
Vangstverslagen 2010 

 

Vandaag (30-12)  gevist aan het calandkanaal  ik begon om ca. 7:30 uur en het was er al behoorlijk 

druk 

gelijk van het begin al aardig beet gehad en werd er wat klein spul gevangen,maar hoe lichter het werd 

des te minder werden de aanbeten.toen het licht werd bleek ik ook nog eens op een vuilnisbelt te staan, 

bestaande uit flessen,bierblikjes,plastic zakken,weggegooide onderlijnen en verder alles wat een beetje 

“sportvisser” bij zich heeft aan overtollige ballast.menig sportvereniging zou jaloers zijn op de 

hoeveelheid kranten die langs de kant zijn achtergelaten.uit milieutechnisch oogpunt gezien zou 

eigenlijk het sportvissen maar verboden moeten worden.op deze manier vragen de sportvissers erom 

om ook het calandkanaal of de gehele landtong verboden gebied te verklaren voor de visserij. alles bij 

elkaar nog wel wat vis gevangen waaronder slechts 1 maatse wijting. toen ik om 11:00 uur huiswaarts 

ging was er bijna geen visplek meer over en stonden ze er mannetje aan mannetje. 

  

vangse allemaal en tot ziens op de volgende vuilnisbelt 

leen. 

  

Woensdag 29 december, na veel wikken en wegen waar we heen zouden gaan, naar het 

Zuiderhavenhoofd van Scheveningen gegaan. Het zou rond 9.00 uur hoogwater worden. We wilden 

lekker vissen en ook nog wat vangen. Uiteindelijk gekozen voor Scheveningen. We vertrokken 's 

nachts om 4.45 uur om rond 6.00 uur bij  de haven te zijn voor de pieren. Om 6.30 uur stonden we aan 

het water, in het donker. Maar met onze hoofdlampen hebben we in eerste instantie beide 1 hengel 

klaargemaakt. Het eerste uur bleef het stil. Daarna, nog net in het donker, kreeg Marcel een mooie 

aanbeet en de vis hing! Echter, de lijn bleef achter de lijn van de andere hengel steken. De lijnen 

werden uit elkaar gehaald, maar de vis was inmiddels van de haak gevallen. Balen! Hierna ving Jos 

een mooie schar aan de binnenkant (richting het Noorderhavenhoofd) en Marcel kreeg ook aanbeten, 

maar geen vis! Vervolgens zagen wij dat de meeste vissers richting de buitenkant visten en veel schar 

vingen. Marcel ging het ook aan de buitenkant proberen en ving vervolgens een aantal scharren achter 

elkaar. Jos ging ook aan de buitenkant zitten en ving ook een gulletje en een schar. Hier bleef het 

uiteindelijk bij en we zijn ca. 12.30 uur gestopt. Leuke dag gehad en het weer was heerlijk! Iedereen 

een 

  

goede jaarwisseling gewenst en een fantastisch visrijk 2011 van Marcel en Jos uit Amersfoort 

  

Beste vissers, aangezien dat de vangstmeldingen wat minder zijn vond ik het wel leuk om wat in te 

dienen .Hierbij alsnog een vangstbericht van afgelopen vrijdag 24-12-2010. Locatie waterweg tussen 

Maassluis en Hoek van Holland. Heerlijk gevist, en goed gevangen. gevist vanaf 14.00 tot 19.30, 

hoogwater was om 17.00. Totaal 7 stuks mooie gul mee naar huis kunnen nemen en nog wat bij 

vangsten van wat klein grut zoals bolk en wijting 

  



 

Groetjes, 

Kars Mikkelsen 

  

  

vandaag dinsdag 21december wezen vissen in Scheveningen aan de pier van 10 tot 1600 uur 

hoogwater om 14,30 met een zacht briesje was het goed te doen toch nog een paar leuke scharren 

weten te verzilveren samen met mijn maat ,was verder lekker rustig dus konden een goed plekje 

zoeken,hopen dat we nog meer van zulke dagen krijgen, 

  



 

 

  

groeten uit leiden 

  

Op internet las ik dat er in Scheveningen de laatste tijd aardig schar wordt gevangen. Eenmaal 

aangekomen op de pier hoor ik echter van de aanwezige vissers dat het de laatste week juist tegenvalt. 

Zij hebben nog niets gevangen en vorig weekend hebben ze ook al een dag voor niets gestaan. Nou ja, 

ik ben er nu toch, dus eerst maar eens ingooien en van het uitzicht genieten. Na een minuut of 10 

vangen de mannen naast me echter een schar, die met luid gejuich begroet wordt. Weer 10 minuten 

later krijg ik beet en draai ik er ook een binnen. Uiteindelijk weet ik er 10 te vangen. Niets zo 

veranderlijk als de natuur.... 

  

Groetjes, 



  

Erik Veldkamp. 

  

Op dinsdagavond 14 december 2010 nog een paar uurtjes wezen vissen met vismaat Jan Overbeeke 

aan het Beerkanaal. Gelet op de komende feestdagen waarschijnlijk onze laatste vissessie van dit jaar, 

dus hopelijk een paar mooie wintervissen (kabeljauw, schar of wijting). Om 19.00 uur op onze stek 

aangekomen, heb ik gekozen voor verschillende tactieken. Eén hengel met één lange dwarrellijn en 

één grote haak 1/0 voorzien van drie tot vier sappige pieren zo ver mogelijk weg. De andere hengel 

met een “gewone” onderlijn (drie afhouders met haakje 4 en een zeepier of zagers) wat dichterbij. Jan 

had voor een soortgelijke strategie gekozen, dus nu maar afwachten welke mix het meest succesvol 

zou zijn. Al vrij snel kwamen de eerste (voorzichtige) beetjes door, maar nog weinig vis. Na een half 

uurtje wist Jan dan toch de eerste vis te landen, een ondermaatse wijting. Vrij vlot daarna ving ik een 

mooie schar en dat ging bij allebei door tot de kentering van het tij. Uiteindelijk wisten zowel Jan als 

ik toch de nodige maatse scharren op de kant te krijgen, met tussendoor enkele mooie wijtingen en wat 

kleine steenbolk. Jan ving verder nog een driedradige meun van 24 cm. Niet te eten, maar wel een 

leuke afwisseling tussendoor. In totaal dus vier verschillende soorten vis gevangen, maar helaas geen 

kabeljauw. Eindstand: zowel Jan als ik zo’n 10 à 15 vissen, waarvan het merendeel schar. Omdat we 

het laatste uur eigenlijk weinig beet meer kregen en/of geen vis meer wisten te vangen, zijn we rond 

23.00 uur weer naar huis gegaan. Rond 24.00 uur thuis, spullen schoongemaakt, vis in de vriezer en op 

bed nagenieten van een mooie visavond. 

  

Rest mij iedereen prettige Kerstdagen toe te wensen en alvast een goed 2010!!! 

  

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

Dinsdag 14-12 in de Waterweg bij Maassluis gevist. De Waal stond erg hoog (ik woon in Tiel, dus kan 

dat altijd goed volgen) waardoor er bij afgaand tij zoveel stroming stond dat er bijna niet te vissen 

was. Om een uur of 4 begon het water te keren en ging de stroming er wat uit. Om 5 uur ving ik twee 

platvisjes, ik hoopte op gul of wijting als het tij meer opkwam, maar daar kwam het niet van: geen 

beetje meer gezien. 

 

Volgende keer maar eens proberen als de Waal niet zo hoog staat. 

Groetjes, 

  

Erik. 

  

Zondag 12-12-2010 wezen vissen in de waterweg Rozenburg kant tegen over DSM .Gevist van 19.00 

uur tot 24.00 uur met hoog water naar laag .Van 19.00 uur tot 22.15 uur geen stootje gezien zelfs geen 

krab, het aas zat er na 20 minuten nog net zo mooi aan als bij het in gooien. Dan eindelijk 22.20uur 

beet eindelijk een scharretje 21cm . 

Tot 22.50 uur constand beet met als resultaat in een half uur tijd 5 scharretjes rond de 20cm , 3 wijting 



rond de 22cm en 2 botten van 33cm en 35 cm. Alles te klein dus zwemt weer lekker rond. Hier na viel 

het weer hellemaal stil, nog een uurtje gebleven en toen maar weer richting huis moest weer vroeg op . 

  

gr.ED 

  

Zaterdag 11 december samen met mijn vader op gullen jacht geweest. Om 14:00 van huis vertrokken 

naar de Waterweg.  Door de windguru was een NNW wind kracht 5 beloofd, maar voor mijn gevoel 

was het meer west als noord, zodat we hem ipv schuin mee dwars op hadden. Temeperatuur tussen de 

3 en 8 graden. Om 14:00 van huis vertrokken naar de Waterweg, hoog water om 18.30, zo op de helft 

tussen spring- en doodtij. Ik vond het heel opvallend dat er nauwlijks een ebstroom stond, dit terwijl 

het water erg bruin was en er dus veel afvoer van zoet water is. Om 15:00 was mijn eerste hengel klaar 

en gingen de pieren te water, zoals gewoonlijk gevist met een wapperlijn van één meter met één haak, 

voorzien van twee a drie pieren. Om 16:00 uur nog geen stootje gezien en mijn tweede hengel 

opgetuigd, ook met een wapperlijn van één meter en met één haak. Deze hengel werd voorzien van 

een mesheft. Om 16:45 kreeg ik de eerste voorzichtig aanbeet, in eerste instantie dacht ik aan een wat 

kleinere vis, de eerte helft binnnehalen ging vrij makkelijk, maar hierna kreeg ik toch wat weerstand 

en moest ik mijn best doen, maar goed even later lag er een mooie gul van 51 cm op de kant, tonnetje 

rond. Op zich al verbazend dat zo'n vis die vol zit met steurkrabben en keine visjes nog eet! Om 17.15 

een mooie aanbeet, deze keer op de pieren, de eerste vis was op de mesheften gevangen, weer een 

gulletje van het zelfde formaat. Hierna een half uurtje niets gezien en om 17.45 uur melde zicht weer 

een gulletje, deze was 45 cm en ook erg dik. Alle drie de gulletjes waren net in het lipje gehaakt, er zit 

blijkbaar zoveel voedsel dat ze erg voorzichting aazen.Helaas was dit de laaste gul, erg lang azen doen 

ze niet. Om 18:00 uur melde de eerste wijting zich ik er een stuk of zeven gevangen. Twee wat 

kleinere vissen en de rest allemaal mooie maatste vissen. Mijn vader had een mooie schar en twee 

wijtingen waarvan er een 38 cm was. Om 20.30 zijn we gestopt, na een mooie vis sessie, met de eerste 

gulletjes van dit jaar. Op naar de volgende keer 

 Bert#168 

  

Hallo, 

  

Hier een vangstbericht van de Drie Lmburgers. 

  

  

Omdat zaterdag 11-12 laag water ergens laat in de avond was, en het voor ons Limburgers dan weer 

zondagochtend zou zijn voordat we thuis zijn, hebben we voor de Maasvlakte gekozen en niet voor de 

Zeeuwse stranden.Via Avi center Oosvoorne voor aas ed op te halen waren we om 14.00u aan Caland 

kanaal, net achter de keering. De wind hadden we daar op de kop, 4 BF, en de aanwezige vissers 

gaven ons niet veel hoop. Dan maar de Waterweg bekijken. Hier zijn we uiteindelijk neergestreken en 

om 14.30u lagen de pieren en de heften te zwemmen.We hebben gevist tot over HW heen tot ca 21.00 

u. Een tevreden balanns van 1 gul van 53 cm en 3 ondermaatse retour, 3 mooie wijtingen en enkele 

ondermaatse retour, een 8-tal mooie platvissen waaronder enkelen van super formaat, en steenbolk en 

een paar 2 dradige meunen. 

  

Volgende week misschien weer het strand?? 

http://www.avicentra.nl/


  

De Drie Limburgers 

  

  

afgelopen vrijdagavond 10-12 wezen vissen aan het beerkanaal stevige wind vol op de kant ,waardoor 

er minder ver gegooit  werd resultaat veel beet maar ook nog steeds veel kleine vis vooral weiting en 

bolken .verder nog een berichtje over gevonden voorwerpen ik vond eerst een plastic zak daarna oude 

kranten en zakjes waar onderlijnen in hebben gezeten ben je dit verloren kan je het ophalen in de 

prullebak die er nog steeds staat . 

  

gr dobbertje   

  

Beste visvrienden 

  

Woenesdag 8-12 2010  gevist op de  zuid bier in Scheveningen . Begonnen om 13 uur. Rond 16.30 uur 

hoog water.Tegen hoog en tijdens hoog water en na hoog water gevangen. Door de rustige wind en 

stroming ging het gelukkig wel goed in totale heb ik 47 scharren gevangen 1 flinke 39 cm,het was en 

mooi dag en koud dag. 



 

  

  

gro galedo 

  

gevist 8-12-2010 in de watterweg van15.00 tot 18.00 in het niet veel  maar een uur voor  hoogwatter 

was het prijs veel beet 2 groote verspeelt haak bruik en toe kwamen ze 5mooije gullen maar een .beste 

van 85cm en 12/5 pond het was luik zo vis te vangen 

  

  



  

afz henny m  

  

Dinsdag 7 december gevist op het strand van s'Gravenzande met mijn maat Kees Bons. Enkele uren 

voor en enkele uren na hoogwater gevist. Met totaal 4 hengels. 

Wapperlijnen en paternosters gebruikt. Laat ik kort zijn; drama. De eerste beet moet ik nu nog krijgen. 

Wat opviel is dat de branding zeer hoog was. Woensdag 8 december weer samen gevist in het 

Callandkanaal vanaf 15.00 uur tot 21.00 uur. Met opkomend en afgaand water ter hoogte van het 

haventje van Smit. De gul liet zich niet zien. Wel de (kleine) wijting en steenbolken. De krabben 

waren ook aanwezig. Mijn maat haalde er zelfs 3 tegelijk naar boven  die verwikkeld waren in zijn 

wapperlijn. 

Ik heb voornamelijk met gezouten pieren en mesheften gevist. Zodra ik zagers gebruikte werden de 

beten duidelijk minder. Toch een paar leuke uren gehad met zeer rustig weer. 

  

Groeten van Dick den Breejen. 

  

Hallo vis vrienden, 



 

Vandaag 06-12 ga ik weer vissen op het strand van Ter Heijde, met afgaand water niet het meest 

ideale volgens mij, maar proberen maar. Er staat een o-wind van zo'n 2 bft, temperatuur 0 °C, mist, hw 

HvH 14:51 uur, lw 20:04 uur. Als aas heb ik zeepieren en zagers gehaald, maar ik gebruik alleen de 

zeepieren. De branding is behoorlijk heftig maar geen hinderlijke koude wind, dus dat is op zich al 

prettig vissen. Om 16:30 uur gaat de 1e hengel erin, hoofdlijn gevlochtenlijn 10\100 mm, onderlijn 

korte wapperlijntjes, haakje F314\8, gevuld met 2 zeepieren, tommy lood 175 gram ongeankerd. Om 

16:52 uur komt er een dikke bot het strand op bij het binnedraaien, hierna zet ik gelijk m'n 2e hengel 

erbij, hoofdlijn nylon 22\100 mm met een tapse voorslag, ditto onderlijn, lood 170 gram geankerd. Om 

18:05 uur weer een botje op de gevlochten lijn. Ondertussen begint het steeds mistiger te worden op 

het strand, als ik ingeworpen heb kan ik nauwelijks nog m'n strandsteun terug vinden. Ik krijg steeds 

meer het gevoel dat ik aan het "blind" vissen ben en om 19:00 uur ruim ik op en ga naar huis. Een 

korte sessie dit keer, veel was het niet, maar in iedergeval wat gevangen. 

  

Vis greetz, 



Willem#1168 

  

Ik snap het niet, 5 december de hele dag gevist dintel haven waterweg callandkanaal stenen glooiing 

en nog een keer dintelhaven ik vang een schar mijn vismaat kevin helemaal niks1 gevist met 

mesheften en pieren van hengelhuis maassluis.(aan de koffie ligt het niet)Wie heeft tips? 

  

 M.adriaans15@chello.nl 

groeten marcel#1273 

  

Hallo vis vrienden, 

 

Vandaag ga ik een restje aas opmaken aan het Noordzeekanaal. De zeepieren die ik in de houten 

tuinschuur had heb ik bij de vorst van -8 °C naar binnen gehaald, binnen 2 dagen was het zeewater 

rood gekleurd en waren de pieren leeggebloed ( niet aan te bevelen dus ), een klein restant heb ik 

ingezouten de rest weggegooid. Voor de rest heb ik nog wat oude diepvries mesheften en een klein 

restantje dooie zagers dus proberen maar. Er staat een w-wind van 3 a 4 bft, temperatuur 1°C, afentoe 

een regenbui, hw Ijmuiden 15:06 uur, lw 23:15 uur. 14:45 uur gaat de 1e hengel erin de Hiro Dream 

surf van 4,5 meter, hoofdlijn gevlochtenlijn 10\100 mm, onderlijn wapperlijntjes haakje  F314\8, 

gevuld met een stukje zager zoute pier of mesheft, tommy lood 175 gram ongeankerd. Als ik net 

begonnen ben komt er een man op me af die me herkent van m'n web-log, hij heeft afgelopen week bij 

het pondje zo'n 20 wijtingen gevangen waarvan 17 maats, dat geeft hoop! Maar voorals nog gebeurt er 

weinig, na een klein hafuurtje zet ik m'n 2e hengel erbij de sportex feeder, ditto hoofdlijn, ditto 

onderlijn, tommy lood 150 gram ongeankerd. Afentoe krijg ik wat tikjes maar het zet niet door. 15:12 

uur heftige tikken op de Hiro mooi denk ik, laat de wijtingen maar komen. Jammergenoeg zijn het 

http://www.hengelhuismaassluis.nl/index.html
mailto:M.adriaans15@chello.nl


geen wijtingen maar een doublet bot. Hierna krijg ik nog 2x een aanbeet met niets eraan en daarna is 

er geen tikje meer te bespeuren. Om 17:30 uur ruim ik op en ga naar huis. 

 

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

Vandaag 4december wezen vissen ondanks het slechte weer. Eerst nog op buienradar gekeken en de 

strook met neerslag zou rond 10:00 weg trekken richting het binnenland. Dus samen met mijn vader 

richting de waterweg gegaan om een wintergul te vangen. Nou wintergul is het geworden ook, zie 

foto. 



 

Het heeft bijna de gehele dag gesneeuwd en er stond een harde wind. De vangst viel niet echt tegen 

ondanks dat we door de wind ons lood niet ver konden wegzetten. We hebben totaal 9 gulletjes 

gevangen en 4 kleine wijting en 1 steenbolkje. Dus het was een geslaagde dag, een om niet snel te 

vergeten.brbrbrbr 

  



 

Frans320 

 

 

Lekker weer op maandag 22 11 2010 

Om 3 uur hoogwater. Samen met reshma eff een kijkje genomen bij de watetweg.. Heb 6 wijtingen 

gevangen en 1 steenbolk.. Verder heb ik 6 andere aanbeten verspilt.. Elke keer beet maar continu vast 

met vis en al. Dat was wel balen.. Maar was tog super kwa aanbeten.. 



 

 

Groetjes uit denhaag sashi 

  

  

Gezien de wilde verhalen die mijn vader te horen kreeg, gingen we Zaterdag 27-11-2010 vroeg 

(04:00u) het bed uit om met hoog water (06:05) de hengels uit te kunnen gooien aan het strand van 

HvH. Een visvriend, Ryan Terlouw, waar ik redelijk veel mee op snoek en snoekbaars vis, hebben wij 

meegenomen. Om toch het gevecht van de vis te kunnen voelen, ben ik begonnen met mijn 4,5m 

feeder. Het begon goed, na nog geen 10 minuten valt bijna mijn hengel uit de steun met als resultaat 

een baars van 41cm. Toch lekker voor in de pan :) Hierna nog een klein baarsje en bot van rond de 

25cm weten te vangen, terwijl het bij mijn vader en de visvriend uit bleef met de vangsten. Na een 

tijdje zie ik echter weer leuke tikken op mijn hengeltop, na eventjes lekker doortikken besloot ik maar 

op te halen, met als resultaat een zeeforel van 43cm (denk ik, ik ben er nog steeds niet uit of het een 

zalm of een zeeforel is), we hebben hem maar niet meegenomen, aangezien zeeforel een beschermt 

diersoort is en dus niet meegenomen mag worden. Om 10.30 besloten wij na een tijdje geen beet meer 

te hebben gezien het op de waterweg nog eens te proberen, dit leverde echter totaal niks op. 

Uiteindelijk wisten wij aan het strand van HvH het volgende te vangen:  Ryan, 1 gulletje (15-20cm), 

Leo, 1 gulletje (15-20cm), Jelle, 2 zeebaarzen (15 & 41cm), 2 botten (15 & 25cm), 1 wijtinkje (15-

20cm), 1 zeeforel (?) (43cm). 's avonds ben ik nogmaals terug geweest met 2 andere visvrienden naar 

het strand van HvH om de goede hoop toch maar te proberen waar te maken. Ook 's avonds bleven de 

vangsten vrijwel uit. De uiteindelijke visvangst: Patrick, 2 gulletjes (15-20cm), 1 wijtinkje (15cm), 

Richard, 1 gulletje (15cm), Jelle, 3 wijtingen (15 & 20 & 35cm). De wijting van 35cm is ook 

meegenomen om lekker te kunnen kokkerellen  Al met al dus niet echt de grote vangst waar we op 

hoopten en van gehoord hadden, maar goed, toch weer een nieuwe vissoort die ik van mijn 'te vangen 

vissen lijst' kan afstrepen 



  

groetjes fam:bol en vrienden 

  

Hallo vis vrienden 

,  

Na het evenement Sinterklaasvissen ga ik het nog even proberen op het Calandkanaal, ik ben tenslotte 

toch dicht in de buurt. Koud is het wel, er staan een smerig snijdend windje van zo'n 4 bft. Het water 



staat nog laag niet het meest ideale tij, maar goed proberen maar. Rond 16:00 uur gaat de m'n hengel 

erin en 8 minuten later draai ik m'n eerste wijting naarboven, ondermaats dus terug maar weer. 16:26 

uur nog een wijting ook ondermaats. Ik werp ver genoeg om de vissen aan de kant te krijgen maar 

vervelende is steeds dat ik naar beneden moet omdat m'n lijn tussen de stenen klem zit. 16:41 uur weer 

een ondermaatse wijting en een steenbolk. 

 

  

Nu zit m'n onderlijn ook nog eens in de klit en de vermoeidheid en kou beginnen hun tol te eisen. Ik 

besluit op te ruimen en de warmte op te zoeken. Wel veel aanbeten op het Calandkanaal, 

waarschijnlijk dat bij hoog water de maatse wijtingen in de meerderheid zijn. M'n overgebleven aas 

gaat mee naar huis, in de schuur heb ik een emmer met zeewater en een zuurstofpompje waardoor ik 

m'n zeepieren langer kan bewaren, het gaat al ruim 1,5 week goed. Hopelijk gaat het niet te streng 

vriezen want dan weet ik het nog zo net niet of de emmmer met zeewater gaat bevriezen. 

Vis greetz, 

Willem 

  

Hallo vis vrienden 

  



 

  

Vandaag ga ik weer naar het strand van Ter Heijde om te kijken of m'n vermoeden waar is, dat bij 

opkomend water meer vis te vangen is als bij laag (uitzonderingen bevestigen de regel). Als ik aan 

kom op het strand zie ik al een aantal vissers die bezig zijn. Er staat een z-zo wind van zo'n 4 bft 

(volgens windguru, maar voor m'n gevoel is het hooguit 3 bft), temperatuur 0 °C, hw HvH 18:25 uur, 

lw 02:05 uur op 28-11-2010. Rechts van me staat een echtpaar uit het zuiden van het land en als ik m'n 

hengel aan het optuigen ben komt de visser links enthousiast op me af. Het is Hans uit Duitsland, hij 

komt elke dag even kijken op m'n web-log, die van fishguppy en "De Eurovissers". Naar aanleiding 

van m'n vangstberichten komt ie het ook eens proberen op Ter Heijde. 200 km heeft ie gereden en 

straks nog 200 terug (en ik dacht dat ik fanatiek was ;- ) Hans is een beginnende zeevisser en zegt dat 

m'n web-log hem 10 jaar in de toekomst wat betreft het zeevissen heeft gebracht, leuk om te horen. Nu 

is het natuurlijk zo dat de meeste site's weinig aandacht aan de beginselen besteden, simpelweg omdat 

je er niet meer aan denkt, zo gewoon is het geworden. Zoals het aas op de lijn schuiven en de haak vrij 

laten, omdat bij het inwerpen het aas vanzelf naar beneden zakt, klapankers naar boven inklappen 

anders wordt het moeilijk ankeren, dat soort dingen. Even verderop naast Hans staan ook nog een paar 

vissers, het wordt nog gezellig druk op Ter Heijde. Rond 16:30 uur gaat de eerste hengel erin, hooflijn 

gevlochten lijn, onderlijn wapperlijntjes, dit keer met iets grotere haken LS-5013F/4 om de grotere 

gullen en wijting iets makkelijker te haken. Een half uurtje later zet ik m'n 2e hengel erbij, ditto 

hoofdlijn, wapperlijntjes haakje f314\8 (ik heb er nog maar 1 gemaakt met de grotere haken), tommy 

lood 175 gram ongeankerd. Al snel blijkt dat de stroming vanavond erg sterk is en ik schakel over op 

geankerd klaplood. 17:09 uur een klein gulletje (tor). 17:35 uur een mooie bot, 17:39 uur een maatse 

gul van rond de 45 cm en een klein gulletje.17:58 uur een wijting, 18:11 uur bot, 18:24 uur gulletje 

met wijting.18:47 uur gulletje, 18:53 uur wijting, 19:05 uur wijting. 



  

  

19:26 uur weer een maatse gul met een wijting. Hierna loop ik even naar Hans om te kijken hoe het 

gaat, hij heeft wat botten en een wijtinkje gevangen. Hij heeft niet de goede stokken verteld ie me en 

heeft Elvira (of zo iets) stokken besteld een merk wat ze veel in zuid europa gebruiken. Als ik hierna 

terug loop zie ik weer 2 bekende groene oogen naast m'n viskist zitten, het is reinaert (de vos) weer, 

gelukkig zit het deksel op m'n koelbox, waar de vis in zit. Als ik op hem af kom lopen verwijnt ie 

langzaam. 19:35 uur wijting, 20:11 uur gulletje. 20:19 uur gulletje, 20:35 uur gulletje, 20:41 uur 

gulletje. 21:05 uur gulletje, 21:13 uur wijting, 21:20 uur gulletje. 

  21:30 uur gulletje, hierna begin ik op te ruimen, tijdens het opruimen komt er nog een visser naar me 

toe van een visvereniging uit Scheveningen, hij heeft al 3 weken lang schar lopen vangen op de van 

der Valk pier (jammergenoeg is dat stuk pier alleen toegangkelijk voor leden) eigenlijk is tie het een 

beetje zat en wil nu weleens wat anders vangen. Totaal vang ik deze sessie 22 vissen, 2 maatse gullen 

en 5 maatse wijtingen gaan mee naar huis.  

  



 

 

  

Leuk om jullie allemaal ontmoet te hebben en wie weet komen we elkaar nog een keer tegen. Als ik 

terug rij door Monster staat er op de tijdklok\thermometer -3°C , brrr, het begint koud te worden. Bij 

het schoonmaken van een gul komt er nog een (haaie ? ) tand uit de kop rollen. 

  



 

Vis greetz, 

Willem 

  

Hier weer een berichtje vanuit Apeldoorn. Gisteren 27-11-10 naar het strand van HvHolland geweest. 

HW 18.25u, wind Z.O. 2/3, 0 tot -1C, zeew temp +/- 10c. Zou eigenlijk maandagavond gaan (beter 

tij=HW 20.45u) maar omdat er dan sneeuw werd verwacht is 150km toch een groot risico. Bij 

aankomst op het strand bleken de pieren wel erg klein te zijn, moesten er wel 8 oprijgen om een hapje 

te maken. Eigenlijk schande dat ze ZO per stuk verkocht worden voor de volle prijs!! 1e worp om 

16.30u, pats meteen een echte pruik met de Abu Rocket. Komt gelukkig zelden voor dus de 2e hngl 

erin met daarop een Shimano 525. Naar de auto gewandeld om de reservereel (sh 525) te halen, ook 

daarmee meteen pats, een grote pruik (begon lekker!!). Maar doorgevist met 1 hngl met daarop 2 

aparte haaklijntjes aan een tonwarteltje tussen 2 kraaltjes. Tot HW aardig wat beet en af en toe een 

visje (erg klein). Gevist tot +/- 22.00u, we konden toen weer naar de bank waden en vandaar af in nog 

dieper water komen maar ook daar waren ze niet groter. Mijn zwager had er 8 (ook met 1 hngl): 

3xgrote schar (voor de pan), 3xbot (zwemmen weer) en 2 gigantische gullen van 11 en 20cm! Ik had 

er 12: 1xbot (zwemt weer), 5x wijting (3 mee) en 6 gulletjes waarvan er 2 groot genoeg waren voor de 

pan (ook maar nét). Rechts naast ons met z'n 2en ook veel klein spul maar toch ook 3x redelijke 

gulletjes (45cm). Links naast ons hadden ze niets. Ook lekker dat je daar nu in het winterseizoen voor 

het parkeren moet betalen: € 6,00. Worden de kosten van ons uitje naar de kust (aas + brandstof) weer 

hoger. De hobby wordt steeds duurder. 

