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afgelopen zondag maar weer de stoute schoenen aangetrokken en om 8.30  stonden ik en me pa 

op de blokkendam erg rustig daar  word daar nu weleens bekeurd?  zelf nog geen ervaring mee 

gehad. het ging meteen goed los  met twee scharren tegelijk alleen na een uurtje ging de stroom er 

goed in en daarmee leek ook wel alle vis te vertrekken uiteindelijk 8 mooie scharren en 2 mini 

wijtingjes     wel weinig voor zo,n mooie stek 

  

Hallo visvrienden. 

http://www.ahoy-hengelsport.nl/


 

  

Zondag 29-12 op het zuiderhavenhoofd van Scheveningen een vissessie gepland. Samen met Zoon 

Niels op weg gegaan vanuit Zoetermeer naar Scheveningen, lekker makkelijk, een half uurtje 

onderweg. Om 9 uur stonden we aan het havenhoofd en bij uitstappen werden we verwelkomd 

door een flinke house beat. Ooohh Ja, de Duindorpers zijn hun jaarlijkse Oud en Nieuw feestje aan 

het voorbereiden. Volgens mij is de voorpret nog leuker, want er was een houseparty aan de gang. 

De visserij viel wat tegen, er stond een behoorlijk briesje van de Zuid West kant op het 

havenhoofd. En het was best wel druk met vissers. Eindstand 10 scharren en 4 wijtingen voor de 

pan en wat kleintjes retour. Later bleek dat de Rancar boys op het noorderhoofd stonden, we 

hadden kunnen zwaaien. 

 Tegen 13 uur weer retour Zoetermeer om zelf wat kerstbomen te jagen 

 

Groeten Ed#1137 

  

2e kerstdag aan de waterweg 



Eindelijk is de wind gaan liggen en dus kan er weer gevist worden. Gevist van hoog naar laag. Heeft 

niet de voorkeur maar komt zo uit. 2 mooie scharren, een grote wijting, weer een enorme 

steenbolk, een gul van 40 cm en als laatste een mooie gul van 50 cm in de gierende ebstroom. 

Kortom viel niet tegen. 

Groetjes rinus. 

  

Afgelopen zaterdag samen met me vader naar de waterweg geweest nabij Rozenburg gestaan 1 

uur voor tot 2 uur na laag water geen stoot nog geen krab. 

Alle verhalen ten spijt geen vis gezien!!!! Toen maar de restpieren op wezen vissen aan het strand 

nabij Den Haag, gevist Maandag 1 uur voor en 2 uur na hoogwater en de Dinsdag erna wederom 

naar het strand  Gevist 1 uur voor 2 uur na hoogwater en wat schetst onze verbazing een GROOT 

wijting festijn vanaf het strand, grote kleine wijtingen, scharren, botten alles door elkaar. Dus bij 

deze hebben mijn ouwe heer en ik zelf besloten om niet meer kilometers aan benzine op te gaan 

rijden richting Europoort maar gewoon lekker dichtbij huis heerlijk Alleen van het strand te gaan 

rommelen. 

  

Groeten vader en zoon Groeneveld vanuit Voorburg. 

  

Zondag 15 december 

  

Om 11.00 uur bij Hans #1101, hij had zaterdag al aas gehaald dus wilden wij ongeveer 3 uur voor 

hoog aan de (haven)waterkant staan. Dit was geen probleem en ik begon gelijk te vangen, nadat ik 

er  al 10 had gevangen, begon Hans ook te vangen maar de achterstand liep hij niet meer in. De 

vangsten waren zeker niet slecht samen ongeveer 50 vissen. Grote wijting en zeer grote bot. We 

grapten nog dat deze aan de anabolen hadden gezeten. Zeer harde aanbeten en veel tegenstand 

bij het binnen draaien. De bot bleeft bij het inhalen tot het laatste moment diep zitten. Samen 

rond de 35 botten gevangen en ongeveer 15 wijting. Slechts 5 wijtingen waren niet aan de maat. 

De rest was van een mooie maat. 

  

Martin #256 

  

Vandaag 14-12-2013 met Kevin en Ronald wezen vissen aan de waterweg tegenover de Stenaline. 

Gevist vanaf 12:00 uur tot 16:45uur met ieder 1 hengel met daaraan een wapperlijn of een 

paternoster. De vangst bestond uit 3 wijtingen  een klus schar en een (knorhaan) denken we. Wel 

een aantal onderlijnen verspeeld maar dat weet je als je op die stek gaat vissen. Al met al en leuke 

visdag met geregeld rammelende toppen. 



Mvg 

#1271 Corstiaan  

  

Dinsdag Beerkanaal geweest, wilde een scharretje vangen maar helaas wijting ,wijting en nog eens, 

en alles rond de 20 cm. Ben na 3 uur maar weg gegaan,richting AVRI daar aangekomen gelijk een 

grote bot ,nog een aanta keren eengoede beet gehad maar de vis vast getrokken. Er was bijna niet 

te vissen van het vuil,plastic,gras,en wat je zoal nog meer tegenwoordig in het water tegen komt. 

Maar goed volgende keer beter. 

 

Gr allen Tunneke.Op 

  

Donderdag 12-12-2013 samen met me schoonpa een hengeltje uitgegooid aant calland kanaal , 

resultaat 15 wijting net aan de maat en 40 stuks ong onder de maat waarvan 10 weer weg 

gezwommen en de rest meeuwenbuffet . Ik blijf het als echte sportvisser vervelend vinden dat de 

vis niet mee mag maar wel aan de oppervlakte mag sterven en als meeuwenvoer fungeert . Ik rook 

de  wijtingkjes dus die van 25 cm kunnen dan ook gewoon mee ipv dood terug het water in toch , 

weer een klassiek voorbeeld van een theorie die in de praktijk faalt. Ik hoop dat dit in de toekomst 

veranderen kan . 

Mvg Eric burger 

  

Op zondag 8 december voor de eerste keer op de Nieuwe Waterweg gevist.  

 



  

Dat is een heel eind rijden vanuit regio Brussel, maar ik had aardig wat foto's en filmpjes gezien en 

ik moest en zou mijn kans eens wagen. De harde stroming verraste mij enigszins wel, en ik vraag 

mij ook af of het op de Waterweg altijd zo hard stroomt bij het wisselen van het tij? Of was dit nog 

een gevolg van de "Sinterklaasstorm"?  

  

Uiteindelijk toch 2 gulletjes gevangen, van 45 en 50 cm.  Eentje bij laagtij en eentje bij hoogtij. 

  



 

groeten, 

Stijn 

  

Hallo Visvrienden, 

  

 

Zaterdag 7 december heb ik zelf niet gevist, maar heb gecontroleerd bij de PKC, de topkompetitie. 

De link naar de site van de PKC staat bij de Eurovissers op de Home pagina. Het was de laatste 

wedstrijd van de PKC voor dit jaar, locatie, Hoek van Holland strand. 150 vissers van 30 teams 

streden om de knikkers, het is een grote wedstrijd met mooie prijzen. De wedstrijd begon om 0930 

en eindigde om 1330 uur. Ik heb gecontroleerd bij vak B met Jolanda van den Hoogen. Bij 

aankomst op het strand werd duidelijk dat het strand flink was omgewoeld door de 

sinterklaasstorm. Er lag voor een vermogen aan schelpenaas op het strand, Herman den Blijker zou 



er zijn vingers bij afgelikt hebben denk ik. Het nog wat woelige zeetje in combinatie met het vele 

aas in het water resulteerde in een slechte vangst. Makkelijk voor de controleurs, maar daar 

kwamen we natuurlijk niet voor, vis wilden we zien…… Aan het einde van de wedstrijd waren er in 

ons vak van 30 man 7 visjes gevangen. De grootste was een tarbotje van 21 centimeter, 

 

 een bijzondere vangst, dat dan weer wel. In de andere vakken was het niet veel beter begreep ik. 

Bob Marien won het potje van vandaag, maar nogmaals, de uitslag is terug te vinden op de PKC 

website. Jammer van de vangst, het was wel prima weer overigens, het wel leuk om zo eens een 

ochtend te controleren. 

  

 

  

Groet Ed#1137 

  

  



Hallo gisteren in Vlaardingen wezen vissen en weer gul gevangen een goeie start dit seizoen de ene 

gul na de ander had met nico gesproken en die ving ook gul in Vlaardingen dus even gepraat met 

hem maar hij weet echt wat hij doet maar de meeste vis vang je met afgaand water nogmaals 

bedankt voor de tip nico  

  

Groetjes Arjan de vissenmepper  

  

Hallo weer een heerlijke dag gehad in Vlaardingen vrijdag  

 

een dag na de storm gegaan was bijna niet te doen maar het water was echt hoog en een hoop 

hoge golven maar toch nog twee gullen weten binnen te halen en ook wat wijtingen twee scharren 

en een steenbolk  



 

Groetjes Arjan de vissenmepper  

  

Hallo, 

Vrijdag 6 december aan de waterweg. Wat kon ik verwachten na de storm? Bij aankomst hoog 

water terwijl het laag behoorde te zijn. Daarna gevist tot over superhoog heen. De stroming zeer 

relaxed. Toch wat vis gul 45cm een maatse wijting en schar. 2 gullen gelost jammer maar de vis 

moet ook een kans hebben! Eigenlijk had ik wat meer verwacht. 

Groetjes Rinus 

  

Hallo visvrienden, 

  

Zondagochtend heb ik met een aantal Eurovissers afgesproken aan de waterweg, Arno, Sjaak, 

Herman en ik. Ik heb even getwijfeld om op Scheveningen te gaan staan (scharrenjacht), maar het 

gezelschap sprak me ook wel aan. Het gezelschap kreeg dus de voorkeur, de waterweg zou het 

worden…….. Zelf had ik alleen zoute pieren, ik had tenslotte gerekend op de schar en dan gaat het 

best met zoute pieren. Wijting of een gulletje zijn met zoute pieren niet zo te foppen, gelukkig kon 

ik van Herman wat aas krijgen, hij had nog een boel over. Zo gezegd zo gedaan, om een uurtje of 



11 stonden we aan de waterkant, het zou om 14 uur hoog zijn. Herman kwam trouwens zelf niet 

vissen, hij  had onderweg naar de visplek wat ongelukjes gehad en besloot alleen het aas even 

langs te brengen. Nogmaals heel fideel van je Herman, bedankt voor de moeite. Het was weer eens 

lekker om met een Jojo, 60 honderdste lijn, 2/0 pennelrig haken etc. te vissen. Als je op het diepe 

water subtieler vist raak je een mogelijk gulletje op zeker kwijt. De vissessie begon tam, niet veel 

beet en nog een stoompje van de uitgaande rivier. Op een gegeven moment een leuke beet en een 

flinke bot had de haken volledig geslikt, met wat kunst en vliegwerk de haken losgekregen en de 

bot retour gestuurd. Even later een flinke beet, gullenklappen. Halen en al stompend kwam de gul 

richting kant en waar ik altijd bang voor ben op de waterweg gebeurde, vast. nou gebeurt dat altijd 

wel eens, maar vandaag gebeurde het wel vier keer achter elkaar. Om moedeloos van te worden. 

Tussendoor kwam er ook nog wel wat wijting aan de kant en op het laatst kreeg ik de vijfde 

gullenbeet toch op de kant. Een mooi gulletje van een centimeter of 50. Om me heen werd niet 

veel gevangen, wel wat mooie wijting en af en toe een gulletje. Vandaag was ik de geluksvogel met 

die gullen aanbeten, nu de volgende keer nog verzilveren…. Maar ach, lekker gevist met wat 

visvrienden, mooi weer en weer een filetje in de vriezer. Oh ja, Hans en Stipo kwamen ook nog 

even kijken en zo werd het bijna een meeting. 

  

Groeten Ed@1137 

  

Hallo zondagochtend van 11 tot 6 avonds gevist in Vlaardingen was een mooie dag met totaal 3 

gullen en wat wijting en hoop steenbolk en een hoop bot maar terug gegooid  

 

 Groetjes nico  

 



 

 

  

Zaterdag 30 november aan de waterweg. 

  

Weer eens leuk gul gevangen, 2x48cm + 1 maatse en een schar. Daarbij een enorme steenbolk ik 

denk wel van een kilo. Nog nooit zo een grote gevangen. 

Gevist van laag tot over hoog heen. Zeer zwak tij, relaxed om te vissen 

 

Met vriendelijke groet, Rinus.  



  

  

Hallo visvrienden, 

  

Zaterdag jongsleden stond er een collega te vissen op de Zuidpier van Scheveningen. Ik zou 

eigenlijk zondag gaan vissen, maar de weersvoorspelling was voor zaterdag een stuk beter. Een 

waterig zonnetje, droog en een windje uit noordelijke richting. Gebeld met de collega, er was nog 

niet veel gevangen, een wijtinkje was het resultaat tot dan toe. Toch de spullen even gepakt en bij 

Paddy wat pieren gescoord. Eenmaal op de pier aangekomen, kennis gemaakt met de vriend van 

de collega en de spullen opgesteld. 2 hengels met gevlochten lijn en als onderlijn een zelfgemaakte 

creatie met drie haakjes nummer 8. Na de eerste gooi een praatje gemaakt en wat schetste mijn 

verbazing, de eerste hengel stond al te rammelen en na ophalen was de eerste schar het resultaat. 

Toen een hoop geklooi met aftrekken van lijnen, door troep op de grond op mijn gegooide afstand. 

Daarna toch weer een afstand gevonden waar het beter ging en de stroom kwam er al flink in. Mijn 

buurmannen vingen ook een visje, wijting en schar. Ik begon ze ook leuk te vangen. De eindstand 

was een 20 tal scharren om mee naar huis te nemen, ook een boel retour vanwege te klein. 

Kortom Scheveningen is weer in de ban van de wintervis, wel op de afstand, onderlijn en getij 

letten. Dat wil nog wel eens veel verschil maken. 

  

Groeten Ed1137 

  

  

Zondag 24 november 

  

Bij Hans in de winkel en een portie zagers en 50 pieren gehaald. Was wederom vers topaas. Om 

07.30 uur de eerste lijn in het zilte geworpen, bij het optuigen van de 2e hengel al een 

overduidelijke aanbeet op de eerste. Dit resulteerde in een tong van 31 cm, het (hoopvolle) begin 

was er. Het gehele afgaande tij eigenlijk beet gehad en gevangen, bij laag was het direct over, geen 

enkele aanbeet meer. Om 11.30 uur weer huiswaarts. De teller stond toen  op 1 tong ,21 wijtingen 

waarvan 3 aan de maat, de rest klein tot zeer klein, 7 grote botten 25 tot 38 cm, 1 gul 41 cm en 1 

grote schol. Het is voor mij heel lang geleden dat ik een schol in het Europoortgebied heb 

gevangen, zeker meer dan 10 jaar geleden. De vis had overduidelijk voorkeur voor de zagers of een 

combinatie van beiden. De wijting is er dus weer, maar ze zijn nog klein. Vorig jaar ving ik op 

dezelfde stek in november 25+ ers De tong en schol zijn inmiddels verorberd als middagmaal 

  

Martin #256 

http://www.paddy-hengelsport.nl/
http://www.hengelhuismaassluis.nl/


  

Vrijdag 22 november Maassluis 

 

Ik had het 'geluk' om in in een steenbolk invasie terecht te komen. Zeker meer dan 10 grote bolken 

gevangen. Dit reduceert sterk je kansen om gul te vangen. Gevist van laag tot over hoog heen. Nog 

een grote bot een enorme wijting een maatse wijting en een torretje. Volgende keer haken 

aanpassen. 

 

Groetjes Rinus. 

  

Woensdag 19-11 naar de PPGB geweest met Eurovisser in spé Willy Gryp.  

 

De weersverwachting: Wind zw draaiend naar west en laat in de middag nw. Bewolkt en buien, 

later in de middag minder buien maar aantrekkende wind. 

Nou, dat hebben we geweten. Toen we rond 11.30 uur aankwamen stond de wind dwars vanuit 

zee het Beerkanaal in. We hebben maar 1 hengel per persoon opgetuigd vanwege de stevig 

blazende wind. Ook kregen we flink wat water en zelfs hagel op onze kop, maar gelukkig enorm 

vaak beet.  



 

  

Verre worpen was het credo, als je dat niet deed: weinig beet en meestal vast! Alle vissen, behalve 

een mooie schar waren onder de maat en gingen retour. Willy moest 1x zijn onderlijn vervangen 

en ik 3x vanwege vastzitten. De laatste keer dat ik vastzat had ik een flinke vis aan de lijn en kreeg 

deze met geen mogelijkheid uit de kleirand, met als gevolg lijnbreuk. Jammer voor de vis en ik 

hoop dat ie zich los heeft kunnen wurmen, ik viste met haakje nr. 6 van Gamakatsu die maar een 

heel klein weerhaakje heeft, dat geeft dus goede hoop. 

  

Met vriendelijke groet, 

Peter Gerits 



  

Zondag 17 november 

  

Vanmiddag werd het visvirus weer actief. En ik was net terug uit Zweden van een vistrip! Had nog 

diepvries garnalen, deze uit de vriezer getrokken en een uurtje voor hoog aan de Dintelhaven de 

lijnen te water, dit smalle stuk. Gevist tot 1,5 uur na hoog. Vangst 3 grote botten en 4 kleintjes. 

