weer of ze er nooit geweest waren Gelukkig was de krab in grote getale 

aanwezig dus hoefden we geen aas mee terug naar huis te nemen 

  

 

groetjes ies 

 

 

Donderdag een mooie dag om aan het water te zitten Met pieren van Rinus in de auto naar de Hoek 

van Holland De wind was vrij krachtig maar het was droog met een dunnetje zonnetje Twee uur voor 

hoog werd het actief Eerst de bolk en daarna de gul Veel gul zat er niet Drie maatse van ongeveer 45 

cm lagen voor hoog al op de kant Het water gierde naar binnen Over hoog heen nog een mooie gul van 

54 cm En tot slot bij afgaand water nog 3 mooie scharren die er dus nog zitten maar inderdaad niet 

meer in die hoeveelheden van een maandje terug Met vis naar huis er is niets mooier 

  



Pierre den Hartog 

  

Hey collega-vissers 

  

even een verlaat berichtje van afgelopen zondag 23-02-2009 Zondag wezen vissen in Hoek van 

Holland (DSM) Voor mijn doen een aardige dag gehad met drie mooie gullen Grootste 56 cm Ik ben 

alles behalve een     graadmeter voor de ervaren vissers omdat mijn werpkunsten het nog wel eens 

laten afweten Maar al doende leert men en met mijn nieuwe Mitchell stokken (4,5 meter carbon) gooi 

ik al een heel stuk verder weg dan voorheen Gevist met 17/00 fireline met nylon voorslag en 

zelfgemaakte jojo`s op een wartel haakophouder schuifbare loodclip 150 gram ankerlood en haaklijn 

van 70cm fluorcarbon trekkracht 11kg Wat ik al aangaf gaat het werpen steeds beter Ik heb zelfs een 

keer versteld gestaan van mijn eigen kunsten toen ik zag dat de onderlijn werkelijk als een raket in een 

strakke lijn richting de landtong vloog Toen ik door de wind een brok Fireline in mijn melissie 

gewaaid kreeg bleek dat ik de heleboel kapot had gegooid en mijn onderlijn inclusief lood het vrije 

leven ver in de vaargeul van de Nieuwe waterweg had geschonken Dus de afstand heb ik inmiddels 

gehaald jammer alleen dat ik nooit zal weten of het succes heeft opgeleverd Gevist van 3 uur voor 

hoog tot 1 uur na hoog waarbij ik alle avontuur vlak tegen hoogwater had Schitterende aanbeten gehad 

waarbij de hengel echt stond te klapperen in de steun Vlotte actie was noodzakelijk omdat door de 

gevlochten lijn iedere centimeter die de vis zwemt wordt geregistreerd op je top en bij te laat reageren 

de hengel geheel uit de steun gerukt wordt Een hele grote Gul verspeeld Kon ik niks tegen in brengen 

vanaf de kant Al met al topdag voor een leek als mijzelf en heerlijk genoten van een zelf gevangen 

gebakken kablejauwfiletje op brood!  

 

Michel  

  

Maandag 23-2 weer naar de landtong geweest 200 meter voor het haventje van Smit.BV gezeten in het 

Callandkanaal 

 

Hoog water rond 14.30 uur Mijn eerste beet kreeg ik om 15.20 uur Het was een gul van 45 cm Daarna 

nog enkele wijtingen en steenbolken gevangen De meeste vis ving ik op zagers Totaal toch nog 9 

vissen gevangen Beter dan afgelopen zaterdag in ieder geval 

 

Groeten, 

 

Dick den Breejen. 

  

  

Zaterdag 21 febr wezen vissen met mijn maat Kees bij het haventje van Smit op de landtong Ik één 

maal beet gehad en mijn maat niets Medevissers konden er ook enkele vin verschalken Een uur voor 

hoog water  rond 12 uur - zijn we naar de pier naast het haventje van Smit verhuisd Daar heb ik slechts 

een steenbolkje kunnen vangen Tot 16.00 uur gevist en verder op een paar kokmeeuwen na geen leven 

gezien Messchelpen zagers én zeepieren gebruikt Het mocht niet baten Het kan niet altijd meezitten 

 

Groeten Dick den Breejen 

  

Doordat een jonge dame mij op deze site wees heb ik de kriebels weer gekregen was denk ik 20 jaar 

geleden dat ik voor het laatst was wezen zeevissen dus je begrijpt het al mijn spullen sterk verouderd 



en mijn warmte pak gekrompen maar goed ik ben dus weer verslaafd zaterdag 21 02 09 naar 

rozenburg vertrokken en het aas richting stena lijn gegooid ik zat er opkomend tij tot 2 uur na hoog 

Viste met mesheften en pieren Regelmatig beet van 2 uur voor hoog tot 1 uur na hoog vangst ee 

wijting net aan de maat die weer mocht zwemmen 1 gul van 54 cm die is inmiddels op nog 2 gullen 

verspeeld 1 schoot los onder de kant en 1 brak mijn jojo pfff dat beest bonkte verweg al maar ja zal 

wel te wild van mijn kant geweest zijn( de lijn was 17 hondertste fireline) mijn buurman ik geloof een 

pool heb ik ook 2 gulletjes zien binnenhalen Al met al was ik tevreden met de regelmatige beet en 

pffff met de worsteling die de gullen mij opleverden toch aardig versleten ik weet nu weer dat ik geen 

20 meer ben 

 

met vriendelijke groeten ies 

  

  

Vandaag (zaterdag 20 feb.) met vismaat Rob een dagje wezen vissen Om 10 uur aangekomen op de 

papegaaienbek Vele vissers al aanwezig Gekozen voor een stek ver naar rechts op het strandje waar de 

blokken in het water beginnen Rob had vrij snel een aanbeet maar met ophalen gelijk vast en alles 

kwijt Dit herhaalde zich 3 keer in een half uur Toen ik ook twee onderlijnen kwijt was in een half uur 

hebben we besloten om maar snel naar onze stek op de waterweg te rijden (Kan iemand mij vertellen 

waar je wel goed staat op de ppgb?) Om 11.45 de onderlijnen richting de Stena Tot 4 uur gevist en 

geen beet gezien Doen wij nu alles fout of zijn ze er gewoon niet? Onze buren hadden ieder geval ook 

geen vis Gewoon geen beste visdag maar wel heerlijk weer gehad en zowaar een kleurtje van het 

zonnetje 

 

John 

hierbij een vangstbericht vanuit de maasvlakte 

 

Nou ja wat je vangstbericht kunt noemen We dachten vanavond ( vrijdag 20-02-2009) moet het lukken 

mooi weer,windstil, opkomend water Dus alles in stelling gebracht op de Papegaaiebek Het tegendeel 

was echter waar en we kregen eigenlijk geen stootje Ook de overige vissers hadden weinig beet Maar 

daarom niet getreurd het kan niet altijd feest zijn Uiteindelijk werdt mijn hengel toch volledig uit de 

steun getrokken en kon ik aan de bak Na een verwoede strijd kreeg ik de vis uiteindelijk binnen Met 

bijgeleverde foto hoop ik antwoordt te krijgen hoe deze vechtersbaas wordt genoemd? Ik heb deze vis 

nooit eerder aan de haak gehad Het lijkt mij een slakdolf maar deze had twee baardharen Dus toch nog 

een bijzondere ervaring ook voor mn vismaat want die werd gelijk een jaar ouder om middernacht Elk 

nadeel heeft zn voordeel want door het enorme overschot aan aas zijn we genoodzaakt om het 

zondagavond nogmaals te proberen 

  