  

Gr. 

Rik (en Hans)  



  

Gulsessie nr 4, zaterdag 27 november om 14:00 thuis vertrokken naar de Waterweg. Met een ZZO 

wind kracht 3/4 temperatuur rond het vriespunt en hoog water om 18.30 uur. Om 14:45 op de stek 

aangekomen en al snel daarna verwelkomt door wat sneeuw vlokken. Gelukkig viel de hoeveelheid 

mee, en was de sneeuw al snel over. Om 15:00 was mijn eerste hengel klaar met een wapperlijn van 

ronde de meter, een haak en beaast met een mesheft. Deze zo ver mogelijk richting de zuidkant van de 

Waterweg gesmeten, maar dat viel door de tegenwind niet helemaal mee. Om 16:30 uur nog geen 

stootje gezien maar toch voor het donker mijn tweede hengel klaar gemaakt, met een zelfde type 

onderlijn en aas. Rond 17.15 met het invallen van de duisternis en terwijl het water al aardig 

opgekomen had ik nog geen stootje gezien en begon ik mezelf al zorgen te maken, over een goede 

afloop. Maar gelukkig was dat min of meer voor niets, want vanaf 17:30 kwam de ene aanbeet na de 

andere, hoofdzakelijk wijting met een enkele schar tussen door. Om 20.30 opgeruimt, met als 

eindstand 11 wijtingen, allemaal van mooi formaat, 4 scharren waarvan 2 stuks >30 cm. Opvallen was 

de afwezigheid van kleine vis en steenbolk. En helaas weer geen gul. Het lijkt er op dat ik iets 

verkeerd doet of dat het me niet gegunt is want toen ik terug liep zag ik bij mijn buren een aantal 

mooie gulletjes liggen. Volgende keer beter....   

 Bert#168 

  

Vrijdag 26 november gevist in de Waterweg samen met mijn maat Kees tegenover de Stenaline. 

Begonnen om 11.30 uur. Rond 17.30 uur hoog water. Het totale resultaat was één steenbolkje, 2 

wijtingen, waarvan 1 grote maatse, een grote vette bot en twee flinke maatse gullen.Tegen hoog- en 

tijdens hoog water gevangen. Alles gevangen met dwarrellijnen. Het zg. jojosysteem. Dat voorkomt na 

het aanslaan vaak de vastlopers. Aas; mesheften uit de vriezer, zeepieren en zagers. Meestal 

gebruikten wij een combinatie van het aas. Rond 19.00 uur weer opgetuigd tijdens een fikse 

sneeuwbui. Op de terugweg zagen we een groot aantal vissers bezig in het Callandkanaal. 

Ik hoop dat enkele van hen ook hun resultaat willen plaatsen. 

  

Groeten van Kees en Dick. 

  

Op vrijdagavond 26 november 2010 met vismaat Jan Overbeeke meegedaan aan de laatste 

viswedstrijd van het seizoen,  aan het strand van Westenschouwen. Om 18.45 uur eerst Jan opgehaald 

in Nieuwe Tonge en daarna richting Ouddorp om in te schrijven en het aas op te halen. Zoals 

gewoonlijk bij Eef en Ineke, eerst een bakkie/shaggie gedaan en wat bijgekletst met de andere 

aanwezige vissers. Rond 19.30 uur zijn we afgereisd Westenschouwen. Bij aankomst op het 

parkeerterrein begon het al een beetje te miezeren. Het zal toch niet …? De spullen uitgeladen en met 

frisse tegenzin de beruchte trap der duizend doden beklommen. Wat een klus zeg! Wat mij betreft 

mogen ze hier vandaag nog een roltrap aanleggen, toch …? Op het strand aangekomen, eerst uithijgen 

en daarna de hengel opgetuigd. Het begon op dat moment zachtjes te sneeuwen. Om 21.00 uur klonk 

het startsein, dus snel de onderlijn (dwarrellijntjes van rode of blanke amnesia en haakje 6 voorzien 

van een paar sappige zeepieren) richting Walcheren/Noord Beveland afgeschoten. Ondanks het feit dat 

het steeds harder ging waaien en sneeuwen, de eerste twee uur toch achter elkaar vis gevangen, maar 

daarna bleef het een tijdje stil (i.v.m. de kentering van het water?). Het laatste uur toch weer vis (en 

harde sneeuwbuien!!!), voornamelijk schar met af en toe een ondermaatse wijting. Om 01.00 uur 

klonk het eindsignaal, dus snel inpakken en de vis (laten) tellen en meten. Verder van een aantal 

medevissers nog een leuk maaltje schar meegekregen. Bedankt jongens. Ik zal ze me goed laten 

smaken!!! Mijn eindresultaat: zo’n 15 vissen (schar, wijting), waarvan ongeveer een derde deel maats 



en de rest ondermaats. Jan had volgens mij circa 12 vissen. Na afloop vanzelfsprekend weer de trap 

der duizend doden beklommen, de auto ingeladen en vervolgens via het mooie Schouwen-Duiveland 

terug richting Goeree-Overflakkee. Rond 03.15 uur moe maar voldaan naar bed. Wederom een zéér 

gezellige en geslaagde vissessie achter de rug. 

  

Eef en Ineke, bedankt en tot een volgend jaar!!! 

  

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

ben vandaag dinsdag 23 nov.2010 wezen vissen aan de waterweg was nie slecht van 11:00 t/m 16:00 

uur gevist met diverse onder lijnen van af het begin heel veel stoten gehad van zacht  tot hard 2 rots 

zwemmers gehad (hele grote gullen)denk ik maar al bij al 6 wijtingen ,4 gullen en 4 platte en even 

lekker staan kletsen met ik geloof (AD) een lokel de vis boer  dan weet hij zat tot de volgende keer 

  

t vismenneke 

  

Beste visvrienden 

  



 

 

  

Afgelopen weekend 20-11 samen met Rob sinds jaren weer eens op de pier van HvH gevist vooraf 

eerst wat aas gehaald bij Hans in Maassluis en daarna op naar HvH bij het inrijden van het dorp eerst 

even een sleutelhanger van BOB verdient door een fuik in te rijden die niet van een visser was.Na de 

auto te hebben geparkeerd en een flinke wandeling gingen de eerste pieren om 21.00 uur richting 

Maasvlakte en lagen in tijd van 1 minuut honderd meter verder weer aan de kant, wat een stroming 

niet normaal 190 gr geankerd spoelde weg alsof het niks was.Daardoor ook de eerste uren niets 

kunnen vangen op een vals gehaakte steenbolk na. 

Toen de stroom er een beetje uitging vingen we af en toe een visje maar wild was het niet ook Jeroen 

uut Eindhoven die begonnen was op het strand van Terheide kwam de pier nog onveilig maken en 

ving af en toe een visje en dan vooral wijting,Op het kenteren van het tij wisten Rob en ik beiden nog 

een mooie gul  te landen en ook nog wat wijtingen en een grote bolk, de gullen meegegeven naar 

Eindhoven en de rest weer laten zwemmen.Rond 02.30 uur afscheid genomen van (Jeroen het was 

gezellig)  terug gereden naar Schiedam om na een leuke avond met niet al te veel vis lekker het warme 

mandje in te duiken. 

http://www.hengelhuismaassluis.nl/


  

Groetjes en tot aan het water Rob Leber en John de Vries. 

  

Hallo vis vrienden, 

 



Vandaag ga ik het overgebleven aas opmaken op het strand van Ter Heijde, er staat een n-no wind van 

zo'n 3 bft, temperatuur 3 °C, lw HvH 20:20 uur, hw HvH 03:19 uur op 23-11-2010. Om 18:15 uur gaat 

de 1e hengel erin, hoofdlijn gevlochtenlijn 10\100 mm, onderlijn, wapperlijntjes haakje 6, 

(tommy)lood 175 gram ongeankerd. Veel verwacht ik er nog niet van, het water staat laag en pas bij 

opkomend water komen de vissen over de bank naar de zwin toe, maar je moet toch wat, om je aas op 

te maken. In waaden in het donker alleen op het strand om naar de bank toe te lopen doe ik niet, veels 

te link, als er ergens een kuil zit en je gaat onderuit kan het fataal met je aflopen. Maar een botje moet 

toch wel te vangen zijn. Na een half uur zet ik m'n 2e hengel erbij, ditto hoofdlijn, ditto onderlijn etc 

etc. (Persoonlijk vind ik het leuker vissen met gevlochten lijn, omdat je de aanbeten zo goed kan zien, 

in een wedstrijd gebruik ik vaker nylon omdat dit minder weg stroomt op afstand, tenzij ik met de 

feeder vlak vooraan vis dan gebruik ik weer gevlochten lijn)  Om 19:21 uur krijg ik een aantal leuke 

tikken op de stok en ik draai een bot met een gulletje het strand op, zo'n 40 meter uit de kant. 20:13 

uur komt er nog een gulletje bij van 30 cm, ook vlak vooraan. 20:37 uur volgt er nog een bot van ver 

op de andere hengel. 

  

 

En hierna is de koek op. 21:45 uur ruim ik op en ga naar huis. In iedergeval wat gevangen, volgende 

week is het tij beter (naar mijn idee) N's kijken of er dan meer vis te vangen is, hopelijk gooit de wind 

dan geen roet in het eten. 



 

Vis greetz, 

Willem 

  

Gisteren 20 November weer eens wezen vissn in de waterweg. Het weer was super dus het kon een 

leuke dag worden. Ik heb van 09:00 tot over het hoog heen gevist 16:00. De vangst bestond uit 5 

wijtingen waar er weer 3 van zwemmen deze waren te klein 3 botten en ja daar gaan we voor  9 mooie 

gulletjes van tussen de 50 en 60 cm. 

De aanbeten van de gul was heel verschillend de een trok de hengel uit de steun en de volgende 

aanbeet leek wel een platvis. Het is dus een leuke dag geworden. 

 Mede vissers waar ik mij aan stoor is de rommel die mensen laten liggen er staan overal 

vuilnisbakken en staat er dan toch geen neem het dan mee.We willen toch allemaal genieten van onze 

visdag en de omgeving en niet het gevoel hebben dat we op een vuilstort plaats gevist hebben. 

  

Frans320 

  

zaterdagavond 20-11 gevist in het beerkanaal met broer erik en fer gevist met wapperlijntjes en jo jo 

veel weiting ze worden al wat groter met een enkele uitschieter, 

gevist tot 10.00 uur een heerlijke avond met veel vis en lekker weer volgende week is op de gul in de 

waterweg met mijn zieke maar snel herstellende vismaat martin  

( nekhernia) 

  



gr rene dobber   

  

Zit net de vangsberichten te lezen, en toen ik het bericht van Jeroen las besefte ik dat ik afgelopen 

donderdag 18-11 naast hem stond. Ook ik stond aan het begin van de pier in Scheveningen (zuid), had 

in totaal 6 scharren. Verderop zag ik ook regelmatig scharren en af en toe ene wijting omhoog komen. 

Door de rustige wind en stroming ging het gelukkig wel goed en zat niemand in elkaars lijn. De 

zeehond was een nog een verrassing, in ieder geval een teken dat er vis zit.. 

 

Gr Joost (Arnhem) 

  

18 November 

  

Vandaag gevist op het havenhoofd van scheveningen in de hoop wat scharren te kunnen scoren. Dit 

lukte deels. Door de vele medevissers waren mijn favoriete stekken bezet en nam ik plaats vooraan op 

de pier en dus kort achter de branding. Her en der zag ik al wat vis boven komen dus toch vol goede 

moed begonnen rond 10 uur. Tot Dhr Zeehond rond 13 uur verscheen redelijk wat visjes kunnen 

vangen. Hierna liep het wat minder en kwam er nog een enkele schar naar de kant. Om 14 uur vond ik 

het wel genoeg. Al met al lekker gevist en 8 scharren weten te vangen, 1 flinke bot, en 6 te kleine 

wijtinkjes. 

  

Jeroen # 1223 

  

17 november 

  

Vandaag naar aanleiding van de goede vangstberichten van o.a Willem #1168 naar het strand 

van Monster gegaan , Molenslag. Het was 12 uur hoog water en was om 10.30 op het strand en heb tot 

13.30 gevist. Vangst was triest 2 kleine wijtingen en 1 bot. Gevist met 2 hengels en als aas had ik 

alleen pieren. Ver weg en dichtbij geprobeerd maar ze zaten er niet. Dus de avonden zijn denk ik beter 

om een visje te vangen. Wat mij opviel dat er 3 visserboten naast elkaar van Scheveningen naar 

Monster en weer terug op zo'n 200 meter uit de kant hun netten uit hadden staan en dat doen ze toch 

niet voor niets. Ook niet leuk was dat er een boot bezig was met peilen en ondanks ik de enige visser 

op het strand was hij een aantal keren recht op mij af kwam waardoor ik als een idioot beide hengels 

moest binnen draaien. Volgens mij hadden ze er nog lol in ook.. Al met al even lekker gestaan en met 

de kou viel het wel mee. 

  

Jan # 1172 

  

Hallo vis vrienden, 

Vandaag 16-11 ga ik het aas opmaken van de afgelopen wedstrijd, de pieren zijn inmiddels 5 dagen 

oud en hebben tijdens de wedstrijd zonder koelelementen in de aas tas gestaan. Ze doen hun naam eer 

aan, leeglopers, sommige zijn velletjes geworden en de rest hebben allemaal blaasjes gekregen. 



Weggooien vind ik zonde, maar voor de zekeheid koop ik er nog een onsje zagers bij. Op het strand 

van Ter Heijde staat een zw wind van 3 bft zakkend naar 2 bft, temperatuur 8 °C, geen regen, lw HvH 

15:55 uur, hw 22:24 uur. Om 16:15 uur gaat de 1e hengel erin, de shimano 5 meter surf leader, 

hoofdlijn 22\100 mm met een tapse voorslag, onderlijn wapperlijntjes, haakje 8, gevuld met 4 a 5 

snotpieren, tommy lood 125 gram ongeankerd. Het is een rustig zeetje, weinig branding, toch komen 

er een paar surfers die net over de bank heen op de paar golven nog gaan surfen, gelukkig gaan ze niet 

door m'n lijn heen. Met zo weinig branding verwacht ik geen gul te vangen maar bot moet kunnen. 

Veel gebeurt er niet dus na zo'n 40 minuten zet ik m'n 2e hengel erbij de 4,5 meter hiro dream surf, 

hoofdlijn gevlochtenlijn 10\100 mm, ditto onderlijn, ditto aas, tommy lood 150 gram ongeankerd (later 

175 gram). Hiermee lig ik net tegen de bank aan en krijg ik 2x een mooie aanbeet maar bij het 

binnedraaien niets eraan (vis of krab?). 18:05 uur komt er een botje het strand op, 18:14 uur nog een 

en 18:31 uur de 3e. 18:46 uur bot, 19:12 uur doublet bot en 19:22 uur nog een bot. 

 

 

Als het water begint op te komen zwemmen de kleine gulletjes naar voren, 19:46 uur gulletje, 19:58 

uur gulletje, 20:14 uur gulletje. 20:37 uur nog een botje. Naarmate het water opkomt neemt de 

branding toe en om 21:05 uur een mooie maatse gul op de gevlochte lijn, 21:34 uur nog een maatse 

gul op de gevlochte lijn. 



  

 

21:41 uur een zeebaarsje met een gulletje, 21:52 uur de 3e maatse gul en het gaat best lekker zo op die 

snotpiertjes. De 4e staat hevig te bonken bij het binnedraaien maar ik krijg een haaklijn breuk, 

jammer. 22:10 uur nog een gulletje net onder de maat dus die mag weer zwemmen. Hierna ben ik door 

m'n snotpiertjes heen en schakel ik over op de zagers. 22:33 uur een maatse wijting, 22:48 uur een 

ondermaatse wijting en hierna begin ik op te ruimen bij het binnedraaien van de laatste hengel zit er 

nog een 

 maatse wijting aan. 



 

 

Totaal vang ik deze sessie 20 vissen, 8 botten, 8 gulletjes waarvan 3 maats, 1 zeebaarsje en 3 wijtingen 

waarvan 2 maats. Terug bij de auto zit er een licht ijslaagje op 1 van de zijkanten en voorruit van de 

auto. Het is toch kouder geworden als dat ik dacht. 

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

  

Ik ben afgelopen zaterdag (13 november) avond van 19:30 tot 01:00 wezen vissen op het 

noorderhavenhoofd in Scheveningen met mijn vader. Het zou rond 21:00 hoog water zijn.Toen we 

aankwamen stonder er al een stuk of 8 mensen te vissen dus konden we niet op de kop staan.We zijn 

maar net voorbij de bocht gaan staan.We hebben eerst elk met 1 hengel gevist met wapperlijntjes, 

haakje 4 met als aas pieren.Mijn vader wierp rond de 50m en ik rond de 100m. Helaas stond er naast 

ons een vervelende gozer die tot wel 5 keer toe over onze lijnen wierp, en dan ook nog eens boos 

werd. Gelukkig kon dit de pret niet drukken want we vingen weer toch vis! Tot hoog water had mijn 



vader 3 maatse wijting en 3 maatse scharren gevangen, en ik had 6 mooie scharren. Bij hoog water 

viel de beet er uit en ging mijn vader naar huis. Ik had er nog een hengel bijgezet en met afgaand water 

aan de lopende band gevangen. Het was echt werken! Uiteindelijk ben ik gestopt toen het aas op was 

en ben in de regen met een zware tas vol met vis naar huis gefietst. Thuis heb ik de vis geteld en 

schoogemaakt. Ik had 1 mooie gul van 45cm, 9 maatse wijting en 15 scharren rond de 25cm. 

 

Het was heerlijk om weer eens zo lekker te vangen! 

  

 

Gr, Mark 

  

Ouderwets veel vis. 

  

Zaterdag de dertiende eindelijk weer eens tijd om te vissen. 's Morgens 50 wonderpieren gehaald 

bij Hans Hengelhuis te Maassluis en in het donker om 18.00 uur naar HvH. Aldaar aangekomen 

slechts vijf vissers en om 18.30 lag de eerste lijn in het water. HW 20.00 uur. Ik was nog met de 

tweede hengel bezig of de eerste meldde zich reeds: een aardige gul op een haakje zes! Voorzichtig 

binnendraaien en keurig in het lipje gehaakt. Zo ging het bij iedere draai: vis. Soms met een doublet en 

er was ook nog een triootje. Soorten: gul, schar, wijting en steenbolk. Ik ben de tel kwijtgeraakt, ik 

schat 25, maar er gingen er 15 mee en de rest terug het water in. Om 22.00 gestopt, aas was op, want 

al was het wat rustiger geworden, er zat nog vis genoeg. Heerlijk weertje, geen regen en weinig wind. 

Toen ik wegging heb ik het licht maar uitgedaan, want ik was helemaal alleen! 

http://www.hengelhuismaassluis.nl/


 

  

Hans # 864 

  

Zaterdag 13 november om 14:00 samen met mijn vader van huis vertrokken voor de derde gul sessie 

dit jaar. Drie keer is tenslotte scheepsrecht. Om 14:45 op mijn favoriete stek aan de waterweg 

aangekomen. Hier stond een redelijke zw wind, ongeveer recht in het gezicht. Hoog water om 20:00 

uur, twee dagen voor doodtij dus vrij weinig stroming, hoewel de ebstroom behoorlijk was, stroomde 

het nauwlijks in. Gevolg van het vele regenwater? In eerste instantie gevist met een hengel, met pieren 

en een dwarrelijn van een meter. Om half vier melde de eerste vis zich, een steenbolkje. Aangezien 

deze goed gehaakt was mocht hij terug naar zijn moeder. Tot het invallen van de duisternis was er 

weinig vis, maar met het invallen van het donker kwamen de wijtingen, tussen 18:00 en 21:00 heb ik 

er 10 gevangen samen met 2 steenbolken en 2 kleine gulletjes. Mijn vader ving 2 wijtingen. Om 21:00 

een uur na hoog water, volgde een mooie aanbeet, een grote vis die behoorlijk weerstand bood. Helaas 

zwom hij zich vast, even wat lijn gegeven en ik had geluk, hij zwom zich weer los. Het geluk was van 

korte duur want na een aantal slagen zwom hij zich weer vast en dit werd direkt gevolgd door 

lijnbreuk waardoor ik bijna op mijn achterhoofd viel. Wat een fustratie! Om 21:15 ving ik mijn eerste 

schar van deze sessie, een heel verschil met vorige week toen ik meer schar dan wijting ving. Hierna 

opgeruim en richting huis gegaan. Een mooie vis dag gehad, met helaas weer geen gul op de kant. 

  

Gr Bert#168 

  

Zondagmorgen 14-10 vroeg uit de veren. Met een druilerig regentje op plek van bestemming 

aangekomen alwaar we niet de enige waren. De eerst worp was raak, een leuke gul. De tweede worp 



was ook raak, nog een gul. Toen was Arjan aan de beurt, ook hij pakte een gul. En toen was het 

eigenlijk over met vriendje gul. Nog wel volop bolk en vooral prachtige maatse wijtingen maar de gul 

had afgehaakt. Om 12.00 naar huis nog steeds met regen. 

  

  

Pierre den Hartog 

  

Hallo vis vrienden, 

 

Eingelijk zou ik vandaag gaan vissen met de Hendrik II op de Grevelingen via de evenementen van 

"de Eurovissers", jammergenoeg ging deze trip voor de 2e keer niet door vanwege de harde wind. En 

als schipper heb je natuurlijk een grote verantwoordelijkheid voor de mensen die op de boot aanwezig 

zijn, dus hoe spijtig dan ook voor ons vissers, er komt nog wel een andere keer. Het aas had ik al en 

zag er niet echt super meer uit dus op naar het strand van Ter Heijde. Er staat een n-wind van zo'n 5 

bft met stoten naar 6 bft, regen, 1 hagelbuitje, temperatuur 6 °C, hw HvH 17:18 uur, lw 01:40 uur op 

11-10-2010. Er staat een woeste branding, en als aas gebruik ik zeepiertjes. Eerst vul ik 2 jerrycans 

van elk 10 liter met zeewater en breng het naar m'n auto want als het straks donker is heb ik daar geen 

zin meer in. Zo kan ik de volgende keer n's expirimenteren hoe lang ik m'n aas in leven kan houden. 

Om 16:50 uur gaat de 1e hengel erin de 5 meter stok, nylon 22\100 mm met een tapse voorslag, 

onderlijn wapperlijntjes, haakje 8 (f314\8), lood 175 gram (tommy) ongeankerd. Om 17:19 uur na de 

eerste draai zitten er gelijk 2 gulletjes aan, niet het pan formaat, maar in iedergeval vis. Om 17:40 uur 

vogt er nog een gulletje en ik zet m'n 2e hengel erbij, de wat flexibelere Hiro Dream surf van 4,5 meter 

hierop zet ik een molentje met gevlochtenlijn 10\100 mm, onderlijn wapperlijntjes haakje 6 (f314\6), 

lood 170 gram geankerd, omdat de stroming is toegenomen en 175 gram ongeankerd het strand op 

loopt verwissel ik het voor 150 gram geankerd. Om 17:48 uur volgt gulletje no:4. Hierna is het even 



een tijdje niets meer en in het donker zie ik iemand op me af komen lopen. Even later herken ik hem 

het is Martin v\d Drift een klasse Eurovisser die in de A competitie vist en teamgenoot is van het 

Grey's\Trabucco team. Altijd gezelliger om met z'n tween te vissen als alleen, Martin gaat een eindje 

verderop rechts van me staan en komt ook z'n aas opmaken. Om 18:36 uur komt er een mooie maatse 

aan. 18:55 uur een triplet 2 maatse gullen en een ondermaatse gul. 19:11 uur een bot met een 

ondermaats gulletje. Martin heeft inmiddels ook al 2 mooie gullen gevangen, 1 krijg ik er en de andere 

een mooie 40+ er ligt even op het strand en weg is ie, Reinart (de vos) is weer in de buurt. 19:36 uur 

weer een mooie maatse gul met een wijting erbij. 19:48 uur een triplet, 2 wijtingen en een klein 

gulletje (de wijting begint nu opeens op te komen) 20:18 uur weer een doublet maatse wijting. 20:18 

uur weer een triplet, een maatse wijting, een ondermaatse en een bot. 20:37 uur weer een triplet, een 

bot, een gulletje en een zeebaarsje. En het is lekker vissen zo, op het strand, er zit duidelijk veel vis. 

20:56 uur een bot. 21:07 uur een maatse gul, 21:29 uur een bot. En inmidddels verlaat Martin het 

strand ik krijg nog 2 mooie gullen erbij van hem (waarvoor nogmaals dank) en rond 21:35 uur krijg ik 

een bijzonder zware draai op de 5 meter stok met nylon, voorzichtig probeer ik hem binnen te draaien, 

maar vrees dat ik het niet ga redden en dat klopt m'n nylon van 22\100 mm knapt, jammer. Hierna 

begin ik de hengel op te ruimen en als ik hem uit elkaar aan het halen ben zie ik opeens heftige 

aanbeten op m'n 4,5 meter stok, de hengel wordt bijna uit de standaard gerukt, mooi denk ik, de 6e 

maatse gul komt eraan. Weer een leuke, maar wel erg wit van kleur, zal wel een speling van de natuur 

zijn. Ik sla er verder geen acht op en gooi hem bij de andere vissen in de koelbox, ruim m'n spullen op 

en ga naar huis. Wat erg moeizaam gaat met de goed gevulde loodtas en vis bij elkaar, een stukje 

lopen ff neerzetten om bij te komen en dan weer verder. Thuis gekomen begin ik de vissen schoon te 

maken en het valt me opeens op dat het een hele andere vissoort is, geen kindraad, en het hele lijf van 

de vis is veel soepeler. Leuk een nieuw pr voor mij. Ff zitten neuzen op sportvisserij nederland en 

zitten twijfelen of het een pollak of een koolvis is. Ikzelf vermoed een pollak, maar een koolvis is ook 

welkom. Wat toch wel een bijzondere vangst is naar mijn idee en tevens met ongeveer 39,5 cm een 

nieuw Eurovissers record (als het een pollak is teminste). En dat maakt deze dag dan weer bijzonder 

geslaagd! Uiteindelijk blijkt het een koolvis te zijn, 2 cm onder het "Eurovissers" record, maar ik ben 

er net zo blij mee ;- ) 

  

 



  

 

 

Totaal vang ik deze sessie 27 vissen, waarvan 5 maatse gullen (van 35 cm ~  47 cm), 1 koolvis, 4 

maatse wijtingen, 5 botten en wat kleiner spul (dat weer zwemt en de botten ook ;-) 

En alvast bedankt voor het toekennnen van de waardebon, ik zie hem wel tegemoed komen. 

Vis greetz, 



Willem#1168 

  

Hier weer eens een berichtje uit Apeldoorn.  (zondag 7-11-2010) samen met mijn zwager Hans naar 

het Beerkanaal geweest , de 1e ‘wintersessie’. Pieren gehaald in  Maassluis (wat is het toch mooi dat je 

daar tot 10.00 op zondagochtend aas kunt halen, anders was het vissen voor ons uit A’doorn op 

zondag erg lastig zo niet onmogelijk). We hebben gestaan in het 1e stuk vh kanaal (ingang 

Hartelkanaal) en dan zoveel mogelijk naar het hek. HW +/_ 15.05u, wind NO 3 a 4 bf en de 1e paar 

uur lichte regen. Het zou redelijk mooi weer worden dus had niet de juiste kleding (lees regenkleding) 

en heb toen  een gewone (redelijk grote) paraplui, die toch altijd in de oldtimer Mercedes ligt, op een 

3poot steun gemaakt en als VISparaplui gebruikt. 1e worp om 10.45u met 1 bezemafhoudertje en een 

kort haaklijntje. Was ook meteen vis, en ook de 2e worp en ook de 3e worp (wijting). Ze waren alleen 

te klein om mee te nemen. Richting het hoge water werden de beten minder. Ná het hoge water een 

hengel bijgezet met een lange wapperlijn om te kijken of er dicht tegen de bodem wellicht iets groters 

zwemt. Ook nog met een licht hengeltje met een bougie als loodgewicht dichterbij gevist maar het 

mocht allemaal niet baten. Over het algemeen was de vis erg klein (tussen de 15 en 20cm met een 

enkele uitschieter naar boven. We hebben gestaan tot 17.30u, toen was het aas op. De haken waren 

elke 5 a 7 min(!) schoon leeg. Uiteindelijke vangst: mijn zwager had er 17, 1 maatse schar (mee voor 

de pan), een paar kleine bolkjes en de rest wijting waarvan 1 groot genoeg voor de pan. Ik had er 16, 1 

botje, 1 soort grondeltje (10 cm), een paar bolkjes en de rest wijting waarvan 2 groot genoeg voor de 

pan. Van mijn buurman(luste geen vis) kreeg ik nog een zeebaars (45cm) die vanavond heerlijk heeft 

gesmaakt. Die buurman had vanaf 07.15u gestaan (1e uren in de stromende regen) en ook alleen maar 

klein spul gevangen op die ene zeebaars na dan. 

Hopelijk komen de grotere wijtingen zeer binnenkort. Volgende keer maar eens het strand bij HVH 

proberen. 

  

Gr. 