Geen kleine wijting , krabben of grondels gezien. 

  

Martin #256 

  

Hier weer een berichtje van Frans320 

Ben op 16november wezen vissen Het was voor mij een speciale dag de verjaardag van mijn 

vismaat en vader die er helaas niet meer is Ben op onze stek in de waterweg wezen vissen Eerst 

het aas gehaald bij hengelhuis Maassluis waar je altijd aardig geholpen wordt en goede tips krijgt 

De stek waar wij , ik geweest ben is langs de paarde stal en dan over de spoorweg rechts af En dan 

ongeveer 50meter voorbij de eerste rode paal Helaas is het hier moeilijk vissen omdat je 1uur voor 

hoog water nogal eens vast loopt De vangst was boven verwachting goed Ik heb 5 mooie maatse 

wijtingen en 7 gulletjes gevangen waarvan de grootste 57cm was al met al een super dag Ga 

volgende week ga ik weer  

  

Hallo allen vissers, 

  

Vandaag, 16-11-13, wezen vissen aan het Calandkanaal. Eerst effies aas halen bij Ahoy 

Hengelsport, mooie piertjes, daarna als een malle naar de Europoort. Beerkanaal was eerste keuze, 

bleek echter bij aankomst dat wij daar niet als enige over dachten,zat echt helemaal vol met 

vissers. Stukje teruggereden en plaats genomen aan het Calandkanaal. Lekker veel actie, visje 

verspeeld net onder de kant, paar ondermaatse teruggezet maar al met al toch 4 behoorlijke 

botten, 1 maatse wijting en een net wat te kleine gul,deze zwemt weer. Wind was zeer matig en 

temperatuur prima te doen, leuke vismiddag gehad op een prima stek,hier gaan we vaker vissen. 

  

Groeten Marco en Henk 

  

beste, 

http://www.hengelhuismaassluis.nl/
http://www.ahoy-hengelsport.nl/
http://www.ahoy-hengelsport.nl/


gisteren 14,11,13 in rottig weer ,(kan het niet laten) toch naar de waterweg geweest ,gevist op het 

enige plekje dat menselyk was,aan de kering,gevist van 16,30 u tot 2 uur over hoog,weinig beet 

,veel kraben 3 gullen allemaal vast in de dyk beschoeing,balen !!! 

frans 

  

Zaterdagochtend 02-11,  

 

om 03.30u ben ik bij mijn erg goede makker Frank, uit Essen(België), na weken van goede 

voorbereiding en aas verzorging. We gaan een gevarieerde visserij te gemoed, zeeforel en al de 

andere vis, die vanaf de kant te vangen is. 



 

 De nodige informatie op gevraagd bij onze oude vriend Leonard Muys, die ons in 2006 een 

onvergetelijke ochtend als gids op Langeland, bezorgde door ons Zeeforel te laten vangen, een 

virus dat er bij Frank nooit meer is uit gegaan, hij gaat jaarlijks een of twee maal naar Funen om de 

Zeeforel te belagen, maar goed, over naar onze trip! Om goed 03.30u rijden we weg, tijdens de 

stortregen, die tot in Denemarken zou aanhouden, deze maal voor mij anders, omdat ik normaal 

altijd bij de benzinepomp stop voor een bakje leut en een broodje, ditmaal nemen we zelf koffie 

mee en wat te eten, dit is zo goed bevallen, dat ik dit voortaan altijd doe! Gewoon even een 

sanitaire stop en af en toe een bakje op de parking en voor de rest rijden. 

 



 We zijn dan ook al rond 11 uur aan de brug van Middelfart, waar de weg werkzaamheden nog 

steeds, zoals ook in mei, in volle gang zijn!Na nog even op het strand gekeken te hebben, zijn we 

rond 12.30u bij ons huisje en het is droog, eindelijk! 

 

Dit huis beschikt over een kastje met code, waar de sleutel inzit, dus aankomst 16.00u is niet van 

toepassing. De spulletjes uitgeladen, een bakje verse koffie gezet en wat gegeten en dan het 

belangrijkste, de koelkast vullen. Er is rondom een overkapping en een schuur voor de visspullen, 

de overdekte terrasjes zijn erg gemakkelijk om de kleding te drogen. We mogen natuurlijk geen 

honger en dorst leiden! Terwijl we de voorraad voor de gehele week installeren, komt de eigenaar 

nog even checken of alles naar wens gaat en we krijgen nog een paar blikken bier van hem 

.  



Het huis is meer dan compleet, ook een lekkere allesbrander erin en hout in de schuur, voor een 

kleine betaling. Dan een dronk op de vakantie met mijn makker. Daarna gaan we vissen, frank gaat 

met de vliegenlat het strand afstruinen en ik neem plaats op een steigertje vlak voor het huis. Als 

ik ben geïnstalleerd, ben ik verbaast over de helderheid van het water, op 2 meter diepte zie ik de 

bodem en zie vele stenen met aangroeiingen, waarvan ik bang ben, dat je veel vast zult zitten. Al 

erg snel een overduidelijke beet, aan mijn linker en hij komt gelukkig los en het eerste gulletje is 

een feit, een goede 40 cm. 

 

Wat een begin van de vakantie! Het begint dan al te schemeren en de aanbeten volgen zich snel 

op, maar vele missers en pap gulletjes, maar dan toch weer een mooie schar en een gul achter 

elkaar, als het donker is. Dan komt Frank terug, zonder aanbeet gehad te hebben en aangezien het 

in het pikkedonker allemaal gulletjes van maximaal 20 cm zijn ruim ik ook op en gaan we van de 

avond genieten. We hebben een weekmenu samen gesteld en vandaag staat er halve haan met 

gebakken aardappels en sla op het menu, door de chef bereid en tevens krijg ik een nieuwe 

bijnaam, Onno Zelaar. Maar het fornuis doet raar, net of er sluiting in zit, dus dat schiet niet op. 

Even bellen naar de hotline van Novasol.We sluiten de avond af met nog een blikje bier voor het 

slapengaan. Morgen worden er heel grote vissen gevangen en we gaan dromen. 



 

Dag 2, zondag: We(ik) zijn voor 7 uur wakker en maken de plannen voor vandaag, eerst op de 

steiger voor het huis en in de namiddag met de auto, naar een andere plaats om de zeeforel te 

belagen en vanavond Frites, zelf gebakken door Frank en hij heeft zijn frites pan nog getest thuis, 

nadat hij de laatste keer niets meer deed, tijdens zijn vakantie met Cis Polis op Funen. Dus dat zit 

wel snor! We nemen een kannetje koffie mee en nemen elk op een steiger plaats, die een 50 meter 

uit elkaar staan. Frank is het werpen met zijn lange hengel nog niet verleerd, ook al is het jaren 

geleden, hij heeft er weer zin in! We staan een uur of 3, met tussendoor plensbuien en totaal geen 

beet, zou de vis het alleen tegen het donker doen, hier? We stoppen met de middag voor een 

lekkere lunch, die bestaat uit afbakbrood met gekruid spek, door mij gebakken. Na de lunch maken 

we de spinhengels klaar voor gebruik en weg zijn we. Als we op de locatie komen met de auto, 

struinen we de kant af en Frank vertelt, hoe de bodem gesteldheid overal is, het best is wierbeden 

en luipaardgrond, als we dan bij een stukje komen, waar het diep is onder de kant, heeft Frank 

ineens beet, een meter uit de kant, dat is verschieten, maar hij heeft hem. 



 

Na de foto, mag hij weer zwemmen, hij was ruim 35 cm, dus ondermaats. Dan ineens, voor we er 

erg in hebben, een stortbui, met een storm over ons heen, maar we staan 100 meter van een klif af 

en we kunnen onder de steile wand schuilen, gelukkig, want bij zulke wind blijf je niet overeind! 

Als de storm na ruim een half uur over is, struinen we terug naar de auto, een paar km lopen, 

onderweg smijten we nog wat en ik krijg van Frank de tobylepel, koper-rood, waar hij zijn forel aan 

had en als we op dezelfde plaats zijn, gooi ik zo ver ik kan en klats, beet en ik vang een nog kleiner 

forelletje dan Frank. Ik ben erg gelukkig met de vangst, maar hij mag ook weer zwemmen en wat 

doet dit goed, als je zo'n beestje weg ziet schieten na vrijlating. Nog een uurtje gesmeten en dan 

houden we het voor gezien en op de terugweg, naar de auto, ben ik al aan het dromen, van de 

Hollandse frietjes, gebakken door een Belg, hhmmm. Bij terugkomst is de eigenaar juist het fornuis 

aan het repareren en dan doet hij het weer, wat een service! We hangen onze natte pakken onder 

het afdak en maken de allesbrander aan. Frank gaat naar de schuur om de fritespan aan te zetten 

en na verloop van tijd, roept hij mij erbij, om te vragen dat het normaal is dat er 2 verschillende 

lampjes branden en telkens uitgaan? Blijkt hij toch kaduuk te zijn, weg droom! Gelukkig doet het 

fornuis het weer, dus maar gebakken aardappelen met een schnitzel! Na het eten, een paar uurtjes 

aan de tv gezeten, naar BVN gekeken, die ook in Denemarken op elke schotel zit. Een paar biertjes 

nuttigen en weer naar de koffer, want morgen gaan we in een haven van Svendborg vissen, waar ik 

via Kees Michielsen van Zeevissen in Langenland het mailadres van Rob van Bilsen heb gekregen en 

http://www.zeevissenlangeland.nl/page/home/


zo kom ik aan de info over de stek, helemaal top Kees en Rob!

 

Dag 3, Maandag: Weer lekker bijtijds uit bed, een ontbijtje wat elke dag bestaat uit 2 gebakken 

eieren met ontbijtspek. Na het ontbijt gaan we in de stromende regen, richting Svendborg en als 

we er arriveren, is het even zoeken, maar niet lang, een schitterend visplekje, maar we kunnen niet 

gaan staan waar we willen, omdat daar de wind pal op staat, dus aan de achterkant waar we een 

beetje uit de wind en regen staan. We staan te kijken van de grote slierten drijfvuil en als ik mijn 

eerste hengel binnendraai, zit er behoorlijk veel troep aan, maar de 2e krijgt overduidelijke gul 

klappen en voelt goed aan, maar dat kan ook niet anders met zoveel groen, maar de eerste leuke 

gul is binnen.We zijn er blij mee, maar eigenlijk valt er niet te vissen met dit groen en Frank vangt 

de ene na de andere papgul.Na een paar uur besluiten we op te ruimen en ik vang nog gauw 

tussen het vele groen, een mooie rode gul, die zo te zien tussen het kelp leeft! We rijden weer naar 

Tarup en genieten van onze koffie met een lunch. Dan op ons gemak de spinhengels weer klaar 

gezet en gewoon aan Tarup strand geprobeerd, maar na een middag vissen, hebben we beiden 

niet meer dan een volger gehad. De avond brengen we gezellig door aan de keukentafel, pratend 

en dromend over de grote vissen die we morgenochtend aan Nyborg gaan vangen. 



 

Dag 4, dinsdag: Als ik opsta, ligt Frank nog te pitten, maar als hij hoort, lang zal tie leven, is hij zo 

wakker, Frank is vandaag 51 geworden!Hij zet een flesje Proseco koud voor in de avond, we halen 

het gehakt uit de vriezer, voor de spaghetti en smeren wat brood om mee te nemen naar Nyborg 

en een kannetje koffie. Om een uur of 9 zijn we aan Nyborg en parkeren de auto, net als de laatste 

keer, in 2005, voor het cususcenter en genieten in het voorbij gaan, van de jonge Deense dames, 

die buiten staan te kletsen. Bij aankomst op de visstek staan er enkele auto's, terwijl er een 

duidelijk bord staat, verboden voor voertuigen. Het is gelukkig droog en onze favoriete stek is vrij 

en al snel zijn we aan het vissen en Frank, die links van mij staat, heeft op beide hengels beet en als 

hij gaat draaien, vangt hij een doublet maatse schol. 

 



Ik vang een bot, maar die mogen weer zwemmen. Dit was maar een blij makertje voor mij, want 

daarna blijft het stil aan mijn hengels en Frank vangt de ene dikke schol en dikke schar na de 

andere, schar van tegen de 35 en schollen erover!Dus ik ga eens te rade bij Frank, wat ik verkeerd 

doe en dat helpt, ik vang een knijtert van een schar. Er staat een felle stroming naar rechts, dus we 

gaan het anders doen, ik werp wat verder dan Frank en gooi gewoon over zijn lijnen heen, zonder 

ankers en dan drijven ze er toch over en dan is het ineens bingo aan mijn kant. Grote schar, bot en 

schol, enkel of in doublet. Frank vangt ook nog zijn visje, maar niet meer als in het begin. We 

hebben vandaag prachtig weer en op afstand, ongeveer boven onze woning aan Tarup, zien we het 

stortregenen. Maar het komt verdacht dichtbij en we besluiten op te ruimen en nog wat te gaan 

struinen met de spinhengel. Mijn laatste hengel draait wel heel zwaar en ik vang een triplet, van 

ver weg! 2 dikke schollen en een maats gulletje, als afsluiter. We hebben toch een leuk emmertje 

schol en schar, op een kleine 3 uurtjes tijd. Als we in de auto zitten, houden we het niet droog, het 

staat te plenzen, niet normaal meer, we eten in de auto onze boterhammen op, zodat we bij het 

huisje direct met de spinhengel weg kunnen. De uitrusting omgeruild, weer in de auto, naar een 

andere stek. Ik vang niets en Frank vangt een net ondermaatse aan een garnaal onder de subrilino. 

Bij het huisje maken we de platvis en het gulletje gauw schoon, aan de schoonmaakruimte 

buiten.  Daarna gaan we Frank zijn verjaardag vieren, met een biertje, wijntje en een aperitiefje. 

 

 We liggen vroeg in onze koffer en morgen gaan we terug naar Nyborg met de auto erop!  Dag 4, 

Woensdag: Vandaag vertrekken we na alweer een stevig ontbijt naar Nyborg en gaan we er voor 

een uurtje of 3 met de auto op, maar er staat al een Deen op de plaats, dus we gaan er naast staan. 

Het blijkt een erg vriendelijke man, die goed Engels spreekt en hij heeft in Nederland gewerkt, dus 

erg gezellig om samen mee te vissen! Het regent constant een beetje, dus goed dat we in de 

achterklep uit de wind kunnen zitten. Het vissen gaat erg wisselend, dan weer niets, dan weer een 

hoop achter elkaar, maar we vangen toch een leuke partij. Frank vangt zijn eerste triplet vandaag 

en voor de rest erg mooie schollen en scharren. Ook de Deen vangt zijn visjes en het valt op dat hij 

nooit ondermaatse vangt, waarschijnlijk de haakgrootte? Als we rond de middag stoppen, hebben 

we weer een mooie kluts bij elkaar. Dan nemen we afscheid van de Deen en gaan thuis op ons 



gemak wat eten, soep met afbakbrood. Daarna gaat Frank de kant afstruinen met zijn spinlat met 

de subrilino. Ik ga weer op het steigertje voor ons huis en ik krijg totaal geen aanbeet, wat mij toch 

verbaast, waar ligt dat aan, ik heb tot in het donker gevist? Frank vangt er weer 2 kleintjes op de 

garnaal nabootsing. We zijn zowat gelijktijdig thuis en maken verse worst met gebakken 

aardappeltjes, hhmm wat was dat lekker! Onder het genot van een biertje, bespreken we bij de 

TV, de plannen voor morgen en het gaat weer Nyborg worden, we gaan een hele dag vissen, omdat 

we nog een berg zagers hebben. 