 

 

met vriendelijke groet, 

 

John vd Wilk 

  

Na wat gezondheidsklachten (gelukkig goed afgelopen) en vervolgens middenin in gezinscrisis op 

vrijdagavond 20 februari 2009 toch maar een avondje wezen vissen met vismaat Jan Overbeeke Deze 

keer een wedstrijd georganiseerd door Eef  aan het Calandkanaal van 20.00 tot 24.00 uur Rond 18.15 

uur kwam Jan mij ophalen en hebben we het aas opgehaald en ingeschreven bij Eef en Ineke in 

Ouddorp Rond 19.30 uur aangekomen bij het Calandkanaal eerst de hengel opgetuigd en wat staan 

bijkletsen met allerlei bekenden Om klokslag 20.00 uur gingen de onderlijnen te water en daar is het 

bij mij bij gebleven Ongelofelijk maar 4 uur lang geen enkel beetje gezien Hetzelfde laken en pak voor 

Jan en de andere aanwezige vissers Slechts hier en daar werd een visje gevangen bestaande uit wat 

gulletjes steenbolk en schar Ondanks de gezelligheid geen avond om naar huis te schrijven Dit laatste 

ligt zondermeer niet aan de slechte vangsten de organisatie en/of de medevissers maar aan het feit dat 

ik deze avond met mijn gedachten elders was Vandaar dit toch wat korte vangstberichtje 

 

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

20 02 2009 

 

Ik ben wezen vissen op het callandkanaal Er waren nog drie mensen en er werd slecht gevangen Veel 

wind maat droog Heb zelf 2 gullen gevangen van rond de 50 cm Mijn buren 3 platte jongens En dat 

voor de hele dag whahahaha Maar het was gezellig en hebben veel lol gehad 

 

Groeten Marco 

  



Beste Eurovissers 

 

Vandaag weer eens wezen kijken of ik er nog een paar scharretjes uit kon meppen Ik heb deze keer 

gekozen voor het grasveldje bij de DSM gezien de scharren schaars aan het worden zijn en de kans op 

een eventuele leuke gul dan ook tot de mogelijkheid behoort Dit keer heb ik gekozen om om en om te 

vissen met Jojo & afhoudertjes Ik had nette tussenmaat piertjes en een bakje zoute jongens om de 

kansen te vergroten 

De schar is bij 1 blijven steken op een flinke afstand wederom en gevangen op wederom de Jojo 

haakje 1 volgeregen met piertjes Daarnaast heb ik 4 gullejtes weten te landen waarvan ik er 1 weer het 

ruime sop in gestuurd heb gezien de maat de rest lag allemaal rond de 40 a 50 cm ik heb een leuke 

middag/avondgehad en kreeg visite van een medevisser uit de hoek die na zeker 5 keer een losser 

gehad te hebben toch 1 gul wist te landen Hij dacht eerst dat hij te laat was voor de stek tegen het hek 

aan maar we zijn tenslotte allemaal voor het plezier aan het vissen dus heb hem de ruimte gegeven om 

er gezellig bij te komen staan 

Het gaat dus wat Gul betreft wel weer leuk schar lijkt toch echt de diepte te kiezen en zal over niet al 

te lange tijd weer voor een tijdje afwezig zijn 

Bart Noordermeer 

Mannen 

 

Vandaag 16-2 Na veel drukte eindelijk weer naar de waterweg gegaan om te kijken of er nog wat 

gullen overgebleven waren Het begon goed me lijnen lagen net te water of ik kreeg al een diepe 

doorbuiger voelde direct een zware weerstand en dacht dit wordt een mooie dikke Maar al snel werd 

duidelijk dat het om een dood gewicht ging me eerst vangst was een dikke komo vuilniszak met resten 

van MCdonalds en kinderlijke verschoningen lekker Deze zak maar ff in een me bus gegooid met het 

idee die later in een container te deponeren Onder tussen stond me andere hengel licht te tikken en dit 

bleek een mooie schar te zijn gauw weer opnieuw beaast en de 2 lijnen weer te water Rest van de 

ochtend waren de vangsten niet al te denderend 3 leuke scharen en 3 maatse gullen wat me opviel is 

dat ik vroeger nooit vastliep op me stek maar dat ik vandaag toch 4 lijnen heb afgetrokken 

 

Met een klein tasje vis en een grote zak met andermans zooi rond de middag naar huis gegaan 

 

Groeten, Rob 1161 

 

  

hebben zaterdagavond paar uur aan het beerkanaal gevist met erik en fer hadden drie mooie maatse 

gullen rond de 55 cm stuk of wat steenbolk en een paar scharren verder aan het eind voor dat we 

weggingen twee zakken vol met klerezooi van onze voorganger wat je mee neem van huis kan ook 

weer terug mee naar huis (toch)  

 

René Dobber 

  

Beste eurovissers en Willem 

 

N.a.v. jouw berichtje ben ik het gistermiddag nog even gaan proberen om een enkele schar boven 

water te toveren Jouw bericht was al weer van de 8e en ik ging op de meest gunstige dag van het jaar 

“vrijdag de 13e” 

Rond een uurtje of 11 was ik bij het grasveldje van het vispaleis in HvH net na laagwater (10.00 uur 

volgens getijde boekje) Ik heb nog even een vismaat van mij opgebeld en die zag het ook wel zitten 



om lekker even een paar uurtjes te vissen het weer leek slecht maar viel uiteindelijk toch redelijk mee 

Met alle mogelijke onderlijnen geprobeerd scharren te verleiden de intensiteit was niet al te hoog maar 

kennelijk is het water nu echt iets te koud om ze nog te verleiden De eerste schar is nog heel grappig 

gevangen gezien mijn vismaat een aanbeet had uiteindelijk ging hij zijn pieren verversen en dacht een 

vis te hebben Eenmaal bovenwater had hij er een extra lijn aan zitten (die van mij) welke ik 

binnengehaald heb en daar tevens de eerste schar mee naar boven kwam De tweede schar kwam net 

zoals de eerste van een aardige afstand aan een wapperlijntje met een gezoute pier, dichtbij was 

helemaal niets te bekennen zelfs geen krabben Vlak voor we vertrokken haalde mijn vismaat nog een 

gulletje naar boven (was een mooie aanbeet trouwens) We hebben een lekker dag langs de waterkant 

gehad en daar gaat het uiteindelijk om voor ons als je maar 1 visje gevangen hebt dan kan ik met een 

gerust hart weer naar huis Willem aan jou nu om een stek te vinden waar je meer succes hebt jammer 

van de laatste keer ik ken het gevoel wat je gehad hebt dat je met alles bezig bent behalve met vissen 