Rik 

  

Afgelopen Zaterdag 6/11 was het dan zover. 

http://www.hengelhuismaassluis.nl/


 

De eerste Gullensessie van het seizoen. Ik had met Tom Damen # 1187 afgesproken op de Pier van 

HvH, Maurice een vismaat van ons kwam later. De wind zou uit de noordwestenhoek komen. Dus 

prima plek voor een debuut. Helaas is de wind bijna heel de dag west geweest maar dat mocht de pret 

niet drukken. Om half drie 's middags zou het HW zijn dus maar om een uurtje of tien richting de 

pier.Tom # 1187 had zijn hengels al in stelling gebracht. Ver gooien was moeilijk met wind van de 

zijkant. Naast ons stond een man die zich wel heel opvallend gedroeg. Liep te ijsberen, zat ons vaak 

aan te kijken van een afstand van 20 meter en had een soort van bijna bivakmuts op. Ik wilde bijna 

Stipo # 97 gaan waarschuwen. Maar na een kwartier gaf hij zijn identiteit prijs. Het was Bert # 168. 

Tja....de gullen willen nog niet echt dit seizoen dus je moet jezelf als gullenmepper schuil houden 

anders willen ze niet bijten. Als Tom en ik dit hadden geweten, hadden we een boerka aangetrokken. 

Dat het moeilijk ging bleek wel. Alleen Tom # 1187 wist een mooie maatse gul te haken. Voor de rest 

hadden we wel dikke schar, mooie wijting en zo nu en dan een steenbolk. Gericht vissen op deze 

soorten is dus zeker de moeite waard want ze zitten er volop. Voor de rest was het weer lachen gieren 

en brullen op de pier. Waaronder hondjes die tegen je spullen aan pissen, mensen die zich afvragen 

wat er leuk aan vissen is waardoor zij weer de vraag krijgen wat er dan zo leuk is aan wandelen op de 

pier en af en toe een mooie dame die voorbij kwam. 

 Zondag 7/11 hebben Tom # 1187 en ondergetekende het opnieuw geprobeerd. Nu op een plek verder 

landinwaarts. We wilden het eerst proberen in Maassluis bij het havenhoofd. Maar toen we daar 

aankwamen leek het wel diergaarde Blijdorp.....gratis???En als je dan ook nog ziet dat sommige 

vissers daar zitten met karpermolens dan zakt bij mij de broek van mijn .... ! Dan maar richting de 

oude vertrouwde 'Zweedse Geul'. Ook hier weer mooie wijting en zelfs SCHAR!!! Het werd zelfs nog 

gekker toen we een zeehond zagen zwemmen en dat zover landinwaarts. Tom # 1187 heeft 2 gullen 

verspeeld en een mooie gevangen . Ik had vandaag meer geluk met 2 dikkerds. Dus eindelijk gul dit 

seizoen. Toch wel een mooie stek. Alleen je hebt echt een snelindraaiende molen nodig op deze plek 

en niet te vergeten een stevige hengel. Al met al een heerlijk visweekend gehad en veel gelachen. Toch 

heerlijk langs de waterkant en dan zeker wanneer het stil is en je de vogels op de achtergrond hoort 

spreken. 



  

 

Groetjes, 

Damian # 954 

  



  

Maandag 8 november om 10:30 uur aas wezen halen en daarna richting het beerkanaal gereden. Het 

weer zat mee, weinig wind en droog. Om 11:25 lag de eerste hengel erin, met 2 dikkke pieren eraan. 

Hierna ook gelijk de 2e hengel erin gegooit, met 1 haak meshelften. De eerste 2 gooien waren meteen 

raak, 2 ondermaatse wijtingen. In de loop van de middag nam de wind toe. Hierna nog een paar flinke 

scharren voor de kant verloren, al met al geen bijzondere vang dag. 

Groet, Dominic Verschoor  Schiedam 

  

Hallo, 

  

Zaterdag 6 november zijn wij weer eens gaan vissen in de waterweg. De vooruitzichten voor het weer 

waren niet best maar wij wilde het toch weer eens proberen. Begonnen bij de DSM en bij elke inworp 

was er wel iets te repareren of alles was weg. Het was voor ons de tweede keer dat we aan die kant 

viste dus wij wisten niet goed wat de stekken waren. Besloten te verkassen richting Maassluis. Daar 

zat nagenoeg alles vol met vissers en aangezien wij niet zo van drukte houden besloten we dan toch 

maar weer richting de landtong te gaan waar wij wel vaker zitten. Om een uur of 6 daar begonnen tot 

zondagochtend 5 uur. Toen waren we wel zo nat en koud dat we er de brui aan gegeven hebben. In 

totaal 4 botjes gevangen dus dat deed er ook geen goed aan. Volgende keer beter. 

  

Groeten uit Wijchen, Erik en Wim. 

  

Een weergaloze visavond met de jongens 

 



  

Overal en nergens zoeken we tegenwoordig een plekje om te vissen in de Europoort. Er is immers een 

heel stuk afgesloten. Zaterdagavond 6 november bij invallende duisternis zochten we onze toevlucht 

aan het beerkanaal. M´n oudste zoon Robin wilde de frustratie van een zware tentamenweek van zich 

afwerpen. Vismaat Laurens was ook van de partij om mee te werpen. De laatste keren waren onze 

vangsten nogal wisselend. Daarom maar geen hooggespannen verwachtingen. Bovendien lag er een 

forse weersverandering in het verschiet. Van noordwest naar noordoost en gevoelig kouder. Geen best 

vooruitzicht. Ook was het laag water met nauwelijks stroming. 

Terwijl ik nog aan het optuigen was kregen de jongens zowaar de ene aanbeet na de andere. Dacht 

eerst nog dat ze me in de maling namen. Het leek net alsof de kinderkamer van de amazonehaven was 

leeggelopen. De ene na de andere kleine wijting en soms wat grovere steenbolk werden door de 

jongens gevangen. Grote pret natuurlijk. Mijn eerste worp haakte meteen een stevige vis. Maar liep 

snel vast tussen de stenen. “Pa … sneller draaien”  werd mij toegeroepen. Terwijl de jongens al 

dubbele cijfers stonden te vangen ging ik aan voor m’n tweede worp. Kennelijk een iets te oude 

paternoster genomen. Want boven onze hoofden knalde het hele zaakje uit elkaar. 

Het lood vloog tegen het nabijgelegen hekwerk en stukjes van de Paternoster lagen daar in de buurt. 

Een paternostercrash. Gelukkig voor pa was het donker waardoor de blunder nog uit het zicht bleef. 

De loze lijn met nog een stukje wartel trok vervolgens de hengel van Robin bijna uit de steun. Hij 

dacht even de aanbeet van z´n leven te zien. 

“Bedankt pa!” De jongens lagen desondanks in een deuk. M’n derde worp ging tientallen meters naar 

rechts en slechts drie meter uit de kant. Natuurlijk muurvast tussen de stenen. “Hoe krijgt hij het voor 

elkaar” zag je de jongens denken. Een pijnlijke elleboog kreeg daarom maar de schuld. Gelukkig nam 

Robin het inwerpen van me over. Kleine jongens worden groot. Want een paar jaar geleden moest ik 

voor ze ingooien. Met af en toe een licht buitje en nauwelijks wind stonden we lekker onze visjes te 

vangen. En ze mochten meteen weer zwemmen. Voor twaalven was het gedaan met ons aas. Nog nooit 

eerder gebeurd dat we zo snel door het aas heen waren. Ik had nog een heel oud zakje met namaak aas. 

Ooit eens gratis gekregen. Een perfect moment om te zien of dat aas werkelijk zou werken. Het leek 

op een kruising van zager en pier en rook naar powerbait. Iets minder heftig weliswaar, maar ook 

daarop kregen we aanbeten. Toch kreeg Laurens hierop wel de aanbeet van zijn leven. De hengel 

stond meteen enorm krom. Het was alle hands aan dek. De grote vis koerste ver weg van links naar 

rechts door het water. Dit had Laurens nooit eerder meegemaakt. De hengel kraakte tot in het handvat. 

Uiteindelijk kwam het gevaarte richting de stenen. Robin roldebolde al over de stenen om desnoods de 

vis tegemoet te springen. Met nog slechts een paar meter te gaan schiet de haak los. Twee vreselijk 

balende jongens achterlatend. “Kan je nog beter vastzitten, want dat is minder balen” dacht ik bij 

mijzelf. Inmiddels begon het gestaag steeds harder te regen en besloten we er maar een eind aan te 

maken. De jongens hadden eindelijk weer eens een top visavond beleefd. En waren vastbesloten om 

die kanjer nog eens op te zoeken. 



    

Groeten van Paul, Robin en Laurens 

  

Zaterdag 6 november voor mijn tweede gul sessie dit jaar naar de Waterweg getogen. 's Morgens om 

09.00 thuis vertrokken en na 15 minuten op de parkeerplaat bij de stek aangkomen. De wind uit het 

westen was behoorlijk stevig en stond dwars op het water, jammer want ik had gehoopt dat ik hem 

schuin in de rug zou hebben. Snel mijn spullen gepakt en naar mijn favoriete plek gegaan. Al gauw dat 

ik op de stek was aangekomen kwam er en ander vissen naast me staan, deze vriendelijk begroet. Rond 

een uur of 10:00 kwam zijn maatje en ik hoorde een bekende stem dus even polshoogte wezen nemen 

en bleek het Damian te zijn die samen met Ton Damen en Maurice had afgeproken, erg gezellig zo'n 

kleine eurovissers gulmeeting. Om 09.30 had ik mijn eerste hengel opgetuigt en om 09.45 gingen de 

eerste pieren richting de horizon, gevist met een kleine gulhaak (ben slecht in maten en de verpakking 

ben ik kwijt) en een wapperlijntje van 80a 90 cm. De krabben waren vrij aktief dus op tijd gevist en 

ongeveer elk kwartier de hengel binnengehaald. De eerste inworp leverde geen vis daarna volgde al 

snel een steenbolkje, een wijting en een scharretje. Dit ging zo door tot 13:00 uur, ruim een uur voor 

het hoge water om 14.20 uur toen was het afgelopen met de vis. Rond deze tijd had ik ook mijn 

tweede hengel er bij gezet ook met een wapperlijn, maar dan beaast met mesheften. Tussen twee uur 

voor en twee uur na het hoge water zou vriendje gullemans zich toch moeten melden, maar niets was 

minder waar. Gelukkig viel rond deze tijd de wind ook weg en kwam het zonnetje door, dit maakte het 

zeer aangenaam om langs het water te verpozen. Om 16:00 ving ik weer een grote schar en op mijn 

laatste aasverversing om 16:15 melde zich ook nog een mooie schar. Totaal heb ik 5 mooie scharren 

gevangen, een zelfde aantal maatse wijtingen en een paar kleinere vissen dit allemaal weer terug naar 

hun moeder zijn hieronder ook een gulletje van 15 cm, dit was mijn eerste van de jaar maar niet het 

formaat waar ik voor gekomen was. Dus de teller staat nog op nul! Om 16:30 opgeruimd en naar huis 

getogen na een heerlijke visdag. Volgende week nog maar eens proberen of ik er een kan 

 vangen. Gr Bert #168 

  



Dinsdag 2 november  

 

Samen met vismaatje Kees naar de Maasvlakte getogen. De boottrip voor de kust ging vanwege de 

harde wind niet door. Het zal eens wel doorgaan.....Maar het kriebelde toch dus alsnog naar onze 

favoriete plek dan maar aan de kant. Rond 4 uur gingen de eerste lijnen het water in. Ik viste in het 

begin met een lange dwarellijn op de bodem en een dwarrellijn onder de dobber. Maar er was geen 

zeebaars te bekennen. Toen het eenmaal goed donker was, rond een uur of half zeven kreeg  Kees een 

mooie beet op zijn zeebaarsstok.. zeebaars??maar helaas was de vis niet gehaakt. Ik had als aas zowel 

zagers als mesheften meegenomen. De dobber werd vervangen voor een twee haakse paternoster en 

daar ging ik gelijk wijting mee vangen. Wat opviel is dat de wijting voornamelijk beet in de mesheften 

en minder in de zager. Er waren ook mooie exempleren tussen, zelfs eentje van 31 cm! Aan  het eind 

van de trip hadden we ca. een tiental wijtingen op het droge. We hadden gerekend op een paar mooie 

najaarsbaarzen maar waarschijnlijk zaten we op de verkeerde plek. Om half 8 alles opgeruimd en 

huiswaarts gekeerd met een maaltje wijting. Volgende vistrip waarschijnlijk pas 20 november as. Dan 

vissen Kees en ik mee met de "Memorial Linda Delvaux Cup 2010". We kijken er nu al naar uit en 

hopen weer op een mooie vangst onder hopelijk betere weesrsomstandigheden dan vorig jaar. 

Tot ziens aan de waterkant. 

 

Groeten Jan 

 

  

Hallo vis vrienden, 

Na de wedstrijd ga ik gelijk door naar het strand van Ter Heijde, in de hoop een aantal mooie 

wijtingen te vangen, de wind zakt naar zo'n 2 bft en er staat weinig branding, temperatuur 5°C, lw 

HvH 13:55 uur, hw 21:15 uur.Om 18:00 uur gaat de 1e hengel erin, hoofdlijn gevlochtenlijn 10\100 

mm, onderlijn wapperlijntjes, gevuld met een piertje of een piertje\slikje, lood 125 of 150 gram 

ongeankerd. Om 18:26 uur de eerste wijting tikken, een mooie maatse. Na 40 minuten zet ik m'n 2e 

hengel erbij, er staat weinig wind en stroming, ideaal voor de feeder, hooflijn nylon 20\100 mm, 

onderlijnwapperlijntjes, ditto aas, ditto lood. 18:44 uur volgt de 2e, 18:50 uur de 3e en 19:02 uur de 

4e. Als het water op begint te komen worden de aanbeten minder en het valt eigenlijk een beetje tegen 

afentoe een wijtingkje maar geen enkele keer een doublet laat staan een triplet.Om 19:31 uur een bot, 

19:42 uur een wijtingkje. Met 1 hengel schakel ik over op afhoudertjes, daar scoor ik nog een gulletje 

mee. 20:37 uur komt de schar in beeld, het visje heeft allemaal vreemde vlekken voor en achter, dus 

die zet ik terug. Om 21:30 uur volgt er een schar van 30 cm, die er heel wat beter uitziet dus die gaat 

mee voor de pan. 22:12 uur volgt er nog een ondermaats wijtingkje en enigzins vermoeid begin ik om 

22:15 uur op te ruimen, de avonden van doubletten en tripletten wijtingen moeten nog komen denk ik. 

Bij het binnen draaien van de laatste hengel zit er nog een wijtinkje aan. Reinart (de vos) zit al te 

loeren, maar hij is te laat ik ga naar huis. Totaal vang ik deze sessie 11 vissen, 7 wijtingen waarvan 2 

maats, 1 bot, 1 gulletje en 2 scharren. 



 

  

Vis greetz, 

Willem 

  

  

hey hallo zondag ochtend 1-11 vroeg uit de veren om de gul te belagen de eerste anderhalf uur was het 

niks eerst ving ik een steenbolkje en een kleine wijting na een half uur ging het lekker, ving vlak 

achter elkaar 2 maatse wijtingen en 4 mooie gullen waarvan de 2 wijtingen  en een gul mee genomen 

voor de pan de rest zwemt weer ondanks het slecht weer lekker gevangen.heb gevist in de 

waterweg  ter hoogte van maassluis. volgende week weer proberen. 

  

groetjes de gullemepper. 

  

(leon) 

  

Hallo medevissers, 

helaas geen foto's , maar leuke vangstmeldingen vanaf de waterweg rondom Vlaardingen en Maassluis 

De laatste 3 weken diverse keren op pad geweest, meest over het afgaande water heen, en iedere keer 

wel leuk gevangen, een paar Gullen, veel Wijting, knoerten van Botten en af en toe nog een Tongetje 



Maar dat is niet de reden dat ik dit stukje inzend, wél het feit dat ik afgelopen Zondag even bij een 

vriend ga kijken die bij het havenhoofd van Maassluis stond te vissen Ik parkeer mijn auto daar, stap 

uit...en kijk tegen een bergje Wijtingkopjes aan die me glazig aanstaren nét over het hekje van de 

parkeerplaats!!! 2 meter ernaast staat een afvalbak...10 meter ervoor ligt de waterweg!! Reden om je af 

te vragen welke ONGELOFELIJKE hersenlozen hier hebben gestaan, ik heb een vermoeden, was er 

de avond ervoor, maar goed, ik ben géén recherche en kan slechts hopen dat ze dit stukje lezen Als we 

zo doorgaan staat er binnenkort een bord "verboden te vissen" op weer een van de weinige stekken die 

ons nog resten in de europoort 

  

Het is doodsimpel, neem een zakje mee voor je vuil, gooi visresten terug in het water, en doe niet of je 

thuis in je zwijnenstal zit!! 

  

Met vriendelijke groet 

  

Boze eurovisser, Arno Koman 

  

Hallo, 

 

zaterdag 30 oktober goed 2 uurtjes gevist bij Maassluis met afgaand water. Het is nog niet wild, slecht 

1 gulletje van 45 cm en een maats wijtinkje gevangen. 

 

Groet, 

 

Gerard #505 

  

Zaterdagochtend 30 oktober vroeg uit de veren want we zouden eindelijk weer eens aan de kust gaan 

vissen en wel aan het Zuiderhavenhoofd van Scheveningen. We waren om iets over half 6  in 

Scheveningen. Hier hadden we 150 zeepieren de man gehaald, wat achteraf te veel was. Maar goed, 

we zouden er ook een hele lange dag van maken. En je weet ook niet of er veel krab zit... Die zat er 

niet, en we kregen regelmatig beet op onze hengels. Marcel viste met zijn strandhengels van Shimano 

(Beastmaster Surf 4.25) met Shimano Ultegra molen XTA en XSA, Jos viste met een Spro Fast 

Forward hengel en met een feederhengel. Hij ging dichtbij de kant proberen met een rolloodje. Dit 

bleek achteraf een goede keus te zijn. Hij ving meteen een steenbolk, gevolgd door een paling! Later 

ging Marcel ook vangen en hij ving een doublet met steenbolk en bot.  We hebben uiteindelijk redelijk 

gevangen. 1 paling, 1 wijting, 2 bot, 2 tong en meerdere steenbolken. We zijn toch eerder gestopt dan 

we gedacht hadden omdat de beet eruit ging en er ook veel materiaal verspeeld werd. Al met al toch 

een topdag gehad! Dit mocht ook wel eens na ons weekend in september toen er zeer slecht gevangen 

werd. 

Draai ze eruit! 

Groeten van Marcel en Jos uit Amersfoort 

  

Ben wezen vissen, op de waterweg, dinsdagnacht,26-10  Aardig koud regen en wind,, Heb niet lang 

gevist, 1,5 uur,, kreeg telefoon iets belangrijkers,Toch 2 mooie gullen gevangen,op laag water, als je 



maar ver genoeg gooit, ik gooi ongeveer 150 meter, Kreeg gewoon mooie tikken, achterelkaar, en ja 

het zijn zeker niet de kleinste, 

Hierbij de foto 

 

 

Sashi uit denhaag 

 

 

Beste medevissers 

  

Gistermiddag weer eens naar de Amazonehaven  gereden om te proberen om een aantal visjes te 

vangen.  Ter plaatse zag ik dat alles  drastisch veranderd is. Ik denk dat het nog een kwestie van een 

paar weken is en dat dan het vissen aldaar gedaan  is. Het oude bestaande pad is helemaal weg en  er is 

een diepe geul gegraven. Via die kant kun je er niet meer komen.  Momenteel kun je nog wel tijdelijk 

aan het begin van de haven komen door via een noodpad(brug) op het nieuw aangelegde(parkeer??) 

terrein te komen. Echter dat zal vermoedelijk binnenkort ook wel niet meer mogelijk zijn . (Weet 

overigens iemand waar dit terrein voor gaat dienen?)   Nu de visserij . Dat was helaas ook niet veel 

bijzonders.  Het was krabben, krabben en nog eens krabben wat de klok sloeg. Ik heb vanaf 16:00 tot 

21:00 met één hengel gevist met als zeepieren. Het resultaat was 1 mooie bot van ong. 30 cm en verder 

nog 6  smurfenwijtinkjes van een centimetertje of 12. Zelfs de daar meestal vele 

aanwezige  steenbolken lieten het afweten . Maar het positieve  was dat het heerlijk weer was om daar 

aan de waterkant te staan.Echter jammer dat er binnenkort weer een comfortabele stek niet meer 

bevisbaar is. 

  

Grt 

  



Wout 

  

  

Hallo vis vrienden, 

 

Vandaag 25-10 ga ik het overgebleven aas opmaken op het strand van Ter Heijde en ik koop er nog 50 

pieren bij in de hoop dat de wijting er al zit. De pieren beginnen in deze periode wat minder te worden 

van kwaliteit, ze worden rood en vormen zaad, de z.g.n. zaadpieren maar hopelijk is er nog een visje 

mee te vangen. Er staat een n-wind van 4 bft, temperatuur 8 °C, een lekker zonnetje, hw HvH 16:57 

uur, lw 22:06 uur en er staat een behoorlijke branding. Om 16:15 uur gaat de 1e hengel erin, 

gevlochten lijn 10\100 mm, onderlijn wapperlijntjes, haakje 8, gevuld met een pier\slikje, lood 175 

gram ongeankerd, maar dat loopt al gauw het strand op en ik schakel over op 170 gram geankerd.Veel 

verwacht ik er nog niet van, hooguit 1 of 2 botjes, want overdag zijn de vangsten nog niet 

overweldigend, maar het zonnetje is lekker en op het strand heb je even het gevoel er tussen uit te zijn. 

17:38 uur zie ik een paar tikjes en ik draai een leuk botje het strand op. Om 18:00 uur zet ik m'n 2e 

hengel erbij, hoofdlijn 22\100 mm nylon, onderlijn wapperlijntjes haakje 6, ditto lood, ditto aas. 

Normaal gesproken vis ik de laatste tijd met onderlijntjes gemaakt met 2-way beads kraaltjes waarbij 

de haaklijn 2 kanten kan opschuiven, nu zit ik me af te vragen of dat wel zo verstandig is. Want stel 

nou dat de stroming zo heftig is dat de haaklijn de andere kant opschuift en het aas tegen de hoofdlijn 

drukt, lijkt me moeilijker voor de vis om het aas te pakken. Dus heb ik weer een onderlijntje 

gemaakt  met crimpswivels zodat de haaklijn vast zit aan een oogje, dan blijft je aas in iedergeval 

wapperen. Rond 20:00 uur als het al aardig donker is krijg ik een leuke aanbeet, als ik door de 

branding een rondvis zie aankomen denk ik, ha wijting! Maar nee, toch wel behoorlijk groot voor 

wijting. Als ik hem op het strand heb kijk ik even verbaasd, het is een maatse gul aan haakje f31\8 

gevangen. 



  

Een uur later komt die wijting er dan toch aan, een mooie maatse ook nog. Jammergenoeg blijft het bij 

1, ze zitten er in iedergeval en het kan met de dag alleen nog maar beter worden. 21:24 uur volgt er 

nog een bot en 21:42 uur een mini gulletje (tor). 

  

Om 22:00 uur begin ik op te ruimen. Nog even en dan is het weer leuk vissen vanaf het strand in de 

avond ;-) 

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

  

  



  

Naar aanleiding van zoveel goede berichten gisteren 20-10 maar weer eens zelf uit gegaan op vriendje 

gul. De Waterweg is lang dus eerst maar eens even rondgekeken. Om 11.00 begonnen met puik aas 

van Rinus. De eerste kleine wijtingen kwamen al snel binnen en tegen hoog begon de gul. Einde hoog 

stond de teller op 7 maatse gullen en 8 maatse wijtingen. Ook bij afgaand water bleef gul en wijting 

hun best doen. Wel verder uit de kant maar drie mooie gullen kwamen toch nog op de kant, waarvan 1 

terug vanwege wel erg veel vreemde plekken. Na achten maar eens naar huis gegaan. Een fantastische 

soms wat regenachtige dag met 10 maatse gullen (kleinste 42 en grootste 52) en zo'n 8 mooie 

wijtingen. 

  

Pierre den Hartog 

  

  

Op maandag 18-10-10 waren we na de positieve vangstberichten van plan naar de waterweg te gaan. 

Eerst pieren gehaald en geïnvesteerd in een mooie Coleman lamp bij Hengelsport Eagle.Het zou rond 

1 uur hoog water zijn, en we wilden met het opkomende getij vissen. Om 22:00 uur lagen er 2 hengels 

in het water. De aanbeten waren bijna niet te zien door de harde wind. Rond 23:00 uur lagen er een 

wijting van 38 cm en een schar van 35 cm op de kant. Dit beloofde wat!! Maar helaas bleef het hierbij. 

Nog wel een mooie aanbeet en een zwaar tegenstribbelende vis aan de lijn gehad, maar deze wist 

zichzelf helaas los te krijgen. Om 02:00 ingepakt en terug naar huis gereden. Binnenkort nog maar een 

keer proberen. 

Groeten Jeroen #1233 en René #1232 

  

  

Hallo vis vrienden, 

Vandaag 18-10 ga ik een gedeelte van het overgebleven aas opmaken bij de sluizen van Ijmuiden. Er 

staat een harde zw wind van 6 bft, tempertuur 9°C, af en toe een regenbui, hw Ijmuiden 13:55 uur, lw 

21:14 uur. Als ik aankom staan er al een paar vissers met een spinhengeltje te vissen op bliekjes, als 

aas voor de zeebaars. Regelmatig halen ze er een paar naar boven, een goed teken zo te zien. Om 

13:45 uur gaat de eerste hengel erin, gevlochtenlijn 10\100 mm, onderlijn wapperlijntjes, haakje 6, 

gevuld met een piertje\slikje, lood 150 gram piramide lood. Na 5 minuten krijg ik een mooie aanbeet, 

een aantal diepe doorbuigers en dan houd het op. Bij het binnen draaien blijkt de bovenste haaklijn 

eraf te zijn. Jammer. Na een uur zet ik m'n tweede hengel erbij en na 20 minuten herhaald zich 

hetzelfde ritueel, diepe doorbuigers en dan niets meer, dit keer zit er nog 15 cm haaklijn aan.Vreemd 

genoeg krijg ik geen enkele aanbeet van bot of  kleine wijting, zelfs de steenbolken laten het 

afweten. Alleen verlies ik een paar haken aan krab. Door de harde wind (pal op het gezicht) waaien 

regelmatig m'n spullen weg en moet ik "benen maken" om ze terug te halen. Om 17:30 uur heb ik 

genoeg frisse lucht gesnoven en half doorweekt ruim ik m'n spullen op en ga naar huis. Aanstaande 

zaterdag 23 oktober 2010 de volgende NFB strand wedstrijd in Castricum, hoop dat het dan beter gaat. 



 

Vis greetz, 

Willem#1168   

  

  

zondag 17 ocktober met mijn zwager wezen vissen op de waterweg. om de gul tebelagen maar dat 

lukte nog niet. om 3 uur kwamen we aan en hadden helaas het tij tegen, 

maar  een lekker zonnetje dat maakte het nog goed. uiteindelijk toch ook nog wat gevangen. mijn 

zwagen had 2 botten en een tong van 37cm. ik zelf had 4 botten en twee grondeltjes. we zijn rond 

23.00 gestopt,wat me op viel dat er niet veel vissers waren. 

  

afz marcel 

  

  

Zaterdag avond 16 oktober voor het eerst dit seizoen naar de waterweg getogen voor een gul sessie. 

Gesterkt door de vangstberichten maar enigzinds gereserveerd door het dode tij op zondag ben ik rond 

19.30 thuis vertrokken naar de stek, het zou om 23:00 hoog zijn. Na het afgooien van mijn eerste 

onderlijn weer een nieuwe te hebben geknoop lag om 20:45 de eerste lijn in het water. Na regelmatig 

een behoorlijke tik te hebben gezien na 15 minuten opgehaald, en jawel er zat een hele grote steenbolk 

aan van wel 15cm! Om 21.30 volgde een scharretje en tussen 22:00 en 23:00 het ik een paar mooie 

aanbeten gehad, ook voelde ik vis bonken maar na een slag of 10 op de molen was de vis er af. 

Volgens mijn buurman kwam dat omdat de vis bij weinig stroming niet goed haakt. Op de top van het 

hoge water ving ik nog een bot van 36 cm. Na het hoge water heb ik nog een uurtje doorgevist, helaas 



geen aanbeet meer gehad en alleen aas mogen verversen. Gevist met mesheften en een dwarrelijn van 

zo'n 70 cm. Al met al viel de vanst wat tegen, toch een leuke avond gehad. 

 Bert#168 

  

  

zaterdagavond 16-10 wezen vissen in de europoort velbeet maar veel klein spul ongeveer 20 bolken 

,twee weiting, drie gulletjes 30 cm al met al een hele lekkere avond. 

  

gr rene dobber 

  

  

  

16/10/2010 om 7 uur s ochtens,, weer wezen vissen bij de DSM , aan de waterweg. Samen met me 

broer Shailendra het was lekker weer af en toe paar buien we hebben veel aanbeten gehad en veel vis 

verspeeld  vooral door de hevige stroming toch heb ik een Zeebaars eruit gehaald en een gul me broer 

die had 2 wijtingen, en een tong en 2 gullen zijn fotos die komen nog we hadden van 7 uur in de 

ochtend tot 10 uur gevist was wel weer leuk om wat te gevangen te hebben 

  

  

Groetjes uit Denhaag Sashi en Shailendra.. 