 

Dag 6, Donderdag: Ik heb de wekker op 05.40u gezet, maar ben al voor de wekker wakker en Frank 

even later ook, als ik wat lawaai maak en we maken weer een lekker ontbijt en smeren de 

boterhammen om mee te nemen, want vandaag maken we er een extra lange sessie van!  We zijn 

er om 07.15u en het begint juist licht te worden. Al snel zijn we aan het vissen, we moeten best 

lang wachten op aanbeten, omdat het pal laagwater is en er totaal geen stroming staat. Maar dan 

komt er een beetje gang in en we vangen mondjesmaat een visje. Als er al wat vis in de emmer zit, 

gaat Frank met zijn spinlat wat kantjes afstruinen en ik vis verder met een hengel van hem en de 2 

van mij. Even later komt er een oudere Deen naast mij staan en daarna komt er een blauw 

bestelbusje de pier opgereden en ze stoppen bij mij en stellen zich voor met hun papieren als 

Angelcontrole, ik laat mijn papieren en viskaart zien en we maken een praatje, ze zijn erg 

vriendelijk en geïnteresseerd waar ik vandaan kom en vragen of ik de minimum maten ken van de 

vissoorten, die ken ik dus alles ok, ook vraag ik op het is toegestaan om hier met de auto te komen 

en ze zeggen, dat dit mag, zolang er geen criminaliteit gebeurt. Ik zeg dat dit mijn eerste 

angelcontrole is na 30 maal Denemarken en zij vertellen dat ze een groot area hebben, maar elke 

dag onderweg zijn, dus mensen koop gewoon die vergunning, ook al krijg je nooit controle, je helpt 

er aan mee om de visstand op peil te houden, onder andere! Dan nemen ze afscheid en ik vis 

verder. Frank komt nog eens terug, rond de middag en we zien dat de ganzen trek gaat beginnen, 

zou het winter worden? Een erg mooi gezicht. Dan komt er nog een Deen, met een bak van een 

Audi, een hele grote jeep, een erg onvriendelijke man, die met een klein hengeltje onder mijn 

hengels gaat staan, nou die zal van ons geen vis krijgen, de botten geven we vandaag aan de 



oudere Deen die er erg blij mee is! Frank is er getuige van, dat ik een hele mooie schol vang, van 

43,5 cm, ik ben er blij mee. We vangen regelmatig een visje, niet echt aan de lopende band, Frank 

vangt grote scharren en ik schollen. Frank gaat na zijn boterhammen, weer struinen en ik vis hier 

verder. Om een uur of 4 komt Frank terug, met een volger als resultaat, tja dat is Zeeforel, de vis 

der 1000 worpen! Dan vangt Frank, na een mooie beet, een juist maats gulletje. We spreken af, om 

nog in het donker door te gaan, met de hoop op mooiere gullen, we hebben nog aas zat in de 

koelbox en het is nog van erg goede kwaliteit na een week in de turf! 

 

Als het duister invalt, volgen de aanbeten elkaar snel op, maar het is allemaal kleinere vis, met een 

enkele maatse schar erbij. Als we stoppen is het resultaat leuk, maar wel op een lange periode, alle 

botten zijn retour gegaan. We maken ze gauw hier ter plaatse schoon en gaan snel naar de 

bungalow, want het is inmiddels flink afgekoeld. Thuis gaat de chef weer aan het werk en ik krijg 

een fantastisch menu voorgeschoteld, 4 grote drumsticks uit de oven per persoon, met gebakken 

aardappels en sla, godver het wordt steeds beter! Wat kan die Frank koken, niet normaal meer! 

Normaal kook ik altijd, maar nu ben ik verwend, niet normaal! We maken weer plannen voor onze 

laatste dag en we gaan lekker op de zeeforel, tot na de middag en ruimen dan alles op. Dag 7, 

Vrijdag: We hebben uitgeslapen tot een uur of 8 en eten op ons gemak, een afwisselend ontbijt, 

wat altijd uit eieren met spek bestaat. Als ik na het ontbijt naar de vuilbak loop, om de 

pedaalemmer te legen, komen er weer pijnlijke herinneringen naar boven, over de gemiste 

Hollandse frietjes, gebakken de een Belg en ik denk al aan zaterdag als ik thuis kom, wat ik dan ga 

eten! Dan pakken we de spullen in en nemen de auto en rijden naar onze laatste visplaats van deze 

week. We lopen wat kilometers en werpen wat en Frank vist weer met de subrilino en ditmaal 

heeft hij er een vlieg aan die het koperen lepetje met rode randje nabootst en dat werkt, hij weet 

er 3 te vangen, allemaal ondermaats en ik blijf droog staan, alleen een volger gehad. Om een uur of 

half 3 zijn we weer bij het huisje en sluiten de vakantie af met onze laatste 3 blikjes bier per 

persoon en een flesje witte wijn. Frank maakt stoemp(Belgisch) of te wel Peestamp. 



 

We kruipen om 9 uur in ons nest en ik zet de wekker op 4 uur, maar helaas zijn we pas om 5 uur 

wakker en rijden dan na het ontbijt huiswaarts, we arriveren bij Frank om 14.30u na een gezellige 

terugreis. Al het eten en drinken is mooi op en we zijn nooit naar een supermarkt geweest. 

Conclusie: Deze vakantie behoort tot mijn top 3, echt super, met een supermaat, de andere 2 top 

vakanties waren ook met Frank en dan ons gezin er bij, in Langeland 2005 en 2006. Van deze 

vakanties gaat mijn hart sneller kloppen. De volgende 2 vakanties naar Funnen zijn alweer geboekt 

in 2014. Ik heb mijn eigen boot in Nederland, dus kantvissen geniet toch mijn voorkeur! 

  

 

Groetjes Peter 



  

  

Hier weer eens een berichtje uit Capelle aan den IJssel.  

 

  

Afgelopen zaterdag (09-11-2013) weer eens naar het Europoort gebied gereden voor het vangen 

van een visje. Eerst zeepieren bij Eagle gehaald en toen door naar de waterweg. Gevist van laag tot 

over hoog heen. Gehele tijd beet gehad en als je  gericht op gul zou gaan vissen was er genoeg te 

vangen. Nog paar mooie onder de kant verspeelt en paar andere loste na de beet. Lekker gevist . 

 

http://www.ahoy-hengelsport.nl/


 Groetjes, Fouad 

  

  

zaterdag 26-10-13 sluisjesdijk waalhaven, zeer goed gevangen op een wind uit het weste, de botjes 

bleven bijten en na hoogwater ook nog 2 dikke tongen gevangen totaal 17 waarvan er 13 maats 

waren  dindag 5-11-12 sluisjesdijk waalhaven, Veel kou + veel regen + veel wind  = 1 vis totaal een 

botje van 21 cm  

groetjes roy 

  

beste, 

woensdag 6,11,13 gevist van 15,30 tot 22 uur, vlak boven de kering nieuwe waterweg ,weinig 

krab,9 maatse botten een wyting en 3 maatse tongen, eerste visplek ( was tip van hengelhuis 

maassluis) was onbevisbaar ,10 onderlynen verloren vlak voor de nieuwbouw blokken, trouwens 

prima aas en goede bediening, 

  

  

groetjes frans  

 

 

WK KUST SENIOREN 2013 TORREMOLINOS, VERSLAG VRIJE TRAININGEN HEREN 

zondag, 20 oktober 2013  

http://www.hengelhuismaassluis.nl/
http://www.hengelhuismaassluis.nl/


 

Na een week van voorvissen met wisselende weerstomstandigheden hebben we de visserij aardig 

onder de knie en een goed gevoel over hoe we moeten vissen; qua afstand, onderlijnen en aas 

aanbieding.  

Op het parcours zijn wisselende omstandigheden die soms een andere aanpak vragen. Zaak is dit 

te onderkennen en toe te passen, maar over het algemeen kunnen we met de onderlijnen die we 

hebben ontwikkeld aardig uit de voeten.  

Natuurlijk zijn er verschillen ten opzichte van andere teams zoals het thuisteam Spanje maar 

omdat we in het donker vissen is het niet mogelijk te zien wat de andere teams doen. 



 

 



Tom vd Pol Theo van Broeck met prachtige Herrera 

 

Tom v/d Pol en John Muis waren een paar dagen eerder dan de rest van het team gearriveerd met 

vrij winderige omstandigheden die de visserij ten goede kwamen. In de stromingloze wateren rond 

de stranden van Torremolinos, is elke beweging in het water voldoende om de vis te lokken. De 

flinke golfslag woelde het ondiepe kustwater aardig om en trok mooie vis aan waardoor er veel 

gevangen werd. Zeebaars, gestippelde zee baars, grote pietermannen, sargo’s, herrera’s, boga’s, 

palometa’s en besugo’s voerden de boventoon. Vanaf afgelopen dinsdag nam de wind af en samen 

met de volle maan, die de zee volop verlichtte, zorgde het ervoor dat de vangsten drastisch 

afnamen. Het werd werkelijk peuteren om een vis te vangen maar ondanks alles konden we toch 

aan maatse vissen komen.  

 

 

John Muis met Boga's  



 

Mike Lubbers eveneens met Herrera 

 

We zijn benieuwd met wat voor een toverdoos de Spaanse ploegen komen, Het zal waarschijnlijk 

wel iets speciaals zijn maar misschien hebben we het mis en hebben zij evenveel problemen om 

aan de vis te komen.  

 

De sfeer is uitstekend, hotelaccommodatie en eten perfect. Beide ploegen zijn geconcentreerd 

bezig met de voorbereiding. Het dagelijkse ritme bestaat uit slapen, ontbijten, evalueren, lijnen en 

spullen in orde maken en het proefvissen zelf van 19:00 tot 23:00 uur.  

 



Ruud van Noord, geconcentreerd bezig. 

Het aas is top, Gusana Catalana, een pierensoort die stevig is en een speciale aanpak nodig heeft 

om aan de haak te doen. Gelukkig is dit trucje is zo geleerd. Ook het bezoek aan diverse 

hengelsportzaken is een belangrijk onderdeel van het geheel; wat informatie losweken en 

natuurlijk materialen kopen. De spanning zal ongetwijfeld oplopen. Zaak is om rustig te blijven en 

geconcentreerd te focussen op de training en zo de laatste details uit te werken.  

 

Vandaag, zaterdag, eerst de parade, de officiële opening en het welkomstbanket. Morgen de 

officiële training.  

 

Groetjes uit het zonnige Torremolinos, maandag zo rond 13:00 het verslag van de officiële training.  

 

Arthur van Tienen 

  

  

vrijdag, 18 oktober 2013 TRAINING DAMES WK KUST 2013 TORREMOLINOS 

 

De dames zijn Compleet en druk bezig met de voorbereidende trainingen in Torremolinos, Spanje, 

zodat ze tijdens het WK Kust Dames 2013 goed beslagen ter ijs komen 

Na de eerste training hebben we de nieuwe ervaringen en inzichten verwerkt in onze onderlijnen.  

De dames zijn, wel lekker in het zonnetje, druk in de weer geweest met het knopen van deze fijne 

onderlijnen. We hebben uitstekende haken en lijnen van onze sponsor Spro meegenomen en deze 

zijn een goede keuze.  

 

Ditmaal gingen wij bij La-Playa-De-Bajondillo trainen. Dit is nabij het einde van ons parcours.  

Omdat de dames zo hard en lang geknoopt hadden was er geen tijd voor het avondeten en hebben 

we, om de magen te vullen, een pizza op de visstek gegeten.  



 

Iedere dame viste met een opdracht. Ieder moest op 1 bepaalde manier vissen en hierdoor zijn we 

veel wijzer geworden en hebben op bepaalde momenten uitstekend gevangen.  

 

De vangst bestond voornamelijk uit Boga en Herrera ook verschillende vissen die voor ons niet 

herkenbaar zijn? Zal nog puzzelen worden om de juiste naam en minimum maat bij elke vis te 

zoeken. Veel sargo lijken op elkaar maar stipje boven, voor of achter betekent een andere soort en 

ook een andere minimummaat.  

 

Het team is nu compleet en iedereen is op dit moment weer aan het onderlijnen knopen. De sfeer 

is opperbest, nog een paar avonden trainen en dan hopen we er klaar voor te zijn.  

 



Verslag 3e training  

  

 

 

De dagen gaan zeer snel voorbij en Het WK waar iedereen in een fantastische sfeer naar toe werkt 

komt steeds dichter bij. Na een hele dag onderlijnen maken stonden de dames klaar om weer te 

gaan vissen.  

 

We besloten te gaan vissen op het moeilijkste stuk van het WK parcours. Op de meeste plekken is 

het op 5 meter uit de kant 1 meter diep en loopt het na 15 meter naar 2,5 meter. Waar we nu 

gingen trainen was het op 40 meter nog maar 60 cm diep. Het eerste uur was het nog een beetje 

licht en wordt er nog niet geweldig gevangen. Meestal komt dit wat later op gang. Maar op deze 

stek was het zeer moeilijk vis aan de maat te vangen. Er werd na verloop van tijd wel wat 



gevangen, helaas waren deze visjes zeer klein.  

 

 

De grootste vis van de avond werd gevangen door Christel Verhage; een horsmakreel. Ook onze 

jongste team lid die door de andere dames uitstekend begeleid wordt, ving haar eerste visjes en 

vond verder in de avond haar draai met deze fijne visserij.  

 



Vanavond onze laatste vrije training, zaterdag de officiële opening en parade. Zondag zal onze 

eerste officiële training zijn en kunnen we een beetje inzicht krijgen hoe we er tegenover de 

andere landen voor staan.  

 

Groetjes,  

Benny Wijnings  

  

  

VERSLAG 1E TRAINING DAMES WK KUST 2013 TORREMOLINOS 

  

Dinsdag 15 oktober was het eindelijk zover, iedereen was vroeg uit de veren want om 5.30 

moesten we op Rotterdam airport zijn voor onze vlucht naar Torremolinos in Spanje.  

nu nog even met 4 dames 5e lid Danielle van Geelkerken komt een busje later en zal zich spoedig 

melden bij de ploeg  

De check-in met alle viskoffers en hengels verliep zeer snel en na een vlucht van een 2 en half uur 

landden we in Malaga.  

Na wat oponthoud door een kapot raam van huurbus kwamen we aan bij ons mooie hotel. Even 

koffers uitpakken, een beetje eten en daarna stonden de dames te trappelen om naar de 

waterkant te gaan.  

 

We werden door John Muis en Tom van de Pol van het herenteam, die hier al een weekje zijn, een 

beetje bijgepraat over de visvangsten van afgelopen week. Hierna werden de onderlijnen te water 

gelaten. Er werd goed vis gevangen maar het was een hele puzzel om te kijken wat voor soort het 

is. De verschillen zijn af en toe heel klein en voor de ene vis is het minimum 12 en voor die er veel 

op lijkt 23 cm.  



  

 

Aan de hoeveelheid vis ligt het niet maar het zal puzzelen worden om er de vis bovenmaats tussen 

uit te vangen.  

Maar we hebben er alle vertouwen in en iedereen is super gemotiveerd om een goede prestatie 

neer te zetten. We hebben gevist van 19.00 tot 23.00 uur, dezelfde tijd in de nacht als het WK 

vervist wordt.  



 

  

 



Na het gezamenlijke koffiedrinken om 24.00 waren de accu`s bij de dames helemaal leeg en viel 

iedereen als een blok in slaap.  

 

Groetjes,  

 

Benny Wijnings  

Coach Dames Team Kust  

  

  

Gisteren 12 oktober weer eens naar de waterkant. 

  

Snel onze zaak afgesloten en hapje gegeten, Hans #1101 thuis opgehaald en door naar onze stek. 

Hans had al aas in Rotterdam opgehaald, pieren en zagers. 

De buienrader gaf echter wel regen op maar pas rond middernacht. Rond 19.30 uur , ongeveer 2 

uur voor hoog, gingen de lijnen het water in. We begonnen gelijk al vis te vangen. Dit ging door tot 

een uur na hoog, de vangsten vielen toen weg. De meneer van de buienrader was ook abuis, wij 

verzopen zowat. Ook mijn hengelsteun viel om en ligt nu ergens op de bodem. Zat dus lekker 

mee. Voor het schrijven van dit verslag eerst een nieuwe online besteld. De vangst was een klein 

palingkje, een grote van rond de 60 cm, een steenbolk, 3 tongen waarvan een hele mooie en 

ongeveer 20 stuks botten waarvan Hans de grote heeft meegenomen om zijn gezin te voeden. 

Omstreek 00.30 uur de handoek (was inmiddels zeiknat), in de ring gegooid, het was niet meer te 

doen van de regen, jammer want de vis begon net weer te azen. Mijn vispak hangt nu nog voor 

onze houtkachel te dampen en als ik naar buiten kijk zal het vissen moeten wachten. 

  

Volgende keer zal de wijting er wel zijn 

  

Martin #256 

  

Na twee weken achtereen als beginnend zeevisser geen vis te hebben gevangen (Rozenburgse 

Landtong) begon ik toch te twijfelen of ik misschien iets niet goed deed.  



 

Dinsdag 8 oktober toch weer even gaan proberen. Nu ik de trotse bezitter van een vispas was 

geworden werd het dit keer in Vlaardingen.  Resultaten waren voor mijn doen erg leuk. Het was 

om 18:35 uur hoog water. Om 17:00 uur gooide ik de eerste hengel in. Om 17:10 uur de tweede. 

Kort hierop 2 zwartbek grondels aan de haak. Na 20:00 uur kort achter elkaar een gul van 52 cm en 

een paling.  

 

Alle visjes zwemmen weer vrolijk rond. De gul was niet geheel vrijwillig maar mijn vrouw die even 

was komen kijken vond het zielig voor de Gul. Ach kan hij nog iets groter worden J 



  

  

Groetjes Remco (#1370) 

  

vandaag 08-10 even tijd over dus aas gehaald en naar het calandkanaal gereden om te kijken of de 

wijtinginvasie inderdaad begonnen is. 

3 uur gevist met laag water en 3 uur lang beet gehad. de vangst was 1 mini schar,1 mini grondel en 

een hele school ver onder de maatse wijting. 

hopen dat ze snel groter groeien. 

  

groetjes leen 

 

 



Even een klein vangt bericht. Zaterdag 29-09-2013 Gisteren met de ploeg opruimers wezen vissen 

stek Callandkanaal. Gevist met pieren en een lange onderlijn en de andere hengel met een korte 

onderlijn.  De vangsten waren leuk allemaal kleine wijting 16 stuks waarvan 1 aan de maat. Dat 

maakt de dag weer goed. 