 

Gegroet 

 

Bart 

 

  

Vrijdag de 13e, voor veel mensen een horrordag en reden de gehele dag in bed te blijven en alles wat 

breekbaar is te vermijden! Vreemd genoeg hebben Sjaak #2 en ik er altijd een ander gevoel bij zo lang 

als we vissen kunnen we ons mooie visdagen herinneren op vrijdag de 13e Vandaag stonden er 

volgens het KNMI winterse buien op het menu al geen best vooruitzicht het plan was in elk geval om 

te gaan zeebaarzen Theo #48 belde op dat hij al op stek stond op het strand en het weer aan de kustlijn 

gewoon droog met een zonnetje wasToen Sjaak en ik rond 15.30 uur aankwamen had Theo al een 

maatse baars te pakken er stonden ook nog 2 goede bekenden van ons te vissen dus eerst tijd voor een 

praatje daarna vissen met met spinhengel 15 gram lood en een wapperlijn met aas Theo had mesheften 

meegenomen van een formaat dat ik nog nooit had gezien er swaffelden schelpdieren uit van zo'n 20 

cm uit en Sjaak had nog wat zagers geregeld Sjaak was de eerste die beet kreeg toen de vloed begon te 

lopen en scoorde een mooie maatse zeebaars Ook bij mij was het 10 minuten later raak en een mooie 

baars gaf zich na een leuke dril gewonnen en liet zich met een omrollende golf mee het strand 

optrekken Daarna bleef het een tijdje rustig en toen het voor Theo tijd was om te vertrekken verkasten 

Sjaak en ik naar een eind verderop Ik had inmiddels een 10 grams groen/witte-bucktail met gator 

gemonteerd en liet deze op de stroomnaad net boven de bodem lopen en meteen in de 1e worp was het 

Kaboom en knalde er een strijdlustige baars van iets boven de kilo op. Wat een vechtersbazen zijn het 

toch hij zette regelmatig de slip even aan het werk Sjaak stond te lachen en zei"doe dat nog eens!" en 

de hilariteit was groot toen ook de tweede worp meteen raak was met wederom een baars van dik 

boven de kilo! Sjaak rommelde door zijn spullen maar had niet zo'n zelfde kunstaasje bij zich dus 

bood ik hem er 1 aan maar het mocht niet baten want we vingen helaas daarna niets meer Weer verkast 

en weer met aas gaan vissen het leverde Sjaak nog een ondermaatse op Tegen 19.00 uur werd ik de 

kou zat en ging ik er vandoor hopelijk staat Sjaak schrijve dit moment er nog een paar te vangen 

  



 



 

grtz Leon #1 

  

Scharrejagen aan de Waterweg ….. de laatste scharren ?? 



 
 

Vandaag 08 februari 2009 wederom naar de Waterweg vertrokken om naar zeggen, de laatste scharren 

van het seizoen aan hun staarten te trekken Van ‘collega scharrenjagers’ had ik via de diverse websites 

vernomen dat de schar reeds vertrokken zou zijn naar dieper water Toch vooraf wederom wat 

onderlijnprobeerseltjes geknoopt om toch de verschillende variaties uit te proberen Omstreeks 09.00 

uur arriveer ik op het einde van de Rozenbrugse Landtong ( HW 13.38 / 4 graden Celsius / + 135 cm / 

W4) Helaas is mijn stekkie van de vorige keer bezet en kies ik een stek uit meer naar rechts voor mij 

een onbekend positie voor wat betreft vastzitten e.d Kort nadat ik ben gearriveerd vliegen m’n 

onderlijnen wederom richting de Stena Line voorzien van “willems-gezouten-pieren” Nog geen tel 

later krijg ik een geweldige hagelbui op m’n dak dusdanig dat binnen de kortste keren alles wit ziet 

aansluitend een bliksemflits en donderknal Direct zie ik dat ik op 1 hengel flink beet heb en weet een 

doublet scharren te landen M’n scharrehart gaat direct sneller kloppen toch die kraaltjes op m’n 

haaklijn de onweersklap de gezouten pieren het juiste tij van alles schiet er door m’n hoofd Het 

enthousiasme vergaat me direct als ik het uur erna constant sta te worstelen aan de waterkant ik zit 

meerdere keren vast en ben druk met NIET vissen zeg maar Dit terwijl een aantal medevissers zo nu 

en dan een schar of een wijting weten te bemachtigen Verschillende keren moet ik m’n onderlijn 

vervangen nieuwe voorslag knopen ontbrekende haken eraan zetten Zodra ik weer aan vissen toe kom 

vang ik al snel wederom een schar Echter ik moet constateren dat het opkomende water inmiddels 

dusdanig snel gaat stromen dat het waarschijnlijk wel over zal zijn met de schar Nog enige tijd blijf ik 

aan de waterkant echter omstreeks 13.00 uur besluit ik in te pakken omdat het geen aanbeten meer 

volgen Ook de overige vissers vangen niets meer en de stroming is inmiddels bijna maximaal 



Conclusie is dat er zeer zeker nog schar in het diepere water aanwezig is en dat nog niet alle scharren 

zijn vertrokken 

  

 

Willem “De Scharrejager”  

 

  

Gisteren zaterdag lekker even vrij wezen vissen met Edwin en Sjaak en met bezoekjes van Rob en 

Martin op de boulevard van Hoek van Holland achter het Vispaleis mooi fris weer met de wind in de 

rug even wat vis proberen te vangen Met afgaand water zo rond 10.00 uur begonnen en direct al bij de 

1e worp een mooie schar Edwin na een uur al een leuk gulletje en wat vastlopers op een scherpe rand 

direct rechts naast het witte meethuisje.Let dus op dat je met binnendraaien daar weg gaat en wat naar 

rechts loopt of op de toegangsbrug naar het witte huisje gaat staan Gebruik op deze stek gevlochten 

lijn en een langzaam binnen draaiende molen zodat je kunt blijven draaien Met afgaande water totaal 4 

gullen gevangen waarvan de zwaarste zo,n 5 pond woog 2 scharren en 1 wijting (maats) en Edwin 

raakte 4 gullen kwijt op de eerder genoemde scherpe rand met opkomend water vielen de vangsten 

eigenlijk tegen Toch een lekkere dag gehad met veel lol en rustige ontspannen visserij 

  



 

 

 

Groet 

Sjaak, #78, Edwin #269 en Tuur #77 

  

Hallo mede vissers 

 

Zo even een korte mail van de twee snuffelvissers uit de drechtensteden afgelopen maandag weer eens 

wezen vissen op de papagaai stonden aardig wat mede vissers maar werd wenig of niets gevangen  



Wel heel erg veel vast gezeten en wij niet alleen ik denk dat ik zeker 12 onderlijnen heb verspeld De 

berichten waren goed maar ja volgende keer beter?? Vreemd eigenlijk want de vangsberichten waren 

toch goed hier kon ik steeds lezen maar goed het was toch een fijne mijn had een gul van rond viertig 

cm Ik had een kleine schar dat was van 10.00 uur tot rond 18.00 uur een lange dag geweest maar 

vervelen hoef je je hier niet je hebt de hele dag film van al de scheepvaart dat is ook leuk en de tijd 

gaat hard voor we het wisten was de vis tijd om 

 

Groetjes de snuffelvissers van de Drechtsteden. 