  

  

  



Donderdag 14 oktober  om 11 uur met ons tweeën   vanuit het land van maas en 

waal  richting maassluis,even wat zagers en pieren gehaald ,Rond 2 uur aan de nieuwe waterweg  aan 

de noorden kant gebleven,ongeveer 300 meter van het pontje richting zee. Bijna geen wind , het was 

nog een uurtje afgaand tij, er waren nog meer vissers, maar niemand kon vissen vanwege de harde 

stroming,maar langzaam werd de stroming minderen tegen drie uur konden we aan het vissen De 

berichten waren goed er werd behoorlijk vis gevangen dus we hadden er zin in,bij mijn eerste worp 

een paar mooie tikken En jawel hangen een tong van 35 cm ,dat begint goed,volgende worp, net liggen 

flinke klappen op mijn top en jawel Een kabeljauw van 55 cm, mijn dag kon niet meer stuk,mijn 

collega en ik hebben constant vis gevangen,en om acht uur avonds 

Hadden wij 4 grote tongen van 30 tot 35 cm ,11 grote wijting  ongeveer 25 cm groot en 13 stuks 

schol  en bot ook van ongeveer 20 cm Heel veel vis gevangen maar ook heel veel kleine wijting ,en 

scharretjes ,scholletjes, gulletjes dit alles zwemt weer rond dus een hele mooie dag gehad 

Eindelijk  weer eens wat vis gevangen na lange tijd ,heel vaak voor niets geweest , 

  

 Duo Jan en Frans uit het land van maas en waal 

  

  

Op vier oktober kreeg ik het niet meer voor elkaar om de roep van de zee te weerstaan en sprong ik in 

de auto op weg naar het strand van Katwijk aan Zee. Op strand aangekomen voelde ik me in m'n 

element al vind ik het jammer dat het te koud is voor blote voeten, zand tussen de tenen is toch wat 

'echter'. Binnen een kwartier had ik beide hengels in het zoute liggen en kon het genieten beginnen. En 

genieten werd het. In mijn leven kan ik me niet herinneren ooit zo'n mooie zonsondergang te hebben 

meegemaakt... Lekker met zakkend water gevist dus ik hoefde me geen zorgen te maken over wat de 

zee zou gaan doen. Door alle genieten geen oog gehad voor mijn tikkende hengel en dus veel te laat 

een dikke bot op de kant van zo'n 29 cm. Verder helemaal niets. 

De fotograaf die langskwam had wel beet, zij ving mij op de gevoelige plaat en heeft later de foto 

opgestuurd. 

http://www.hengelhuismaassluis.nl/


  

Groeten en veel geluk met vissen, Kees de Mol 

  

  

Dinsdagavond12-10 vanaf 11 uur gevist in de Waterweg. Het was niet erg druk, er stond maar 1 visser 

verderop. Het weer was prachtig, helder weer en uit de wind, ik hoop dat we de komende weken nog 

meer van die nachten mogen beleven. Gevist met pieren en heel even met zagers. Na een half uur 

vissen een doorbuiger en ja hoor, een gul van 47cm, dit belooft wat! Na een tijdje weer een flinke beet, 

maar nu een duidelijke wijtingbeet. Inderdaad een wijting van een mooi formaat. Nog een mooie, ik 

denk gul, verspeeld na een behoorlijk gevecht van ons alle twee. Daarna een grote bot, deze heb ik 

weer netjes teruggezet want ik ben niet zo’n botliefhebber. Na deze bot een zager op de bovenste haak 

gezet en even daarna een flinke trilling op de top, ja hoor, weer vis, maar nu een dikke paling van 59 

cm,  deze weer netjes teruggezet om te zorgen voor meer jonkies. Dus al 4 soorten vis gevangen, 

daarna weer een flinke zwieperd op de top van mijn Bleu Metal (wat zijn het toch geweldige hengels) 

wat weer een gul van 49 cm oplevert,  of het nog niet genoeg is vang ik daarna ook nog een tong van 

34cm, die het aantal soorten op 5 brengt, toch wel leuk!  Ook komt er nog een minibot naar boven. Het 

is inmiddels 3.45 uur, ongeveer 3 uur voor hoogwater en de aanbeten worden minder. Na ruim een uur 

niets meer te hebben waargenomen toch nog een flinke bonk op de top waarna ik mijn 3e mooie gul 

kan opschrijven, deze keer eentje van 52cm. Om 5.20 uur de spullen ingepakt en naar huis gereden. 

Een hele mooie visnacht beleeft met superweer! 

  

Visgroeten, 

Frank 

  



  

  

11/10/2010 wezen vissen bij DSM gebouw  waterweg om 16:30 op opkomend water de 1 half uur was 

het stil  daarna kreeg ik een keiharde stoot op me top en ja hooor een Gul 10 minuten later weer een 

klap. helaas was hij onderweg losgeschoten kort daarna 5 minuten later weer tikken achterelkaar en ja 

hoor een grote tong tot verbazing 

25 minuten later weer tikken en was weer een tong helaas vlak aan de kant tegen een rots losgeschoten 

heb maar 2,5 uur lopen vissen en het was weer heerlijk om te weten dat gullen er weer zijn binnenkort 

weer maar proberen 

 

  



 

  

Groetjes uit den haag Sashi en Reshma 

  

  

Zaterdag de 9e maar weer eens na lange tijd ri Waterweg gereden vanuit Arnhem. Mijn vismaten 

konden niet dus maar alleen gegaan.Na aas gehaald te hebben bij Hans een plekje aan de Waterweg 

uitgezocht waar het wat dieper was. In het begin direct al een klap op mijn net ingegooide hengel 

terwijl ik nog met de andere bezig was. 

Er zat een behoorlijke vis aan dat voelde ik aan het gebonk. Vlak onder de kant viel de vis er echter af. 

Direct weer ingegooid na enige tijd wederom enkele tikken op de top. Resultaat twee mooie wijtingen. 

Gehele dag vis gevangen tot einde toe. 4 mooie maatse gullen en een 9 tal maatse wijtingen. Ook nog 

een mooie dikke bot. Na een mooie zonnige dag en een bruin verbrande kale knikker omstreeks 16.30 

terug ri Huis. Hopende dat nog vele van deze mooie dagen zullen volgen 

  

 gr John # 99 

  

  

Oké......... het voelt als een eeuw geleden dat ik gevist heb en dat ik een vangstbericht heb ingestuurd. 

Op zich kan dat kloppen, dit is de 6e keer dat ik vis sinds vorig jaar oktober (los van Noorwegen) en 

die paar keer DAT ik heb gevist was het nauwelijks het vermelden waard qua vangsten.Vandaag 

zondag 10-10-10 met mijn neef Bob gevist in het BeerkanaaL en dan op het talud tussen de 

Pistoolhaven en de Tenneseehaven.Naar mijn mening een stek bij een ieder bekend (bleek ook uit het 



feit dat het hutje mudje vol stond op een gegeven  moment). Mijn neef Bob wilde best wel eens een 

keertje mee om baars te vangen (Wie niet?), hij heeft wel vaker gevist, maar dan voornamelijk met de 

feeder  op winde en brasem. Ook is hij al een paar keer met de Eurovissers meegegaan op de wrakken 

en heeft hij wijtingen gesleurd op de Grevelingen. Hij mocht toen mee met een Titanentocht die IK 

gewonnen had en dat was maximaal tof dat dat mocht en kon. Geeft naar mijn menig weer hoe onze 

vereniging in elkaar zit !! Maar vandaag dus. Gevist van 10:30 tot 15:30 uur en de visserij was best 

moeilijk. De vis zat ver weg, en als ik zeg vis bedoel ik baars. Gevist met elk één hengel, jojo met een 

haak maat 2 met mesheften ingebonden en daarboven en sappige steekzager, beiden in topkwaliteit 

van Hengelhuis Maassluis .Hans en Joke hebben er alweer voor gezorgd dat ik samen met mijn neef 

een topdag hadden. Waren de vangsten dan zo goed ? Nee niet echt. De visserij was zwaar en de pak 

um beet 10 vissers die er stonden hadden geen vis (een enkeling daargelaten). Bob liet het ingooien 

aan mij over omdat er ver gemept moest worden. Het volzetten van de haken met aas en het 

binnendraaien was zijn pakkie an. Binnen 5 minuten bracht Bob zijn eerste zeebaars aan de kant en 

deze was 41cm en dat lijk mij niet slecht voor je eerste baars. Hij ving nog twee scharren, terwijl ik 

niet verder kwam dan 1 bot van ongeveer 15cm. Nu is dit voor mijn neef best leuk, maar ik begin 

ernstig te twijfelen aan mijn kwaliteiten als visser. Op de wrakken 17 (pardon?) gullen tegen 1 gul van 

mijn kant. Op de Grevelingen 43 maatse wijtingen tegen 16 en vandaag 3 vissen tegen 1 vis. 

  

 

  

Oké, soms is vissen een kwestie van geluk, maar dit wordt echt vervelend . 

Al met al een geweldige dag, voor Bob dan. 

Wilt u baars vangen, gebruik dan mesheften als aas en gooi zo ver als mogelijk. 

Ik wens u strakke lijnen. 

http://www.hengelhuismaassluis.nl/


  

Stipo #97 

  

  

  

Vrijdagavond - Maasvlakte 

  

Op 8 oktober weer eens met vismaatje Kees op stap naar de Maasvlakte om te trachten een paar mooie 

zeebaarzen te vangen. Op onze favoriete plek! We waren er om 19.15 uur en het was al aan het 

schemeren dus snel de hengels opgetuigd. Er stond nog een redelijk windje uit het oosten en dat is 

nooit goed voor de visvangst! Ik viste met 1 lange hengel met 3 dwarrellijntjes, en 1 feeder met 1 

lange dwarrellijn. Bij de eerste ophaal direct een mooie schar. Dat geeft de burger moed. Maar daarna 

ging het moeizamer. Wel regelmatig beet maar niet altijd vis. Maar na een uurtje ging ik wijtingen 

vangen. En wat opviel dat de wijtingen allemaal tussen de 24 - 28 cm waren! Dus niet van die 

microwijtingen. De wijtingen heb ik allemaal op een piertje gevangen zonder poespas. Bij Kees liep 

het in het begin wat moeizamer, maar aan het eind van de vissesie ving hij nog een paar mooie 

wijtingen.Vriend zeebaars of scholenbaars hebben we niet gezien. vangst: Jan: 2 botten (1 kleintje en 1 

grote) 3 mooie scharren, 6 wijtingen waarvan 4 voor de pan. Kees: 1 bot, 5 wijtingen  De 

verwachtingen waren vooraf niet hooggespannen dus hiemee zijn we best tevree. Jammer dat vriend 

zeebaars vanavond niet aanwezig was. Binnenkort nog maar eens proberen. 

Al met al een gezellige visavond 

  

Groeten Jan Overbeeke 



  

  

  

vervolg van/op  dinsdag 5 okt. 

  

  

          nû   dond. 7 okt (met ongv. zelfde getij,  maar iets minder zon en oosten-wind) van 11.00 >> 

16.00 uur gevist strekdam Rozenburg net voorbij Waterkering ên Licht-baken bij aankomst (10.30) 

waren er op de strekdam van het Licht-baken enkele vissers welke wij (bij dood-tij) zagen worstelen 

om lood & onderlijn weer terug op de kant te krijgen  zij zijn al snel  'verkast'  naar/tussen  Licht-

baken en Waterkering wij hebben - op genoemde stek - met 4 hengels gevist en geen enkel lood of 

onderlijn verspeeld ! wêl vêr werpen en bij vol inkomend tij  175 > 200 gr. klaplood met lifter 

gebruiken  bij  'onze'  visboer hadden we vroeg echt verse en fris-geurende kl.spiering en ongekookte 

garnalen gekocht en het resultaat hiermee was  3 leuke zeebaarzen en 6 platvis en nog enkele 

'postzegels'  waarom geen foto's  bij dit bericht  als je zôlang geen opzienbarende vangsten doet en de 

batterij  van je camera  in je vistas  niet oplaadt   grijp je dus mis !!  vroeger'  met de AFGA Clack  had 

je daar geen last van  maar dan moest je wel een week op de afdrukken wachten leuke visdag gehad en 

je blijft leren  ieder veel vis-plezier en -vangst gewenst !! 

  

 vr.gr.    Herman & Theo  

  

  

   ondanks het uiterst verse  zee-aas op dnsd.ochtend  middag  05-10-10  van 

laagtij  tot  ruim hoogtij  op de  Nw.Waterweg strekdam Rozenburg  t/o  'Stena-Line'  over  5 uren  (3 

hengels)  géén stootje of vis(je) gevangen  wél  veel lood en onderlijnen verspeeld zijn hier/daar  (op-

)nieuw stenen gestort ? wel heerlijke zonnige visdag  met windje in de rug gehad-  met goede 

vismaat  vr.gr.   ên veel visplezier  én  -vangst gewenst . 

  

 Herman & Theo - Schiedam    

  

  

  

Zaterdag 2 oktober gaan vissen naar de waterweg . 

Start om 16 uur stop om 2 uur Vangsten waren niet slecht. Wel de eerste 3 uur geen aanbeet 

gezien.maar daarna begong de vis wel los te komen. Vangsten van deze dag 

Bot – zeebaars – tong – en gul  Gevist met zeepieren en steek zagers Totaal gekuiste vis in kg  9 

kg  Gevist met dwarrellijntjes ongeveer een 40 cm lang.en haakje 4 

  

Groetjes bobke uit belgie 



  

  

Kan het Gekker dan GEK??? 

Afgelopen zondag, 3 oktober ben ik er toch nog even op uitgetrokken met het mooie weer. Naar de 

maasvlakte gereden en een plekje gezocht in het zonnetje. De wind was eigenlijk harder dan verwacht 

maar toch maar de pluggen tevoorschijn gepakt. Want je hoeft niet ver te gooien om een zeebaars te 

vangen. Dat bleek ook wel toen ik na 1,5 uur vissen mijn plug op 15 meter uit de kant het water uit zag 

vliegen??? Beetje vreemd, maar dit moest wel een (gemiste) aanbeet zijn, alhoewel ik het nooit eerder 

heb meegemaakt. Gelijk weer ingegooid en ik verwachte een aanbeet op dezelfde plek. Oh nee toch 

niet. BAM.....toch wel, maar dan op 3 meter uit de kant. Het beestje voelde een beetje log/ zwaar aan. 

Nam nog een run. Maar dichter bij de kant kwam de aap uit de mouw. Jawel, het was voor mij de 

allereerste keer. Het voelde een beetje raar maar het was geweldig. Eenmaal op de kant was het een 

prachtbeest van 53cm. 

Wat moet ik nog meer zeggen.................... 

  

Gegroet, Damian # 954 

  

Hallo vis vrienden, 

Vandaag ga ik vissen op een nieuwe stek voor mij, de sluizen van Ijmuiden. Het overgebleven aas van 

zaterdag gaat mee en het weer is redelijk. Een zo wind van zo'n 2 a 3 bft, zonnetje, 17 °C, afentoe een 

klein regenbuitje, hw Ijmuiden 13:35 uur, lw 21:15 uur. Er staan al wat vissers te dobberen maar zo te 

zien komt er weinig boven. Om 17:30 uur gaat de 1e hengel erin, hoofdlijn gevlochtenlijn 10\100 mm, 

onderlijn wapperlijntjes, haakje 8, gevuld met een piertje en een slikje of een zager, lood 175 gram 

ongeankerd. Gelijk na het inwerpen zie ik al de eerste zenuwachtige tikjes, het lijkt op een krab 



aanbeet, en dat is het ook. 17:46 uur staat m'n stok te stuiteren in m'n hengelsteun, ha het betere werk 

komt eraan. Na een flink getrek en gebonk op de lijn komt er een mooie zeebaars naar boven, 

 

ik vind het te "link" om hem zo naar boven te trekken op de kademuur dus dirigeer ik de vis naar de 

zijkant en boven de stenen draai ik hem in (als ie er nu nog afvalt, valt ie op de stenen en kan ik hem 

nog pakken;-) Een mooie baars van 42 cm. Na 3 kwartier zet ik m'n 2e hengel erbij, ditto hoofdlijn en 

de rest. 18:28 uur een dikke bot. 18:47 uur een steenbolk. 18:55 uur een mini gulletje (tor). 19:05 uur 

steenbolk, 19:14 uur steenbolk, 19:25 uur steenbolk, 19:34 uur doublet steenbolk. Regelmatig kom ik 

vast te zitten, maar door de gevlochten lijn langzaam naar binnen te draaien schiet ie weer los, vaak 

ben ik dan wel een haak of haaklijntje kwijt en 1x m'n complete onderlijn met lood, maar daaren tegen 

krijg ik erg heftige aanbeten op en nabij de bodem. 19:47 uur weer een bot. 20:05 uur is het weer 

tjaka! hetzelfde ritueel herhaalt zich en ditkeer is het een mooie zeebaars van 45 cm. 



 

20:29 uur steenbolk, 21:03 uur steenbolk. Om 21:15 uur begin ik op te ruimen en bij het inhalen van 

de laatste hengel zit er ook nog een steenbolk aan. Totaal vang ik deze sessie 14 vissen, 9 steenbolken, 

2 botten, 1 gulletje en 2 zeebaarsen. 

  

Vis greetz, Willem#1168 

  

  

  

Vangstbericht: 



  

Begin van de week,  werd er voor zaterdag een natte winderige dag voorspeld, zoals altijd bleek de 

werkelijkheid weer anders toen ik smorgens het raam uitkeek, snel petra uit bed gegooid en maken dat 

ik beneden kwam, zo'n ochtendhumeurtje moet je bij uit de buurt blijven :-) .Snel wat aas besteld, 

spullen ingeladen, en hup onderweg naar een kanaal in noord Holland,  Hoe verder we kwamen hoe 

meer zon er kwam, aan het water aangekomen, was er geen visser te zien, waar het anders nogal eens 

druk kan zijn, geen goed teken eigenlijk,   de hengels opgebouwd en ingegooid,  binnen een paar 

minuten melde de eerste vis zich al, een schattig bolkje..ik had mijn Hiro Super agilis, en m'n  banaan 

bij, die wilde ik echter graag testen, nou dat duurde niet lang, want binnen 5 minuten stond de top te 

rammelen, en  was mijn  nieuwe banaan ontmaagd, weer een bolk van een cm of 20. ondertussen was 

het behoorlijk warm aan het worden, daar er nagenoeg geen wind stond, en de zon volop scheen,  die 

natte winderige dag bleek dus ene pracht visdag te worden,  in het begin vingen we veel bolkjes en af 

en toe ene klein gulletje, maar later op de dag begonnen de tongetjes te bijten, helaas  allemaal klein 

spul. maar toch leuke aanbeten had je er van., ook Petra ving haar visje, en wilde even tongen met een 

tong voor de foto. Wel moeten we volgende keer opletten als we aas halen, de meegekregen zagers 

waren ongeveer van het formaat slang, en  waren veelal duimdik, en veel groter als de vis die we 

ermee vingen. al met al een lekker dagje aan het water, met 28 vissen voor mij, en 18 vissen voor 

petra. 



 

  

  

Verslag 2 Oktober 2010  Door Johan # 1207 en Petra # 1212 

  



  

Hallo vis vrienden, 

Vandaag doe ik weer mee met de jaarlijkse opruimdag van "de Eurovissers" we verzamelen omstreeks 

09:30 uur bij cafe restaurant De Veerheuvel, waar we in groepjes worden verdeeld. Dit keer zit ik in 

de groep (Paul van Swaal, Ricardo Kalle , Bram Kalle en kinderen) die het stuk van het Callandkanaal 

schoon gaan maken. We krijgen zakken en handschoenen mee en verzamelen al het zwerfvuil wat we 

tegen komen zoals plastic zakken, flessen, blikjes, karton en een condoom. Het weer is nog lekker er 

staat een zonnetje en het is droog. In het begin van de middag gaan we even terug om wat te eten en te 

drinken en als iedereen klaar is vertrekken we naar de strek dammetjes om met z'n allen te gaan 

vissen. Als aas heb ik pieren, zagers en slikken bij me. Dit keer is het geen wedstrijd je mag gaan 

zitten waar je wil, en beginnen als er klaar voor bent. Op zich wel leuk deze stek, want 9 oktober 2010 

hebben we hier weer een competitie wedstrijd, nu zegt dat niet zoveel want die dag kan het met de 

vangsten weer heel anders zijn, maar het geeft alvast een indruk.  14:00 uur gaat de feeder erin 

gevlochtenlijn 10\100 mm lood, onderlijn wapperlijntjes, haakje 10, gevuld met een piertje en een slik, 

lood 100 gram ongeankerd. Lang hoef ik niet te wachten want na 5 minuten draai ik er gelijk een 

mooie bot uit van 36 cm. Dat begint goed, maar hierna krijg ik alleen maar tikjes van krabben op de 

feeder (zitten die beesten er nog?) Ik verlies een paar haakjes en haaklijnen en daar blijft het bij. Voor 

de rest worden er hier en daar wat botjes, grondels en heel verassend houtingen gevangen. Rond 16:30 

uur ruimen we op en vertrekken we weer richting de Veerheuvel. Echt veel is het nog niet met de 

vangsten maar er zit wat vis. Voor m'n bot win ik nog een schepnet, net zoals het zoontje van Kevin 

"de Slager". Hierna krijgen we nog een tombola waar ik de 1e ronde een verlengsnoer van 15 meter 

win, hmm electrisch vissen, niet echt mijn stijl maar misschien wel vangstverhogend ;-). De 2e ronde 

win ik een busje kneedlijm (nooit van gehoord), misschien wel makkelijk als tijdens een wedstrijd je 

topoog eraf valt. De 3e ronde met de hoofdprijzen, 2 hengels een molentje en een koelbox heb ik 

niks.  En tot slot krijgt iedereen nog een goed gevulde goodiebag mee. Al met al was het weer een 

aangenaam en nuttig tijdverdrijf en je hoort vaak een hoop info van andere vissers op zo'n dag waar je 

terzijner tijd weer gebruik van kunt maken. Koos en zoon bedankt, het was weer prima geregeld. Tot 

volgend jaar! 

  

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

Gisteren 30 september wezen vissen bij de calandkanaal.  

In het begin stond er een aardig straffe windje, maar toen de avond aanbrak was het prachtig helder en 

bijna geen wind. Bij mijn eerste worp kwamen de eerste steenbolken al zich melden, en die zwemmen 



allemaal weer lekker. Na een halfuurtje toen de zon al aardig onder was zag ik in mijn ooghoek mijn 

hengel tekeer gaan, aangeslagen en het voelde goed aan, mooie bonken en ja hoor meneer baars had 

zich gemeld en een mooie van 50+. Daarna was het een tijdje stil en toen maar richting de geul 

gegooid, na 20 minuten een paar aardige tikken , en daarna zag ik mijn steeds harder tikken en ja hoor 

mijn eerste gulletje van dit jaar, ook weer een leuke vechtertje. 50+. Verdere vangsten steenbolken en 

wijtingjes. 

Vangse  Gr  Rexie 

 

 

Beste vissers 

  

Zaterdag 25 september op de pier van Hoek van Holland geweest, harde wind N-O 6, maar dat 

gooit prima zo schuin in de rug.Wel werd het hoog water (te hoog) om te vissen zonder waadpak. De 

vangsten waren 2 zeebaarzen en 3 platvis. 

  

  

Mvg, Ruud Bakker 

  

zaterdag 18 september met mijn zoontje gevist op de maasvlakte op zeebaars. Goed drie uur gevist en 

precies 10 zeebaarzen gevangen. Een baarsje van 25 cm, de overige waren tussen de 35 en 45 cm. Het 

waren goede aanbeten, van mooie dikke baarzen.  Baarzen moesten wel van ver komen, dichtbij 

vingen we niks. 

 

Groet, Gerard 505 

  

Hallo ben vandaag 17/9 wezen vissen in de Amazonehaven vanwege de wind eldershelaas was het wel 

een visdag maar geen vangdag 

Nouja wel even er lekker uit geweest 

  

gr.Dirk 



  

Zaterdagavond 11 sept. met zoonlief geprobeerd de zeebaars te belagen. 

Ogenschijnlijk hadden we niet zoveel aas. Dus nog even snel wat bolkjes vangen in de amazonehaven. 

Voor het geval dat…Doodse stilte, niemand te bekennen. Maar binnen vijf minuten werd een complete 

blik aan eurovissers opengetrokken en stonden er ineens zo´n 40 man (en vrouwen) naast ons. Een 

wedstrijd !!!Gaf voor ons als buitenstaander een leuke, gezellige en gemoedelijke indruk.Wij visten 

met een pennetje. In eerste instantie een grote bot, scholenbaars en nog meer botjes. Pas tegen het 

invallen van de duisternis was het de ene na de andere bolk. In een tempo dat we beslist in de top drie 

van de wedstrijd waren geëindigd.Nadat we in een minuutje zo’n 20 bolkjes pp hadden gevangen 

gingen we verkassen. Op naar het grotere werk.Nou en daarover kan ik kort zijn. Krabbetjes, niets 

meer en minder.Daarom maar een paar fotootjes van de eurovissers.Op zondagmiddag nog over de 

pier van Hoek van Holland gewandeld. De aanwezige vissers wisten ook niets te vangen. Een schrale 

troost. 

Maar goed, volgende keer weer een nieuwe ronde met nieuwe kansen. 

  

  

 

  

  

  

Groeten Paul en Robin. 

  



Zaterdag 11-09  ben ik samen met mijn maat naar de waterweg gereden nadat we aas in Ridderkerk 

hadden gehaald. We zijn helemaal doorgereden naar de stenen glooiing om te gaan vissen op het 

strandje voor de papegaaienbek.  Helaas kunnen we niet verder als het strandje komen dus daar onze 

spullen klaargemaakt. Erik had meteen een aardige bot te pakken dus dat beloofde wat. Na de tweede 

inworp kwam er een man ,ik denk van de bewaking, die ons vertelde dat wij daar niet mochten komen 

en dat wij en onze buurman een bekeuring zouden krijgen van de politie die zeker nog zou komen. 

Dus maar ingepakt en naar de waterweg gereden waar het al aardig druk was. Wij vonden een plaatsje 

voor de kering om 6 uur. Gevist tot Zondagochtend 9 uur. Ik had een meuntje en een bot. Erik een 

paling, 4 botten, een gulletje en twee mooie maatse tongen. Ik ving dus minder maar verspeelde des te 

meer materiaal. Wij waren van plan om het nog even bij de Shell in Pernis te proberen maar konden de 

stek niet vinden. Dit komt omdat wij nog niet zolang aan strandvissen doen en omdat wij niet uit de 

omgeving van Rotterdam komen maar uit Wijchen bij Nijmegen. Om eens iets terug te doen voor alle 

info die wij van deze site gekregen hebben gaan wij in het vervolg ook berichten plaatsen. Verder 

hoorde wij van verschillende vissers goede berichten uit de haven van Vlaardingen maar vraag mij niet 

hoe of wat want dat weet ik absoluut niet. Wij zijn pas 1 keer aan de overkant geweest en wel naar 

Monster. 

  

Groeten Erik en Wim. 

  

Zondag 5 september gaan vissen in de Europoort om te kijken of er gul te vangen was; ik heb er 4 

weten te vangen, dus ze zijn er weer.Wel erg vreemd dat je in je T-shirt met 20 graden wintervissen 

aan het vangen ben, zeker als mijn buurman 100 meter verderop een tongetje weet te vangen... 

  



 

 

  

visgroeten Eurovisser Corne#1170 

  

  

  

zaterdag 4 september samen met een maat van me naar de waterweg getogen om hopelijk wat tong 

tevangen we kwamen om 18,30 aan voor de kering was het redelijk druk 

achter de kering niet dus naast de vuurtoren de hengels te water gelaten ,helaas wind tegen maar de 

vangsten waren redelijk tenoemen twee keer een grondeltje,een harder van 60cm op een zager en tot 

slot een zeebaars van 65cm aan de kant weten tehalen toen de stroming er goed in kwam was het over 

met de pret en zijn we maar om 00.30 naar huis gereden 

  



afz marcel 

  

Hallo Eurolanders, 

  

Vanwegen het vroege laagwater 04-08 ( ca 17.00 u) en de matige strand-vangstberichten van Zeeland, 

zijn we naar de Maasvlakte getogen vanuit Limburg en wel de Nieuwe Waterweg.Het weer was 

lekker, maar toch nog een stevige wind op de kop. Om ca 17.00 u begonnen bij nagenoeg LW. Het 

viel op dat er bijna geen stroming stond, dan wel de verkeerde kant op. Dit bleef zo tot ongeveer 21.30 

u, toen kwam het water langzaam op en om 22.30 u begon het te stromen. Waarschijnlijk was dit de 

reden dat er ook bijna geen vis beet, maar de krabben des te beter, de haken waren binnen de 5 

minuten weer leeg. Ondanks het feit dat er bijna geen stroming stond hebben we toch nog met 4 

personen een 10-tal setjes verspeeld. Samen hebben we 4 visjes gevangen die allemaal weer 

zwemmen, waaronder een mooie paling. 

Om ca 23.30 ingepakt en lekker uitgewaaid weer naar Limburg. 

  

Groeten, vier van De Drie Limburgers 

 

 

Afgelopen dinsdag 31 augustus wezen vissen op zeebaars.Ik vis normaal gesproken alleen op gul en 

viste zomers eigenlijk niet af en toe met het pennetje op karper.Vorig jaar besloot ik maar is om op 

zeebaars te gaan vissen koffer met verschillende soorten kunstaas aangeschaft dobbers om met zagers 

te vissen etc etc etc.Tot op de dag van gisteren had ik maar een baars weten te vangen en tig finten. 