Een tip als je beneden gaat staan. Kijk uit het kan heel glad zijn. En oester zijn heel erg pijnlijk  

Winston  

  

28_09_13 

Vanavond wezen vissen in het callandkanaal . De berichten over de wijting vangsten hebben de 

viskriebels aangewakkerd. Ik had nog wat zoute pieren en wat mesheften over dus proberen maar. 

Op de kering gestaan , geen wijting maar wel 3 steenbolken . Gevist van 19.30 tot 21.45 . 

  

Visgroeten , Kees. 

  

  

Zaterdag een meeting gehad ter hoogte van de picknickplaats in de waterweg gevist, vangsten 

waren niet om over naar huis te schrijven. Veel klein spul  Grondels,  en wel heel veel onder de 10 

cm, verder zijn er wat kleine baarsjes, wat botten, en wat houtingen gevangen.  Al met al niet een 

plaats om even lekker vrij te gaan vissen.  

 Voor een uitgebreider verslag zie. De verslagen bij de evenementen pagina.  

  

Johan #1207 

  

vandaag 20-09 na maanden weer eens wezen vissen. gevist tussen de strekken op de 

landtong.toen het nog licht was alleen maar krabben en binnen 5 minutn lege haken. 

toen het donker begon te worden kwamen ook de vissen.toch nog een bot (12cm) een zeebaars 

(50 cm) en een tong (35cm) gevangen. helaas was toen het aas op en ben ik weer huiswaarts 

gekeerd. 

  

groetjes leen. 

  

p.s. waar blijven de verslagen,dit is de laatste tijd en beetje magertjes 



  

  

Deze ochtend 09-09-2013 

,  

 voor het eerst dit jaar naar de waterweg om de tong te belagen, het waait iets te hard voor met 

mijn boot, dus altijd een goed alternatief, 

 

 de waterweg in de zomer! Had tenslotte een snipperdag genomen om te vissen en omdat ik er 

morgen erg vroeg uit moet en ik heb de late.  



 

Tussen 6 en 08.30u vang ik een paar tongetjes, maar na tussen 10 en 11.30u is het werkelijk een 

gekkenhuis, regelmatig doubletten en ook een enkeling, 

 

 weinig bijvangst, alleen een grote bot, voor de rest 21 tongen, waarvan er 10 mee naar huis 

kunnen, was mijn meetlat vergeten, dus op de gok gedaan, maar denk niet dat ik ondermaatse heb 

meegenomen. Ze waren niet echt groot, allemaal tussen de 25 en 30, die ik heb mee genomen. 

Tot de volgende! 



  

Mvrg Peter(Fishguppy)#1284  

  

Hallo Medevissers, 

  

Dit weekeind maar weer eens een visje proberen te verschalken op de waterweg. Samen met 

collega Eric op zondag een poging gewaagt en niet zonder succes. Op aangeven van Arno lekker 

een paar uur aan het water gestaan. Korte zijlijntjes gebruikt met slikken, zagers en pieren van 

Hengelhuis Maassluis. Om 5 uur gearriveerd in het donker en de eerste 2 uur was het een tamme 

visserij. Veel aas verspeeld aan de krabben, die soms beet geven als een flinke vis, we werden dus 

flink in de maling genomen door krabbemans. Toen de stroom er in kwam, begon er wat leven in 

de brouwerij te komen. Eindstand, 2 brasems, 1 kopvoorn, 1 blankvoorn, 1 grondel, 1 paling, 4 

botten en een stuk of 16 tongen. Waarvan er 4 weer terug zijn om te groeien. Kortom, een leuke 

sessie met een gevarieerde vangst van zoete en zoute vissen. 

  

Gr Ed1137 

  

7 september van hoog naar laag 

  

Gevist met 2 man in het Europoortgebied. Dit in een van de diepe havens en met aas van het 

hengelhuis.Direct al beet. De eerste hengel stond al te flink rammelen toen de 2e werd opgetuigd. 

Na de echt forse aanbeet werd er gelijk al een bot van 42 centimeter geland. De hele tijd beet en 

http://www.hengelhuismaassluis.nl/
http://www.hengelhuismaassluis.nl/


gevangen. Een 1/2 uur voor laag waren de vangsten voorbij. De tong begon met de schemer te 

azen, helaas ook maar even tot een uurtje voor laag. Vangsten waren 24 botten en botjes ( 42 tot 

15 cm)en 1 slib en 2 mooie tongen. Het weer was uitzonderlijk voor de 1e week van september en 

de aanbeten van de botten waren niet te missen. De hengels werden zowat uit de steunen 

getrokken door de grote botten. 

  

Martin #256 

  

Goedenavond, 

  

weet niet precies welke haven het is, in ieder geval waren trial motor jongens naast ons bezig Maar 

jl zondag 2/9 hebben we er van 10.00 tot 14.00 gevist. Flinke aanbeten, maar ons materiaal was 

niet aangepast aan de vaargeul. Te korte hengels, te trage molens. Naast de aanbeten, en een 

grondeltje of wat heeft zoon Sam er een mooie krab van 23 cm binnengesleept.  (zie foto) 

  

Mvgrt  

Michiel 



 

 

Hallo beste hengelsporters , 

  

Na ruim 7 jaren door omstandigheden niet gevist te hebben , en dat na nagenoeg zekers elk 

weekend 30 jaar lang onafgebroken wel , kriebelt het alweer een tijdje. Uiteindelijk heb ik de 

stoute schoenen maar weer eens aangetrokken. Na eerst mijn "overjarige" materieel gecheckt te 

hebben zijn we (jawel mijn dochter 12 en ik ) wat nieuwe toebehoren gaan halen , en hebben we 

tevens wat informatie ingewonnen omtrent de vangsten en de nieuwste ontwikkelingen 

aangaande het kunstaas.  

Op vrijdag 30-8-2013 zijn we samen naar de nieuwe waterweg getrokken om te zien of ik het nog 

niet verleerd was en om haar nog meer enthousiast te maken voor de hengelsport. September en 

oktober zijn altijd mijn favorieten maanden geweest aangaande de zeebaars , dus daar gingen we 

dan ook voor. Ik had er een beetje een hard hoofd in omdat de omstandigheden voor mij 

persoonlijk niet echt ideaal waren : Op de dag  , zonnig , midden tij , mmm niet echt mijn voorkeur 

maar ja het ging ook een beetje om de fun samen. Na eerst een aantal shads verspeeld te hebben 

aan een strekdam , kreeg ik uiteindelijk toch een mooie aanbeet waarvan ik direct wist nee dit is 

geen zeebaars maar wow wat een gewicht en wat een sterke knokker zeg. Een mooie Harder blijkt 

later. Na een uurtje of twee en half vissen zou het daar ook bij blijven. 

We hebben samen een hele leuke plezierige middag gehad met een hele mooie bijvangst.  Het 

seizoen is nog niet over , dus hopelijk later meer..... 

  

  

Wat is er mis met de Europoort? 

  



Nou, niets eigelijk maar wij zijn een weekje op vakantie geweest in Baarland, Zeeland. Uiteraard de 

hengels en een groot garnalen net mee. Met dit net ( met de kids) veel garnalen gevangen die na 

een heet bad met de hele familie gepeld werden. Niet lulle maar pelle zoals een reclame ooit 

verkondigde. Diverse malen een garnalencoctail of broodje met garnalen genuttigd. Zondag een tij 

van hoog (4.30 u) naar laag gevist op het stand van Baarland. Over de vangsten kan ik kort zijn, een 

slibtong en 1 zeebaarsje van 12 hele centimeters. Veel stroom en vuil met het afgaande water. Ook 

totaal ruim 1 plasticzak , vol groot en klein plastic gevangen, we flikkeren met zijn allen toch wel 

erg veel in de zee! Maandagochtend besteed aan het verkennen van stekken rond Vlissingen.Twee 

mooie stekken gevonden aan de ingang van de havens 9900 en lager. Er stonden geen locals te 

vissen. Toen ik zelf daar ging vissen op dinsdag wist ik ook waarom. Op deze 2 stekken 12 keer 

ingegooid en alle keren onderlijn en lood kwijt. Daarna een rondje gereden en kwam een een 

gedeeltelijk nieuwe haven aan de Frankrijkweg (vlissingen) terecht. Achter een grote blauwe loods 

was een nieuwe kade van ongeveer 70 meter. Hier op hoop van zegen rond 19.00 de zagers te 

water gelaten. Bleek een zeer diepe haven te zijn met aan de kant al ruim 10 meter water. Eerst 

steenbolk en nog eens steenbolk gevangen. Vooral te dicht onder de kant leverde gelijk 3 

steenbolken van rond de 10-15 centimeter op. Ook nog twee makrelen  en 1 mini wijting gevangen 

die zich vergrepen aan mijn zagers. Ruim 40+ steenbolken gevangen, kostte ook veel aas. Rond 

21.00 met de schemer, barstte voor mij het feest los, tot dat mijn aas op was rond 23.15 uur veel 

tongetjes en tongen gevangen. Op precies te zijn 19 slibtongen, niet een onder de maat en 14 

mooie met 2 uitschieters van 35+. Meer had wel mogelijk geweest maar de steenbolk had zo,n 

aanslag op het aas gedaan dat dit echt op was. Lang geleden dat ik zoveel tong en andere vis 

gevangen had. Deze stek is zeker een aanrader, mogelijk ook voor de wintervis gezien de diepte 

van zeker 20 mtr+ Voor mij echter even te ver op zo maar eens te gaan vissen. Dus gisteravond ( 

vrijdag 30 augustus) vol goede moed nog even naar naar de Europoort, was 2 uur voor hoog aan 

het vissen tot 03.00 uur. Dit ter hoogte van Pernis. De vangsten..............? Kan ik kort over zijn, niet 

eens beet gehad. Wel waren de krabben zeer vervelend, deze hadden echt trek in de Zeeuwse 

zagers 

Het blijft vissen en niet vangen. 

  

Martin #256 

  

Een kort berichtje van een sessie eind augustus met Hans 514 op de oude maas om maar weer 

eens ouderwets wat tongen te gaan meppen. Afgaand water veel beet op de steekzagers en 

afwisseld wat bot en tong (na ja tong het waren voor 90 % allemaal mini’s van 20 tot 22 cm)! Dus 

wij waren allebei een beetje verbaasd daar wij hoorden van goede vangsten van veelal maatse 

tongen maar niets was minder waar. Ook de collega’s links en rechts hadden geen mooie maatse, 

nu is onze hoop volledig gericht op de maanden september en oktober als  de kans op een maatse 

tong zeker groter zal zijn. Afijn na het laag, met het opkomende water was het helemaal gedaan en 

geen stootje meer gezien. Wel lekker gevist, mooi weer , veel beet maar helaas bijna alles 

ondermaats.  

  



Groet, Carlo 436 en Hans 514 

  

  

Na onze vakantie in Denemarken, toch maar weer eens  naar de Europoort voor een parteitje 

vissen, we wilden in het Caland voor gaan vissen, maar daar 

dreef erg veel rommel in het water zodat vissen niet of bijna niet mogelijk was,   we hebben toen 

maar ene plaatsje aan de waterweg genomen, net voor de kering 

,Daar kwam echter heel de tijd je lijn met een grote bos van dat zwarte sliertjes wier naar boven, 

en daartussen  kon je af en toe een klein visje vinden. 

We zijn toen maar naar de Dintelhaven gereden, daar kwamen wel goede signalen van,  het was 

echter inmiddels laag, en er zat totaal geen stroming meer in het water 

 

Dus ook de vis had er niet zo veel zin in, af en toe als er een boot langs kwam, kreeg je plots weer 

wat beten,  ook de krabben waren goed aanwezig, binnen een paar minuten Waren je haken 

leeg,   toen de stroming er wat in kwam begon de vis ook wat meer te bijten, echten bijna allemaal 

klein spul. Bestaande uit botjes en grondels. 



 

Door het weer toch heerlijk dagje gevist, en deze natuurlijk weer afgesloten met ene bezoekje aan 

de Mac.  

  

Johan en Petra 

  

  

Kon het niet laten om dinsdagavond 06-08 ff een uurtje op de pier te gaan smijten met de sub, het 

was lekker rustig en een bovenbest weertje. Overige vissers stonden met loodvis en twisterstaart 

te smijten en hier en daar plofte er een fint aan de oppervlakte. Een man naast me vertelde dat hij 

al 3 dagen aan het proberen was een zeebaars te vangen en er gisterenavond aardig gevangen 

werd overal. Vandaag was het niets, ook niemand wat zien vangen...."Nou lekker dan" dacht ik! 

Toch was het na 20 minuten toch aanbeet alsof er een voorbij rijdende intercity aan mijn plug bleef 

hangen. Een woest knokkende baars tegen de stroming in binnen drillen geeft toch soms 

hachelijke momenten. Eenmaal op de kant was een voorbijganger zo vriendelijk nog ff een fotootje 

te maken met mijn mobiel. Verdere worpen leverden niets op en een half uurtje later de 

lange wandeling terug begonnen. Afgesloten met een broodje kroket mayonaise, hehehe 



 

grtz Leon #1 

  

 

Helaas zit de vacantie er weer op. Maar de afgelopen weken goed benut op diverse stekken in de 

Europoort. Met wisselend resultaat. Voor de tongvangsten heb ik gekozen voor de minder 

bekende plekken waar je momenteel niet mannetje aan mannetje staat. Dat is niks voor mij. En op 



die andere plekken bleek er voldoende tong te vangen te zijn, maar wisselden de vangsten op 

onverklaarbare wijze per dag. Ik heb vooral gevist in de diepere havens en in de Waterweg op de 

stroming en vooral met streekzagers. Toch lijken de pieren momenteel favouriet. Ik ving er meer 

en grotere tong op. Nieuw voor mij waren de redelijke tongvangsten op het strand van de 2e 

Maasvlakte. Vooral tegen het einde van het strand en in het donker werd een enkele baars 

afgewisseld met meerdere tongen. Wat verder opvalt zijn de prima palingvangsten in de Waterweg 

en het Calandkanaal. Met grote klappen op de hengeltop kondigde menige 70-er zijn komst aan. 

Verder nog een zwartbek van 19,2 cm gevangen, maar ja, voorbij Maassluis geldt dit niet meer als 

zeewater!! Succes nog allemaal! 

  

Gilles #59 

  

Hallo,  

  

Hier een bericht van Luuk en Jeroen. 

  

Gisteren19-07 gevist van 20.00 tot 01.00 uur. We hebben gestaan op de Landtong bij Rozenburg, 

tegenover Stena Line. Gevist met pieren en zagers, gekocht bij Jurgens Hengelsport in Bergen op 

Zoom. Mooi vers aas. Paternoster-onderlijnen met 150 gr. ankerlood. Na de tweede inworp een 

mooie beet. Bij Jeroen een grote klap op de hengel, zodat het hele zooitje naar voren viel. Toch 

geen vis, maar de aanbeet was duidelijk van zeebaars. Bij mij weer een behoorlijke beet. Zeebaars 

riep ik en ja, bij het binnenhalen een mooi zeebaarsje van 33 cm. Mooi gehaakt, dus netjes terug 

gezet. Twee worpen later een mooie beet. Dit wordt een tong zei ik en jawel: ik haalde rustig 

binnen en een leuke tong van 35 cm op de kant gelegd. Na nog enkele mooie aanbeten had mijn 

maat een leuke beet en haalde een mooie zomergul binnen. Netjes gehaakt, dus deze kon weer 

gaan zwemmen. Water kwam op en de aanbeten namen af. Tijd om in te pakken en terug naar 

Bergen op Zoom te rijden.  

Een geslaagde visavond met niet veel maar gevarieerde vis. Het weer was prachtig. Voor herhaling 

vatbaar. 

  

Groeten van Luuk uit Bergen op Zoom 

  

  

Hallo visvrienden, 

  



Het weekend van 13/14 juli stond in het teken van de visserij. Op 13 juli werd een 

eurovisserswedstrijd gehouden in het Hartelkanaal. Dit kanaal staat rond deze tijd garant voor veel 

botjes, wat grondeltjes en een enkele zeebaars. 36 man/ vrouw gaven acte de préséance en na 

ontvangst in de pub klonk om 18 uur het startschot. Ik had nummertje 19 geloot, tussen Eric 

Remijn en Frank van den Bliek in Ik probeerde de vis zo ver mogelijk te halen en had korte 

zijlijntjes geknoopt met een haakje 10 GF13. 

Direct na de ingooi beet, dus meteen in de vis. Bij inhalen bleken er meerdere steile richels te 

zitten en liep ik vast. Ik kreeg het boeltje er nog wel uit, maar zonder vis. 

Eric draaide de eerste en tweede keer alles af, ik de tweede keer ook alles kwijt. Dat begon dus 

niet zo lekker, maar de volgende keren draaide ik er toch wat vis uit. 

De hele wedstrijd heb ik echter strijd geleverd met de richel en raakte daardoor veel vis kwijt. 