  

  

zaterdag 31-01 van 18:30 tot 23:30 met 2 man gevist in het calandkanaal hier gebeurde eigenlijk 

hetzelfde als wat in het verslag van jan en kees stond namelijk veel aanbeten waarbij de vis niet werd 

gehaakt 

ook veel lossers onderweg en erg veel groten verspeeld door gebroken haaklijnen na het monteren van 

een zware jojo lukte het een of andere vis toch nog om ook deze 9kg lijn stuk te trekken De vangsten 

waren 2 gullen van 50 cm en 1 van 37 cm 5 wijtingen en 16 steenbolken 

  

groeten leen 

  

Gisteren 01-02-2009 samen met mijn vismaat Ger aan de PPGB gestaan niet echt een goede plek met 

ooste wind Vol goede moed begonnen met vissen De eerste hengel lag net in met een jojo lijn,de 

tweede was ik nog aan het optuigen toen mijn K2 bijne los kwam uit de standaard Ja hoor een dikke 

vette gul was aangehaakt Daarna was het een komen en gaan van allemaal dikke gullen  Soms twee te 

gelijk  Dit heb ik nog nooit meegemaakt geen steenbolk geen wijting alleen maar gul en nog eens gul 

Na ongever 4 uur vissen en een zeere rug van het binnen draaien hadden we samen 36 dikke gullen 

gevangen Of het nu kwam door de super pieren of dat er verder geen eten was voor de gul dit was een 

avond om nooit meer te vergeten En we zullen dit denk ook voorlopig niet meer mee maken Lang 

leven de ooste wind  

  

Groeten Dj.Allo en Ger ut het altijd mooie en zonnige Stellendam 

  

Beerkanaal Europoort…….Verboden Toegang 

 

Vanmorgen besloten weer te gaan scharrejagen aan het Beerkanaal in de Europoort De vooruitzicht 

waren niet geweldig LW 11.25 / -86 CM / 0 graden Celsius / O-5 Gezien de harde oostenwind is het 

Beerkanaal dan de beste stek van de Europoort namelijk de wind in de rug Dat ik niet de enigste was 

die dit had verzonnen bleek zodra ik op de stek aan kwam rijden Op het gedeelte waar kantvissen 

wordt toegestaan stonden zeker zo’n 15 vissers waardoor daar geen ruimte meer was Besloten om dan 

maar op het gedeelte te gaan vissen wat sinds enige tijd ‘Verboden Toegang” is Bij aankomst stonden 

meerdere vissers op dit gedeelte te vissen waarvan ik dacht dat het ‘gedoogd’ werd mede gezien de 

verschillende berichten op internet Snel mijn stekkie uitgekozen en omstreeks 9.30 uur vlogen de 

onderlijnen voorzien van ‘willems-gezouten-pieten’ richting de papegaaienbek Direct vang ik een 

triplet van 2 wijtingen en een schar en ik zit verstrikt in mijn eigen lijn van mijn tweede hengel 

grmmpff Nadat ik alles weer op orde heb gekregen kan ik het vissen weer vervolgen Ik vang vrij snel 

nog een wijting 2 kleine scharren en een botje Omstreeks 11.30 uur wordt ik door de politie 

vriendelijk doch dringend verzocht m’n spullen in te pakken Als uitleg wordt gegeven dat de 



landeigenaar het niet toestaat dat er vanaf dit braakliggend terrein wordt gevist Het plezier voor die 

dag is me ontnomen en gezien de lage waterstand en de krachtige NO/O wind besluit ik het voor 

gezien te houden Bij vertrek bestudeer ik het Verboden Toegang bord en zie dat het een verordening 

betreft van het havenbedrijf bij deze bedankt voor de medewerking  

  

 

Willem “De Scharrejager” 

  

Dennis Klaasen en Rick zuidwijk 

Tot ons beide grote verdriet konden wij niet met onze club mee (S.O.V de spoorwegen Den Haag) om 

vissen te gaan trekken op de Grevelingen Dus moesten we naar een alternatief zoeken om toch ook het 

gevoel van vrijheid en blijheid te voelen Na goed beraad werd er besloten om te gaan vissen in de 

avond uren vanaf het Noordelijke havenhoofd te Scheveningen De pieren en zagers werden opgehaald 

bij onze sponsor Paddy hengelsport uit Voorburg en waren wederom van top kwaliteit Dennis was 

20.30 bij mij (Rick) en het gevoel wat je moet hebben om wat te vangen was er direct Snel alles in de 

auto en hup naar de zee Zuid oost 2 beter kan je toch niet wensen en natuurlijk de gezelligheid van 

elkaar Na een relaxte wandeling hengels optuigen en knallen maar Dennis zijn hengel lag nog niet in 

of hij stond al te bonken als een gek Schar en puitaal was het resultaat Ook bij mij was direct actie op 

de toppen en dat is daarna niet meer gestopt Wat een wereld avond is dit geworden met schar schar en 

http://www.paddyhengelsport.nl/


nog eens schar Tussen door af en toe een puitaaltje maar dat mocht de pret niet drukken Om 01.30 zijn 

we op gaan ruimen moe en voldaan van deze sessie Ik zelf had 24 maatse scharren ( zie foto ) ze 

konden niet eens allemaal op tafel liggen Hoeveel dennis er had weet ik niet meer tellen is niet mijn 

beste kant Maar hij had er zeker net zoveel als het er niet meer waren We hadden ondertussen al 

begrepen dat er op de Grevelingen niet echt wat gevangen was dus we voelde ons koning te rijk 

  

 

Dennis Klaasen en Rick zuidwijk 

 

 

Vrijdagmiddag 30 januari zaten we even met de handen in het haar De snoek en snoekbaarssessie van 

vandaag moest verschoven worden omdat het op stromend water afgelopen week niet wild was en de 

vaarten en polders weer in een laagje ijs gehuld waren En omdat de nieuwe invasie van onze geliefde 

zeebaars nog wel enige maanden op zit laat wachten was de eerste gedachte om met de plug te gaan 

vissen in het Oostvoornse meer op de regenboogforel Eenmaal daar aangekomen bleek de harde wind 

spelbreker het zag er weinig comfortabel uit Aangezien we alleen een spinhengel bij ons hadden dan 

maar proberen een zilveren overwinteraar te haken oftewel een zeebaars die in de winter hier blijft 

Zodoende de maasvlakte op en de luwte in wat warmer water opzoekend en gewapend met de spinlat 

eigenlijk eerst van het zonnetje zitten genieten uit de wind kon je er zo wat in in slaap vallen zo 



lekker! Eenmaal vissend met opkomend water kwam er zowaar een knal mijn stok en de hengeltop 

ging behoorlijk krom het zal toch niet waar zijn!!!??? Na een zorgvuldige dril waar de angst om te 

verspelen de overhand had kwam toch mooi mijn eerste maatse baars van dit jaar eruit persoonlijk 

recordje volgens mij op 30 januari al Ook Sjaak #2 ving er later 1 maar die kon net de maat niet halen 

en voegde zich weer bij zijn makkers Aangezien we beiden jarig waren afgelopen week was dit toch 

een leuk kadootje! In ieder geval het gevoel weer even gehad en we kunnen niet wachten tot de 

Eurovisser Zeebaars Competitie weer gaat beginnen! 