Aantal weken geleden heb ik een aantal rapala pluggen gekocht waaronder de walk-the-dog toen ik er 

mee viste vond ik er alleen weinig actie in zitten maar ik viste er verkeerd mee bleek later.Ik gooide en 

draaide hem als een normale plug binnen maar dat werkte niet iemand vertelde mij afgelopen dinsdag 

dat je die plug met rukjes binnen moet halen.Goed gisteren aangekomen bij de waterkant eerst met de 

dobber en zagers geprobeert na uurtje niks maar dat was normaal voor me maar wel frusterend als je al 

1,5 jaar geen baars weet te vangen.Toen maar is gaan proberen met de walk-the-dog plug eerste gooi 

korte rukjes binnen gehaald en echt 5 meter uit de kant in een keer beuk op me hengel slip gierde en 

resultaat deze baars.Ik pakte hem waarschijnlijk verkeerd beet want ik had een dikke en lange snee 

over mijn duim vandaar dat ik hem niet heb kunnen op meten. Eindelijk me eerste zeebaars na vele 

dagen en maanden gooien en van alles proberen. Als er nog mensen zijn die wat tips willen delen 

met me graag. 

  



  

  

gr ray#1070  

  

Op vrijdagavond 27 augustus 2010 van 21.00 tot 01.00 uur met vismaat Jan Overbeeke meegedaan 

aan een viswedstrijd  Deze keer is gekozen voor het strand bij Renesse (stek “Kijkduin”).Om 18.30 

uur heeft Jan mij thuis opgehaald en zijn we richting Ouddorp gereden. Eerst natuurlijk een bakkie en 

wat sterke verhalen uitwisselen. Daarna onszelf ingeschreven, het aas (prachtige kweekzagers en 

pieren) achter in de auto geladen en richting Schouwen-Duiveland afgereisd. Eenmaal op het 

parkeerterrein aan de Rampweg aangekomen, stonden er al een aantal medevissers, dus eerst handen 

geschud en wederom de nodige sterke verhalen verteld en aangehoord. Rond 20.00 uur de viskar 

volgeladen en naar de waterkant. Wel met een grote omweg, want er stond hier en daar nog behoorlijk 

wat water en we hadden ons waadpak niet meegenomen. Om 21.00 uur klonk het startschot/-toeter, 

dus –ondanks de harde wind recht op de kant- met een bloedvaart de onderlijn (lange dwarrellijnen, 

haakje 6 en een zager of pier) richting vuurtoren van Ouddorp gelanceerd. Na 5 minuten ophalen om 

te kijken of er krabben zaten. Nou, die zaten er (inclusief zeesterren)!!! Dat betekende dus een hele 

avond regelmatig aas controleren en verversen. Op zich niet erg, als er dan maar wat wordt gevangen, 

maar helaas. Vier uur lang geconcentreerd naar mijn hengeltop staan turen en geen enkel beetje 

gezien. De eindstand was dus een dikke nul!!! Jan wist nog wel twee micro-wijtingen (tussen de 10 en 

15 cm.) op de kant te krijgen, maar dat was het dan. Om 01.00 uur daarom behoorlijk teleurgesteld 

terug naar de auto gelopen en daar bleek dat de vangsten over de hele linie bedroevend waren. Enkelen 

hadden één of zelfs twee palingen gevangen en zijn daarmee zonder enige twijfel op het podium 

geëindigd. Voor de rest was het één grote loterij met enkele visjes van het formaat stekelbaars. Rond 

02.00 uur doodmoe teruggereden richting Goeree-Overflakkee. Ondanks de slechte vangsten, toch een 

heerlijke, droge en vooral héél gezellige avond gehad. En met name dat laatste is m.i. het 

allerbelangrijkste, toch …? 



  

Eef, Ineke (en niet te vergeten Sjaak Lobs!!!) bedankt voor de prima verzorgde avond, inclusief 

gehaktballetjes, worst, kaas en andere lekkernijen. 

  

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

een berichtje uit lisse. ik ben vrijdag avond 27 augustus naar het noordzeekanaal geweest, gevist van 

17uur tot 00uur.  8tongetjes waarvan maar 2   net aan de maat de andere zewmmen weer. ook nog 6 

kleine steen bolken.deze zitten nu in de maag van de kat. vraagje  waar kan ik grotere tongen 

vangen?.   

  

   groetjes arnold uit lisse 

  

Woensdag 25-08 pieren steken bij ST Maartensdijk(25 augustus) Donderdag morgen afgesproken om 

met mijn buurman(82) te gaan vissen, het was te lang geleden, voor mij niet ik ben net terug uit 

noorwegen . De stek op het autoponton is super voor mensen die wat ouder of minder valide zijn. 

Regen was onze metgezel op de heenweg, en heeft ons die dag ook niet meer verlaten, een trouwe 

metgezel dus. Goed de wind was zuidwest, en met een paraplu in de rug heb je daar geen klagen.Ik 

kan kort en lang zijn. Ten eerste is er het plezier van het vissen, ten tweede het plezier van je kop 

leegmaken en uitwaaien. Ik kies voor lang. Het was 5.45 toen de eerste pieren het water 

bereikten.Velen zijn gevolgt. We hebben meer boten zien aanleggen dan dat we vis hebben gezien. 

Maar nogmaals we gaan vissen, en dan is het ook wel eens leuk om te horen:al wat gevangen? Mijn 

uitspraak was dan meestal: ja, BOT, want we vissen vandaag achter het net. Een mede visser kwam 

informeren wat de vangsten waren. Wij hadden meer. Hij had op de waterweg zijn geluk beproefd, en 

kwam kijken of het hier wat was. Leuke vent, sociaal en van volgens hem origineel afkomstig uit 

Taiwan. 

Vissen is meer dan vangen, sociale contacten, stresvermindering, fantasie, en soms de kick van een vis 

binnen halen die voldoet aan jouw verwachtingen. 

Resultaat: 3 wijtijngen(12 cm) en 2 steenbolken idem. Volgende keer beter. 

  

Groeten van Jan uit Roosendaal 

  

Gisteren 17-08  toch nog even geprobeerd met de harde wind. Na de pieren opgehaald te hebben 

bij rinus een plek gezocht waar je achter de auto kon zitten uit de wind. Plek gevonden en bij hoog 

water de eerste onderlijn het water in gegooid  en na twintig minuten de eerste beet. Helaas vast onder 

de stenen , dus toch naar beneden lopen om de hengels binnen te halen voortaan. Resultaat 5 tongen 

boven de maat en een vuist dikke paling op het einde van de sessie. Een leuke middag en uit de wind 

in de zon erg lekker. 

Theo  



  

Hierbij weer een berichtje. Afgelopen vrijdag weer eens wezen vissen in de Europoort. De vangst viel 

zeker na de afgelopen maand een beetje tegen 14 botten, 4 mooie palingen en 1 tong van 33 cm. 

Bijgaand wat foto’s van de afgelopen maand. Vooral de foto’s van de zoons van Erik laten zien hoe 

trots die mannen zijn. Let ook op de grote tong deze was 47cm en 2 kilo. Groeten, 

  

  

   

  

  

  

Evert #1230 en Erik 

  

Afgelopen vrijdag 20-08 vanwege het mooie weer een dagje vrij genomen om samen met Leo achter 

de baarzen aan te zitten.Ik had s'morgens vroeg het aas geregeld en om een uurtje of 10 voor het hoge 

water Leo opgezocht welke al op de plaats van bestemming was, het beerkanaal dus.Het viel niet mee 



op de eerste lokatie, na een half uurtje nog geen vis en toen verkast naar de volgende plek. Leo had 

daar vrij snel z'n eerste baars te pakken en ik zag alleen maar mooie vissen zwemmen! Dit moest 

natuurlijk harder zijn, deze mooie kannonnen zwemmen in overvloed langs de kanten. Maar weten we 

wel zeker dat dit harders zijn, zou er toch ook niet eens een baar tussen zitten?? Ik zie ineens in de 

buurt van m'n dobber een behoorlijk grote vissen  jagen, en met veel geweld pal aan de oppervlakte, 

het blijkbaar kleine aanwezige spul heeft het niet naar z'n zin en springt aan alle kanten omhoog. 

Baars? Fint? Harder? Dan knal dobber weg, mooi dacht ik even de achterstand inhalen, aanslaan en 

zzzzzzzzzzzz, en nog een keer zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. Dat moet of een grote baars zijn of misschien 

een harder die zich had vergist in het soort aas. Leo om assistenie gevraagd met het schepnet en 

vervolgens een mooie 68 cm lange vis geland!  Nou ja we denken altijd dat we het weten, maar 

gelukkig zitten we er ook wel een naast, het werd deze goudgele rakker. Moet wel wel een zeeforel 

zijn, welke in in mijn 45 jarige vissend bestaan nog nooit heb mogen vangen! Nou al met al werden 

het weinig baarzen maar deze forel mmakte een hoop goed. Natuurlijk na de fotoshoot deze mooie vis 

weer aan het water toevertrouwd en na een aantal minuten ging hij weer netjes naar z'n vrienden. 

  

  

Jos # 121 

  

gisteravond 16-08-nog even op de paling geprobeerd nabij zijpe het was hondeweer maar toch nog 4 

mooie makkers geland 

 groetjes ghelmons 

  

Hallo vis vrienden, 

  



Maandag 16 Augustus gevist op het Noordzeekanaal. Regelmatig aanbeten. Totaal deze sessie 24 

vissen gevangen, 1 bot, 2 steenbolken en 21 tongen(tjes) waarvan 4 maats. 

Vis greetz, 

  

Willem#1168 

  

Gisteren 11 augustus om 15.30 weer eens de waterkant opgezocht. Het water kwam nog binnen, eind 

hoog. Al snel kwamen de eerst botten. Daar de bedoeling tong was gingen de dames/heren meteen 

weer terug. Na een poosje begon de tong. Mooie aanbeten. Daar ik ook nog op zeebaars wilde vissen 

tegen 21.00 weer weg met 4 mooie tongen. Helaas had de zeebaars niet veel trek in dikke zagers 

(Rinus bedankt) en om 24.00 was het aas op. 

  

Pierre den Hartog 

  

Na vele weken stilstand in verband met vakanties en dergelijke, heb ik op dinsdagavond 10 augustus 

2010 eindelijk weer eens gevist met vismaat Jan Overbeeke aan de Stenen Glooiing (laag water rond 

21.00 uur). Erik en John waren deze keer ook van de partij, omdat zij wel eens een mooie zeebaars of 

iets dergelijks wilden vangen. 

Om 17.30 uur eerst Jan opgepikt in Nieuwe Tonge en vervolgens met Erik en John vanuit 

Sommelsdijk in colonne richting Maasvlakte gereden. Onderweg en bij aankomst eerst nog een paar 

stevige regenbuien, maar na een klein half uurtje werd het dan toch droog. Dus vissen maar! Eerst een 

tijdje met kunstaas geprobeerd wat fint te vangen, maar helaas geen beetje gezien. Daarom maar snel 

overgeschakeld op het “zeebaars-systeem”, dus een licht rolloodje met één lange dwarrellijn, haak 1/0 

en een grote kweekzager. Eén hengel dicht onder de kant en de ander wat verder weg. Maar ook dit 

was voor mij geen succes. De hele avond geen enkel beetje gezien. Pas aan het einde van deze 

vissessie wist ik één botje op de kant te krijgen (ver weg). Jan daarentegen draaide er regelmatig een 

mooie bot uit en op het laatst zelfs een maatse zeebaars. Rond 23.30 uur hebben Jan en ik ingepakt. 

Erik (stond nog steeds op nul) en John (3 botten) bleven nog even staan om het aas op te maken. 

Tijdens de terugreis richting Goeree-Overflakkee nog de nodige regenbuien getrotseerd en uiteindelijk 

om 01.30 uur moe maar voldaan mijn bedje opgezocht. Voor mij deze keer een zéér magere vangst, 

maar desondanks wel een super-gezellig avondje vissen achter de rug. 

  

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

Hetzelfde verhaal als de vorige schrijver echter met een ander spulletje. Vlak bij de eerste krib voorbij 

de Maeslantkering heb ik gisteren 09-08-2010 na het vissen een blauw tasje naast de auto laten staan. 

Hierin zaten twee vliegendozen met kunstvliegen die ik bij het vissen op fint gebruikt heb. Naast het 

verlies van het makkelijke tasje is het nog meer sneu dat ik die goed vangende fintvliegen kwijt ben. 

Toen ik een uur later nogmaals terugkeerde was het tasje al verdwenen. Evenals de meeste vliegvissers 

op de krib. Wie van de vliegvissers heeft dit meegenomen? Zou het graag terug willen zien. 



  

Met visgroet 

  

Ger M. de Haas 

06 51527480 

  

Beste Eurovissers, 

  

Graag zou ik willen dat u de volgende oproep op uw site plaats: 

  

Gisteravond 8 augustus 2010 omstreeks 19.00 uur ben ik op de landtong van de Nieuwe Waterweg 

tussen de sluis en de vuurtoren mijn hengel verloren/vergeten. Doordat ik druk bezig was met het 

redden van een zwaan, ben ik in alle commotie ben hengel vergeten bij het weggaan. Ik ben een 

driekwartier later nog eens gaan kijken, maar toen was ie al weg. Waarschijnlijk heeft een van de 

andere vissers hem meegenomen. Op zich logisch, maar ik zou hem toch graag terughebben. 

Het gaat om een Okuma-hengel met een Shimano  Stradic molen. 

  

  

Bij voorbaat hartelijk dank! 

  

Peter Hardenbol 

06-50640924 

  

Vrijdagavond 6-8-2010 wezen dobberen in de Europoort met een restant steurgarnalen. In het begin 

was het niks maar ik bleef geduldig wachten en warempel, na 3 uren gewacht te hebben, begonnen de 

vissen te azen. Binnen een tijdsbestek van een uur had ik er zes stuk gevangen en ze waren tussen de 

40 en 45 cm met een uitschieter van over de 60 cm. 

  



  

Groeten 

  

Johan#494 

  

  Donderdag 5 augustus even pieren wezen halen bij Eagle Hengelsport. De volgende dag op advies 

van Rinus naar het ponton achter de Shell in Pernis gegaan. Toen we daar om 07:15 uur aankwamen 

even een praatje gemaakt met een man die er de hele nacht gestaan had, en 4 tongen had weten te 

vangen. Om half 8 gingen de 1e pieren en zagers het water in en om 8 uur resulteerde dit zowaar in 

een botje van +- 20 cm. Nadat we tot 11 uur geen beet meer hebben gezien, zijn we naar de Landtong 

bij Rozenburg gegaan. Bij deze stek was het vrij druk, maar toch maar even proberen. Tot 15:00 uur 

de vissen staan voeren met pieren en zagers maar dit mocht niet baten. Geen enkele vis kunnen 

vangen. Van 15:00 uur tot 17:30 uur nog even aan het Calandkanaal gestaan. Hier hebben wij ook 

alleen maar pieren staan verdrinken. Volgende keer plannen we een avondsessie, misschien levert dit 

meer vis op. 

  

Veel vis plezier Jeroen #1233 en René #1232 

  

Maandag 2-8-2010 samen met maat Arjan een dagje Waterweg om vriend Scheefsmoel te belagen. We 

vingen uiteraard weer de nodige botten, paling, winde, een heel klein snoekbaarsje en ruim 35 tongen 

waarvan het merendeel helaas onder de maat was. De grootste was 41 cm. Kortom een mooie dag. 

  

Pierre den Hartog 

  

Vanmiddag 4-8-2010 direct bij het werk even getracht harder te vangen. De afgelopen week iedere 

dag even gekeken of ze er waren en het bleek dat er vrijwel iedere dag ca 10 harders op ongeveer 

dezelfde stek aan het fourageren waren. Vanmorgen dus ff wat brood extra meegenomen. 'k Was net 

na laag water aan het water. Helaas vergeten om extra brood mee te nemen voor het voeren maar toch 

maar even geprobeerd wat te vangen. Net nu ik even ging vissen stond de wind schuin op de kant en 

waren er maar een paar harders te zien. Het was een erg korte sessie. Maar het was  gewoon leuk om 

even te proberen of ze daar te vangen waren. Na ca. 10 min lag er al een harder van 52 cm in het 

schepnet. Na nog 20 minuten gevist te hebben en in die tijd nog 1 gemist weer de auto ingestapt om 



naar huis te gaan waar het eten klaar stond.  Binnenkort maar weer eens terug gaan om wat langer te 

vissen. 

 

grt Erik #331 

 

 

Hierbij maar weer een berichtje over onze vangsten de afgelopen 1,5 week. 21-7 heeft Erik samen met 

zijn vader een nachtsessie gedaan de vangst 15 tongen waarvan 1 klapper van 47cm 1900 gram verder 

een aantal palingen wat bot en een paar steenbolken. 23-7 samen gevist van 22.00 tot 3.30 vangst ik 8 

tongen en Erik 6 allemaal tussen de 25 en 30 cm verder wederom een aantal palingen ik dacht 7 

waarvan 2 60cm+ en wat klein spul. 30-7 wederom samen gevist ik 8 tongen waarvan 1 ruim 40cm, 3 

37/38cm en 4 hoog in 20 cm Erik 3 stuks 2 net aan de maat en 1 40cm verder 5 palingen,4 botten 3 

bolken. De vangsten blijven vrij grillig waarbij opvalt dat het steeds op andere momenten in het tij 

goed is. De meeste tong vangen we op rood amnesia en alle grote ver weg. De beloofde foto’s van de 

totale vangst volgen als Erik terug is van de camping aangezien deze op zijn camera staan. Hierbij al 

wel vast 2 van een mooie 40er gemaakt met mijn telefoon. 

  

  

  

  

Groeten, 



Evert #1230 en Erik 

  

  

Hier een vangstbericht van Erik, Johan ,Petra, Sjaak en Arthur 

Over een maandje word er een competitiewedstrijd gehouden in het Caland kanaal en ondergetekende 

waren nieuwsgierig wat er allemaal te vangen is in deze warme dagen op het waarschijnlijke parcours 

Er zijn weer meerpalen bijgekomen in het Caland  kanaal net voor de eerste windmolen dus weer een 

stuk parcours naar de Filistijnen, het gaat maar door met die aanlegplaatsen, jammer maar we moeten 

het ermee doen. Sjaak en ik begonnen bij de3e windmolen en in de eerste trek direct al een schol van 

zo,n 25cm, “kort onder het kantje” zullen we maar zeggen. Sjaak opende m,et een zwarte grondel van 

15 cm.. en in het licht ving Petra een gulletje van zo,n 35 cm. Johan pakte wat minibolken en 

wijtinkjes en Sjaak en ik hetzelfde laken van een  pak, miniwijtingen en  bolken, niet veel. Het begon 

interessant te worden toen het donker werd want een golf van gulletjes van zo,n 30  tot 41 cm. werden 

er in ene 1 ½ uur gevangen. Evenzo plots al ze er waren vertrokken ze weer en de toppen stonden stil, 

om 23.30 naar huis gegaan, een heerlijke gezellige kwebbel avond en visavond gehad met 

bovenstaande kanjers! 

  

 



  

 

Tuur #77 

  

Stekken strand s'gravenzande / waterweg (kering) 

  



hallo wij hebben zaterdag 31 juli op zondag 1 augustus eerst gevist vanaf het strand van ongeveer 

20:30 tot 24:00 de vangsten waren hier niet zo heel goed met 2 man 2 scholenbaarsjes van ongeveer 

15 cm en 1 bot van ongeveer 20 cm. gevist tijdens afgaant water 00:10 laag. hoe verder het afging hoe 

meer stroming en vooral heel veel vuil in de lijnen dus besloten om naar de waterweg te rijden om 

daar nog ff een paar uurtjes te vissen gevist voor de kering vanaf de eerste worp steeds beet gehad 

maar vele mooie aanbeten gemist of tijdens het binnen draaien vast komen te zitten! toch nog met z'n 

tween 7 visjes gevangen waarvan ik zelf helaas maar 1 (palingkje) mijn maat had twee leuke tongen 3 

botjes en een mooie paling van 60+. jammer van de vele gemiste aanbeten want kwa pittig heid van 

bijten denk ik zeker aan tong, maar steeds vast komen zitten en dan je zij lijnen kwijt helaas maar 

volgende keer beter! 

  

  

groeten marcel & hans 

  

vrijdag 30juli eens wezen vissen in het noordzeekanaal. gevist van 19uur tot 0u30 vangst was niet zo 

goed 7 tongen 3 botten en een grondel. ook de andere vingen niet zo veel. op een man uit belgie na 

deze man had zeker 15 tongen. 

  

 groetjes arnold uit lisse 

  

Woensdagmiddag/avond 28 juli met Arjan en Jan weer eens de tong belaagd. De karige berichten 

geven je het gevoel dat er nauwelijks tong zit dus zelf maar eens proberen. Bij Rinus prima aas 

opgehaald en vervolgens naar het water. Om zo'n uur of 4 liggen de eerste hengels in het water. Een 

kwartier later ligt de eerste tong op de kant. We hebben tot zo'n uur of 10 gestaan. De vangst: talloze 

botten en 17 tongen. Ondergetekende ving 5 tongen, waarvan 1 terug ging naar het ouderlijk huis. De 

andere 4 tongen (allemaal om en nabij de 38 cm) liggen in de vriezer te wachten. Een prachtige 

middag dus met een heerlijk zonnetje. 

  

Pierre den Hartog 

  

dinsdag 27 juli wezen vissen op de maas.Gevist van 6 uur s'morgens tot zes uur s'avonds.Binnen het 

halfuur aanbeten van tong,schar en bot.Vangst van deze sessie 6 tongen allemaal onder de maat,dus 

teruggezet 1 botje,1schar en twee vette palingen.Mijn maat Piet die om 9 uur kwam had meer geluk 

met de maat van de tongen. Alles was boven maats.Al met al een fijne visdag. 

gr Rob 

  

Dinsdagavond nog ff een restje aas opmaken met richard en paul op het zuiderhavenhoofd van 

Scheveningen Begonnen om 20.00 uur gestopt om 2300 uur resultaat 3 steenbolkjes Het was om 1700 

uur hoog geweest dus niet optimaal Verder 1 makreel gevangen zien worden over de heeeeeeele pier 

Het was dus weer  niet best maar we doen het voor ons plezier dus volgende keer maar weer eens 

proberen 



  

ton 

  

Dag Eurovissers, 

tijdens mijn zonovergoten vakantie op camping De Lepelaar in Noord-Holland, heb ik rond maandag 

19 juli een uurtje op een strekdam bij de Hondsbosse zeewering in Petten gestaan. De vele 

strekdammen zijn plat, ca. 30 m lang en rechthoekig en je kan er goed over lopen. Ondanks veel 

mosselen. Hopend op een Zeebaars of een verdwaalde fint of makreel heb ik met laag water staan 

gooien met een zilver met roze Toby Rocket lepel en een DAM FZ lepel. Ik was de enige op de dijk. 

Behalve een rooie kop heb ik daar verder niks bereikt (te mooi weer?). Niets levends gevoeld ook. Een 

paar dagen later waren er kant-vissers met aas aan het vissen vanaf de dijk, die heb ik ook niets zien 

vangen vanuit de verte. De bootjes daar (wedstrijd?)  hadden het blijkbaar op makrelen voorzien. Veel 

kompas kwallen gespot (met bruine slierten en tekening, ze kunnen lelijk steken). Vanaf het strand heb 

ik niemand zien vissen, waarschijnlijk omdat dat niet mag vanwege het gevaar voor de vele 

zwemmers. 

groeten, 

Wim #517 

  

Zondag 25 juli 2010 wederom naar de waterkant vertrokken hopende een mooie Harder te kunnen 

vangen. Ondertussen had ik een nieuwe onderlijn (28/100-vanish) gemaakt van een 2 grams (witvis)-

dobbertje in combinatie met een klein karperhaakje. Met wat oud witbrood, paneermeel en gemalen 

zemelen een voertje in elkaar gemengd (voor een paar euro ben je klaar). Op de stek aan gekomen 

(LW 08.34 / -40cm HvH) eerst een vloerplek gemaakt en wat broodkorsten in het water gegooid. Het 

duurt even maar dan zie ik wat activiteit bij de drijvende korsten…duidelijk dat er vis op m’n stek 

aanwezig is. Gelijktijdig zie ik stukjes brood vanuit de diepte omhoog dwarrelen blijkbaar wordt er in 

m’n voer op de bodem gerommeld. Dan schier m’n dobber de diepte in en al snel ligt de eerste vis op 

de kant niet de vis waarvoor ik gekomen ben namelijk een Winde van 50 cm. Snel weer wat 

bijgevoerd en opnieuw proberen maar het blijft even stil blijkbaar is m’n stek even verstoord door het 

haken van de Winde. Dan opnieuw beet en als ik aansla weet ik gelijk dat dit een mooie Harder moet 

zijn…keer op keer trekt de vis meters lijn van m’n spoel en geeft zich niet snel gewonnen. Na een 

minuten durende dril weet ik uiteindelijk de vis te landen een mooie dikke Harder van 63 cm is het 

resultaat. 



  

 

  

Groet, Wilfred 

  

zaterdag 24 juli maar weer eens richting maas gegaan om de tong te belagen.Zagers had ik vrijdag al 

gehaald bij hengelsport Rutten,dus kon ik zaterdag al vroeg gaan vissen. Om s'morgens half zes was ik 

op mijn stek.Snel 2 hengel opgeuigd en vissen maar. De eerste aanbeet kwam al snel,een zeer grote 

paling.Snel onhaakt en weer teruggezet. Gevist van half 6 tot 12 uur.Met regelmaat diverse maatse 

tongen gevangen. Vangst van de dag totaal.6 tongen,1botje,2 palingen. Al met al weer een fijne 

visochtend gehad. 

vrgr Rob 

  

21 en 22 juli weer eens op de oude maas gaan vissen. Dit keer vroeg in de ochtend gegaan.Om half zes 

in de ochtend lagen de K2"s richting horizon.Binnen het half uur diverse aanbeten van tong en bot, 

helaas was alle vis onder de minimum maat,dus terugzetten die handel. Plotseling werd mijn hengel 

bijna uit de steun gerukt,een vette paling had zich aangemeld en tevens een zooitje van mijn onderlijn 

gemaakt. De paling heb uit de onderlijn moeten knippen voor ik hem kon terug gooien. Tot ongeveer 

half een doorgevist met een regelmaat van aanbeten(tong en bot) Weer een fijne visochtend gehad 

vrgr Rob 

  



Dinsdag 21 september met Martin #272 naar de Waterweg getrokken om te feederen voor de kering. 

Het begon om 19.00 direct met 3 scholenbaarsjes op verschillende afstand. Maar daarna bleef het 

angstvallig stil. Hoewel het opkomende tij andere verwachtingen bij ons had gewekt, was het op wat 

wolhandkrabben na, akelig rustig in het water. Wellicht dat het in het donker beter zou zijn gegaan, 

maar dat hebben we niet afgewacht. Om 21.00 zijn we vertrokken. Volgende keer het diepere water 

onveilig maken. 

  

Gilles #59 

  

Afgelopen zondag 18 juli 2010 wederom naar de waterkant vertrokken in de Europoort. Tijdens een 

aantal zeebaarssessies had ik flinke harders zien zwemmen en het voedsel van de stenen zien schrapen. 

Begonnen een voerplek te maken slechts een meter uit de kant, witbrood tot een deegballetjes gemaakt 

en een aantal verspreid over de stek in het water gegooid. Tevens wat korsten langs de kant gegooid, 

deze waren echter gezien de stroming snel verdwenen. De onderlijnen montage met een flinke 

broodpluim op de stek laten driften……maar de eerste drie kwartier blijft het akelig stil. Net op het 

moment dat ik begin te twijfelen aan de stek, het tij, de stroming komt er actie in het water. Een aantal 

keren zwemmen er harder over mijn hoog over mijn voerstek en zie ik in het diepere water zilveren 

schimmen. Een nieuwe broodpluim op de haak die ik langzaam naar de bodem zie dwarrelen. Gelijk 

tijdig zie ik een harder vanuit de diepte omhoog schieten en de broodpluim naar binnen slurpen en 

gaat er weer vandoor. Zodra mijn dobber er achteraan verdwijnt sla ik aan het de harder is 

gehaakt…..direct neemt hij een run en trekt de lijn van mijn spoel. Een mooie dril volgt waar menig 

zeebaars nog een voorbeeld aan kan nemen, als ik denk hem naar de kant te kunnen krijgen, duikt hij 

weer de diepte in. 

Uiteindelijk win ik de strijd en een prachtige diklipharder van 51 cm is het resultaat. 

  

 



  

Groet, Wilfred (Eurovisser #1179) 

  

Hierbij weer een berichtje van de laatste 2 vrijdagen samen met maat Erik. 9 juli hadden we werkelijk 

een topper Samen hadden we 13 tongen allen mooi aan de maat de grootste 39cm , 9 palingen waarvan 

1 brandweerslang van ca 85cm zo dik als mijn pols en 10 gullen van rond de 45cm. Verder nog wat 

bijvangst in de vorm van steenbolk,bot en wijting. We zitten half in juli en nog steeds wintervis. Wat 

op viel was dat alles keurig verdeeld was over ons tweeen. 16 juli was iets minder mede door het 

slechte tij. Met laag zomer stroming is de vangst duidelijk minder. Toch samen 7 tongen allen aan de 

maat waarvan 2 echt grote ca. 40cm en 5 grote palingen. Verder wat steenbolk en botjes maar geen gul 

en duidelijk minder beet. Van de eerste sessie volgt een paar foto’s het toestel ligt nu in Zeeland op de 

camping. 