Eindstand 13 visjes en daarmee in de middenmoot gevist. Op weg naar huis realiseerde ik me dat 

ik met een lichter loodje en een ander vorm wellicht beter had gescoord, maar dat is het verschil 

tussen mij en de echte wedstrijdvissers, ik zie het licht vaak achteraf en niet tijdens de wedstrijd. 

De winnaar had 24 visjes, goed gedaan Mark….14 juli nog even het resterende aas opgevist in de 

Europoort. Op de visplek was Armel ook aan het vissen met zijn zoon en Arvy kwam ook nog even 

kijken. Op een paar uurtjes 3 maatse tongen gevangen, een mooie paling en een botje. Lekker nog 

even buiten geweest, het was prachtig weer. 

  

Op naar het volgende weekend…… 

 

  

 groetjes Ed 

  



  

Afgelopen week ontvingen de leden van de vereniging een mail waarin het nieuwe bestuur van 

de Eurovissers zich presenteerde. Langs deze weg wil ik graag vertrouwen uitspreken en Jos Mels 

en zijn peleton heel veel succes wensen. Deze frisse wind heeft bij mij in elk geval enthousiasme 

aangewakkerd.  

  

Baars update! 

  

Minder enthousiast was ik van afgelopen voorjaar en het laat op gang komen van het 

zeebaarsseizoen. 

Op internet was het geklaag alom, overal in den lande werd slecht gevangen dan wel heel weinig. 

Met die wetenschap de verwachtingen bijgesteld en in de eerste sessie (eind mei!!!????), een 

rustige plek opgezocht in het Calandkanaal. Samen met mijn vrouw zat ik te genieten van een van 

de eerste zeldzame zonnestralen, tot de dobber met gepresenteerde zager opgezogen werd uit het 

wateroppervlak. 

Na een heftige maar geduldige dril (de baars bleek dun gehaakt), een prachtige eerste vis van het 

seizoen kunnen landen. 

  

 

  

Toen de watertemperatuur ging eenmaal ging stijgen, waagde ik me aan mijn favoriete visserij met 

kunstaas. Het werden sessies met geen of een enkele vis, opvallend dat de gevangen vissen wel 



goed aan de maat waren. Een klasse tussen de 55-65 cm en wat had ik die aanbeten gemist na 6 

maanden pokkenklimaat! 

 

In de waterweg bleken er toch een aantal de shad niet te kunnen weerstaan. Sterke vissen die 

onder de kant toch nog een keer omdraaide en de slip op de proef stelde. Echter ook weer geen 

sessies waarin je bang hoefde te zijn de heden ingestelde baglimit te overschrijden. 

  



 

Mij hoor je dan ook niet klagen over het baarsseizoen tot nu toe, het zijn dan wel geen grote 

aantallen, maar dat hoeft w.m.b. ook niet. Ik vang liever een mooie dan een heleboel kleintjes. 

Ook met de bootvisserij zijn we dit jaar laat gestart, hier zagen we wel regelmatig wat kleinere 

baarzen aan dek komen. We vingen op softbaits en xrap-pluggen. Afgelopen weekend lagen we op 

het goede tij voor de hotspot en waagde ik me voor het eerst aan de favoriete Subwalkplug en die 

gaf 2 treffers! De toon is gezet! 

  



 

Veel plezier aan de waterkant!!!! 

Grtz Leon #1 

  

  

Weer een heerlijke dag.. was 16/07/2013 wezen vissen. 

Had nix te doen dus pakte me zeebaars hengel en ging richting hoek v Holland. . Had nog oude 

twister liggen . Was op zich niet druk op de pier.. uurtje of half 7 begon ik intens te vissen.. 2 x 

vastgelopen .. dus besloot aan het einde te gaan van de pier .. gebruikte dit keer de paarse 

geribbelde twister met witte staart.. en ja hoor 2e worp was gelijk raak. 60 cm zeebaars.. me.dag 

kon al niet meer stuk.. 1 e vangst van dit jaar op zeebaars.. na 15 min kwam de 2 e al binnen ook 

ong 60 cm.. toen was het een half uur stil.. ben weer terug gelopen naar de eerste stek waar ik 

vastzat. En 4 e worp. Een fint.. en daarna weer een fint..was.toen.al weer half 9. Ben toen aan het 

begin van de pier gelopen. Want morgen weer werk. Dus de laatse draaien en terug.naar denhaag. 

Dus liep heel voorzichtig op de stenen dieper.in het water. En na 10.x werpen vlak voor de kant 

boem.. schrok effe. Wilde aanbeet. Egt letterlijk 3 meter voor de kant.. en ja hoor 70 cm zeebaars. 

Ik ging met een lachend gezicht naar huis.. kortom supeer. Had het niet verwacht. Jammer. Dat ik 

geen foto toestel bij me had.. zal de volgende keer wel.doen.. maar vissers.. er is vissss...  

 

Sashi van denhaag.  

  

Eindelijk zomers weer en tijd, dus de keuze was snel gemaakt, richting de Europoort dus.   Eerst 

even bij de Suurhofbrug kijken of er wat Zeebaars zat, maar geen tegen gekomen, Toen maar aan 

het Hartel gaan zitten,  

http://was.toen.al/
http://dieper.in/


 

gewoon omdat je daar lekker  op je gemak kunt gaan zitten zonder al dat gesjouw en geloop , 

Lekker je auto stoppen, en je kunt vissen. Het is wel een plaats die ook net als elders steeds meer 

het wolhandkrabben domein wordt,  daar vissen betekend dan ook veel haaklijntjes knopen, 

gelukkig is het niet alleen Krab Wat je er uit draait, ook Botjes zijn er genoeg te vangen, 

afgewisseld met hoe kan het ook anders Grondels.  Overigens kun je daar beter niet recht onder 

een van de windmolens gaan zitten,   We hoorde gister ene doffe klap.  En een paar seconden later 

viel er een Meeuw in 2 stukken Onder de wieken het water in, de klap had de meeuw echt in 2 

stukken geslagen,  een uurtje later weer zo’,n klap, en ja hoor daar kwam weer een meeuw naar 

beneden. Deze was nog heel, maar natuurlijk morsdood,  

 



 ga dus niet onder de molen zitten.  Aan het aantal dode vogels rond die molens te zien gebeurt het 

erg vaak. Toch weer ene lekker dagje gevist, met als vangst diverse Botten, Grondels en krabben.  

 

  

Johan # 1207 en Petra # 1212 

  

  

Hier weer een berichtje uit Apeldoorn. Zondag 7-7-13 weer naar het Beerkanaal. HW 15.45, 

N/NO 2 toenemend 4/5, zonnig +/- 20/23c. Zeepieren gehaald in Maassluis (heerlijk dat dit kan op 

zondag, anders was er voor ons geen mogelijkheid om op zondag te vissen, tenzij met kunstaas 

natuurlijk) en door naar onze stek. Die bleek echter al bezet te zijn dus maar iets terug gaan zitten. 

Er zat een zeehond voor de kant en die was aan het 'spelen' met of een zeebaars of een fint. 1e 

worp om 10.20u (1 bezem afhoudertje en de ander met een korte jojo dus allebei met 1 haak 

(doen we meestal)). Voor mijn zwager meteen al een mooie schar bij de 1e worp. Het aas was er 

wel snel af (krabben e.d.). Zowaar onze stek kwam vrij dus maar een 60 mtr opgeschoven. We 

hadden toen allebei 2 scharren. Rond HW was het, net als vorige keer, iets minder met de 

beetjes maar toch regelmatig een vis. De scharren waren lekker groot en/of dik (exemplaren erbij 

van 32 en 33 cm!). Er werd door anderen ook met kunstaas op zeebaars gejaagd maar we hebben 

niets zien vangen. De zeehond hebben we ook niet meer gezien. Gevist tot 18.00u. Uiteindelijke 

score: mijn zwager 9 scharren (met eén hengel) en ik (met 2 hengels) 18 scharren en waarschijnlijk 

een grote zeebaars (net voor de kant) verspeeld. Weer heerlijk gestaan daar aan het Beerkanaal. 

Terug naar Apeldoorn een lekkere file bij Woerden dus iets later thuis. 

Gr. 

Rik (en Hans)  

http://www.hengelhuismaassluis.nl/


  

  

Zondagmorgen 7 juli 

  

Liep het wekkertje af om 01.00 uur in huize Kool. Aanleiding was het bericht van Arjan # 8 eerder 

die week dat er weer tong te vangen viel. Om 02.15 uur aan de waterkant, ruim voor het hoge 

water. Hengels beaast met zagers en de lijnen in het zilte geworpen. Eigenlijk direct al vangst van 

vis. Het waren echter botten en botjes. Een uurtje na het hoge water begon ook de tong te azen. 

Dit waren allemaal leuke exemplaren van rond de 30 cm. Ook de  wolhandkrabben waren van de 

partij de hele vistijd van die krengen gevangen. 6 stuks op de kant getrokken en definitief uit de 

onderwater fauna gehouden. De krabben waren van een groot formaat en eigelijk op die stek 

nooit zo,n last gehad als nu. Om 08.00 uur het bijltje er bij neergegooid het was zowat laag en het 

aas was op. De score was 19 botten waarvan 6 echt grote en 7 mooie tongen. 

  

Martin # 256 

  

Hallo visvrienden, 

  

Vrijdag 5-7 maar eens geprobeerd de stekelbaars met kunstaas aan de schubben te komen. Het 

blijkt echter nog steeds een taaie visserij. Er wordt in de Europoort al wel een baarsje op kunstaas 

gevangen, maar het is niet geweldig. Om me heen 4 baarsjes uit het water zien komen op 

verschillende stekken. Ik had echter niets, behalve een lamme arm van het werpen. Gevist met 

mijn nieuwe Grauvell teknos spin 330, een heerlijke hengel. Lekker strak met een goed gevoel wat 

er aan de andere kant van het lijntje gebeurt. Elk steentje, beetje of onregelmatigheid wordt 

gevoeld. Zo zie je dat een goede hengel niet al te duur hoeft te zijn, voor een tientje of 8 zit tie in 

de tas. 

 Verder veel leven in het water, het is vergeven van speldaas en op open zee zie je in de verte 

honderden meeuwen jagen op kleine vis, met daaronder? Juist Makreel…. 

Ondanks het niet vangen, toch een heerlijke avond gehad. 

  

  

Gr Ed#1137 

  

Hallo allemaal 



zaterdag 29/6  wezen vissen in de waterweg met m’n broer van ca. 09.00 tot 16.00 bij het 

tunneltje. De vangst was leuk en we hadden goed weer, m’n broer had een wijting gevangen en ik 

een zeebaars ca. 35-40 cm die net voor de kant er af ging Later ving ik nog en gulletje van 40 cm en 

al met al toch een leuke visdag en goed weer en dat maakt een veel goed. 

  

gr.Dirk 

  

  

  

  

  

 

 

 

 



Hallo vis vrienden, 

 
 

Vandaag ga ik het overgebleven aas opmaken aan het strand, er staat een w-wind draaiend naar 

nnw, temperatuur 14 °C, lw HvH 16:14 uur (-54 cm), hw 21:15 uur (+86 cm), (± 140 cm). Net als ik 

om 17:35 uur wil inwerpen komt Eurovisser Ed van der Ham aangelopen, gezellig.  

 



De 5 meter stok is voorzien van 12\100 mm Penn gevlochtenlijn met een nylon tapse voorslag, 

wapperlijntjes haakje f314\8, tommylood 150 gram. Als ik bezig ben met de tweede hengel gaat de 

eerste al tekeer. Mooi Zeebaars! Een goed begin, de eerste draai en er komt om 17:47 uur al een 

maats zeebaarsje het strand op.  

 

  

18:53 volgt er een tweede op de 4,5 meter stok met 22\100 mm nylon. Ed vangt inmiddels 2 mooie 

grote botten. 19:09 volgt er bij mij een botje. 19:26 uur nog eentje die 2 haken geslikt heeft. 19:41 

uur een botje, 20:21 uur een triplet van bot en botjes. 20:52 uur een botje. Ed vangt ook weer een 

bot  



 

  

en om 21:09 uur een paar flinke doorbuigers voor Ed. En er volgt een mooie zeebaars van 42 

wedstrijd centimeters. Hij is er blij mee, z'n eerste van het seizoen. 21:13 uur een botje, 21:19 uur 

nog één . Ed ruimt op en vertrekt naar huis, ik ga nog door want het aas is nog niet op. 21:57 uur 

een zeebaarsje, 22:12 uur een botje. 22:37 uur een doublet van een zeebaarsje met een botje. 

23:04 uur een doublet botjes. 23:14 uur een botje, 23:28 uur een botje. 23:37 uur een bot en om 

24:00 uur een doublet van bot en botje. Hierna ruim ik gelijk op. Totaal vang ik deze sessie 22 

vissen, 4 zeebaarsjes en 18 botten\botjes. Een leuke gezellige sessie zo en voor herhaling vatbaar. 

 



 
Vis greetz, 

Willem#1168 

  

aterdag 15 juni 

  

We hadden een wrakkentrip op zondag 16 juni met de boot gepland maar golven van 1,6 mtr liet 

dat plan in duigen vallen. Omdat ons buurmeisje geslaagd was en een feest in de achtertuin 

gepland had, zou er van slapen niet veel komen dus maar een trip naar de Europoort.  Ook een 

beetje compensatie voor het niet gaan vissen op zondag. In de middag even aas bij Hans in 

Maassluis gehaald. Om 19.00 uur aan het begin van de Oude Maas om de tong? en bot te belagen. 

Lekker windje kracht 7 in de rug. Na 2 uur krabben voeren het daar voor gezien gehouden, geen 

enkel beetje gezien. SMS contact met Arjan #8 die dacht hetzelfde als ik, veel te veel vers water dat 

de rivieren af komt. Verkassen, maar waar na toe. De wind was heel fors dus enkel stekken 

bezocht om te kijken. De waterweg gierde de wind in de volle lengte over. De enige stek waar de 

wind pal in de rug stond was de Ditelhaven. Dit was wel lekker, ook gezien de lichte regen af en 

toe. Gezeten achter het clubhuis van de Slufter, lekker uit de wind. Gevist met zager, pieren en 

springers. De vangst was matig 1 minibot en een paling van 60 cm, beide aan de springers. Om 

00.30 uur de bekende handdoek in de ring gegooid en op de terugweg nog even bij het Beerkanaal 

staan kijken.  Daar was goed te zien hoeveel water er werd afgevoerd. Ook nog bekende stekken 

afgereden, kennelijk was ik de enige mafkees, geen vissers meer gezien. Bij thuiskomst was het 

feestje op zijn eind gekomen, dus na een borreltje het bed ingedoken. 

Het wachten blijft op de tong. 

  

http://www.hengelhuismaassluis.nl/
http://www.hengelhuismaassluis.nl/


Martin # 256 

  

Hier weer eens een berichtje uit Apeldoorn. Afgelopen dinsdag (11-6-2013) weer eens de vele 

kilometers naar het Europoort gebied gereden voor het vangen van een visje. Afgelopen 

weekenden al vaker plannen gehad/gemaakt maar elke keer waaide het juist in het weekend te 

hard, dan is de gok voor ons te groot om de vele kmtrs te maken. Dus maar een keertje 'door de 

weeks' gegaan (in een venster'' van 1dag minder wind want vandaag (donderdag) staat er al weer 

een wk7!) Eerst zeepieren bij Ahoy Rdam gehaald en toen door naar het Beerkanaal. HW om 

17.35u, wind (1 tot 3 BF)eerst uit ZO en later uit W/NW +/- 20gr en even een zonnetje en toen 

zwaar bewolkt (maar droog). Er stond helemaal niemand! Om 15.10u de eerste worp (ver weg met 

eén bezemafhoudertje) en de andere hengel met een jojo. Meteen redelijk beet maar geen vis 

hangen, wel kale haken! Mijn zwager wist al wel vrij snel 2 mooie scharren te vangen. Uiteindelijk 

ook bij mij af en toe een visje. Rond HW was het even wat minder met de beten maar ná HW (en 

stroming) begon het weer een beetje te lopen. We hebben gestaan tot 21.15u en uiteindelijk 

samen 20 mooie scharren en 1 (zeer grote) bot weten te vangen in de mooie verhouding 11 tegen 

10. Niet de aantallen waar we afgelopen tijd over lazen (er stond nu ook niemand te vissen dus is 

het wellicht al aan het teruglopen met de scharvangsten?) De scharren waren groot genoeg om te 

fileren (dan eet je pas lekker schar) en met het visafval hebben we de meeuwen gevoerd. We 

hadden nog een paar piertjes over en die heb ik naar beneden gebracht om tussen de keien 'weer 

te laten zwemmen'. In een achtergebleven poeltje (bijna droog) spartelden een schooltje kleine 

visjes (15 stks). Ik heb ze met het schild van een krab eén voor eén 'opgeschept' en weer over de 

blokken in het water losgelaten. Het leken wel kleine geepjes. Na een lekkere middag/avond 

teruggereden naar het oosten.  

  

Gr. 