  

 

grtz Leon #1 

  

Een avondje vissen zonder heel veel vis kan ook leuk zijn! 

 

Vismaatje Kees en ik zijn sinds lange tijd weer eens samen naar de waterkant getogen om een avondje 

vrij te kunnen vissen met twee hengels Door verschillende omstandigheden en drukte was het er al een 

tijdje niet van gekomen We zijn naar de Maasvlakte gegaan en hebben uiteindelijk de keus gemaakt 

om neer te strijken aan het Beerkanaal Vlak bij de Tenesseehaven De wind was zuid-oost dus lekker in 

de rug Om een uur of half zeven vlogen de eerste onderlijnen richting de PPGB Al snel had ik een 

eerste beetje en een steenbolk van ca. 20 cm was de klos Kees kreeg na een kwartier een mooie beet 



het was direct duidelijk dat dat een mooie gul moest zijn De Blue Metall moest flink werken en het 

zag er veelbelovend uit Maar helaas niet ver van de kant was het toch gedaan met de pret Vis weg lijn 

stuk helaas pindakaas Maar dat was wel een actie waar voor we kwamen Na een half uur bij mij 

eigenlijk precies hetzelfde Een echte onbetwiste doorbuiger en een hevig stompende gul aan de andere 

kant van de lijn Het ging erg zwaar en zoveel weerstand had ik aan de kant nog niet meegemaakt Dus 

dit moest echt een mooie gul zijn De adrenaline was volop aanwezig Ik was extra voorzichtig omdat 

de gul in een onderlijn met haakje 4 had gebeten En helaas zo'n tien meter uit de kant was de 

weerstand weg en later bleek dat het haaklijntje gebroken was Ik was gestart met twee verschillende 

technieken Een hengel voorzien van een jojo met grotere haak voor de gul en een hengel voorzien van 

drie dwarrellijntjes met haakje vier voor eventuele schar of wijting Na dit voorval beide hengels 

voorzien van een jojo met grotere haak Daarna bleef in het begin nog een beetje rustig met af en toe 

een beetje maar vanaf half negen - negen uur was het genieten Constant aan elke hengel mooie beten 

en doorbuigers En dat maakt het vissen leuk en actief Helaas konden we maar weinig beten 

verzilveren Het kwam verschillende keren voor dat we een prachtige doorbuiger hadden maar dat vis 

dan toch niet hing of halverwege losschoot Dat was wel een beetje vreemd Ik heb verschillende keren 

en nieuwe haak gebruikt maar dat maakte niet uit 

We visten beiden met grote pieren en deze waren veruit favoriet Mesheften hebben geen enkele beet 

opgeleverd Maar het resultaat was niet slecht Kees heeft toch nog 5 gullen op de kant gekregen 

waarvan 3 mooi aan de maat waren Ik zelf heb twee mooie gullen kunnen vangen die mee gegaan zijn 

voor de pan Daarnaast allebei nog enkele kleinere visjes zoals bolk en wijting maar daar kwamen we 

niet voor Het laatste uur tegen laagwater aan was het gedaan met de vele aanbeten en werd het rustiger 

Om half twaalf de spullen opgeruimd en het strijdtoneel voldaan verlaten Ondanks de matige vangst 

wel een heel mooie avond gehad De weersomstandigheden waren goed Er was veel actie op de hengel 

en ook nog een leuk maaltje gul kunnen vangen Het hadden er zeker meer kunnen zijn maar dat is all 

in the game De pieren die we gehaald hadden waren perfect! Gelijkertijd ook de Tracbucco S-Force 

XPS Surf Cast aangeschaft en ik ben daar zeer tevreden over Wat maakt het vissen nou zo leuk Nou ik 

denk dat het heerlijk is om met je vismaatje aan de waterkant te staan de sport van het vissen 

ondervinden door echt moeite moeten doen om de vis te vangen en daar ook resultaat mee hebben dat 

geeft je voldoening 

 

Tot ziens aan de waterkant. Groeten Jan 

  

  

Na een flinke keelontsteking en tussen de ziekenhuisbezoeken door op donderdag 29 januari 2009 

eindelijk weer eens met vismaat Jan Overbeeke van 18.30 tot 23.30 uur (hoog water rond 16.45 uur) 

gevist op één van onze favoriete stekken te weten het Beerkanaal Gelet op koude en vrij harde oosten 

tot zuidoostenwind sta je hier prima met de wind in de rug Volgens de laatste vangstberichten werd er 

leuk schar en gul gevangen dus vol goede moed afgereisd richting Europoortgebied. Jan had ’s 

middags de pieren al opgehaald dus hadden we meer “effectieve vistijd” Zoals gewoonlijk overigens 

weer prima aas dus succes verzekerd  

Eenmaal aangekomen kozen we voor een plaatsje langs het hek net voorbij de gerenoveerde 

damwandbeschoeiing. In het verleden hebben we hier namelijk altijd leuk gevangen dus waarom deze 

keer niet 

Voor de liefhebbers de tactiek was deze avond als volgt één hengel K2 Blue Metal 4,50 meter, 

Shimano Ultegra XSA 10.000 Trabucco S-Force Long Cast 0,25 mm met rode bezemafhouders drie 

haken maat 4 lichtgevende kralen en een dikke sappige zeepier De andere hengel K2 Team Extreme 

Titanium 4,50 meter (zelfde molen en nylon) met slechts één grote haak maat 1/0 géén kralen en 3 à 4 

pieren op de haak 

Bij aankomst werd er door één van de reeds aanwezige vissers al het zoveelste leuke gulletje geland 

Zouden we misschien al te laat zijn Hoe dan ook snel optuigen en met de wind mee knallen richting 



PPGB. Op deze manier lukt het zelfs Jan en mij om de 100 meter te overbruggen (en dat is toch wel 

nodig wil je het diepere water bereiken) Het duurde niet lang of Jan wist zijn eerste steenbolkje te 

landen Ondermaats maar toch Bij mij bleef het echter een hele tijd stil Pas tegen 20.00 uur mijn eerste 

beetje en wat voor een Een bonkende K2 Dat kan alleen maar gul zijn (en zo voelde het ook) Zou het 

misschien liggen aan het feit dat ik al zo’n lange tijd niet heb gevist of was de vis zo groot Helaas zat 

ik zo’n 10 meter voor de kant muurvast en brak mijn lijn dus vis verspeeld Daarom snel weer een 

andere onderlijn te water gelaten Nu alles met één grote haak en een aantal vette pieren En dat bleek 

succesvol Tot 22.00 uur allebei constant beet gehad wel enkele gullen verspeeld (Jan zelfs nog een 

hele grote?) maar uiteindelijk wist ik toch 5 gulletjes te landen variërend van 35 tot 45 cm Wat wel 

opvallend is is dat we regelmatig schitterende aanbeten kregen maar bij ophalen bleek er niets aan te 

zitten Zouden onze haken te groot of toch nog te klein zijn 

De laatste anderhalf uur was het ineens stil mogelijk omdat de stroming uit het water was In die 

periode nog slechts één wijting gevangen Verder nog wat staan kletsen mijn onze buurman uit 