  

Groeten Evert #1230 en Erik   

  

  

Vrijdag 16-Juli wederom even wezen kijken in HvH bij het vispaleis op het grasveldje.Ongeveer een 

uur voor hoog kwamen we aan en zat er niemand te vissen.De hengels maar opgetuigd en met 

paternoster te watergelaten. Zeker 1,5 uur geen tikje gezien van de vis, maar ineens wederom een 

mooie tik op de top, ships een vieze smerige paling. Snel van de haak gehaald en weer teruggegooid 

voordat alles onder de smerige zooi zit. Binnen 10 minuten weer een kort tikje, ik heb deze bewust 

even laten gaan want hierna bleef het stil.Uiteindelijk ben ik maar gaan verversen en ineens voelde ik 

iets logs aan de lijn wat  bonkte, jawel een gulletje van +/- 40 cm kwam bovenwater. 

Vervolgens nog een scholletje gevangen van maatje postzegel. Hierna viel de stroom er echt helemaal 

uit en bleef het stil. Uiteindelijk draaide het tij en stroomde het weer terug richting zee, daarmee waren 

de vangsten voorlopig over en ben ik weer huiswaarts gekeerd. Dit keer geen scharren meer gezien 

trouwens! 

  

groetjes bart 

  

Donderdag 15 juli met Piet wezen vissen op de oude maas.Ik was hier nog nooit geweest maar Piet zei 

dat als het liep een goede tongstek zou zijn.Wat een schitterende stek, lage kant en weinig 

steenstort.Gevist met pieren en zagers. De tongvangsten waren nog niet erg denderend.1 tong 4 botten 

en een vette paling. 

Al met al een leuke visavond. 

vrgr rob 

  

Dinsdag 13 juli weer eens met een kennis van mij richting Zeeland gereden om de zeebaars te 

vangen.Die kennis van mij vist veel in Zeeland en weet op het juiste moment op dejuiste plaats de 

zeebaars te belagen.Het was wel weer actief vissen met kunstaas.Met name de sand ale zorgde er voor 

dat elke worp raak was.Veel zeebaars gevangen. 



Al met al een leuke visavond. 

vrgr Rob 

  

dinsdag 6 juli uitgenodigd om maar eens in Zeeland de makreel te belagen.Een kennis van mij had er 

de vorige week goed makreel gevangen,dus gingen we met z'n drieen richting zeeland.Op de stek 

aangekomen was de makreel al zeer actief.Dus werden snel de vijfhaaks paternosters uitgeworpen, en 

was het takelen.Toen we genoeg makreel hadden gevangen, zijn we gestopt met actief vissen en 

gingen we over op passief vissen op met name platvis. 

Al met al een leuke visdag 

vrgr Rob 

  

Beste vissers, 

 

13 Juli ben ik tegen hoogwater in de middag lekker met vrouw en een van de kinderen naar de 

waterweg gegaan. 

Ik had een klein beetje hoop om wat visjes te vangen gezien ik positieve berichten vanuit de viswinkel 

meekreeg (hengelhuis). 

Nabij het vispaleis in de hoek plaatsgenomen te hebben waren er nog twee vissers bezig het e.e.a. te 

vangen, echter ik heb ze niet meer dan een platte vis eruit zien halen (bot vermoedelijk).Ik had twee 

lijnen het zout in gegooid en binnen 10 minuten een leuke aanbeet, ook bot.Nu ben ik geen liefhebber 

van deze vis maar goed elke vis telt en de teller was van de 0.Toen bleef het heel lang stil! Pas 2 uur 

na de bot, ongeveer een half uurtje na hoog water werd het wat kalmer qua stroming en toen pats op de 

top, dat was een serieuze aanbeet.Een gulletje van +/- 45 cm op paternoster gepakt met een steek 

zagertje.Weer ingooien want anders is de familie weg, nou gaf het 5 minuten pats weer beet, een schar 

EEN SCHAR???? En dat gebeurde mij dus twee keer achter elkaar, 100% schar midden in de zomer! 

Omdat er een serieuze bui aankwam en we daar niet op gekleed waren moest ik vertrekken, maar ik 

weet zeker dat er meerdere scharren gezeten hebben gezien de korte tijd tussen die twee vissen. 

Voor Evert en Erik van de eurovissers, helaas was het wat tong betreft niks al is deze stek ook niet 

echt bedoelt voor deze vis. 

  

Ik hoop dat andere vissers iets aan me berichtje zullen hebben. 

 

Bart 

  

Hallo vis vrienden, 

Vandaag doe ik mee met het evenement Zeebaarsdag van "de Eurovissers, kijken, leren en vangen. We 

gaan vissen hoek hartelkanaal beerkanaal. Er staat een var-wind van zo'n 2 bft, tempertuur zo'n 30 °C, 

lw beerkanaal 10:26 uur, hw 14:29 uur. Even over 10:00 uur kom ik aan en krijg gelijk een gratis 

pennel jojo onderlijntje. Van Theo krijg ik netjes uitleg hoe ik m'n zeebaars hengel moet optuigen om 

te "dobberen" op zeebaars, eerst een stoppertje (lood kogeltje met een soort spietje) op de hoofdlijn, 

dan de dobber (een echte zeebaars dobber heb ik niet kunnen vinden tussen de 5 en 10 gram) dus doen 

we het maar met een dobber van 15 gram, waar ik flink wat loodhageltjes moet onder zetten, dan volgt 

er een ton warteltje en hieraan maak je een stuk lijn van fluorcarbon vast tussen de 1 en 1,5 meter van 

zo'n 40/100 mm met een haakje 1 van gamakatsu LS-5013F. Hierop prik je dan een steurgarnaaltje 

door z'n achterste of een zagertje door het kopie, zodat het lekker spartelt in het water en zo een 

http://www.hengelhuismaassluis.nl/


smakelijk hapje vormt voor de zeebaars. Jammer genoeg blijkt m'n molentje niet helemaal in orde te 

zijn de schroefdraad aan de binnenkant van de hendel is beschadigd op de een of andere manier, zodat 

ik de hendel niet helemaal vast kan draaien, toch maar proberen. 

Het is een klein clubje wat mee doet vandaag er hebben zo'n 10 vissers zich opgegeven (waarschijnlijk 

door de vakantie periode) Maar de gezelligheid is er niet minder om, zeker als ik Willem Roelofs een 

makreel aan z'n haak zie zetten en zeg wat ga jij nou doen? Op haai vissen? Willem begint te lachen en 

schreeuwt even later, ja ik heb er 1 , een makreel. Foto, foto wordt er geroepen en even later zegt 

Willem het is wel een schoongemaakte. Lachen dus ;-) Wat later krijgen we een blikje gekoeld 

drinken, wat er wel ingaat bij deze hitte. Af en toe springt er wel wat in het water, maar beet krijgen 

we niet. 

En zo blijft het, 14:00 uur stoppen we ermee, van Willem Roelofs krijg ik nog een flinke portie 

overgebleven aas mee (waarvoor nogmaals dank), niemand heeft wat gevangen maar ik heb weer een 

aantal tips gehad en ben weer wat wijzer geworden over "het dobberen". Evenementen commissie, 

bedankt! 

  

 

Vis greetz, 

Willem#1168  

  

Vrijdag 02-07 . weer wissen vissen in de Europoort met maat Erik. Begonnen 20.00 tot 2.00. De 

vangst was redelijk al was het tij niet optimaal en vielen de beten op laag water weg. Ik had 3 tongen 

ca. 30 cm, 2 paling,1 gul 40cm+,1 maat wijting en 3 mooie botten. Erik 3 paling ( 2 van ruim 60cm ) , 

1 gul ca 40cm en 1 mooie wijting. Ook beide een aantal zware vissen gemist door vastzitten en het 

nodige ondermaatse. Waar zijn de berichten van de andere Eurovissers?? Het is wel erg matig de 

laatste tijd. 



  

Groeten Evert #1230 en Erik 

  

Gisteren 02-07-2010 rond 20:00uur wezen vissen op de landtong t.o.v. de Stena Line om te kijken of 

daar al zeebaars te vangen is. Het weer was super en veel beet gehad maar alleen een paar mooie 

Finten op de kant weten te krijgen. 

  

Groeten, Michel #207 

  

Afgelopen donderdag 1 juli 2010 wederom op pad geweest om de zeerbaars aan zijn staart te trekken. 

Gevist in de Europoort met een dobber en steurgarnalen.Uiteindelijk een persoonlijk PR weten te 

vangen, zeebaars 63 cm. 

  

  

  

  

Groet, Wilfred 1179 

 

 

Ik en mijn vader zijn 28 juni wezen vissen bij de pier. 

ik viste met een verenpaternoster op fint want mijn vader zij dat de makreel er nog niet zat. 



toen kreeg ik beet mijn vader zij dat zal wel een fint zijn, maar toen het bovenkwam bleek het een 

makreel te zijn. 

 

groetjes 

  

Hoi hoi 

  

Afgelopen vrijdagavond 25 juni de vijfde viswedstrijd van Eef Hoek gevist. Deze keer zonder 

vismaatje Kees want die vierde de verjaardag van zijn jongste dochter. Op de agenda stond dat we 

naar het strand van Zoutelande zouden gaan, maar dat is veranderd in de Stenen Glooing. Vond ik en 

goede keuze want dat is een van mijn favoriete stekken. Daar aangekomen om 20.00 uur bleek er al 

een wedstrijd aan de gang te zijn van svv de Slufter. Het eerste stuk van de Stenen Glooing was nog 

wel beschikbaar maar daar liggen grotere keien en de meeste zagen dat niet zitten. Ook was de 

gedachte dat het water al aan het komen was dus dan zou je hier toch niet lang kunnen vissen. (bleek 

achteraf niet zo te zijn want het was pas op ca. 23.00 uur laag) Gezamelijk gekozen om uit te wijken 

naar de Amazone haven. Dit was uiteindelijk een goede keuze want hier sta je namelijk lekker op het 

zand en er wordt altijd wel wat gevangen. De vangsten waren dan wel niet bijzonder groot en veel 

maar iedereen ving een visje. 

 Ik stond tussen de uit zeeuwse klei opgetrokken zeebonken Marco en Piet en dat was erg gezellig. In 

het begin was het rustig en werd er af en toe een visje gevangen. Pas met de schemering ging de vis 

azen en kwam er meer vis op de kant. Ik zelf gokte in het begin op bot maar die waren er niet zoveel. 

Het overgrote deel waren steenbolken met daar tussendoor een gulletje, scholenbaarsje of wijtingje. Ik 

viste met de feeder en dat in combinatie met dyneema zie je werkelijk alles. In het begin hadden we 

veel last van krabben maar dat werd iets minder later op de avond. Toen het eenmaal donker was heb 

ik eigenlijk bijna elke worp wel beet gehad, maar dat resulteerde niet altijd in vis. Ook nog een mooie 

bot vlak voor de kant verspeeld maar uiteindelijk wel zo'n 10 visjes op de kant gekregen. Het was een 



gezellige leuke visavond zonder mooie zeebaarzen waar ik op voorhand op gehoopt had maar je kunt 

niet alles hebben. 

  

Groeten Jan Overbeeke 

  

Donderdag 24-6  nog maar eens een rondje zoutwater gedaan, eerst langs zeeland om daar wat stekjes 

aan te doen, helaas de eerste stek vol met netten grr,  meteen maar even mesheften weeste halen in 

kamperland,  altijd lekker verse mesheften daar voor 3 € de kilo , doorgereden naar een andere stek 

aan de andere kant van de stormvloedkering, maar om de een of andere rede zag ik het daar niet zitten, 

ook werd er volop gewerkt aan de dijken. Doorgereden naar het Europoort gebied, dat pakte beter 

uit,  5 mooie zeebaarzen , hopen dat het zondag ook weer zo gaat. 

  

  

Johan 1207 

  

Hi 

I am hoping that with this mail i can contact a lady and a gentleman fishers that were fishing in the 

Yanzee haven 23-6-010 1730 in the evening, becourse these elderly fishers forgot to pack in there car 

two fishing rods with fixed spool reels. 

Will these elderly peaple please contact me on tel 0187669596 so the fishing rods can be picked up, 

thank you for giving me the opertunity to use your site to contact these peaple. 

  

Chris 

  

Hierbij nog maar een keer een paar vangstberichten van de afgelopen weken. 

Door de weinige berichten van de afgelopen weken had ik ook niet gelijk zin om wat te melden maar 

toch. De afgelopen 3 weken op vrijdag gevist in de Europoort en de vangsten waren mooi.4 juni een 

mooie sessie met veel bot en wijting die weer wat meer body beginnen te krijgen maar het merendeel 

retour. Ook enkele grote scharren voor in de pan en 5 gulletjes tussen de 30 en 40 cm met als klapper 

de eerste maat tong van 40 cm van dit jaar. 11 juni weer samen met maat Erik gevist. Dit keer minder 

tong en botten maar voor maat Erik 8 maat tongen en voor mij van alles maar geen tong wel een top 

sessie bij elkaar. 18 juni een wat tegenvallende avond mede door de harde wind maar voor mij 3 grote 

scharren waarvan een van 32cm en een klapper van een tong 40+ en voor Erik wat minder ( heeft mijn 

verlies van vorige week weer iets op ) een kleinere tong maar wel aan de maat en verder wat bot, 

steenbolk en wijting helaas geen gulletjes meer. Alles bij elkaar zeer tevreden over de afgelopen 

weken. 

  

Groeten Evert #1230 en vismaat Erik 

  



  

zondag 13 juni maar weer is naar het beerkanaal getogen voor een korte sessie van een paar uurtjes. 

Al snel na het ingooien flinke rukken op de top van mijn red metal.Tot mijn grote verbazing kwam er 

doubled maatse wijting naar boven.Met regelmaat verder nog wijting gevangen,maar de platvis liet het 

afweten. Je zag wel met regelmaat de zeebaars jagen.Al met al een fijn paar uurtjes vissen. 

Vrgr Rob 

  

Joekel wint de strijd 

  

Zondagmorgen 13-06 vroeg naar de Maasvlakte getogen om te kijken of de zeebaars al was 

gearriveerd. Om zeven uur gingen de eerste zagers het water in. 1 hengel met 2 haken ver weg en 1 

hengel (feeder) met lange dwarrellijn op zo'n 50 meter uit de kant. Op de feeder direct een beet en een 

bot van 29 cm had de zager niet kunnen weerstaan. Daarna in het eerste uur nog een bot gevangen 

maar toen werd het stil. Er zat veel vuil op de bodem zodat je onderlijn binnen mum van tijd 

onzichtbaar was voor de vis. Wellicht zat de zeebaars nog in de boveste waterlagen dus maar een 

dobber aan de feeder gehangen. Dit een uurtje geprobeert maar wederom geen succes. Het tij was 

inmiddels gedraaid en er kwam meer stroming in het water. Vaak is dat het moment dat de zeebaars 

gaat jagen.Beide hengels met verse zagers opnieuw in stelling gebracht en nog een laatste poging 

wagen om een zeebaars te vangen. Met de feeder in de hand aan de rand van het water gaan staan om 

zodoende het zeewier wat onder de kant dreef te vermijden. Op de lange stok zag ik een klein beetje 

maar deze zette niet echt door. Ik wilde de feeder in de steun zetten toen er een enorme ruk aan de 

hengel werd gegeven. Ik was even verrast maar besefte dat dit een serieuze vis was. De slip gierde een 

aantal seconden en de feeder stond helemaal krom. Het adrenaline gehalte was direct op zijn 

hoogtepunt! Nu rustig blijven en de vis moe laten worden en langzaam naar de kant dirigeren. Het 

duurde een paar minuten voordat hij wat rustiger werd en zich liet binnenhalen. Na een poosje kon ik 

de vis zien en dit was inderdaad een prachtige zeebaars! Aangezien ik alleen was en boven op grote 

stenen stond was het nu de kunst op de zeebaars tussen de grote stenen naar de kant te krijgen. De vis 

ondernam nog een laatst poging te ontsnappen maar de feeder ving de klappen goed op en hij was 

goed gehaakt. Eenmaal dichtbij zag ik kans de zeebaars tussen twee grote stenen door te sturen, ik kon 

net bij de onderlijn en dacht nu heb ik hem binnen! ... maar helaas door een grote golf (er moest 

natuurlijk net een boot langs varen) en en wilde sparteling werd de draad langs een steen 

doorgesneden.... weg vis. Maar de zeebaars lag nog in het ondiepe versuft te spartelen, dus ik als een 

malloot in het water gesprongen om de vis alsnog te pakken maar ook dat mislukte. Wederom een 

grote golf kwam helemaal over me heen en de zeebaars glipte tussen mijn handen door terug de zee 

in.Verbaasd en boos op mezelf keek in de vis achterna. Stommerik dacht ik,  je moet gewoon zorgen 

dat je een schepnet bij je hebt! Maarja dit hoort bij het vissen en de strijd was ook mooi, helaas zonder 

troffee.Ik schat de zeebaars zeker 70 cm. in maar dat zullen we nooit weten. Daarna nog even 

geprobeerd om een mooie zeebaars te vangen maar dat zat er niet meer in. Zeiknat en enigzins 

teleurgesteld over de gemiste vis ben ik huiswaarts gekeerd. Oh ja aan de lange stok zat nog wel een 

zeebaarsje... van 23 cm.. waarschijnlijk zijn kleinkind. 

  

Hopelijk de volgende keer meer geluk. 

  

Groeten van Jan Overbeeke 



  

Dinsdag 08-06 mijn auto naar de keuring gebracht,  goedgekeurd,  bij afmelding  ook goedgekeurd, 

dus zeker goed dan, helaas pakte dat anders uit, ik ga  mijn auto ophalen, auto kapot, hij schakelde niet 

meer, was een rubber opgelost, dus dat werd woensdag niet vissen , gelukkig was de garage houder 

bereid het snachts nog te maken,  ging hem smorgen ophalen, en moest 0,0  betalen,  kijk dat is nog 

eens een meevaller. alleen was het toch wat laat geworden om nog te gaan vissen. totdat de heer Tom 

Brasser het weer voor elkaar kreeg om ons visgek te maken, dus, om half 4 nog naar de  waterweg 

gereden, ondanks wat regen toch lekker gevist zo zonder wind,   alleen de beet zat er niet in, zelfs de 

krabben hadden geen enkele interesse in het aas. keer op keer kwamen dus de haken gewoon gevuld 

weer boven, totdat het donker werd, toen begon het ene beetje, toch nog  een fint een zeebaars en 7 

botten gevangen.   zo nu gaan we zaterdag nacht maar weer in de dintelhaven vissen, samen met 

andere eurovissers, altijd weer gezellig die meetings, overigens kunt u zich nog steeds opgeven. 

  

Johan 1207 en Petra 1212 

  

  

ik ben joey , heb vandaag gevist in de amazonehaven 

  

  

  

Hallo medevissers 

Donderdag03-06 weer eens samen met kees een ouderwets avondje wezen vissen. En het was ook 

ouderwets gezellig! We hebben uiteindelijk gekozen voor de Waterweg en dat bleek achteraf geen 

verkeerde keuze. In het eerste uur nog een stevig windje maar die ging gelukkig al snel liggen. Over 

de vangst kunnen we tevreden zijn. Heel de avond beet gehad (behalve rond de kentering). In het 

begin ging zat de vangst er bij mij goed in, zelfs 1 keer een doublet! maar vanaf de schemer ging Kees 

zijn visjes vangen en ook hij had een keer een doublet scholenbaars en bot(je). Is toch leuk vissen! De 

meeste vis heb ik gevangen aan de steekzager en kweekzagers van 1 week oud op een onderlijn met 

dwarrellijnen van fluor. De zeebaarsjes varieerden van 20 cm tot 36 cm, allemaal te klein dus en zijn 

ook terug gezet. De grootste botten heeft Kees meegenomen voor de pan en volgens Rick Stein is bot 

een heerlijk visje om te grillen en zelfs tortillas mee te maken.Hopelijk warmt het water snel op zodat 

de grotere jongens ook actief worden. 



  

  

  

Groeten van Jan Overbeeke 

  

Op donderdagavond 3 juni 2010 van 18.30 tot 23.00 uur (hoog water rond 20.30 uur) heb ik met 

vismaat Jan Overbeeke weer eens gevist tussen de strekdammen in de Waterweg aan de zeezijde van 

de Maeslantkering. Niet onze favoriete visstek, maar op advies van kenners toch maar deze kant op 

gegaan.Eenmaal op de landtong gearriveerd, eerst eens wat rondgekeken bij het “muizengaatje” en in 

het Calandkanaal om te zien of we een geschikte stek konden vinden, liefst met de wind in de rug. Er 

stond bij aankomst namelijk een stevige noordenwind. En je weet wat ze zeggen: een noordenwind is 

altijd koud, waar hij ook vandaan komt (ha, ha, ha). Uiteindelijk toch maar de kop in de wind en 

tussen de strekdammen plaatsgenomen.Beide hengels voorzien van onderlijnen met dwarrellijntjes, 

haak 4 of 6 en een sappige zeepier of steekzager. De ene hengel ver weg en de andere wat dichter 

onder de kant. Dit resulteerde zowel voor Jan als voor mij al vrij in het eerste visje, te weten een 

scholenbaarsje voor Jan en een bot voor mij. Dat beloofde dus veel goeds. En dat was ook zo, 

tenminste voor Jan. Hij bleef namelijk constant beet houden en vis vangen. Echter, bij mij bleef het 

vrij stil tot circa 21.30 uur. Maar bij het invallen van de duisternis begon ook ik regelmatig beet te 

krijgen en vis te vangen. Rond 22.00 uur ging ook de wind nog eens liggen en hebben we het laatste 

uur met bijna windstil weer kunnen vissen, zodat ook de kleinste aanbeten prima werden geregistreerd. 

Zowel bij Jan als bij mij bestond de vangst voornamelijk uit scholenbaarsjes, bot en botjes. Aan het 

einde van de rit zo’n zes botten voor consumptie mee naar huis genomen. Vele vissers gooien bot 

altijd terug, maar –mits goed klaargemaakt- vind ik het helemaal geen straf om zo’n visje te eten. 

Rond 23.00 uur huiswaarts gekeerd, waarbij we kunnen terugkijken op een heerlijk visavond. De 

eindstand: zowel Jan als ik tussen de 10 en 20 vissen, bestaande uit scholenbaarsjes en bot(jes). 

  

De hartelijke (vis)groeten, 



Kees Overweel. 

  

Afgelopen zaterdag 29-05 samen met Roland en Wouter weer op zeebaarsjacht geweest. Met kunstaas 

kregen we ze in het pinksterweekend niet te pakken dus besloten we om het weer met de dobber te 

proberen. Ondanks de nog steeds lage watertemperatuur ging het afgelopen zaterdag best aardig. We 

vingen 5 mooie baarzen waarvan Wouter de grootste ving van maar liefst 69 cm! Een prachtige vis die 

een flinke strijd gaf. Roland ving ook (eindelijk) zijn eerste zeebaars en ik zelf wist er 3 te vangen 

varierend van eind 40 tot 55 cm. Het was wel een lange dag en we hebben op heel wat stekken gevist 

waaruit je wel kon merken dat de zeebaars er echt nog niet dik zit. Op elke stek 1 of 2 aanbeten en dat 

was het wel weer. Maar al met al was dit zeker een hele leuke dag en hebben we allemaal wat 

gevangen. 

  

 
Groeten Chris #1021 & Roland #1023 

 

 

Donderdag avond 27-05 ledenvergadering van de euro vissers, mooie dag om te combineren met een 

vistripje,  eerst even langs een  plaats in zeeland gereden, even proberen of de zeebaars al wakker was, 

maar helaas  alles vol netten,  snel door naar kamperland  voor een voorraadje mesheften a 3 € per kilo 

, lekker goedkoop aas daar, en vers natuurlijk.Nog even  op Neeltje Jans gestopt,  maar de geep was 

niet te zien, was ook bewolkt, zo dan maar snel door naar het beerkanaal,  prachtige harders daar, toch 

ook eens gericht op gaan vissen.Met verse mesheften in het beerkanaal gezeten, de vangst 2 wijting, 2 

bolken, een klein zeebaarsje en een flinke bot, maar toch weer heerlijk gezeten daar. 

  



Johan 1207 en Petra 1212 

  

Langs deze weg weer eens een kort berichtje van mij, na wat koude en mistige dagen een heerlijk 

pinkster weekende aan het beerkanaal beleefd.Weliswaar vingen mijn zoon en ik niet de vissen die we 

graag wilden, maar de beet was er in overvloed en de botten waren van een mooi voormaat.We visten 

beide met een dwarrel en een jojo met een tandem haak, zeg maar hetzelfde setje wat we gebruiken 

voor de gul, helaas is er ook de krab veelvuldig aanwezig, maar met de kakelverse mesheften  kreeg de 

vis de tijd het aas te vinden, zagers en pieren werden door vriend krabbemans te snel van de haak 

gepeuzeld. Tevens was het weer mooi om te zien dat de harder weer lekker in de pilot haven 

rondzwom, daar kunnen we dus ook weer gericht op gaan vissen. Van zeebaars of speld aas hebben we 

helaas nog geen teken gehad. 

  

groetjes ies en ies 

  

Goede morgen 

  

Beste heren en damens langs deze weg probeer ik mijn hengel en mijn molen van merk shimano surf 

twintip licht blauw 4.50m en mijn molen shimano super ultegra terug te vinden . 

Ik ben het vergeten in amazone haven tegen de helling vanuit strand toen ik naar mijn auto liep. het 

was al 2.30 in de octend van vrijdag 21 mei 2010 toen ik weg ging was er nog een vissers aan het 

vissen zou u dit bericht aub op uw site willen zetten misschien maak ik dan een kans om mijn 3 weken 

oude setje terug te vinden. 

  

Bij voor baat mijn dank 

  

Mvg 

Levent Gungor 

0648382475 

  

  

Mooie start van het zeebaarsseizoen! 

 

Afgelopen zaterdag zijn Roland en ik het voor de 3de keer wezen proberen op de zeebaars. Harold 

kwam ons deze keer ook vergezellen. Dit keer weer een andere aanpak als de keren daarvoor, nu 

gevist met de dobber en aas. Het was zoals te verwachten is met deze watertemperatuur een taaie dag 

maar halverwege de dag schoot de dobber van Roland vlak voor zijn neus weg. Helaas miste hij deze 

aanbeet omdat hij de lus in zijn lijn niet had weggedraaid tijdens de drift... Dat was erg jammer, maar 

gaf ook gelijk een beetje hoop op misschien nog wel een aanbeet. Die kwam helaas niet meer en na 1,5 

uur verkast naar de volgende stek. Daar hebben we ruim 2 uur gevist zonder actie toen plots mijn 

dobber de diepte inschoot. Snel aangeslagen en gelijk een stevige weerstand. Dat voelde aan als een 

mooie baars, en na een paar minuten kon Roland hem uit het water pakken. Even opgemeten en met 

68 cm is dit een geweldige eerste zeebaars van 2010! Met een big smile een paar foto's geschoten en 

daarna weer snel terug gezet. Verder geen aanbeten meer gehad, maar deze vis maakte de dag meer 

dan goed. 



 
Groeten,Chris #1021 & Roland #1023 

 

  

Vangstbericht zaterdag 15 mei Walcheren. 

 Zaterdag 15 mei was het de derde week op rij dat De Drie Limburgers zijn gaan vissen op of aan de 

zee. Het was laag water omstreeks 22.00 u dus als de agenda's het toelaten gaan we vissen. Even 

pieren halen  en ruim voor laag waren we aan het strand. Het was druk met wandelaars en vliegeraars 

maar geen vissers, een fris windje en niet te veel golven. Voorzichtig aan begonnen om 17.00 u en het 

leverde bij mijn maten toch meteen al vis op. Bij mij heeft het wat langer geduurd maar uiteindelijk 

toch ook een mooie klus platvis. We visten met afhouders met onderaan een dwarrellijn en 

zelfgeknoopte lijnen met dwarrellijnen met haakjes 4 en 6, af en toe een 2. Het maakte weinig uit. Je 

moet zorgen dat de haken goed tegen de bodem aan zitten en het levert vis op. Tegen de schemering 

werd het prachtig weer , de wind viel weg en een mooie zonsondergang. Door de zonnnegloed bleef 

het tot bijna 23.00 u niet echt donker. Gevist tot 01.00 u . Bij elkaar zo'n 70 vissen gevangen waarvan 

er zo,n 45 goed waren voor de pan. Weer een prachtige visdag voor i de boeken. 

  

De Drie Limburgers 

  

Hallo 

  

Vrijdag 14 mei 2010 samen met mijn zoon Daan naar de Amazonehaven getogen om samen te gaan 

vissen op bot, of wat er ook maar wilde bijten. Het weer was prachtig, veel zon en in de 

Amazonehaven stonden we heerlijk uit de wind. We visten van hoog naar laag water. Om ca. Kwart 

over 4 gingen de eerste pieren en zagers het water in. Eerst Daan zijn hengel opgetuigd en in stelling 



gebracht, daarna de mijne. Ik viste met de 5.00 mtr stok van Seahawk van Arca Bifa met de lichte top. 