Rik (en Hans)  

  

Hallo beste medevissers, 

  

Hierbij een kort berichtje omtrent het achterlaten van troep en rotzooi, en het voor de 

goedwillende onder ons verzieken.  

Als we zo doorgaan ziet het er binnen de kortste keren langs onze viswateren exact het zelfde uit 

zoals het op deze foto te zien is, alleen denk ik dat we hier niet zoveel vrijwilligers bij elkaar 

kunnen trommelen voor de rotzooi op te ruimen. 

Want het is al erg genoeg dat een paar keer per jaar diverse leden van de eurovissers hun 

kostbare vrije tijd opofferen om langs de waterkant de door anderen gedumpte troep op te 

ruimen .  Laat het a.u.b. niet zo ver komen en neem het gewoon mee naar huis en gooi het thuis in 

de vuil container, of als er evt bakken in de buurt staan gooi het daar in het is maar een kleine 

http://www.ahoy-hengelsport.nl/


moeite, zodat we nog lang mogen genieten van onze hobby. En meestal gebeurt het helaas ook 

nog op de plekken waar men gemakkelijk met de auto kan komen, zodat de mensen die slecht uit 

de voeten kunnen de auto achter zich kunnen parkeren en zo niet ver met hun vis spullen hoeven 

te slepen. Dus sta daar ook eens bij stil, anders kunnen deze mensen hun hobby vergeten en thuis 

achter de geraniums blijven zitten.   En niet alleen voor deze groep mensen maar voor ons allemaal 

incl de hengelsport winkelieren, want als wij niet meer kunnen vissen kunnen hun ook de zaak 

sluiten.  Laat ons allemaal een steentje bijdragen, anders ben ik bang dat er binnenkort helemaal 

geen plekken meer over blijven voor te vissen en kunnen we het allemaal vergeten. 

  

  

  

Gr  John.    

Hallo Visvrienden, 

  

Zaterdag 8 juni hadden we thuis afgesproken om te gaan BBQen, gelukkig was het lekker weer in 

Zoetermeer. Eigenlijk wel vervelend, want er stond ook een wedstrijd van de Eurovissers gepland, 

soms moet je echter prioriteiten stellen….. De wedstrijd zou om 19 uur starten en dat ging ik niet 

redden, dat wist ik bij voorbaat al. Toch waren de viskriebels sterk aanwezig en met zoon Niels 

afgesproken om na de BBQ toch even het strand te gaan verkennen of er zeebaars te vangen was. 

Zo gezegd zo gedaan en om 20 uur de auto ingesprongen en naar het Zuid Hollandse strand 

gereden. Op het strand aangekomen bleek dat de wind vrij hard uit Noordelijke richting stond te 

blazen, ik denk een Bft of 6. Mooi, lekkere branding en hopelijk al wat activiteit van zeebaars. De 

dammetjes komen alweer onder het stand vandaan en rondom die dametjes was het te doen 

volgens ons. We hebben gevist met lange wappers en met steekzagers als aas. Na 2 uur bleek dat 

dit een schone wens was, maar geen werkelijkheid. 



1 botje was ons deel, en verder veel schuim zand en wind in ons gezicht en ook nog verbrand in die 

laatste uurtjes voor de schemering, de gevoelstemperatuur was echter flink onder de maat. Het 

was gewoon koud. Soms moetje het verlies dan gewoon nemen en we zijn visloos, maar wel 

voldaan huiswaarts gekeerd. Er stonden nog 2 andere vissers op het strand, Eurovissers ook, ik 

kende ze niet. Vingen ook geen schub bleek na het maken van een praatje. 

  

Volgende keer beter. 

 

  

  

Gr Ed#1137 

Zaterdag 1 op zondag 2 juni hebben wij meegedaan met de Nacht van 's-Gravenzande, samen met 

nogal wat andere Eurovissers. Dus eerst eens uitgebreid bijpraten over de vangsten in het 

Europoortgebied, maar met andere deelnemers ook over de vangsten elders in Nederland. Met 

een noordwesten wind waren de verwachtingen over de visvangst vanavond niet zo hoog, ook al 

omdat we begonnen op het hoogste deel van het tij. De branding was dan ook breed. De koppels 

werden verdeeld over het strand en om 22.00 uur startte de wedstrijd. Zoeken was het devies, 

totdat het diepere water kon worden bereikt. Desalniettemin hadden we om middernacht de 

eerste drie (...) vissen in de emmer: 2 botten en een gulletje. Maar ook op het lage water bleek dat 

op onze stek de vis ver weg te zoeken was. Tegen de volgende bank aan was het te doen, voor mij 

een hele afstand om te gooien. Daarom nam Martin mijn nieuwe Greys ter hand en zo konden we 

toch met 2 hengels de visgronden bereiken. Gelukkig viel het met het vuil alleszins mee, maar 

vanwege de stroming en de wind moesten we bijna de hele nacht wel geankerd vissen. Vrijwel elke 

worp leverde bij ons beiden vis op, maar helaas kwamen de ankers niet altijd los en dat leverde 

enkele malen materiaalverlies op. Daarom toch even onder de kant geprobeerd, maar dat leverde 



maar één minibot op en dat was minder dan de doubletten ver weg. Dus weer terug naar de verre 

velden. Tot het einde van de wedstrijd, 05.00 uur, vingen we onze vis, uiteindelijk 35 stuks. Het 

nadeel van nachtvissen is dat je geen idee hebt hoe de visvangsten over de rest van het parcours 

zijn. Bij terugkomst bleken deze erg wisselend. Er waren meer koppels met een vis of 30, dus de 

centimeters zouden zelfs na 7 uur de doorslag moeten geven!! Uiteindelijk bleken we 2e (!!!) te zijn 

geworden, weliswaar op ruime afstand van de nummer 1, maar net voor andere respectabele 

koppels. En toen.... Slapen!!! 

  

Martin #272 en Gilles #59 

 

MLDC Geepvissen 2013 

  

Datum: zaterdag 25 mei 2013 

Lokatie: Colijnsplaat 

  

Op zaterdag stond de Memorial Linda Delvaux Cup geepvissen 2013 op het programma. Deze keer 

niet naar Zierikzee i.v.m. werkzaamheden aan de zeedijk, maar naar Colijnsplaat. Om 06.00 uur 

vismaatje en mede-teamer Jan Overbeeke opgepikt in Nieuwe Tonge en vervolgens met mooi, 

droog, maar wel erg winderig en koud weer richting Zeeland gereden. Om 06.45 uur waren we op 

de plaats van bestemming en al snel arriveerden ook teamer Leon, alias de Beer van Borsele, 

Marco en Eric en co. 

Om 08.30 uur klonk het startsignaal en werden meer dan 50 werpdobbers tegen de wind in 

richting Schouwen-Duiveland gekatapulteerd. Als vrij snel bleek dat het deze ochtend zeer moeilijk 

vissen zou worden. De oorzaak hiervan was de harde en koude noordenwind die recht op de kant 

stond. En dit zou uiteindelijk ook de voornaamste spelbreker vandaag zijn, want een uur eerder 

dan gepland is de wedstrijd beëindigd. Eindresultaat: met meer dan 50 vissers slechts één mager 



geepje gevangen. De natuur en daarmee blijkbaar ook de vis is helemaal van slag. Hopen op betere 

tijden …Ondanks de kou, straffe noordenwind en zéér slechte vangst toch weer een leuke en 

supergezellige ochtend gehad, waarbij we –zoals gewoonlijk- weer ruimschoots zijn voorzien van 

een “natje en een droogje” en een prachtige prijzentafel door Eric en co. 

  

N.B. De foto’s (gemaakt door Cindy) zijn te zien op de website www.zeevissport.com 

  

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel 

Zeevisteam Zeevissport 

  

  

Dinsdagmiddag om 5 uur begonnen met kees op het zuiderhavenhoofd van Scheveningen. Mooie 

zagers en pieren gehaald en lekker met de wind in de rug vissen Na 2 uurtjes vissen 1 schar 1 bot 

1schol en 1 maats gulletje voor mij Toen draaide de wind ineens vol in het gezicht kracht 6 tot 7 en 

zijn we verhuist naar de kop Daar ving ik nog 7 gulletjes waarvan de meeste weer zwemmen. Kees 

wist toch nog 1 maats gulletje te vangen en hoopt op betere vangsten op zijn vakantie in 

noorwegen Eindstand 11-1 duidelijk dus Trouwens wat een bende op het havenhoofd , terwijl er 

aan het begin van de pier vuilnisbakken staan Ruim toch allemaal je eigen zooi op vissers , of doen 

jullie dat thuis ook zo ? 

  

Ton. 

  

Dinsdag 28/5 wederom gevist in het Beerkanaal van 11.30u tot 18.30u, lw 13.50u - hw 17.57u, 

weer met 2 hengels met 2-haaks onderlijnen voorzien van wapperlijntjes met haakje 6 en als aas 

weer zagers en pieren. Het was vandaag zeer zonnig, en met een pittige ozo wind van zo'n 4 bft, 

dus schuin in de rug, was het er zeer aangenaam vertoeven. Helaas was het vandaag een wat 

tamme visserij, was de vis wat voorzichtig met de aanbeten, en moesten deze ook nu weer van 90 

a 100 mtr gehaald worden. Om 18.30u sloeg het weer ineens om, draaide de wind naar het 

zuidwesten en nam in kracht toe tot 5 a 6 bft. Deze gelegenheid maar gelijk aangegrepen om de 

boel maar op te ruimen. De uiteindelijke vangst, 4 wijtingen en 22 scharren waarvan er deze keer 

maar 6 boven de 23 cm waren. 

gr. Piet #1283 

  

  

http://www.zeevissport.com/


Zondag 26 mei nog even aas op gaan maken dat overgebleven was van de gehandicapten visdag in 

het noordzeekanaal de dag ervoor. (Moeizame visserij in het kanaal met maar enkele vissen). 

lokatie Papagaaienbek Europoort Hoogwater 16.00 HvH. Lekker zonnetje met afnemende wind , 

goed visweer. Gevist van twee uur voor hoog tot twee uur na met een enkele hengel in het begin 

met wapperlijnen maar later toch overgegaan op combinatie onderlijn met afhouders. Voor hoog 

kwam de stroming er hard en hoog in en de vangst bestond enkel uit krabbetjes. Het opkomende 

water zorgde voor veel duikende sternen en vissende aalscholvers  dus er was leven in de 

brouwerij Na de kentering was het gelijk scharrenbal met iedere draai wel een of meerdere 

scharren waarvan de meeste aan de maat met uitschieters tot boven de 30cm. De meterologische 

zomer begint eind deze week maar de schar was nog in ruime mate aanwezig en gretig. 

Dus voor de liefhebbers ze zitten er nog. 

 Herman#1306 

  

  

Gisteren, zondag 26 mei na ruim anderhalve kilo pieren te hebben gestoken in Zierikzee naar de 

waterweg gereden en het diepe water opgezocht. Na het vangstbericht van Gilles dat er nog geen 

tong gevangen was toch nog maar een keer tegen beter weten in op de gul proberen. Afijn het was 

zeker niet druk met de vissers, wat al niet veel hoop gaf, maar we waren er nu toch dus rond twee 

uur in de middag vlogen de eerste lijnen richting de overkant met een westenwind. We hebben 

met drie hengels 5 gulletjes van tussen de 40 en 50 cm gevangen en nog 4 vastlopers gehad voor 

het hoge water van 17:00 uur dus dat was ver boven verwachting zo eind mei. 

Na hoog nog 4 mooie scharren op de Gamakatsu f314 2/0 haak??? en 1 bot.  We hadden lekker 

weer, topaas mooie grote zwarte pieren en lekker af en toe wat actie. 

Onze collega visser naast ons had 4 gulletjes en ook nog twee vastlopers onder de kant dus ze 

zitten er nog, ben benieuwd hoe lang nog. 

  

  

Gr Noud en Carlo 436  

  

Vandaag, 24/5 weer gevist in het Beerkanaal. hw 14.52u - lw 23.31u, verhoging 147cm. Gestart om 

11.30u met 2 haaks onderlijnen met haakje 6, oude zagers en verse pieren. Na 1 1/2 uur krabben 

voeren en 1 minischar maar verkast naar een ander gedeelte van het Beerkanaal en daar weer 

gestart om 13.30u. Met de 2e draai een mooie bot van 35cm daarna wat schar en een wijting. Vlak 

voor hoog werd de stroming erg fel en vielen de aanbeten weg. Net over hoog, toen het water 

alweer begon af te gaan, ging het los en ving ik regelmatig doubletten. Ook het formaat van de 

schar werd een stuk groter. Heb tot 18.30u gevist tot het aas op was en ben toch nog gekomen tot 

39 vissen, wat ik aan het begin van deze sessie niet had verwacht. De vis moest vandaag wel van 



zo'n 90 a 100 meter ver komen. De vangst, 2 botten van 35- en 38cm, 4 ondermaatse wijtingen, 1 

knorhaantje en 32 scharren waarvan er 15 boven de 23 cm waren. 

gr. Piet #1283 

  

Woensdag 23 mei. Het Noordzeewater is koud, maar de tongentrek buitengaats is in volle gang. 

Zouden dan enkele afvalligen al het warmere water van de Waterweg optrekken? Zo gedacht, zo 

geprobeerd. De eerste worp leverde gelijk beet op en even later verschenen twee witte buikjes 

aan de oppervlakte. Twee botten. Ook de volgende draai en de volgende leverde bot op. Naarmate 

de stroom er richting hoog water uit ging werden de vangsten minder en nam de wolhandkrab het 

over. Enkele giga-exemplaren bereikten de kant, maar veel vaker waren de haken simpelweg 

verdwenen. Het blijft een raar gezicht om de onderlijn zonder haken boven te zien komen. Na 4 

uur vissen heb ik 7 mooie botten gevangen. 

  

Gilles #59 

  

Zaterdag 18 mei wezen vissen in het Europoort gebied, gevist met 2 hengels met daarop 

onderlijnen met 2 lossen lijntjes en haakje 6. Begonnen om 18.00 uur op de 2e maasvlakte om te 

kijken of er al wat zeebaars te vangen was, helaas alleen krabben die binnen 5 minuten de haken 

helemaal kaal hadden. Om 19.30 naar de papagaaienbek gereden, daar helaas ook veel krabben en 

een schar gevangen in ongeveer anderhalf uur tijd. Daarop naar het beerkanaal gereden. Om 

ongeveer 22.00 begonnen met vissen daar. 

resultaat ongeveer 45 scharren en een stuk of 5 wijtingen, een gulletjes en een grondeltje. Van de 

scharren waren er wel veel ondermaats maar uiteindelijk toch precies 20 maatse scharren mee 

kunnen nemen. ook de rest van de vis was ondermaats en zwemt weer, of was voor de meeuwen. 

Gevist tot ongeveer 3.00 uur toen was het aas op. 

  

groeten, Andy 

  

Toch weer geprobeerd: 

  

Vandaag 20 mei, om 03.30 uur thuisgekomen van een vissessie die gisteren begon om 19.30 uur 

aan de waterkant. Samen met eurovissers Dirk en Hans begonnen met laag tij  in een van de 

landinwaarts gelegen havens. Daar gevist tot 23.00 uur en het resultaat mocht er zijn, 2 grondels 

en 1 paling van rond de15 cm! Na beraad vertrokken naar te Yangtzeehaven. Daar het afgaand tij 

gevist tot 02.30 uur. Het stroomde als een gek daar. De krabben en zeesterren waren in het begin 

zeer actief, toen de stroom iets minder was werd dat iets minder. Gelukkig genoeg aas, zagers en 



pieren meegenomen. Deze voor het eerst online besteld en thuis af laten leveren. O ja, de zwoele 

meiavond konden we ook vergeten, een flinke wind en vanaf 01.00 uur een druilige regen. De 

teller in de Yangtzeehaven bleef staan op 1 flinke wijting. Het blijft vissen maar we waren ons nu 

weer bewust waarom we meestal wat later in het jaar weer gaan. 

  

Martin #256 

  

  

Vrijdag 17 mei 2013, 

Water in de sloot waterweg dus niet dood! Dikke pieren opgehaald bij hengelsport maassluis en 

vol goede moed naar het water! Gevist van laag naar hoog, super rustig tij met bijna geen 

vloedstroom. Gedurende de gehele tijd in de regen gestaan maar toch lekker gul gevangen totaal 

dus 7 stuks.  Allen tussen de 40 en 50 cm niet super groot maar mooie maat. Ver in het voorjaar 

nog volop wintervis! Dit zal door de lage watertemperatuur komen. 

 

Groetjes Rinus. 

  

  

Vandaag 16/5, ondanks de slechte weersvooruitzichten, toch maar weer met maat Jan een poging 

gewaagd in het Beerkanaal, vanaf 12.45u tot 16.10u, hw 07.16 - + 118cm, lw 15.25 - -65cm. 