Kaatsheuvel Hij zou het hele weekend met zij camper blijven staan Dat zijn pas de echte bikkels 

Vrijdag weer gewoon werken dus rond 23.30 uur moe maar voldaan teruggereden richting ons mooie 

eiland Goeree-Overflakkee. Eindresultaat Jan 2 gulletjes en 1 steenbolk ondergetekende 5 gulletjes en 

1 wijting Een heerlijke avond droog met wind in de rug en regelmatig beet met af en toe een visje Wat 

wil een mens nog meer  

 

De hartelijke (vis)groeten 

Kees Overweel. 

  

  

Maandag 26 jan eindelijk weer eens gaan vissen vanaf de kant Pieren gehaald en om 14.00 uur zat ik 

net voorbij Maasluis bij de blokken Prachtig weer zonnetje en geen wind Direct bij de eerste worp al 

een knaller op beide hengels Mooie maten zo'n 65cm. Daarna nog twee gemist en dan even stil tot na 

hoog Nog twee van 50 en daarna tijd om naar huis te gaan Woensdag 28 jan nogmaals geprobeerd 

vanaf 14.00 uur en wederom gaat het goed alleen nu tot net na hoog niets en daarna achter elkaar 3 

gemist bij binnenhalen en 5 van 45-65 cm op de kant gekregen Rond 19.00 uur maar weer tevreden 

naar huis 

 

mvg  

Theo 578  

  

Gisteren de 26e naar de Waterweg geweest Kan kort zijn over de vangsten bij vlagen gewoon goed 

veel schar en 4 gullen waarvan de grootste ongeveer een cm 60 een kon weer terug van de vrijheid 

genieten tot hij of zij groter is Mooi weer weinig wind Naast mij stonden (oneerbiedig twee ouwe 

heren te vissen) die een enorme rotzooi achterlieten Paternosters met viskoppen er aan lijnen met 

haakjes en een bende papier Zag het te laat anders had ik ze aangesproken Heb later de rotzooi maar 

opgeruimd en in de vuilnisbak gedeponeerd die 10m verder stond Je had het commentaar van de 

voorbijgangers moeten horen die liepen te wandelen  

Maar het is al zovaak gezegd. RUIM JE ROTZOOI TOCH EENS OP EN BRENG ONS NIET ZO IN 

DISKREDIET 

 

John #99. 

  

gisteren naar de papegaaienbek geweest in jaaaaaaaaaren niet zo goed gevangen 20 gul waar van een 

weeeeer van elco 75cm echt een varken met inktvis verder 10 stuks tussen 45cm 55cm en 9 van 55 tot 



65cm echt gewoon bizar een schaar en een weiting met drie man 3 uurtjes vissen zelfs toen we weg 

gingen veel beet maar het was genoeg zo een zeer goede avond vissen volgende week een avond 

 elco gregory kevin 

  

zondag 25 januari 

Gevist vanaf de ponton aan de landtong van Rozenburg (die bij paal 10 ligt). Het leek erop dat het een 

regenachtige dag zou worden Dit werd het totaal niet zonnetje scheen en helaas veel wind Samen met 

mijn vismaat wim daar gestaan vanaf 10.30 tot 17.15 toen werd de wind te erg Vangsten vielen goed 

tegen op de gehele ponton stonden we (erg druk) met gezamenlijk 15 hengels resultaat? veel lijnen 

over elkaar heen en over de gehele dag 5 gullen eruit gehaald (varierend van 30 tot 50 cm) Maarja wel 

een leuke dag zo gehad omdat ik 1 gul had toch van zo'n kleine 45 cm  

  

 

 

grtz cor#1162 

  

“Scharrejagen aan de Waterweg” 

  



 

  

Enigszins geïnspireerd door de vangstberichten van “willem-gaat-vissen” 

(http://willemgaatvissen.web-log.nl) betreffende scharvangst aan de Waterweg (Vispaleis Hoek van 

Holland) vandaag de Waterweg opgezocht gekozen voor een stek aan het einde van de Rozenburgse 

Landtong ter hoogte van de Stena Line De weersverwachting was gunstig, wisselend bewolkt met een 

wind uit het W/ZW kracht ¾ en een temperatuur van 5 graden Celsius HW 14.00 + 113 CM Beide 

hengels voorzien van een 2 haaks (zelfbouw) paternoster 1x stalen afhouder en 1x wapperlijn beide 

voorzien van haakje no. 4 

Als aas wederom gekozen voor de alom bekende “willems-gezouten-pieren Bij aankomst omstreeks 

09.00 uur staan er slecht een handje vol andere vissers dus alle ruimte om een stek uit te zoeken 

Korte tijd later vliegen m’n lijnen richting de Stena Line en ben ik nieuwsgierig wat het gaat brengen 

Vanaf het eerste moment is het nagenoeg iedere inworp raak Verschillende scharen van alle formaten 

weten keer op keer m’n gezouten pieren niet te weerstaan Daarnaast blijken ook de gulletjes niet vies 

te zijn van een gezouten pier Tot aan het hoge water vang ik in totaal 9 “meeneem” scharren en 

verschillende kleinere scharren steenbolken en 2 gullen waarvan de grootste zo’n 45 cm Omstreeks 

hoogwater komt de stroming er dusdanig in dat de scharren niet meer van de partij zijn 

We weet ik in de gierende stroming nog een gul te strikken van bijna 60 cm Tijdens het hoogwater 

zijn de aanbeten ineens compleet verdwenen Ik blijf toch staan in de veronderstelling dat zodra de 

stroom er weer een beetje uit gaat de aanbeten weer terug zullen komen maar helaas de vis is 

verdwenen Net voordat ik besluit te stoppen van ik nog een schar van 31 cm……een mooie afsluiting 

denk ik bij mezelf 

Ondertussen hebben meerdere vissers de waterkant opgezocht in totaal staan er zo’n 25 vissers die 

allemaal proberen een vis te strikken Opmerkelijk is dat mijn buren die voor wat betreft werpafstand 

niet voor mij onderdoen aan beide zijde wel wat schar vangen maar niet het aantal wat ik op de kant 

weet te krijgen Ach ja…..je bent scharrejager of niet…..of toch die “willems-gezouten-pieren”…..??? 