Op allebei de hengels dwarrellijnen met haakje 6.Na een half uurtje had ik beet en een bot van 25,5 cm 

was de pineut. Direct daarna had Daan ook beet en ving hij een bot van 27,5 cm! Hij had er veel schik 

in en was blij met zijn mooie vangst. Dit ging nog een tijdje zo door met mooie beten en af en toe 

mooie vangsten.We hebben gevist tot 8 uur en hebben in totaal 6 botten gevangen. Te weten: 25,5 cm 

– 27,5 cm – 31 cm – 33 cm – 33 cm – 37 cm. Grote jongens dus! De meeste botten hebben we 

gevangen met steekzagers. Die waren duidelijk favoriet. Alle vissen zijn weer netjes terug gezet op 

verzoek van Daan.Hieronder nog een paar sfeer foto’s 

  

 

Groeten van Jan Overbeeke 

  

  



donderdag op vrijdag nacht 13/14 mei 

  

  

hallo, donderdag avond/nacht wezen vissen samen met mijn maat aan het strand van 

s'gravenzande. afgaand tij en en daarna weer opkomend. Begonnen om 20:30 gevist tot 2:30 

(laagwater 23:45) gevist met 2 maal k2 bleu metal 5 meter en molen shimano ultegra xsa met daarop 

en 22/100 trabuco en tapslopende voorslag van trabuco. Mijn maat viste met een k2 supreme met 

daarop shimano ultegra xsb 22/100 trabuco en een zeepikker om lekker licht te vissen! we hebben 

gevist met pieren en slikzagers. en zelf gemaakte onderlijnen met lange zij lijnen! onderlijn ongeveer 2 

meter hoofdlijn 60/100 met daarop zij lijnen van ongeveer 50 cm van amnesia 4,3 kg wit en zwart! 

met daarop haak maat 6 en 8 gamakatsu F31. eerste worp gelijk een trek van 3 botjes ongeveer 15 cm 

en mijn maat 1 grote bot 2e trek gelijk 3 mooie botten rond de 25 cm. Dit is zo de gehele avond 

doorgegaan met regelmatig 2 of 3 vissen tegelijkertijd! ik heb welgezegd maar 2 keer mijn lijn binnen 

gedraaid zonder vis!!!! uit eindelijk is de teller op 68 vissen blijven staan over 2 man allebei precies 34 

vissen! de vis bestond uit allebei 2 maal zeebaars rond de 40 cm, 2 wijtingen van 25 cm en twee 

meuntjes de rest waren allemaal botjes en BOTTEN! botten waaren allemaal wel tussen de 15 cm en 

30 cm met 4a5 flinke uitschieters van 35+. naast ons stonden nog een paar beginnende strand vissers 

die nog niet veel ervaring hadden die nog een paar tips gegeven en wat kleinere haken want met haak 

nr 2 zal je nietveel vangen op het strand op dit moment! dus heeft mijn maat maar een zelfgemaakte 

onderlijn gegeven en wat kleinere haakjes maar dit had bij hun niet echt veel baat ze hadden met 3 

man ongeveer 10 visjes! zondag weer wedstrijdje met de club WSV S'gravenzande op het starnd 

alleen dan overdag hopen dat er dan weer net zoveel gevangen gaat worden! Dan zal ik ook wel weer 

een vangstbericht achter laten met een paar leuke foto's uiteraard! 



   

  

  

  

 

Mvg Marcel & Peter! 

  

Hier maar weer eens een vangstberichtje. Na de laatste tijd in de Europoort de nodige leuke avonden 

met voornamelijk bot en wijting te hebben gehad een keer naar de Zeeuwse wateren vertrokken om 

een poging te doen een eerste tong van het jaar te vangen. Gestart om 20.00 laag water bij Zoutelande. 

Hier gevist tot ca. 1.00 uur en over de vangst kan ik kort zijn nul.Een handvol aardige beten gezien 



maar niks kunnen verzilveren. Hierna nog een poging gewaagt bij Neeltje Jans. Aan de buitenkant was 

de stroming hier moordend en de vangst ook nul. Aan de binnenkant uiteindelijk de nul nog weg 

kunnen vissen. Totaal samen met maat Erik ca. 12 vissen 9 gulletjes ( 8 ondermaats ) 1 mooie schar en 

een steenbolk. Alles bij elkaar een teleurstellende sessie. Groeten Evert # 1230 en vismaat Erik. Ps. 

Voorheen viste ik graag op de PPGBK voor de tong weet iemand een alternatief aangezien ik hier niet 

meer kan komen? [e.horden@abena.nl 

  

groeten Evert Horden 

  

Vandaag, 11 mei, zuidpier Scheveningen. 15 u hoog en aanwezig. Gevist tot 19.30 uur. Twee mooie 

scharren, twee minibotjes en 1 gewonde gul. Had een flinke wond op z’n kop. Grote kop, heel gek 

klein lichaam erachter.Gevist met pieren, veel wind (mee, maar niet te zien of je beet  had). Vanaf 18 

uur de enige op de pier. 

groetjes Ed van Es 

  

Halo Eurovisssers, 

  

Vrijdag 30 april wilden we de vrije dag zo goed mogelijk benutten, dus de keuze was snel gemaakt. 

Om 15.00 u vanuit Limburg vertrokken richting Zeeland, pieren ophalen  en daarna naar het 

Walcherse strand.  Het zou om 22.15 u LW zijn en om ca 19.00u lagen de pieren aan de korte 

wapperlijnen in het zeer onstuimimge zout water. Al snel meldden zich 2 mooie schollen. Tussen de 

ferme doorbuigingen van de hengels tgv de grote golfslag waren de beten nauwelijks te zien maar je 

kon aan het afwijkende ritme de beten wel enigszins onderscheiden. We visten met Dyneema 

waardoor iedere golfslag de hengeltop deed buigen alsof een gul aanbeet. Daarbij waaide het eigenlijk 

wat te hard om lekker comfortabel te kunnen vissen. Maar goed we komen niet om te zonnen vanuit 

Limburg dus een beetje wind en golven schrikt ons niet af. Tot LW hebben we mooie maten schol 

gevangen. Na LW werden ze kleiner om rond 24.00 u toch weer flink aan de maat te worden. Alles bij 

elkaar hebben ca. 45 visssen gevangen waaronder 2 zeebaarsjes, een puitaalltje, een 10-tal 

ondermaatse platvisjes , die allemaal weer zwemmen en een 30 tal prachtige schollen  voor in de pan. 

Om 1.00 u zijn we opggehouden, en nog tot de laatste draai vis, en om 4.30 weer  thuis in Limburg. 

Het was weer een mooie geslaagde vissessie. 

  

De Drie Limburgers 

 

 

Afgelopen zaterdag 24-4 met het mooie weer de waterkant opgezocht, gekozen voor het Beerkanaal, 

HW 12.06 / Windkracht 2/3 NO-O / Temperatuur 16°C. 

Nadat ik de eerste drie draaien vast kwam te zitten mezelf afgevraagd waarom ik voor deze stek 

gekozen had maar nadat ik zo’n 25 meter was verplaatst geen last mee gehad.Gevist met 2 haaks 

wapperonderlijnen, verschillend in opbouw, voorzien van pieren en/of slikkies. Met het opkomende 

water was nagenoeg iedere draai raak, waaronder soms mooie duo’s van grote botten, de grootste was 

mailto:[e.horden@abena.nl


38 cm.In totaal heb ik 12 botten, 5 (scholen)baarsjes 25-30 cm, 2 wijtingen, 1 gulletje en een meun 

gevangen. 

  

  

Wilfred Wander Eurovisser # 1179 

  

Vrijdagavond 23-4, 

Samen met een kennis naar het strand van ’s Gravezande geweest. Net als eerdere berichten daar zat 

ook nu de bot er weer volop. Toen het nog licht was waren het voornamelijk tripletjes kleine botjes 

maar toen de schemer inviel werden de botten die gevangen werden groter. Ook nog wat meunen en 

een gulletje konden de piertjes niet weerstaan. Gevist met onderlijnen met losse sneuen met als lood 

een dca zonder ankers. Want stroming stond er nauwelijks. Samen hadden we meer dan 50 vissen dus 

het was weer eens een lekker avondje vissen. 

  

Grt Erik#331 

  

24-04-2010 

  

Gevist van 19.30 tot 01.30 bij de laatste windmolen op de landtong. Wind stond schuin op je gezicht, 

was ff wat minder. Vangst was erg goed te noemen, we hebben in totaal 19 vissen gevangen met 2 

hengels. Vangst bestond uit zeebaars, bot, torretjes, steenbolk en een grondeltje. Gevist met pieren en 

3 haaks paternoster. Vis zat redelijk ver.Super avondje geweest en zeker voor herhaling vatbaar. 

  



Marco 526 

  

  

Gister 22-4 maar weer eens naar het zoute gereden, rond de middag aas opgehaald bij het avi center, 

toen snel naar het beerkanaal gereden, eerst even pannetje op het vuur daar en een paar hamburgers 

gebakken, zo maagje gevuld, nu de vissen nog.  helaas was het enige wat er op de kant kwam een 

krab, de haken waren dan ook zo leeg elke keer, rond een uur of 5 verkast, hebben toen nog een paar 

uurtjes in het calland zitten vissen, resultaat. 1 schol, een paar botten en een paar bolken, erg magertjes 

dus,  ook bij andere vissers hoorde je hetzelfde verhaal. het word tijd dat de zomervis arriveert, was 

gister nog geen enkel spoor van. 

  

Johan # 1207 en Petra 1212 

  

Op woensdagavond 21 april 2010 met vismaat Jan Overbeeke eindelijk weer eens gevist op het 

strandje tussen de PPGB en de Stenen Glooiing. Helaas is deze stek door allerlei werkzaamheden aan 

diverse veranderingen onderhevig. Allereerst is het bijna niet meer bereikbaar en daarnaast is er 

weinig meer van het strandje over. Mijn inschatting is dat je hier eind van dit jaar niet meer kunt 

vissen. Hoe dan ook, in het verleden hebben we hier altijd leuk gevangen en de laatste vangstberichten 

beloven een flinke portie bot, dus proberen maar.Rond 19.00 uur waren we op de stek aangekomen, 

dus snel de K2 Blue Metals opgetuigd en voorzien van een onderlijn met afhouders, haak 4 en de 

nodige gekleurde kralen. Een niet al te grote zeepier en richting Hoek van Holland die hap. De ene 

hengel ver weg en de ander zo’n 50 meter uit de kant. 

Na 15 minuten beide hengels opgehaald om te kijken of er al krabben zaten. Alle haken leeg, dus dat 

wordt vaak aas verversen. Maar als er dan tussendoor een visje wordt gevangen, is dat natuurlijk 

helemaal niet erg. Helaas bleef het de rest van de avond alleen maar bij aas verversen en diverse keren 

onderlijnen en voorslagen verspelen, omdat we regelmatig vast zaten. Maar géén vis. Uiteindelijk wist 

ik toch één schamel mini-botje en een steenbolkje op de kant te krijgen en Jan één torretje van zo´n 20 

cm. De hele avond geen enkel beetje gezien. Triest, want we hadden vooraf hooggespannen 

verwachtingen. Weer een mooie stek verloren …? 

Rond 23.30 uur hebben we dan ook enigszins teleurgesteld de boel ingepakt en zijn we weer richting 

Goeree-Overflakkee afgereisd. Ondanks de zeer magere vangsten, toch weer eens een avondje zand 

onder de voeten. 

  

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

Vissers, 

Gisteren 19 april met opkomend water gevist aan de waterweg. Met de NO wind in de rug was het 

heel goed te doen. Het duurt niet zo lang meer voor de kabeljauwtjes weer richting het noorden 

vertrekken, maar ze zitten er nog. Ik heb er twee verspeeld tegen de rotsen, blijft lastig. Ze 

zeggen als een vis vast zit moet je lijn geven en je hengel weer in de steun zetten. Soms lukt het en 

zwemt de vis zichzelf los, dit keer niet helaas. Toch een succesvolle sessie gehad, ik had 4 gulletjes 

gevangen tussen de 45 en 55 cm. En een wijting, die mocht retour. 

http://www.avicentra.nl/


 
Groeten, David 

  

Donderdag 15- 04 nog eens een poging gewaagd op de maasvlakte,na eerst aas te hebben gehaald bij 

Kees in Oostvoorne om 11.30 uur het lood laten kenis maken met het zilte nat gevist tot 20.00 uur 

Ondanks met wind op kop 4tot 5 bef redelijk goed gevangen  een 15 stuks platte  van 27 tot 37 cm 

mvg 

de drie brabanders 

  

Woensdagavond 14 april aas opgehaald bij Martin #272 en op naar het strand van 's Gravezande. 

Stukje lopen en dan bij afgaand water de hengels ingegooid. De eerste draai was direct prijs: 2 botten. 

Daarna bleek het bottenbal nog onveranderd voort te duren en na 3,5 uur vissen met 2 hengels stond 

de teller op 41. Hoe dikker het aas en hoe langer de haaklijn, hoe groter de vis. Fijn fisjenie? 

  

Gilles #59 

  

hallo  

  

vijdag 09-04 avond op het strand van Terheijden gevist.het was een echte platvis explosie,in minder 

dan 4 uur tijd zat ik door mijn aas heen, en lagen er 23 mooie platvissen op het drogen.de vis zat vrij 

dicht onder de kant 40/50 meter.de grooste bot was 38 cm en de kleinste 27 cm.het maakte niet uit wat 

je als aas gebruikte leeglopers of zagers ze pakte alles.toe het water op kwam ging het los. 

  



mvg angelo 

  

Beste vissers, 

Gisteravond 7 april twee uurtjes van 21.00 tot 23.00 aan de waterweg gevist. Een beetje regen maar 

het viel mee. Ik ben even niet geweest en merkte dat de krabben weer flink aanwezig zijn, vaak kleine 

tikjes en bij binnenhalen al het aas weg. Na korte tijd kreeg ik een aanbeet, niet spectaculair dus ik liet 

de hengel even staan, misschien weer een krab dacht ik. Toen er een boot voobij kwam ging hij wel 

weer stuiteren, en even later lag een mooie gul van 55 cm op de kant. Na een uurtje krabben voeren 

weer wat flauwe tikjes, maar toen ik mijn hengel pakte voelde ik een zware massa bonken. Ik ging 

voorzichtig te werk. Langzaam maar zeker kwam hij naar de kant toe, en voor ik het wist lag hij op de 

stenen, maar nog wel in het water. Hij ging flink tekeer daar, dit was een kabeljauw uit de categorie 

wrakbig. In mijn ooghoek zag ik de buurman komen aanrennen, hij pakte hem eruit voor mij. Tof van 

hem, dat kan echt het verschil maken, dit soort vissen sleep je niet zomaar even de kant op. Een PR, 

hij was 77 cm! 

 

Groeten, David 

  

  

06-04-2010 

Gezien het heerlijke weer van vandaag en  hoogwater in de avond kon ik de verleiding niet weerstaan 

om richting de Waterweg  te gaan. Hengeltje in gegooid en genieten van het avond zonnetje en de 

zonsondergang. Na enkele keer te hebben ingegooid was ik vast komen te zitten en brak mijn lijn vlak 

onder de top met als resultaat een legespoel en kon hierna nog maar 50 meter inwerpen. Net toen ik 

dacht om maar in te pakken  kreeg ik de eerste aanbeet met als resultaat een Gul  53 cm op de kant. Na 

ongeveer 25 minuten weer een aanbeet dit keer voor mijn gevoel  eentje van voormaat, gezien het 



binnendraaien niet mogelijk was was het sleuren en draaien maar kreeg de vis niet omhoog net voor de 

kant mijn lijn aan duigen op de keien . De overige vissers gesproken maar er werden geen grote 

vangsten gemeld. 

  

 

Butcher 

  

Vrijdagavond twee april maar weer eens de waterkanten van Europoort opgezocht. Diep water want 

daar zou wellicht al weer wat aas zijn voor vriendje gul. De weersvoorspelling was niet slecht, pas in 

de avond regen en het tij gunstig om 18.00 hoog. Het was stil, geen visser te zien, een weinig 

bemoedigend gevoel bekruipt je dan. Na een paar uur pas een eerste tik en al snel lag de eerste bot op 

de kant. Het water kwam op en toen zo'n typische gullenaanbeet. Grote lange klappen op de top, een 

volledig slappe lijn en dan een hengel die meegaat met de gul. Direct na het oppakken van de hengel 

het gevoel van een bonkende gul op verre diepte. Na enige tijd verschijnt de gul voor mijn neus, een 

prachtexemplaar. Uiteraard geen gaf bij me. Heel voorzichtig de kant op. Bij meting 73 cm, zo'n grote 

heb ik in de 40 jaar dat ik nu zeevis nog niet van de kant af gevangen. M'n oude record stond op 67. 

Een uurtje later nog een bot en toen kwamen de buien. Om 20.30 inpakken en naar huis met 

zo'n volmaakt visgevoel. 

  

Pierre den Hartog 

 

 

Zaterdagochtend  27-3 met Ronald van 8 tot 12 uur gevist op het strand van Vlughtenburg.Gevist met 

4 hengels en als aas piertjes en slikken.Resultaat 2 botten bij een z.w wind en 12 uur hoog. Wel lekker 



geoefend voor de duinenmars, het is een hele tippel na de opspuitingen dus voor slechte lopers is een 

karretje misschien wel handig voor 10 maart. 

  

Jan # 1172  Ronald # 1171 

  

Hallo visvrienden, 

  

Vanwege het goede weer de afgelopen week de hoop gekregen dat de vissen weer een beetje gaan 

bijten. Gekozen om het vrijdagmiddag/-avond op de Maasvalkte, Nieuwe waterweg te gaan proberen. 

Het zou ongeveer om 17.00 LW zijn. Eerst even bij Avi centre langs voor pieren, een bakkie, en een 

gezellige klets.Om ca. 16.00 u gingen de lijnen, één  haak, maat 2.0 met enkele pieren, te water in de 

hoop op gul.We hebben indardaad een 8-tal gulletjes weten te vangen, die weer lekker zwemmen en 

een mooie schol, die al in de pan heeft gelegen.Wat opviel was dat het tot ca. 21.00 u laag water bleef, 

met weinig beten.Al met al een fijne (te) rustige avond met helaas een flinke regenbui erbij. 

  

groeten 

  

(twee van) De Drie Limburgers 

  

Beste vissers, 

Gisterenavond 24 maart weer gaan vissen aan de waterweg. Steeds veel pieren erop zeker 4, die haak 

moet echt vlijmscherp zijn anders mis je ze. Had vier gulletjes tussen de 50 en 60 cm. Ook nog een 

botje. 

http://www.avicentra.nl/


 

 

Groeten! David 

  

Beste vissers, 

Gisteren 22 maart richting waterweg geweest om een hengeltje uit te gooien. Gevist met opkomend 

water, de wind kwam van voren maar het was goed te doen. Het begon rustig, na een uurtje kwamen 

de aanbeten. Al gauw lagen er 3 gulletjes op de kant, de grootste 73 cm echt een dikke vis. Later nog 

eentje van 67 cm, maar toen was het al donker en mijn telefoon heeft geen flitser. Ook nog een losser 

gehad vlak voor de kant, de haak brak af. Groeten! 



 
David 

  

Hoi visvrienden. 

  

Na een jaartje te hebben overgeslagen weer eens meegedaan met de voorselectie op het strand van 

terheijden.Ondanks een goede voorbereiding en een kopstek E23 verliep het voor mij zeer dramatisch 

met 0 , 0 vis wat ik ook probeerde dichtbij verweg rolloodje omdat ik toch geen buurman had witjes 

piertjes slikkies het heeft allemaal niet mogen baten want het aas kwam weer het zelfde binnen als ik 

het aanbood.Gerust stellend was het wel toen ik in de uitslag zag dat er toch hele goede eurovissers 

zich ook niet hebben kunnen plaatsen dus dan lag het toch niet alleen aan mij.Wel gaan mijn 

felicitaties uit naar de jongens die het wel hebben gered individueel of met korps vooral Ruud Rob 

Danny en Arjan die zich in de top tien viste super gedaan. Ik hou mijn hart al weer vast voor wedstrijd 

4 op Vluchtenburg dus maar hopen dat de temp van het water snel omhoog gaat en de visvangst weer 

wat toeneemt. 

  

Groetjes en tot aan het water. 

  

John #646. 

  

  

Vrijdag 16 maart met hoog water de nacht in gevist in het beerkanaal. Het was niet al te druk en 

jammer de vangsten vielen tegen.Wel een paar leuke aanbeten maar het bleef bij wat steenbolk en 

wijting 



  

Groeten Henk Albers #1235. 

  

Donderdag 18 maart op de landtong tegenover de stena staan vissen er waren vrij veel vissers, maar 

echt grote vangsten waren er geloof ik niet .Buiten een paar grote krabben had ik 2 kleine botjes en 2 

gulletjes.Ook genoten van een nieuwsgierige zeehond(FOTO) Gevist van ongeveer half twee tot zes 

uur. 

 

  

Groetjes 

Peter 

  

Donderdag 18 maart om 11 uur bij hengelhuis Maassluis  daar onze pieren opgehaald  overgevaren 

naar Rozenburg en richting de waterkering waterweg  voor de kering  zaten een paar mensen heerlijk 

in de zon te vissen maar geen beetje 100 meter  voorbij de kering gestart met vissen het was 12.15 

mooi opkomend water,telken vast ,dus verkassen tegenover Stena line daar zaten een 15 vissers eerst 

maar eens vragen hoe het stond met de vangsten een van deze visser had een Geuletje van 25  cm  en 

dat was het dan,wij zijn tussen deze vissers gaan staan vissen  tot half vijf ,maar niemand ving een 

visje Alleen voor ons zwom een zeehond en die hebben we 3 keer boven zien komen ,met een grote 

zeebaars ,dus vis zat er Wij stonden dat met nog al  met wat vissers te aanschouwen,iemand zij kijk hij 

vangst ze wel,ik zij het doet het voor de kost En wij staan hier voor onze hobby,maar ik denk dat hij 

onze visserij toch verstoorde,(maar het schitterend  om dit te zien) Wij hebben tussen al deze 

hengelaars zitten vissen tot half vijf niemand had wat gevangen,een visser naast ons ving nog een 

klein Geuletje van 30 cm dat was alles wat er gevangen is,maar wij gaven de moed nog niet op en wij 

http://www.hengelhuismaassluis.nl/


terug gereden tot voorbij de kering  En daar zitten vissen tussen de  kribben het was toen al afgaand 

water,bij mijn eerste worp ,een klein kabeljauwtje ook 25 cm 

Die weer laten zwemmen , nog wel van die grote krabben, gevist tot 19.10 ,en toen  weer richting het 

land van maas en waal  Een prachtige dag weer gehad ,veel vissers gesproken met de zelfde vangsten 

als wij,dat was jammer,maar het lag gelukkig niet aan onze vis kwaliteiten,volgende keer beter 

  

het duo Jan  en Frans 

  

Gisterenmiddag 16-03 even gaan zonnen aan de waterweg, met vishengel. Op een gegeven moment 

een mooie aanbeet, onderweg bleef hij een paar keer vast maar hij zwom zichzelf steeds weer los. Zo 

kwam hij toch naar de kant toe. Hij was iets boven de 70 cm, de buurman had er ook net zo 1. 

 

 

Groeten! David 

  

Zondag 14/3, na het scharrenfestijn in December en januari de hengels weer eens uit de schuur 

gehaald.Na enkele matige maanden qua weer en vangsten hoopte ik een gulletje te vangen in de 

waterweg.Zodoende over het hoge heen gevist van 13 tot 16 uur.Nou dat viel tegen, er stond een 

strakke westelijke wind en ik vond het koud. 

Ook de visserij was matig, 1 wijtinkje die was bijna net zo groot als mijn haak, en volgens mij een 

gulletje verspeeld.Verder langs de kant wat vissers gesproken, daar was het ook niet veel.Wel weer 

een frisse neus gehaald, de volgende keer weer beter. 

  



Groet Ed#1137 

  

Op vrijdagavond 12 maart 2010 de 3e viswedstrijd van het seizoen, georganiseerd aan de Waterweg. 

Deze keer in mijn eentje, omdat vismaat Jan Overbeeke andere “verplichtingen” had. Om 18.00 uur 

eerst richting Ouddorp om in te schrijven en het aas op te halen. Zoals gewoonlijk eerst een bakkie 

gedaan en wat bijgekletst met de andere aanwezige vissers. Rond 19.00 uur afgereisd richting de 

landtong bij Rozenburg. Om 20.00 uur klonk het startsein, dus snel de onderlijn (dwarrellijntjes van 

rode amnesia, een paar lichtgevende kralen en haakje 6 voorzien van een sappige zeepier) richting 

Hoek van Holland gelanceerd en wel zo ver mogelijk. En toen bleef het stil, héél lang stil. De eerste 

twee uur geen visje gezien en zelfs geen beetje gehad. Daarom mijn tactiek maar aangepast en heel 

dicht onder de kant gaan vissen. En toen ging het los!!! De laatste twee uur bijna constant beet gehad. 

Ondanks dat ik tussentijds wat kleinere haken had gemonteerd, helaas slechts een klein gedeelte 

hiervan kunnen verzilveren. Mijn eindresultaat: 6 botten, waarvan één bijna 40 cm en dat tikt toch 

lekker aan. Ik denk/hoop dat ik ergens in de middenmoot ben geëindigd. 

Na afloop vanzelfsprekend nog even staan gekken met Marco en Leon en daarna afscheid genomen en 

terug richting Goeree-Overflakkee. Rond 01.30 uur moe maar voldaan naar mijn bedje, maar niet 

voordat ik mijn molen en hengel had afgespoeld natuurlijk.Een heerlijke, droge, bijna windstille en 

zéér gezellige vissessie achter de rug. 

  

Eef en Ineke, bedankt en tot een volgende keer!!! 

  

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

helemaal vergeten gisteren 13-03 na datdebakel aan het beerkanaal 60 euries bekeuring ingepakt en als 

een speer naar de waterweg.de zin was er wel uit maar toch aas weggooien kan altijd nog.1 uur voor 

hoogwater aanwezig aas er aan en knallen maar..waren nog een aantal sportvissers aanwezig maar 

geen visje zien vangen,tot een halfuurtje na hoog 5 geweldige doorbuigers waarvan er maar 2 kunnen 

verzilveren.binnen een 45 minuten was het weer over.dus dat is 30 euries per vis is niet slecht 

hihihihihi.van de week weer proberen.tip.goed azen hoor 4 a 5 pieren evt zagertje als stopper en flink 

tegen de stroming in knallen. 

  

mvgr rokus #1064 

  

  

Beste Eurovissers, 

Vandaag 12-03 nog een keer gaan vissen aan de waterweg. Keihard ingooien tegen een ZW 4, hoe 

verder hoe beter. Had twee broertjes van 64 cm. 



 
Groeten, David 

  

Beste vissers, 

Nu ik toch bezig ben.. Vanmiddag 11-03 even gaan vissen, het was best lekker weer. Mijn mattie had 

beet, hij zei draai hem maar ff binnen voor me. Dat deed ik natuurlijk, ik mocht de vis na aandringen 

houden ben er wel blij mee. 66 cm! Hij had er zelf al een paar op de kant, zijn grootste was 73 cm. 

Had zelf nog twee andere gevangen later. Ook 1tje tussen de stenen geparkeerd, die wou er niet meer 

uit. 



 
Groeten, David 

  

Beste vissers, 

Gisteravond 09-03 weer een paar uurtjes gaan hobbyen aan de waterweg. Dit keer was het met 

opkomend water raak, toen het eenmaal hoog was gebeurde er helemaal niks meer. Had twee mooie 

gulletjes 45 en 52 cm. Ook nog een wijting. 



 
Groeten, David 

  

Beste vissers, 

  

Gisteren 6-3-10 richting waterweg gegaan. Mijn vriendin woont 5 minuten van de stek dus de 

beslissing is altijd snel gemaakt. Was er 4 uur voor hoog water, de hele tijd niks gezien behalve heel 

veel zooi aan mijn lijn. Toen het water hoog was en de stroming eruit ging kwamen de aanbeten achter 

elkaar. De eerste kabeljauw was echt een hele mooie, 63 cm. Toen VIER keer een losschieter gehad, 1 

ervan was echt een monster voelde ik. Hoort erbij zeggen ze.. Daarna nog 1 kunnen verzilveren. Alle 

actie was na drie kwartier voorbij. 



 

  

 

Groeten, David 

  

Dinsdag 2 maart vol goede moed naar de zuidpier havenhoofd van Scheveningen eerst ff pieren halen 

bij albatros ( prima aas  )  maar daar vertelde ze al dat het geen feest was op het moment Er werden 

alleen wat gulletjes gevangen tegen de stenen aan Toch ff lekker gevist van half 4 tot 7 uur Het 

resultaat 2 gulletjes van 30 cm die natuurlijk weer rondzwemmen Er zwommen nog 2 zeehondjes 

rond,misschien dat zij meer vingen dan ik 

  

Ton vreeburg koudekerk a/d rijn 

  

hallo beste medevissers, 

gisteren2,03,10 gevist van twee uur voor laag water tot drie uur na de kering aan de banjaard voor de 

gele boeienlyn met pietjes en zagers (steek),heeft geresulteerd in 3 gulletjes 35 plus en een 30 tal 

platvisjes en wyting,met een hengel met een afhouder en een met de jojo,het was een leuk nachtje, 

  

fr;v 

  

Beste medevissers, 

Vorige week twee keer gevist bij de waterweg, steeds in de donkere uurtjes. Gaat wel prima met een 

breekstaafje op de top, en hoofdlampje natuurlijk. Had de eerste avond 6 gulletjes van mooi formaat, 



twee dagen later ging ik weer. Het waaide hard en regende en het was echt bikkelen, toch nog 4 

guletjes gevangen. Daar kan je mee thuiskomen.. Allemaal gevangen met pieren aan de jojo. Zie foto, 

de datum klopt niet. 