Wederom gevist met 2-haaks onderlijnen met haakje 6 en ditmaal alleen met een mooi formaat 

zeepiertjes. Toen we daar aan kwamen was het een druilerige regen maar gelukkig met een zwak 

http://www.hengelhuismaassluis.nl/


windje vanuit het noorden, dus dat was te doen. De eerste worpen resulteerden al gauw in een 

aantal scharren, niet echt groot, maar er waren er toch een paar bij van een leuke maat en ook nog 

een mooie wijting van 29cm. Helaas, naarmate de middag vorderde ging het steeds harder ging 

regenen en waaien, de wind draaide ook nog eens naar NW kracht 4-5 met vlagen 6 waardoor het 

steeds moeilijker werd om de vereiste afstanden te halen die je in het Beerkanaal nodig hebt. Nog 

geprobeerd om met geclipte lijnen te vissen en dat scheelde toch wel de nodige meters om toch 

nog wat te vangen. Met laag water viel de beet eruit en waaide en regende het zo hard dat we er 

rond 4 uur de brui aan hebben gegeven. De vangst, Jan 3 scharren en ik 12 scharren en 1 wijting. 

groet, Piet #1283 

  

  

Dinsdagmiddag om 3 uur vol goede moed van huis naar scheveningen Via allerlei omwegen ( wat 

een wegopbrekingen overal zeg ) pieren gehaald bij albatros en kwart voor 4 gingen de pieren te 

water vanaf het zuiderhavenhoofd Om me heen werd wat kleine gul 15 tot 20cm gevangen die 

ongelooflijk maar te triest voor woorden allemaal in de emmer verdwenen Sportvissers of zal ik 

zeggen trieste figuren jongens je neemt toch geen visjes van  15 tot 20 cm mee  Laat ze lekker 

groeien , dan hebben we over een paar jaar ook nog vis Trouwens er kwam 2x een politiewagen de 

pier op  DUS IK ZOU ZEGGEN MANNEN CONTROLEER EENS OP ONDERMAATSE VIS Nu over de 

vangst wat botjes en gulletjes  8 stuks totaal gevangen aan de buiten kant met een dwarrellijntje 

en windkracht 6 zuid-west Heerlijke frisse vissessie gehad , en nu maar hopen dat de tong voorbij 

komt 

  

Ton vreeburg. 

  

  

Vandaag 14/5 gevist op de PPGB van 12.30u tot 14.00u, lw-hvh 14.10u - hw 18.25u, verhoging 

106cm. Gevist met 2 hengels met 2-haaks onderlijnen met haakje 6. De verwachting was hoog 

omdat er de vorige week steeds erg goed gevangen werd, maar helaas, in anderhalf uur totaal 

geen enkele aanbeet gezien en ook het aas, zagers en zeepieren, bleef onaangeroerd. Om 2 uur 

maar gaan verkassen naar het Beerkanaal om te zien of het daar wel wat beter zou gaan en 

waarachtig, bij de eerste draai een schar, niet groot, maar toch vis. Regelmatig zo wat scharren 

gevangen en na 2 uur had ik toch nog 10 vissen. Toen het water begon op te komen werd het een 

stuk beter en werden de scharren ook een stuk groter van formaat. Ook nog wat wijtingen 

gevangen waarvan 1 van 35cm. Het eindresultaat, van 14.30u tot 20.00u, 4 wijtingen en 24 

scharren waarvan er deze keer 12 stuks 23cm en groter waren. 

gr. Piet #1283 

  



Afgelopen vrijdag 10/5 gevist aan de PPGB vanwege de stormachtige ZW wind kracht 5/6 met 

pittige vlagen. Gevist van 12.00 tot 18.30u, lw hvh 11.37u - hw 16.02u, verh. 126cm. Het was er 

redelijk druk maar toch nog een plekje kunnen vinden. Vanwege de drukte en de stroming 

voornamelijk gevist met 1 hengel met 2-haaks onderljnen met haakje 6 en af en toe 1 hengel erbij 

met een 1-haaks onderlijn met wapper haakje 6. Direkt bij de 1e indraai een doublet van 2 

scharren waarvan er 1 een mooie maat had en 1 wat kleinere. Wat wel frappant was dat deze 2 

scharren allebei een aantal rode plekken/wonden hadden tgv een euro munt, had dit nog niet 

eerder meegemaakt. De scharren die ik hierna ving waren allemaal wel gaaf, vreemd. De scharren 

die vandaag gevangen werden waren wel bijna allemaal wat klein, maar uiteindelijk toch nog een 

25 scharren kunnen vangen waarvan er maar 7 boven de 23cm waren. 

gr. Piet #1283 

  

Donderdag 9/5 nogmaals naar het Beerkanaal getogen om nog wat scharren te proberen te 

verleiden. Het viel deze keer niet mee om de vereiste afstand te halen door de stormachtige wind 

uit het ZW van 5 a 6 bft, dus schuin van voor, maar met wat aanpassingen lukte het nog redelijk. 

Gevist van 12u tot 18.30u met 1-haaks onderlijnen, geclipt, met haakje 6 en voorzien van een pier, 

zager of een cocktail van de twee. De scharren waren vandaag niet zo gretig en gemiddeld een stuk 

kleiner dan 2 dagen terug. Vandaag zo'n 15 vissen, slechts een handvol scharren boven de 23cm, 1 

maatse wijting en een bot. 

gr. Piet #1283 

  

Dinsdag 7/5 wederom in het Beerkanaal gevist vanaf 12.10u tot 18.10u, hw 13.58u, verhoging 

131cm. De wind was in het beging toch wel weer pittig vanuit het NNO kracht 4, later afzwakkend 

en af en draaiend naar O en NO. Gevist met 2 haaks onderlijnen met haakje 6, gevuld met een 

piertje, zagertje of een cocktail van beiden. De schar was weer veelvuldig aanwezig en binnen het 

1e half uur had ik al 3 doubletten te pakken. Dit bleef met regelmaat zo doorgaan, af en toe een 

enkele schar, dan weer een doublet. Tussendoor ook nog 2 botten en een ondermaatse wijting. 

Om 18.10u ben ik gestopt en bleef de teller op 40 vissen staan. De vangst, 2 botten, 1 wijting en 37 

scharren waarvan er 26 stuks van 23- tot 30cm. 

gr. Piet #1283 

  

Vandaag, 2 mei, gevist aan het Beerkanaal van een 13.00u tot 20.00u, lw 14.54u en hw 21.15u 

Bewolkt weer en er waaide een straffe wind uit noordelijke richting, dwars over het water. De 

vangsten vielen, vergeleken met de laatste weken, niet tegen. Direkt bij de eerste worp al een 

schar en dat ging regelmatig de hele sessie zo door. Gevist met kleine pieren en zagers, maar een 

cocktailtje van deze 2 leverde toch de mooiste scharren op. In het begin van de avond kreeg ik ook 

nog controle van de politie op het gebruik van verboden aassoorten zoals levende visjes en 

kunstaas. Toen ik de dame wees op het feit dat ik in 1 van de kustwateren viste en dat ze 

waarschijnlijk in de war was met de binnenwater regels ging ze op haar strepen staan en verlangde 



ze dat ik een hengel binnenhaalde om te laten zien wat voor aas er aan de haken zat. "Het moet 

toch niet gekker worden" (geen woord over eventuele ondermaatse vis) Wat de vangst uiteindelijk 

betrof, 1 ondermaatse wijting, 1 bot van 38cm, 18 scharren waarvan er 12 boven de 23 cm waren. 

gr. 

Piet #1283 

 

 

  

Net wezen vissen aan de Brouwersdam ,en druk dat het was! Twee uur gevist en geen haring 

volgende keer beter. 

  

  

Kees. 

  

Zaterdag 27 april aan de waterweg. 

Voorgaande weken wel wat gulletjes en scharretjes gevangen maar vandaag was weer een 

uitschieter. Gevist van laag tot over hoog heen. Gehele tijd beet gehad en als je op gericht op schar 

zou gaan vissen was er genoeg te vangen. Maar ook oke nu de vangst! 6 scharren 2 voor de pan. Een 

mooie grote bot deze teruggezet. 4 gullen van 40 tot een mooie dikke 60 cm. Deze was tijdens hoog 

mijn laatste ingooi! Nog een mooie onder de kant verspeelt en een andere loste na de beet. Heerlijk 

weer en lekker gevist. 



 

Groet rinus 

  

Vrijdag 26 april 2012, 

  

Vandaag een avondsessie gedaan in Walcheren met om 21hr45 laag water. Heb gevist 3 hr voor en 

3hr met opkomend. Vanaf de eerste worp al visvangst en dit bleef duren tot het einde van de sessie. 

Schar was de hoofdvangst en ook enkele mooie botten. Wat me vooral opviel was dat er massaal 

vele kwallen in zee zwommen. De vis kon je beter dichtbij zoeken dan verweg,zelfs een metertje of 

15 uit de kant bracht al mooie tripletjes met zich mee. Nu uitkijkend naar de zomervis en de 

volgende visavond. 

 Tot op het strand, 

  

Frank Van den Bliek €visser#1327 

  

  

Donderdagavond 25-04 gevist aan de Glooiing. Normaal gesproken nu een goede stek voor bot en 

schar, later in het jaar voor de zeebaars. Tongejonge wat een drama werd het. 4 Uur gevist met 2 

hengels en 2 visjes weten te vangen. Daarnaast barstte het van de krab, zodat je om de 5 minuten 

kale haken had. Ik had ook het idee dat de bodemstructuur veranderd is, meermalen moest het lood 

uit de bodem worden getrokken terwijl het in het verleden één harde ondergrond was. Voorlopig 

maar even andere stekken uitzoeken dus. 



  

Gilles #59 

  

Hallo viscollega's, 

Gisteren17-04 even vissen met mijn vader in de waterweg richting Maassluis. Mijn vader was er 

eerder dan mij en bij aankomst vertelde dat er bij hem al 1 vis was losgegschoten maar het was niet 

echt een grote vis want hij kon het aardig op de molen binnen draaien..nou dat gaf hoop...Voor ik 

mijn eerste worp kon doen...kreeg mn vader beet..we dachten eerst dat he schar was omdat het van 

die tikjes gaf..maar toen mijn vader begon in te draaien merkten we dat het zeker geen schar was 

maar een dikke gul. Zn hengel stond echt krom en met pijn en moeite haalde mn vader de vis 

pompend naar de kant...nog effe en hij is boven en konden we zien wat voor monster eraan 

zat...maar helaas werd het ons niet gegunt en de vis loste zichzelf...later bleek dat de knoop bij de 

wartel los geschoten was...dus eigen schuld dikke bult...na een tijdje gevist te hebben kwamen er 2 

schepen aan en tijdens het inhalen zat mijn lijn vast aan die van mijn vader...gelukkig was het alleen 

mijn haak die vast zat aan zn lijn..tijdens het los maken zie ik mn vader naar zn hengel toelopen 

omdat die stond te shaken alsof er een windkracht 12 opgestoken was..Mijn vader begon de strijd 

aan met de vis...en we zagen direct dat het iets groots was...hengel bonken als een gek en mijn vader 

pompend met al zn kracht...uiteindelijk kwam ie naar de kant en....VAST!!!...gelukkig hield mijn vader 

zn hoofd cool en verslapte zn lijn en na een paar tellen zwom de vis zichzelf los en ja hoor...daar 

kwam ie aan...een monster...Resultaat.. kabeljauw van 65cm en 2,78kg..wat een reus zeg...daarna 

was er helaas geen beet meer..ik had nog een grote schar maar die heb ik terug gegooid omdat er 

een gedeelte van zijn vinnen miste..leek me niet gezond. Die was ook nog goed gehaakt in zn 

bek..dus die zwemt weer... Al met al was het een super leuke avond ..goed weer gehad en het water 

was lekker rustig met niet al te veel stroming..Op naar de volgende sessie... 



 
Groetjes, Ramesh en mn vader Robby 

  

Zaterdag 13 april wee naar de waterweg. Samen met een vriend van laag naar hoog, begon rustig 

met een kleine gulletje en een schaar van net aan de maat, teruggezet om groter te groeien. Daarna 

had mijn vriend een groter formaat, een gulletje van 45 cm. Rond 10 uur avond heb ik ook een gul 

van 60 cm. Na 5 weken geen beet geen vis gevangen kreeg ik weer het gevoel dat de gul keert terug 

met het komende mooie weer.  



 

Succes en GROETEN Fouad el guennouni 

  

Na het debacle van de voorselectie, nog maar ff een poging gewaagt om wat aas op te maken op de 

mv.   Waar het vandaag13-04 op het strand erbarmelijk was, zo goed

 

 was het daar. Totaal 42 stuks met 4 soorten. Bot, wijting, gulletjes en baarsjes.  



 
gr.Erik 

  

Hallo, gisteren de 9de  weer eens gaan vissen met 3 man aan de waterweg bij Maassluis na het 

waardeloze weer van de laatste tijd. Het weer was redelijk , het water kwam 1.27 hoog  waarbij het 

dan erg hard naar binnen stroomt. Maaar we hebben vis gevangen een aantal botten, en een paar 

wijtingen waarbij een hele grote en vet. 

Nu maar hopen op nog betere tijden en mooi weer en dat weer gezellig mag worden. Maar een 

dringende vraag aan iedereen die vist aan de waterkant   NEEM A.u.b. het vuil mee zoals tuigjes en 

blikjes of ander vuil waar je staat er staan bakken genoeg aan de kant. Dankt U/. 

  

Grt Sjoerd . 

  

Hier weer eens een berichtje vanuit Apeldoorn. Is lang geleden, de vangstberichten met de kou van 

de afgelopen periode was voor ons aanleiding om de vele kilometers vanuit Apeldoorn een tijdje niet 

te rijden. Afgelopen zondag (7-4-13) zijn we dan maar weer eens richting Europoort gegaan. Eerst aas 

gehaald bij Hengelhuis Maassluis en toen naar het Beerkanaal. Wij waren daar om +/- 10.00u (het 

was nog zeer mistig: we konden de overkant niet zien) en de aanwezige vissers zaten er vanaf 7.30u 

en hadden nog geen stootje gezien! Dat beloofde niet veel goeds. En dat kwam dus ook uit: totaal 

zaten er op een gegeven moment een stuk of 12 vissers maar niemand ving vis, zelfs het aas kwam er 



weer ongeschonden uit. Ver weg (pendulum met reel) of dichtbij, het maakte niet uit. We hebben 

het tot 14.30u geprobeerd, de wind was ZW en later noord met een lekker zonnetjes, en zijn toen 

vertrokken naar het Calandkanaal (noordzijde) bij de keering. Daar zaten ook een paar vissers, die 

hadden net een paar mini wijtinkjes. Naar het hoge water toe (HW +/- 13.45u) was het daar ook 

helemaal niets geweest. We hebben een paar wijtingkjes ZIEN vangen, ons is het niet gelukt, en de 

meeste vissers niet die er zaten. Om 16.30 zijn we weer vertrokken naar Apeldoorn, zonder vis. 

Volgende keer beter. 

  

Gr. 

Rik en Hans 

  

  

Afgelopen Zaterdag 06-04 op het strand van Wijk aan zee gevist, ondanks de kou kwam er toch 

regelmatig een visje naar boven, Niet in grote aantallen, maar toch meer als verwacht, de hoofdmoot 

bestond uit botjes, maar er kwamen ook enkele mooie  vissen Uit,  Ik zelf kwam niet verder als 2 

botjes, hopelijk  komt er a.s. Zaterdag weer wat vis naar boven als we de voorselectie vissen op Ter 

Heijde. 

  

Johan 1207 

  

gisteren 01-04 nog maar eens een visje proberen te vangen. Poeh wat was het weer een moeilijke 

visserij. Even gekeken bij de waterweg maar stroomde veel te hard dus naar het calandkanaal. Daar 

gevist van 9 tot half 1 3 hele wijtingen gevangen. Toen naar de waterweg gereden en daar verder 

gevist tot half 6 de vabgst: 1 hele gul van 30 cm. Het was om te janken volgende keer beter dan 

maar. 

  

 Groeten Marcel#1273 

 



 

  

Zaterdag 23 maart aan de waterweg, Gevist van half hoog tot over hoog heen. Elk uur een gulletje 

totaal 5 stuks. Ze waren goed aan de maat maar erg mager. Dus alles teruggezet. Over een tijdje zijn 

het misschien mooie vijftigers. De wind was hard en vlagerig maar onder aan het talud goed te 

vissen. Er was ook nog een bruinvis gesignaleerd. De waterweg wordt steeds interessanter voor 

diverse dieren lijkt het wel. 

Groetjes rinus 

  

Zaterdag op de stranden van Zoutelande de eerst Penn corpsen Competitie wedstrijd gevist,  er 

stond een stevige  wind schuin van voor,  Na het plaatsnummer trekken snel naar de waterkant 

gereden, en de heerlijke Pff hijg er nog van, wandel partei met volle bepakking over het duin en dan 

nog een stuk strand. Pff afzien als je wegens verkoudheid niet zo veel lucht hebt.  Om 10 uur het start 

signaal ik stond tussen Jan Hennekam en Frank Dekker,   15 minuten, even kijken wat de rest deed in 

een volgend vak,  we zagen al een enkel visje bovenkomen. Ok  wij aan de beurt, wegens de wind een 

beetje gelijk op gevist zodat we zo min mogelijk problemen hadden met vissen,  bij mij en ook bij 

frank kwam er de eerste draai Al ene visje binnen,  altijd fijn om van de 0 af te zijn, dat geeft je op de 

een of andere manier altijd wat extra energie. De 2e draai, niets.  Ok  de derde draai, wederom  een 

vis voor mij en voor buurman Frank. Gaat goed,  eu ik bedoel ging goed, want de eerstvolgende 2 uur 

kwam er niets meer naar boven bij mij,   een half uurtje voor tijd met opdraaien, zag ik dat goed,  er 

hing ene klein visje aan, schat hem  Op een cm of 5, maar goed het was toch weer 1 punt.  