Verder wordt er zo hier en daar wat schar gevangen en een aantal gullen van mooi formaat worden 

door de ‘gullenmeppers’ op de kant getrokken 



Bij vertrek nog een wedstrijdvisser blij gemaakt met m’n restant gezouten pieren en mesheften voor de 

wedstrijd van morgen de Shakespeare Beach Caster CHAMPIONSHIP  

  

 

 

Willem “De Scharrejager”  

  

Beste allemaal 

 

Gevist op vrijdag 16 januari met 5 man aan het eind van de Papegaaiebek Vanaf 17.00 uur tot en met 

1.00 uur 's-nachts Om precies te zijn op het ponton van de tijdelijke zandaanvoer/lossing Gevist met 

pieren maar ook met zagers Met zagers was het niet veel Met pieren hebben we constant beet gehad Er 

is behoorlijk veel gevangen We hadden wijting(er zaten leuke bij) steenbolk puitaal en paar gulletjes 

De grootste gul 

was ongeveer 45 cm Het meeste zwemt uiteraard weer Op zich niet al te spectucalair qua afmetingen 

maar beter iets dan niets Het mooie was trouwens dat we nagenoeg niet hebben vastgezeten 

 

Gegroet,  

Groepje af en toe vissers 

  

Hallo medevissers 

 

Zaterdag wezen vissen met Toon en Cock Eerst naar Avicentra voor de piertjes en daarna een stek 

gezocht Eerst even wezen kijken bij het beerkanaal maar daar stond zoveel wind dat we maar naar de 

waterweg gereden zijn Hier was het ter hoogte van de Stena heerlijk vertoeven Wind in de rug ideaal 

voor verwerpmeester Toon Begonnen om 4 uur en gestopt om 10 uur De vangsten waren niet super 

maar iets beter dan vorige week Uit eindelijk 2 maatse gullen voor Toon (jojo) Cock 2 kleine scharren 



en 4 wijtingen (3 Haakspat.) en een gul en een wijting voor mijzelf (2 haken zonder afhouders) Alle 

aanbeten rond hoogwater 

 

Groet Kik 

  

Beste Allemaal, 

  

Vrijdag middag net na laag ben ik gaan vissen in HvH. 

Na eerdere goede berichten heb ik de gok genomen om bij het vispalijs voor het binnenhaventje op het 

grasveld te gaan vissen. 

Bij aankomst waren er al mensen aan het vissen maar waren er nog geen visjes geland had ik 

begrepen. 

Na mijn eerste haken (Gomatsu) maatje 4 aan korte afhouders richting de overkant gelanceerd te 

hebben kreeg ik al vrij snel de eerste aanbeet. 

Het was zoals ik verwachte een mooie schar. 

Hierna heb ik met enige tussenposen nog enkele scharren geland (zijn geen grote aantallen maar wel 

allemaal nette maten!) 

Ongeveer een half uurtje voor hoog ineens weer een stevige aanbeet, dit voelde niet aan als schar en 

moest dus wel een gulletje zijn. 

Deze rakker wilde maar wat graag richting de stenen, dus met man en macht hem daar vandaan 

gehouden en ook dit gulletje van +/- 50 cm is de kant op gekomen. 

Hierna is het eigenlijk geheel stil geworden en heb ik geen tik meer gezien, de buurtjes waren het al 

wat eerder zat en waren rond hoog water al weg. 

  

  

Zaterdag ochtend wilde ik nog even kijken of er bij de schenkeldijk nog iets te vangen viel. 

Ik kwam er als eerst aan en heb de eerste 3 uur niemand gezien, zou een slecht voorteken kunnen zijn 

dacht ik nog. 

Maar wederom maatje 4 paternosters richting de overkant. 

De stroom zat er aardig in, dus ik heb een oostende lood gepakt en die eraan gehangen. 

Nu bleef ik redelijk rechtuit liggen en werd dit meteen beloond met een mooie aanbeet van een gulletje 

van +/- 45 cm. 

Hierna heb ik nog 1 aanbeet gehad en van alles geprobeerd om de visjes uit te lokken mijn piertjes en 

zoute tappen te pakken. 

Het is op 5 uurtjes vissen bij deze ene gul gebleven. 

Ik werd inmiddels vervangen door 4 andere vissers die hun geluk gingen beproeven. 



Misschien richting hoogwater dat het beter zou worden, maar gezien de uren ervoor denk ik dat het bij 

een enkel visje gebleven is. 

  

  

Gegroet allen. Bart Noordermeer 

  

Dinsdag 13 -01-08  

Even een berichtje van Leen en Eric Om 13:00 zijn wij wij begonnen met vissen na een prima lunch 

aan boord van de Berge Stahl de grootste en breedste ertstanker terwereld. Even voor de duidelijkheid 

zijn wij de opaas uit Denemarken, bij Gilles Arjan en Theo wel bekend. De lossing van de Berge Stahl 

duurt ongeveer vijf dagen en hij ligt recht tegen over Hoek van Holland  Na vijf minuten de eerste 

maatse Gul ouwe mannen gooien niet ver maar  als je op een schip staat van 63meter breed heb je toch 

weer een voordeel. Wat een dag 18 maatse gullen voor Leen Twee scharren en een paar wijtingen, 

Eric had er 13 gullen een schar en nog een paar wijtingen al met al een wereld dag. Op de vraag van de 

kapietein hebben we er nog een paar bij gevangen en aan de kok gegeven, de goede man heeft ze 

direkt gebakken en om half zes lagen ze klaar om te eten. Na het captens diner zijn wij weer naar huis 

gegaan kom maar snel terug Berge Stahl  dan zijn de de twee opaas er ook weer. 

  

Ondanks de berichten dat de vangsten op de ondiepere stranden minder zijn geworden toch eigenwijs 

met Ed van Z. en Jan D. vandaag met alleen pieren als aas op een van de strekkers op Ter Heijde 

gevist. Gevist van 9.00 tot 13.00 uur over de kop met als resultaat +/- 45 maatse scharren, een aantal 

van boven de 30 cm, 15 wijtingen, een paar gulletjes met 1 van 50 cm wat botten en een paar 

meuntjes . Al met al een heerlijke ochtend gehad met alweer een dikke zeehond voor onze neus. Het 

lijkt wel of er steeds meer langs de strekkers komen , de laatste weken heb ik ze regelmatig alleen of 

met een paar gezien dit is natuurlijk niet zo gek met zoveel eten langs de kust. Zondag de eerste 

clubwedstrijd op het strand bij Hoek van Holland als het weer het tenminste toelaat .   

Jan #1172 

  

Afgelopen zaterdag 10 januari wezen vissen in het Callandkanaal.  Eerst wat aas (zagers)gehaald en 

toen een stek uitgezocht. Gevist van 11.00 uur tot 17.15. Over de vangsten valt niet veel te vertellen 1 

meuntje 1 minigulletje van 15/20 cm. Heb het ook nog met meshelften geprobeerd die ik over had van 

een vorige keer,maar dat leverde ook geen vis op. 

Volgende keer beter.  grt Wim #663 

  

Zaterdag 10 januari met vier man uit Arnhem bij min 9 gr richting Hoek van Holland gereden om de 

pieren maar weer eens te laten zwemmen. 

Pieren waren echter niet voorradig dus maar met zagers en heften staan vissen. 