 
Groeten, David 

  

zaterdag 27 februari maar naar het noordzeekaanaal geweest. op andere stekken slechte berichten. hier 

altijd wel wat te vangen. er werd over de hele lienie redelijk gevangen. wijting en wat botten en 3 

zeebaarsjes. zelf had ik 10 wijtingen. moi formaat. en 1 gulletje 42cm  

  

 arnold uit lisse 

 

 

Ondanks het slechte weer vanmorgen 28-02 met ons team op het strand van Ter Heijde gevist. Het viel 

niet mee om een visje te vangen ,harde wind en veel vuil.Toch hopen we dat de voorselectie op het 

strand gevist wordt ( geruchten gaan dat er mensen zijn die proberen om uit te laten wijken ).In de 

kanalen heb je ook goede en slechte stukken terwijl op het strand de omstandigheden voor iedereen 

toch een beetje gelijk zijn.Na afloop bij Geert een heerlijke kop erwtensoep gegeten in de Viskeet . 

  

  

Jan #1172 

  



De afgelopen maanden druk geweest met van alles en nog wat, zowel werk als privé. Daarom op 

vrijdag 26 februari 2010 maar weer eens een avondje wezen vissen met vismaat Jan Overbeeke. Deze 

keer een wedstrijd  aan de Waterweg. Om 18.00 uur eerst Jan opgehaald en daarna richting Ouddorp 

om ons in te schrijven en het aas op te halen. Zoals gewoonlijk in ouddorp, eerst een bakkie gedaan en 

wat bijgekletst met allerlei meer of minder bekenden. Rond 19.00 uur toch maar afgereisd richting 

Europoortgebied. Nadat we bijna een half uur hadden stilgestaan voor de Calandbrug toch net voor het 

startsein op de landtong bij Rozenburg gearriveerd. Gelukkig was het droog en stond de harde wind 

schuin in de rug. Het kan dus slechter qua weer.Even na 20.00 uur klonk het startsein en snel de 

onderlijn richting Hoek van Holland. Ondanks de slechte vangstberichten had ik al vrij snel een visje 

op de kant liggen. Een mini-botje van zo’n 15 cm., maar toch … De nul was weg. Helaas heb ik deze 

goede (?) start niet kunnen voortzetten, want de rest van de avond nog maar één mini-botje 

bijgevangen. Over de hele linie waren de vangsten matig, getuige ook het feit dat er steeds meer 

vissers samenschoolden om de nodige sterke verhalen uit te wisselen. Een slecht teken dus voor de 

vangst, maar daarentegen niet minder gezellig!!! En daar gaat het tenslotte om, toch …? Tegen het 

einde kwamen Eef en zijn vrouw Ineke nog polshoogte nemen. Zoals gewoonlijk had Ineke weer de 

nodige hartige hapjes meegenomen. Altijd lekker tussen al die gevulde koeken en bakken koffie 

door.Omdat de wedstrijd iets later was begonnen, werd rond 00.30 uur het eindsignaal gegeven. Snel 

de vis gemeten en daarna naar huis. Eindstand: Jan 3 mini-botjes en ik 2 stuks. Zeker geen eerste 

plaats dus.Nadat ik Jan weer thuis had gebracht, omstreeks 02.00 uur moe maar voldaan mijn nestje in. 

Jammer van de matige vangsten, maar gelukkig een droge en zéér gezellige vissessie achter de rug. 

  

Eef en Ineke, bedankt en tot een volgende keer!!! 

  

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

Woensdag 24 feb gevist beerkanaal ,van ± 10 uur tot 21.30 met pieren en mesheften  resultaat 2 

torretjes van 15 cm en weinig leven ,ook in de avond met opkomend water .Wat een dag ,maar wel 

goed weer en we geven niet op .Is er een reden waarom er zo slecht word gevangen ??  

Groet 

Frans van der meeren 

  

Hallo allemaal, 

  

Gisteren 24-02 met mijn maat Kees wezen vissen op de landtong tussen de Waterweg en het 

Callandkanaal.We zijn twee maal verkast. Eén maal gevist in de Waterweg tegenover de Stenaline en 

2 maal gevist in het Callandkanaal o.a. ook voor de haven van Smit en tegenover de kering.We hebben 

gevist met zagers en messcheden aan dwarrellijnen en aan paternosters. RESULTAAT: NADA niets 

gevangen. Nog geen enkele beet gehad.Ligt het aan ons? Zijn we het verleerd? Lijkt me sterk.Wie 

weet het antwoord??? 

Groeten van Kees en Dick. 

  



Dinsdag 23 februari 

 wezen vissen.Eerst pieren en zagers gehaald bij Eagle en daar de stekkeuze bepaald.  Het weer was 

slecht , namelijk regen en Noord Oosten wind. Begonnen bij het Calandkanaal maar dat was geen 

succes. Daarna naar Amazonehaven gereden.Er waren daar geen andere vissers aanwezig. Dit had 

waarschijnlijk met het slechte weer te maken.In de Amazonehaven gevist van 17.30 tot 21.00 uur bij 

opkomend water. Veel beet en uiteindelijk 10 vissen op de kant gekregen. 1 maatse schar, 2 gullletjes 

(ondermaats), 5 steenbolken en 2 wijting.Ondanks het slechte weer toch een leuke avond gehad. 

  

#1232 René en #1233 Jeroen 

  

maandag 22 febr 

wezen vissen op het callandkanaal vanaf  de europoort we hadden erg slecht tij  en slecht weer zijn er 

gekomen om 10:00 uur en gevist tot 15:00 uur met afgaand water,eerste 3 uur wel lekker gevangen 

diversiteit aan vis wel alle klein spul (zwemt weer alle) zoals gul,bot,steenbolk,wijting,mul,schar nadat 

het laagste punt was aan gebroken zijn we weer naar huis gegaan wachtend op de volgende sessie 

ergens in maart 

  

groeten uit helmond vismenneke en erik van berne  

  

Maandag 15 februari een dagje wezen vissen Europoort. 

Omdat het thuis (Heeswijk-Dinther)volop carnaval is hadden Arno en ik besloten om niet te gaan 

stappen en niet tegen een kater aan te lopen.Maar helaas niet veel met de vangsten.We begonnen in het 

Beerkanaal bij laag water maar helaas niet 1 beet gezien.Rond de middag met opkomend water een 

stuk opgeschoven dit leverde voor ons beide 1 klein gulletje en 1 steenbolkje op.Toch besloten om 

naar de Amazone haven te rijden en het daar een paar uurtjes te proberen helaas 0 vis.Rond 15:00 uur 

nog even geprobeerd op het ponton bij Maassluis.Veel stroming en troep op de lijn en weer geen 

vis.Met een kater naar huis gereden.Wat is de reden dat er de laatste tijd zo slecht gevangen 

wordt?Heeft het te maken met de Maasvlakte 2 ? We hadden van alles geprobeerd 

mesheften/pieren/klein haken /grote haken ver weg en dicht bij??????? 

Helaas. 

visgroeten 

Gerard / Arno /  John / Rob 

  

  

Gisteren, 17 februari, met Martin #272 naar het Calandkanaal getogen. Teammaat Erik #331 had een 

week eerder grote aantallen vis gevangen. Anders dan Erik vingen we géén gulletjes, maar zowel het 

formaat van de steenbolken als de aantallen steenbolk en wijting maakte het een mooie vissessie. Het 

weer zat ook nogeens mee, want het Calandkanaal was zo glad als een spiegel. Martin haakte nog twee 

maatse baarzen en dat blijft een verrassende bijvangst in dit seizoen. 

  



Gilles #59 

  

Op mijn verjaardag.... 

  

Beste vissers, vandaag een vrije middag genomen en even naar de waterweg gegaan. Was er 3 uur 

voor hoog, de hele tijd niks gezien. Toen de stroming er een beetje uitging oppeens klappen op mn 

hengel. Had binnen een half uurtje 3 gulletjes op de kant liggen. 42 cm, 49 cm en 52 cm. Daarna nog 

een grote verspeeld tegen de stenen aan, aan dat gevoel zal ik wel nooit wennen. Mooie middag 

geweest. 

 Groeten! David. 

  

Maar weer een berichtje van ons. Zaterdag de13e gevist aan het Beerkanaal in de Europoort. Bij 

aankomst vol van de vissers ( 15.00 ) maar voor we konden keren gingen de eerste al weg. De 

vangsten waren volgens iedereen nihil maar toch maar proberen. Vanaf worp 1 ( zowel ik als maat 

Erik gooien wel best ver ) direct vis. Kleine wijting,gul (tot 30cm) meun, steenbolk en veel krab. De 

krabben zijn heel traag maar wel aanwezig. Geen platvis gevangen maar uiteindelijk wel veel lol. 

Resultaat ca 80 vissen,7 maatse wijting , 1 bolk van ca. 35cm kogelrond en ca. 1kg en een krab van 

600 gr. Waar je bang van werd J Heel de avond alleen gestaan echter om 24 uur kwamen er opeens 10 

jonge gasten aan rennen. Ook zei kwamen vissen maar was toch schrikken. Groeten, 

  

Evert#1230 en Erik 

  

Beste 

Op 5 Februari 2010 gevangen in het Beerkanaal 2 grote Gul en 30 wijtingen en steenbolken. 1 maatse 

schar Gevist van 16.30 u tot 21,30 u gevist met pieren en garnalen.de vissers waren . 

Ko Pikkaart,Rene Monster,,Jeroen Brand,Sabine van der gein. 

  

Hier een berichtje van nr #99 normaal vis ik veel in Europoort. Echter nu had ik afgelopen vrijdag ene 

wedstrijd op de noorderpier van Ymuiden. Wat een rot eind lopen zeg. Met 39 man begonnen. De 

winnaar had 3 meter vis bijna iedereen wist met afgaande tij wel een visje te vangen. Daar mijn maten 

en ik van ver komen, besloten om na de wedstrijd door te vissen. Maar goed ook. Toen het donker 

begon te worden,  de ene schar na de andere. Ook wat kleine wijtingen en gul. De hengels stonden niet 

stil. We stonden rond 19.00 uur maar met een man of 7 op de pier? Ook hadden we concurrentie  van 

twee zeehonden die iedere keer even kwamen kijken of we er nog wel waren. Al met al later goed 

gevangen. 

  

John #99 

  

Hier weer een berichtje uit Apeldoorn. Afgelopen zaterdag 6-2-10 een sessie op het strand van HvH 

geprobeerd. Was een gok want het water is daar momenteel erg koud maar als je het niet probeert vang 

je ook niets. Temp. rond de 3 grdn en een gemene n/no wind kr. 4. Eerst pieren gehaald 



bij Avicentra in Monster (Leon nogmaals bedankt dat je de winkel nog even open wilde houden). Het 

waren kleine piertjes, maar daar kunnen zij ook niets aan doen en het was mooi gecompenseerd met 

een groter aantal als wat ik besteld had. Eerst even met lw op het strand wezen kijken: er lag een 

mooie mui voor het strand en dat zie je daar niet veel, meestal zijn het alleen de zwinnen evenwijdig 

aan het strand. Begonnen om 17.30u (hw 20.14u). Gevist tot 20.45u. Heb het eigenlijk een beetje 

opgegeven door: de volledige afwezigheid van enig leven (vis) en toen begon het ook nog te spetteren. 

Komt gelukkig niet zo heel vaak voor maar totaal geen vis gevangen, niet dichtbij en niet ver weg. 

Volgende keer beter. 

  

Gr.Rik 

  

afgelope woensdag naar het haven hoofd van schreveningen geweest over de vanst kan ik kort zijn 

zeer slecht 2 meuntjes verder niks ook de andere vissers vingen niks.  ik ben vrijdag met het 

overgebleven aas naar het Noordzeekanaal geweest daar was de vangst veel beter.18 mooie wijtingen 

1 bot en 1 zeebaars van 42cm.    dus woensdag 10 februari maar weer naar het Noordzeekanaal. 

groetjes en alle een goede vangst. 

  

arnold uit lisse 

  

Vorige week woensdag wezen vissen bij de dsm en gezien dat er weer een groot gedeelte afgezet gaat 

worden . Volgens de medewerkers is dit in het verlengde van de Stena lijn terrein verkocht aan de 

Stena lijn ,weer een visplek minder .Na het ook verdwijnen van de papegaaienbek worden de stekken 

wel weer minder ,ben benieuwd wanneer de volgende afzetting van een vis stek volgt.P.s Gevist van 

12.00 tot 19.00 vangst 2 gulletjes van onder de 30 cm 

 

Groet frans van der meeren  

  

  

Nog maar eens een berichtje van ons. Vissen er dan echt nog maar zo weinig Eurovissers???? Gisteren 

5-2 gevist op de maasvlakte samen met buurman Erik. De vangst viel niet mee en niet tegen 46 vissen 

voornamelijk wijting 5 kleine gulletjes ( deze zwemmen allen weer ) 1 gekruisde bot/schol en een 

vierdraadige meun. Gevist van 18.00 tot 24.00 met zagers oud en nieuw en pieren. Uiteindelijk toch 

ca. 20 maatse wijting dus we eten vandaag vis. Kan iemand ons vertellen waar we in de regio nog een 

keertje op schar kunnen vissen e.horden@hotmail.com dit is de favoriet van Erik. Hoop op een paar 

reacties en meer berichten de komende tijd. Groeten, 

  

Evert #1230 

  

Woensdag3-02 naar scheveningen pieren halen was er om 2 uur 

Ff vragen waar wat gevangen word Op de haven wat schar wel stuk minder dan vorige week met ook 

een enkel gulletje tussendoor ,maar op de waterweg leuke gullen van 60 en 70 cm Dus de keuze was 

http://www.avicentra.nl/
mailto:e.horden@hotmail.com


snel gemaakt ik naar hoek van holland bij dsm Begonnen om 3 uur met om 6 uur hoog water Gevist 

tot half 9 met als resultaat 3 wijtingkjes de grootste 30cm Allen gevangen aan pieren 3 of 4 op een 

dotje Weinig beet gezien een keer of 8 wel goed weer Alle soorten lijnen en haken geprobeerd maar 

weinig resultaat 

  

Groeten ton vreeburg 

  

Hier maar weer eens een berichtje. Valt me op dat er de laatste tijd weinig wordt gemeld. Afgelopen 

vrijdag weer eens de Europoort opgezocht samen met vismaat Erik. Door de harde wind was het 

moeilijk een redelijke stek te vinden en uiteindelijk maar gekozen voor de Amazonehaven. Begonnen 

om ca. 21.00 en vanaf de eerste worp beet. Zoals verwacht wel veel klein spul voornamelijk wijting en 

een paar gulletjes van 20-30 cm. Na 24.00 begon de storm en sneeuw en hiermee werd het vissen 

minder leuk en daarmee de vangst wat minder. Alles bij elkaar schat ik toch een visje of 40 de man 

waarvan toch 7 maatse. Groeten, 

  

Evert # 1230 

 

 

Ondanks het slechte weer vanmorgen 28-02 met ons team op het strand van Ter Heijde gevist. Het viel 

niet mee om een visje te vangen ,harde wind en veel vuil.Toch hopen we dat de voorselectie op het 

strand gevist wordt ( geruchten gaan dat er mensen zijn die proberen om uit te laten wijken ).In de 

kanalen heb je ook goede en slechte stukken terwijl op het strand de omstandigheden voor iedereen 

toch een beetje gelijk zijn.Na afloop bij Geert een heerlijke kop erwtensoep gegeten in de Viskeet . 

  

  

Jan #1172 

  

De afgelopen maanden druk geweest met van alles en nog wat, zowel werk als privé. Daarom op 

vrijdag 26 februari 2010 maar weer eens een avondje wezen vissen met vismaat Jan Overbeeke. Deze 

keer een wedstrijd  aan de Waterweg. Om 18.00 uur eerst Jan opgehaald en daarna richting Ouddorp 

om ons in te schrijven en het aas op te halen. Zoals gewoonlijk in ouddorp, eerst een bakkie gedaan en 

wat bijgekletst met allerlei meer of minder bekenden. Rond 19.00 uur toch maar afgereisd richting 

Europoortgebied. Nadat we bijna een half uur hadden stilgestaan voor de Calandbrug toch net voor het 

startsein op de landtong bij Rozenburg gearriveerd. Gelukkig was het droog en stond de harde wind 

schuin in de rug. Het kan dus slechter qua weer.Even na 20.00 uur klonk het startsein en snel de 

onderlijn richting Hoek van Holland. Ondanks de slechte vangstberichten had ik al vrij snel een visje 

op de kant liggen. Een mini-botje van zo’n 15 cm., maar toch … De nul was weg. Helaas heb ik deze 

goede (?) start niet kunnen voortzetten, want de rest van de avond nog maar één mini-botje 

bijgevangen. Over de hele linie waren de vangsten matig, getuige ook het feit dat er steeds meer 

vissers samenschoolden om de nodige sterke verhalen uit te wisselen. Een slecht teken dus voor de 

vangst, maar daarentegen niet minder gezellig!!! En daar gaat het tenslotte om, toch …? Tegen het 

einde kwamen Eef en zijn vrouw Ineke nog polshoogte nemen. Zoals gewoonlijk had Ineke weer de 

nodige hartige hapjes meegenomen. Altijd lekker tussen al die gevulde koeken en bakken koffie 



door.Omdat de wedstrijd iets later was begonnen, werd rond 00.30 uur het eindsignaal gegeven. Snel 

de vis gemeten en daarna naar huis. Eindstand: Jan 3 mini-botjes en ik 2 stuks. Zeker geen eerste 

plaats dus.Nadat ik Jan weer thuis had gebracht, omstreeks 02.00 uur moe maar voldaan mijn nestje in. 

Jammer van de matige vangsten, maar gelukkig een droge en zéér gezellige vissessie achter de rug. 

  

Eef en Ineke, bedankt en tot een volgende keer!!! 

  

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

Woensdag 24 feb gevist beerkanaal ,van ± 10 uur tot 21.30 met pieren en mesheften  resultaat 2 

torretjes van 15 cm en weinig leven ,ook in de avond met opkomend water .Wat een dag ,maar wel 

goed weer en we geven niet op .Is er een reden waarom er zo slecht word gevangen ??  

Groet 

Frans van der meeren 

  

Hallo allemaal, 

  

Gisteren 24-02 met mijn maat Kees wezen vissen op de landtong tussen de Waterweg en het 

Callandkanaal.We zijn twee maal verkast. Eén maal gevist in de Waterweg tegenover de Stenaline en 

2 maal gevist in het Callandkanaal o.a. ook voor de haven van Smit en tegenover de kering.We hebben 

gevist met zagers en messcheden aan dwarrellijnen en aan paternosters. RESULTAAT: NADA niets 

gevangen. Nog geen enkele beet gehad.Ligt het aan ons? Zijn we het verleerd? Lijkt me sterk.Wie 

weet het antwoord??? 

Groeten van Kees en Dick. 

  

Dinsdag 23 februari 

 wezen vissen.Eerst pieren en zagers gehaald bij Eagle en daar de stekkeuze bepaald.  Het weer was 

slecht , namelijk regen en Noord Oosten wind. Begonnen bij het Calandkanaal maar dat was geen 

succes. Daarna naar Amazonehaven gereden.Er waren daar geen andere vissers aanwezig. Dit had 

waarschijnlijk met het slechte weer te maken.In de Amazonehaven gevist van 17.30 tot 21.00 uur bij 

opkomend water. Veel beet en uiteindelijk 10 vissen op de kant gekregen. 1 maatse schar, 2 gullletjes 

(ondermaats), 5 steenbolken en 2 wijting.Ondanks het slechte weer toch een leuke avond gehad. 

  

#1232 René en #1233 Jeroen 

  

maandag 22 febr 



wezen vissen op het callandkanaal vanaf  de europoort we hadden erg slecht tij  en slecht weer zijn er 

gekomen om 10:00 uur en gevist tot 15:00 uur met afgaand water,eerste 3 uur wel lekker gevangen 

diversiteit aan vis wel alle klein spul (zwemt weer alle) zoals gul,bot,steenbolk,wijting,mul,schar nadat 

het laagste punt was aan gebroken zijn we weer naar huis gegaan wachtend op de volgende sessie 

ergens in maart 

  

groeten uit helmond vismenneke en erik van berne  

  

Maandag 15 februari een dagje wezen vissen Europoort. 

Omdat het thuis (Heeswijk-Dinther)volop carnaval is hadden Arno en ik besloten om niet te gaan 

stappen en niet tegen een kater aan te lopen.Maar helaas niet veel met de vangsten.We begonnen in het 

Beerkanaal bij laag water maar helaas niet 1 beet gezien.Rond de middag met opkomend water een 

stuk opgeschoven dit leverde voor ons beide 1 klein gulletje en 1 steenbolkje op.Toch besloten om 

naar de Amazone haven te rijden en het daar een paar uurtjes te proberen helaas 0 vis.Rond 15:00 uur 

nog even geprobeerd op het ponton bij Maassluis.Veel stroming en troep op de lijn en weer geen 

vis.Met een kater naar huis gereden.Wat is de reden dat er de laatste tijd zo slecht gevangen 

wordt?Heeft het te maken met de Maasvlakte 2 ? We hadden van alles geprobeerd 

mesheften/pieren/klein haken /grote haken ver weg en dicht bij??????? 

Helaas. 

visgroeten 

Gerard / Arno /  John / Rob 

  

  

Gisteren, 17 februari, met Martin #272 naar het Calandkanaal getogen. Teammaat Erik #331 had een 

week eerder grote aantallen vis gevangen. Anders dan Erik vingen we géén gulletjes, maar zowel het 

formaat van de steenbolken als de aantallen steenbolk en wijting maakte het een mooie vissessie. Het 

weer zat ook nogeens mee, want het Calandkanaal was zo glad als een spiegel. Martin haakte nog twee 

maatse baarzen en dat blijft een verrassende bijvangst in dit seizoen. 

  

Gilles #59 

  

Op mijn verjaardag.... 

  

Beste vissers, vandaag een vrije middag genomen en even naar de waterweg gegaan. Was er 3 uur 

voor hoog, de hele tijd niks gezien. Toen de stroming er een beetje uitging oppeens klappen op mn 

hengel. Had binnen een half uurtje 3 gulletjes op de kant liggen. 42 cm, 49 cm en 52 cm. Daarna nog 

een grote verspeeld tegen de stenen aan, aan dat gevoel zal ik wel nooit wennen. Mooie middag 

geweest. 

 Groeten! David. 

  



Maar weer een berichtje van ons. Zaterdag de13e gevist aan het Beerkanaal in de Europoort. Bij 

aankomst vol van de vissers ( 15.00 ) maar voor we konden keren gingen de eerste al weg. De 

vangsten waren volgens iedereen nihil maar toch maar proberen. Vanaf worp 1 ( zowel ik als maat 

Erik gooien wel best ver ) direct vis. Kleine wijting,gul (tot 30cm) meun, steenbolk en veel krab. De 

krabben zijn heel traag maar wel aanwezig. Geen platvis gevangen maar uiteindelijk wel veel lol. 

Resultaat ca 80 vissen,7 maatse wijting , 1 bolk van ca. 35cm kogelrond en ca. 1kg en een krab van 

600 gr. Waar je bang van werd J Heel de avond alleen gestaan echter om 24 uur kwamen er opeens 10 

jonge gasten aan rennen. Ook zei kwamen vissen maar was toch schrikken. Groeten, 

  

Evert#1230 en Erik 

  

Beste 

Op 5 Februari 2010 gevangen in het Beerkanaal 2 grote Gul en 30 wijtingen en steenbolken. 1 maatse 

schar Gevist van 16.30 u tot 21,30 u gevist met pieren en garnalen.de vissers waren . 

Ko Pikkaart,Rene Monster,,Jeroen Brand,Sabine van der gein. 

  

Hier een berichtje van nr #99 normaal vis ik veel in Europoort. Echter nu had ik afgelopen vrijdag ene 

wedstrijd op de noorderpier van Ymuiden. Wat een rot eind lopen zeg. Met 39 man begonnen. De 

winnaar had 3 meter vis bijna iedereen wist met afgaande tij wel een visje te vangen. Daar mijn maten 

en ik van ver komen, besloten om na de wedstrijd door te vissen. Maar goed ook. Toen het donker 

begon te worden,  de ene schar na de andere. Ook wat kleine wijtingen en gul. De hengels stonden niet 

stil. We stonden rond 19.00 uur maar met een man of 7 op de pier? Ook hadden we concurrentie  van 

twee zeehonden die iedere keer even kwamen kijken of we er nog wel waren. Al met al later goed 

gevangen. 

  

John #99 

  

Hier weer een berichtje uit Apeldoorn. Afgelopen zaterdag 6-2-10 een sessie op het strand van HvH 

geprobeerd. Was een gok want het water is daar momenteel erg koud maar als je het niet probeert vang 

je ook niets. Temp. rond de 3 grdn en een gemene n/no wind kr. 4. Eerst pieren gehaald 

bij Avicentra in Monster (Leon nogmaals bedankt dat je de winkel nog even open wilde houden). Het 

waren kleine piertjes, maar daar kunnen zij ook niets aan doen en het was mooi gecompenseerd met 

een groter aantal als wat ik besteld had. Eerst even met lw op het strand wezen kijken: er lag een 

mooie mui voor het strand en dat zie je daar niet veel, meestal zijn het alleen de zwinnen evenwijdig 

aan het strand. Begonnen om 17.30u (hw 20.14u). Gevist tot 20.45u. Heb het eigenlijk een beetje 

opgegeven door: de volledige afwezigheid van enig leven (vis) en toen begon het ook nog te spetteren. 

Komt gelukkig niet zo heel vaak voor maar totaal geen vis gevangen, niet dichtbij en niet ver weg. 

Volgende keer beter. 

  

Gr.Rik 

  

http://www.avicentra.nl/


afgelope woensdag naar het haven hoofd van schreveningen geweest over de vanst kan ik kort zijn 

zeer slecht 2 meuntjes verder niks ook de andere vissers vingen niks.  ik ben vrijdag met het 

overgebleven aas naar het Noordzeekanaal geweest daar was de vangst veel beter.18 mooie wijtingen 

1 bot en 1 zeebaars van 42cm.    dus woensdag 10 februari maar weer naar het Noordzeekanaal. 

groetjes en alle een goede vangst. 

  

arnold uit lisse 

  

Vorige week woensdag wezen vissen bij de dsm en gezien dat er weer een groot gedeelte afgezet gaat 

worden . Volgens de medewerkers is dit in het verlengde van de Stena lijn terrein verkocht aan de 

Stena lijn ,weer een visplek minder .Na het ook verdwijnen van de papegaaienbek worden de stekken 

wel weer minder ,ben benieuwd wanneer de volgende afzetting van een vis stek volgt.P.s Gevist van 

12.00 tot 19.00 vangst 2 gulletjes van onder de 30 cm 

 

Groet frans van der meeren  

  

  

Nog maar eens een berichtje van ons. Vissen er dan echt nog maar zo weinig Eurovissers???? Gisteren 

5-2 gevist op de maasvlakte samen met buurman Erik. De vangst viel niet mee en niet tegen 46 vissen 

voornamelijk wijting 5 kleine gulletjes ( deze zwemmen allen weer ) 1 gekruisde bot/schol en een 

vierdraadige meun. Gevist van 18.00 tot 24.00 met zagers oud en nieuw en pieren. Uiteindelijk toch 

ca. 20 maatse wijting dus we eten vandaag vis. Kan iemand ons vertellen waar we in de regio nog een 

keertje op schar kunnen vissen e.horden@hotmail.com dit is de favoriet van Erik. Hoop op een paar 

reacties en meer berichten de komende tijd. Groeten, 

  

Evert #1230 

  

Woensdag3-02 naar scheveningen pieren halen was er om 2 uur 

Ff vragen waar wat gevangen word Op de haven wat schar wel stuk minder dan vorige week met ook 

een enkel gulletje tussendoor ,maar op de waterweg leuke gullen van 60 en 70 cm Dus de keuze was 

snel gemaakt ik naar hoek van holland bij dsm Begonnen om 3 uur met om 6 uur hoog water Gevist 

tot half 9 met als resultaat 3 wijtingkjes de grootste 30cm Allen gevangen aan pieren 3 of 4 op een 

dotje Weinig beet gezien een keer of 8 wel goed weer Alle soorten lijnen en haken geprobeerd maar 

weinig resultaat 

  

Groeten ton vreeburg 

  

Hier maar weer eens een berichtje. Valt me op dat er de laatste tijd weinig wordt gemeld. Afgelopen 

vrijdag weer eens de Europoort opgezocht samen met vismaat Erik. Door de harde wind was het 

moeilijk een redelijke stek te vinden en uiteindelijk maar gekozen voor de Amazonehaven. Begonnen 

om ca. 21.00 en vanaf de eerste worp beet. Zoals verwacht wel veel klein spul voornamelijk wijting en 

mailto:e.horden@hotmail.com


een paar gulletjes van 20-30 cm. Na 24.00 begon de storm en sneeuw en hiermee werd het vissen 

minder leuk en daarmee de vangst wat minder. Alles bij elkaar schat ik toch een visje of 40 de man 

waarvan toch 7 maatse. Groeten, 

  

Evert # 1230 

 