Ook in De Hoek was het koud -2 dit bleef de gehele dag zo dus met aas in de zakken om ze voor 

bevriezen te behoeden. 

Het was een heel andere visserij dan ruim een week geleden. Met regelmaat een visje kunnen vangen 

maar lang zo veel niet meer dan wat dagen terug. 



De wind nam in de loop van de dag wat toe met af en toe mist dit geheel maakte dit het geheel toch 

wat onaangenamer. 

Toch over de gehele dag wat maatse visjes kunnen vangen. 

Onze benjamin visser (vist pas voor de 2e keer van de kant) met oude gekregen hengels van 3.10 meter 

ving als enige een gul van ongeveer een cm of 40. 

U kunt wel nagaan dat hij  dolblij was. Omstreeks een uur of 4 ingepakt want de kou begon nu toch 

wel zijn tol te eisen. 

 Na onderweg bij de MC een big M gegeten te hebben, (althans voor 3 van ons, want een was aan het 

konijnenvoer) weer veilig terug in het Arnhemse. 

  

Tot aan de waterkant gr John #99 

  

gisteren met greg en elllllko gevist op papegaaienbek 09 01 2009  met piertjes van ahoy 3 gulletjes van 

40cm 3 van 45  en twee mooien  van tegen de 60 cm en heel veel schar met laag water raar maar waar 

met hoog water was het niks meerhallo ik heb afgelopen zaterdag 3-1-2009 aan het callandkanaal 

gevist met m'n beste vis maat ibo eerst even bij ahoy aas wisten halen en hup naar het callandkanaal 

daar naar ons vaste stekkie gereden en vissen maar nou ik zou kort zijn het was een super dag om 

nooit te vergeten de ene gul naar de andere gul trokken we er uit we hadden er samen met z'n 2 24 

maatse maar dan ook echte maatse gullen uit gehaald de grooste was 68 cm dat noem ik nou nog eens 

een goei begin van het jaar volgende week zeker teweten weer terug 

  

 



groetjes martijn en ibo  

  

  

Afgelopen zaterdag 3 januari aan de Waterweg wezen vissen van 11.00 tot 19.30 vlak voor de 

waterkering op de rozenbruglandtong Het was ’s morgens -9 in Arnhem dus ik ging een kwartier later 

op weg ivm het krabben Gelukkig werd het steeds warmer richting het westen Ik weet niet waar de 

vissen zaten maar ik heb geen stootje gezien ondanks de lekkere dikke pieren van het 

Hengelhuis Maassluis De ene keer dat mijn top klapperde was het mijn buurman die zijn derde mooie 

gul binnen haalde maar mijn gevlochten lijn meepikte Vet balen ondertussen was mijn lood natuurlijk 

vastgelopen Om 19.15 toch nog beet en een mooie gul van 51 cm en een scharretje Dus toch niet met 

lege handen naar huis de aanhouder wint De buurman viste met zagers wellicht was dit vandaag 

populair Mijn inktvis mesheften of pieren in verschillende combinaties op verschillende onderlijnen 

hebben de vissen in ieder geval niet weten te verleiden Volgende keer meer zwiepende toppen! 

 

Groeten uit Arnhem, Retze 

  

  

Afgelopen vrijdag 3 januari met Ger wezen vissen bij de BP Om 16:00 gestart met vissen en in het 

begin alleen maar wijting en af en toe een schar Nadat het hoog water was geworden vingen we 

opeens geen wijting en schar meer maar alleen nog gulletjes Eigenlijk was het al langzaam aan het 

zakken dus die vogel ging niet op met opkomend water van je beter!!! We hadden 6 mooie gullen en 

een stuk of twintig mooie wijting en 6 scharretjes Schoongemaakt bleef er ongeveer 600 a 700 gram 

per stuk over aan schoongemaakte gul Dus al met al een heerlijke avond Groetjes 

  

http://www.hengelhuismaassluis.nl/


 

 

 

 

Dj.Allo Stellendam 

  

Beste eurovissers 

zaterdag 3 januari met zoon Jordi op de papegaaienbek gestaan tussen 4 uur 's middags en 1 uur 's 

nachts Hoog water om 7 uur 's avonds Het was er overdag heel druk en gelijk hadden ze! Iedere 25 

meter stond er wel een stel hengelaars Met 4 graden en heel weinig wind was het gewoon lekker Het 



warmtepak is in de auto gebleven Met 1 hengel de man staan vissen want het mag niet teveel op 

werken gaan lijken natuurlijk Ik had er van tevoren weinig vertrouwen in met de halve maan (dus 

weinig stroming) maar de vangsten zijn me meegevallen een stuk of 15 wijtingen net voor het 

opruimen nog twee scharren gemept waarvan 1 kleintje en een puitaaltje (of een ander lang visje met 

een plat koppie) Geen gul gevangen wel zien vangen Gevist met zeepieren en een platvispaternoster 

met twee bezemdraadafhouders en een haak 4 Op de tweede hengel met shuivend lood en de haak 1/0 

met mesheft een stuk minder beet gekregen De buurman deed ons bij zijn vertek nog een doos hele 

mooie pieren cadeau waarvoor nogmaals hartelijk bedankt De grootste schar wist het te presteren met 

zijn kleine bek een langstelige haak 1/0 met zeepier volkomen in te slikken Het stroomde nauwelijks 

het loodje 5 zonder ankers bleef goed liggen Misschien daarom ook weinig verspeelde lijnen gehad 

Wel iedere haal stevig armpje drukken met de twee richels van de papegaaienbek Wij wensen iedereen 

een gezond en gelukkig 2009 

 Groet Wim. 

  

Nieuwe waterweg locatie maassluis 2 januari beetje bijkomen en wat gaan vissen met hans 514 Laag 

water in de ochtend dus geen goede hoop op mooie vangsten maar beter vissen dan werken Afijn de 

hele ochtend geen stootje waarschijnlijk door de harde stroom naar buiten 4 uur wat zitten kletsen en 

toen de stroom wat minder werd om half twee pas de eerste gul kunne landen van 50 cm De beten 

kwamen pas echt toen de stroom er bijna volledig uit was en we hebben wat staan te grommen toen we 

echt mooie beten niet konden verzilveren Mijn maat kreeg een beet de hengel werd gewoon over de 

steun getrokken en hij stond met een mooie kromme hengel te roepen dat ik maar alvast naar beneden 

moest lopen om deze gul op te vangen helaas was lijn breuk een meter of itien voor de kant spelbreker 

Dit drama hebben we nog zeker drie keer meer gehad Echt mooie doorbuigers en of lijnbreuk of 

lossers van mooie dikke gullen die flink bonkten op de hengel We hadden samen uiteindelijk 7 gullen 

die ruim aan de maat waren en zeker 10 missers! We hebben flink wat gelachen en evenhard 

gemopperd op de blokken Het jaar was qua vissen best goed begonnen en we gaan zeker terug naar 

deze stek ( fietsbrugje pakken na de shellpomp aan de linkerkant in maassluis en je vangt 

gegarandeerd vis!) 

 groet, Carlo 436 en hans 514) 

 