3 visjes gevangen, het was niet vet, maar er waren er genoeg die het met minder moesten doen,  35 

mensen hadden zelfd helemaal niets. 

  

Volgende week Gravezande, hopen dat er daar iets meer uit komt, kom lente opschieten.  

  



Johan #1207 

  

  

Zaterdag 9 maart aan de waterweg. 

De tijd bekeken om van laag naar hoog te vissen. Spectaculair begin, nog met afgaand water de 

eerste worp direct gul! Maar helaas met de vis al in zicht schiet hij los. Tijdens de kentering dan toch 

prijs, een gul van 50cm. Gedurende de hard inkomende vloedstroom 2 kleine gulletjes deze uiteraard 

teruggezet. Met hoog dan nog een "vierkant" gulletje. Het weer was slecht maar aan het aantal 

vissers te zien bij rozenburg en maassluis maakte dat niet uit! 

 

Groetjes Rinus 

  

Hehe  eindelijk die griep  voldoende weg, tijd dus om weer  naar het water te gaan,   omdat er toch 

wel leuke gullen gevangen worden in de waterweg ook, maar eens  

Die kant op gereden,  mooi plaatsje uitgezocht  tussen Maassluis en poortershaven,   poe zeg stond 

een aardig stroming , viel niet mee soms om te blijven liggen. 

Ik zag echter al snel een mooie aanbeet,  niet kunnen verzilveren helaas.  Maar de vis was dus 

wakker.  Nou ja wakker, het duurde een uur voordat ik weer een beetje 

Zag, gelukkig hing deze wel, maar was maar een zielig visje van een cm of 25,  en hier is het dan ook 

bij gebleven. Verder geen beet meer gezien. 

Hopende op betere tijden. Wacht ik nog maar even. 



  

Jan vd Aa 

  

Geen vangstbericht. 

  

Vandaag, 8 maart gevist in de Waterweg. Het weer was prima, de vangsten not. Twee keer beet 

gezien, verder niks. Ik was niet de enige. Over de hele linie veel vissers met hooguit een enkel klein 

gulletje. En dat nadat de vangsten twee weken lang goed waren. Maar ja, dat is vissen. 

  

Hans#864 

  

hallo viscollega's 

vandaag 7/03 toch effe de kriebels gekregen na de vangst van gisteren. Dus vertrokken naar 

maassluis t tunneltje. Ik kwam daar om 1030 en hoogwater was om 11.00. De eerste plekje 2x 

geworpen...maar niks. toen opgeschoven..op zoek naar kabbelend water.De eerste worp gelijk raak 

mooie klappen en ja hoor gul..bonken bonken...kicke zeg ik pompend binnen gehaald mooie gul van 

54cm mooi dik ook 1,65kg. Gisteren had ik bijna een even grote gul en even zwaar. Daarna een 

mooie verre off the ground worp..helaas geen rekening gehouden met een aankomende boot. mijn 

lijn was nog niet goed gezonken dus bye bye lijn. Een andere lijn erop en gaan. Het weer was weer 

fantastisch...ik heb daarna nog 1 gulletje van 32 en 33 cm gevangen en ook nog een steenbolk. heb 

weer lekker mn passie uitgeoefend en gevangen ook...wat wil je nog meer... ;) 



 
groetjes 

  

Hallo viscollega's 06/03 gevist Maassluis t tunneltje vanaf 1645 tot 23.45 vangst 1gulletje van 32cm 1 

van 29cm en de grootste was 53,5cm. wel een dikkerd. In de maag van de grootste gul zaten 4 

krabbetjes. vreemd genoeg helemaal geen last van krabben gehad, het weer was heerlijk. er was 

nauwelijks stroming in t water. de grote gul op hoog water gevangen en ver uit de kant. vrijdag nog 

een keer proberen 



 

groetjes Ramesh #1290 

  

Maandag 04-03-13 ben ik weer eens gaan kijken of dat de Gul weer in de nieuwe waterweg zat  maar 

er was niet te vissen van het vuil , woensdag weer geprobeerd , geen vuil maar wel één mooie Gul , 

hopelijk blijven ze tot half mei. Strakke lijnen  

Ronald  # 234  

  

Weer gul in de waterweg. 

Vrijdag 1 maart voor de derde week op rij naar de waterweg. Gevist van laag naar hoog. Wat kon ik 

nu nog verwachten na 2 zeer goede sessies? Eerst dan maar platvis 2 botten waarvan 1 een 



vloermat. Ik dacht in het begin een gulletje. Bij het kenteren van het tij een mooie gul van 58 cm.

 

Uiteindelijk in het donker tijdens het stilvallen van het water met hoog de grootste van 60cm en op 

de valreep nog een leuke van 48cm. 

 

Voldaan naar huis. 

Groet Rinus 

  

Donderdag 28 feb.gevist ppgb van 08.00 uur s'morgens tot s'avonds 18.00 uur vangst zeer slecht 

1meun en 1 gulletje van 20 cm  de visser naast mij had 1 schar  



  

 Met vriendelijke groeten Jan 

  

Donderdag 28-02 laatste dag februari even met kees naar scheveningen Er was wel een visje te 

vangen werd er gezegd Om half 4 gingen de pieren richting horizon 

Tijdens het klaarmaken stond de eerst stok bij kees al te rammelen Resultaat een mooie bot van ruim 

30cm Daarna stil heeeeeeeel stil Om zeven uur ving ik mijn eerste visje ook een botje Kwart voor 8 

waren we er klaar mee, wat een ……..vijver Volgende keer toch maar weer eens op de maasvlakte 

proberen 

  

Groet Ton vreeburg 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Zaterdag 23-2 weer naar de waterweg, 

 

 eens kijken of het net zo leuk zou gaan als vorige week.Weer gevist van laag naar hoog  Begon rustig 

met een botje en 2 gulletjes van net aan de maat teruggezet om groter te groeien. Daarna wat groter 

formaat. Het uiteindelijke resultaat 2 x 48, 1x 55 en 1x 58 cm wonderlijk water de waterweg. 



  

  

Groet Rinus 

  

  

Op vrijdag 22 – 2  eindelijk weer eens vissen met zoon en schoonzoon, ook de kleinzoon mee en eerst 

zagers en pieren gehaald bij Albatros in Scheveningen, 

prima aas trouwens, daar we s’avond in hoek van Holland visje zouden gaan eten moest er dus in de 

ochtend gevist worden. wel redelijke wind uit NO maar koud, niet normaal meer, met vijf hengels 

gestaan met opkomend en zakkend water, helaas alleen de krabben gevoerd  want de haken waren 

na 5 min. steeds mooi schoon, we zijn gestopt om 15.00 uur zo koud en vast naar het restaurant 

gegaan, genoten van het visje eten,  maar toch ook wel van het vissen zelf volgende keer beter. 

  

cor. 

  

Vandaag onverwachts een dagje vrij,  tja, dan kun je thuis allerlei karwijtjes op gaan knappen,  of ja 

gaat even vissen,  keuze was eigenlijk niet moeilijk 

Het is vissen geworden, maar oo brrr wat stond er een gemeen koud windje zeg, maar lekker een 

plaatsje uitgezocht waar ik uit de auto kon vissen. 

Calland kanaal  dus,  Met 2 hengels gevist, maar duurde een aardig tijd voordat ik mijn eerste visje 

ving,  het was  niet wilt, maar gelukkig niet zonder 



Vis, er kwam af en toe toch iets naar boven.   Om een uur of 12 maar gestopt,  ik had kou genoeg 

geleden, op naar de warme kachel. 

  

Jan vd Aa 

  

Vandaag ma 19 feb weer eens naar de waterweg gereden om een hengeltje uit te gooien. Gullen, dat 

willen we. Mooie pieren van Hengelhuis Maassluis. 

Van 06:00 uur tot 11:00 uur gevist, met hoog water om 09.15 uur. Ik kan er heel kort over zijn. 3 keer 

beet en niets gevangen. Waar zijn de vissen? 

  

Peter van Eijk 

  

Zaterdag 16-2 een drukke dag op het programma. Eerst vrij vissen met Bob en later op de dag 

Herman en ‘s avonds nog een wedstrijd. Moet zeggen dat er met het vrij vissen meer vis boven kwam 

maar ja dat was het caland en de wedstrijd was in de dintel!!! Bob en ik hebben gelukkig wat 

scharretjes mee naar huiss kennen nemen maar voor herman bleef het bij een gul, toch wat 

gevangen dus. Tijdens de wedstrijd was het zoeken naar een visje maar toch 2 botjes gevonden net 

als bob. Frank kon err vier haken Herman helaas geen. Kevin was afwezig die moest naar het voetbal. 

Toch een lekkere en vooral gezellige dag gehad. 

  

 Groetjes Marcel#1273 

  

  

17 feb.2012 

  

Afgelopen zaterdag de 2 de wedstrijd van de eurovissers mee gevist. Deze ging door in de 

dintelhaven vanaf 18hr - 22hr. We waren met 46 ingeschreven wedstrijdvissers aanwezig. Het was 

hoog water om 19hr. Zoals verwacht was de vangst er niet om over naar huis te schrijven. Sinds ik 

beslist heb om de wedstrijden ook mee te vissen ben ik ook anders beginnen vissen. Ander 

aas,andere haaksoorten andere draadkeuze enzo verder... .Die waardevolle tips en trics krijg ik van 

enkele medevissers uit de club. Waarbij nog eens een keertje mijn dank aan Petra,Johan,Edwin,Arjan 

en zeker niet te vergeten Mark. De vangst bij mij bestond uit enkele botjes en deze brengt mij toch 

op de 5 de plaats waar ik als beginnend wedstrijdvisser natuurlijk heel blij mee ben. Ik kijk al uit naar 

de volgende wedstrijd van de Eurovissers,de microbe heeft me stevig te pakken. 

http://www.hengelhuismaassluis.nl/


  

Groeten Frank Van den Bliek #1327 

  

Hallo allemaal, maar weer eens een berichtje plaatsen. Afgelopen vrijdag gevist in de Europoort van 

18.30 tot 23.30. Vanaf de 1e worp met regelmaat beet. Vangst 22 scharrentussen 20 en 31cm, 1 

wijting 34cm en een berg kleine wijting en steenbolken. Meeste gevangen op korte wappperlijnen 

waarbij pieren of zagers niet uitmaakten. Opvallend was dat afstand bepalend was voor de vangsten. 

Groet, 

Evert #1230 

  

Gisteren op vrijdag 15 februari gevist van 1500 tot 2030 aan de waterweg. Niets van verwacht maar 

toch gul. 2 aan de maat en teruggezet. 2 dikke jongens van 55 en 60 cm. 1 in de gierende 

vloedstroom en 1 met stilstaand water hoogwater. 

Groet Rinus 

  

Hallo. 

  

Afgelopen zaterdag wezen vissen  met ze tweeën( Ruud en Sjoerd) aan de waterweg bij de 

stormvloedkering. Het weer was prima weinig wind en veel zon, maar de vangst nul komma nul en 

geen enkele aanbeet.  Waar de vis zit mijn raadsel de waterweg is groot zat, na enkele uurtjes weer 

huis gegaan. En hopen de volgende keer een betere vangst, 



  

Grt Sjoerd 923. 

  

Dit weekeind eindelijk eens tijd om eens naar Walcheren te gaan, dat waren we eigenlijk al maanden 

van plan, maar telkens  Was er weer iets anders te doen, en kwam het er maar niet van,  Vandaag 

zou het echter wel lukken, volgens de weersvoorspelling Zag het er redelijk goed uit, niet te veel 

wind en droog,  eu droog ? hadden we dat wel goed verstaan, we waren net aan het vissen, Toen 

begon het te sneeuwen, even later leken we wel een sneeuwpop, gelukkig is dat niet zo erg net met 

de karnaval. Op de parkeerplaats kwamen we Frank en Ahmed tegen, waarna we samen na een 

andere plaats zijn gereden, daar zijn we aan de Fijne duinwandeling begonnen, trap op trap af , pff, 

hijg er nu nog van,  maargoed, gelukkig was het nog redelijk hoog, dus dat scheelde  weer een stuk 

lopen. Snel een hengel opgebouwd en ingegooid , en omdat het nog redelijk hoog was maar even 

een half uurtje auhoeren,  en ene keer aas verversen Gelukkig hing er al een scharretje aan,  mooi zo 

er zat in ieder geval vis,  het was wel heel wisselvallig met de vis vandaag,  soms had je een doublet 

Of zelfs een triplet, en dan had je weer een paar worpen niets, we hebben gevist over laag, om een 

uur of 10 was het water weer een aardig eindjje Opgekomen,  vingen we nog wel vis, maar de 

scharretjes werden wel steeds kleiner, en aangezien het niet zo’n lekker weer was zijn we maar 

gestopt. Was weer een erg gezellig visavondje met Frank en Ahmed, en zeker voor herhaling vatbaar. 

  

Johan/Petra/frank/ahmed 

  

  

Hallo, eindelijk weer een paar uurtjes kunnen vissen met al die wind en sneeuw. Met een paar man 

naar de waterweg gereden en nabij de storm vloedkering gaan zitten. 

Was wel fris en de wind nam toe in de dag en een paar kleine sneeuw buitjes. De vangst was niet 

geweldig, 3x gul ,1x wijting en niet al te groot, maar beter iets dan niets. 

Al was de komst van de sport vissers niet groot,,om half 3 naar huis en lekker op warmen. Hoop dat 

de 23ste beter is met de eurovissers aan het Caland kanaal. 

  

Grt sjoerd 923 

  

Zaterdag 9 februari gevist aan het calandkanaal onder de windmolens. Gevist van twee uur voor 

hoog tot 2 uur na hoog dus lekker makkelijk binnendraaien. Nieuwe hengeltje even uitproberen in 

het midwinterzonnetje bij een temperatuur net boven nul, windje recht van voren maar matig dus 

goed uit te houden. Hengel gaat gelijk in het begin flink te keer en buigt bij het indraaien flink door, 

dacht dat van een wijting dat belooft wat bij grotere vis. De vangst was een wijting maar wel van 36 



cm dus de inzegening was goed.  Weer een flinke tik en dat was een mooie zeebaars van 38 cm dus 

de dag kon nu zeker niet meer stuk. Eurovisser #8  Arjan van Drunen kwam nog even langs en gaf nog 

enkele waardevolle tips. Daarna nog diverse steenbolken  en wijtingen gevangen waarvan regelmatig 

een aan de minimum maat tenslotte nog een mooie schar. De vangsten zijn op dit moment dus nog 

gewoon goed . 

  

Herman#1306 

  

Donderdag naar het Beerkanaal gereden, eens kijken of daar nog iets te vangen valt, en jawel hoor 

vis genoeg daar, wel veel ondermaats. Maar als je moet kiezen tussen niets op het strand, of klein, 

dan is de keuze niet zo moeilijk, tenminste voor mij niet.Was wel  behoorlijk winderig, en soms ook 

aardig nat,  maar tussen door aardig wat wijtinkjes gevangen. De ontwenningsverschijnselen weer 

even weg gewerkt, nu kan ik er weer even tegen. 

  

Jan vd Aa 

  

Zaterdag 2 februari 2013 wezen vissen met Marcel Adriaans,Kevin Selders en Ronald Visser onder de 

windmolens in het calandkanaal van 07.30 een uurtje na hoog water tot 15.00 in de middag .Alle 

weersomstandigheden gehad met lichte regen, hagel, sneeuw, veel wind waardoor je wel lekker voor 

de  wind kon gooien en ook nog uitbundige zonneschijn.Vangsten redelijk tot goed met  wijting over 

het algemeen wel onder de maat, steenbolk , dikke scharren vol met kuit en ook nog een mooie 

zeebaars gevangen door Kevin. De zeebaars zwemt weer om nog wat te groeien . Marcel had een 

dikke schar van 35 cm en was dagwinnaar met 25 vissen met Kevin als goede tweede met 22 stuks. 

Had zelf de enige maatse wijting maar kwam niet verder dan 11 vissen , ronald kwam nog tot 8 stuks 



maar ging naar huis met alle gevangen schar  dus had geen reden tot klagen. Al met al was het weer 

een gezellig samen zijn en op naar de volgende keer. 

  

Herman #1306 

 

 

 

  

Zaterdag ochtend 26 januari weer eens geprobeerd om de gul achter de vinnen aan te zitten bij 

Maassluis. Heb met laag water van 09.00 tot 11.30 uur in de sneeuw gestaan...af en toe was ik het 



krantje met pieren kwijt onder de sneeuw. De eerste worp gelijk een gulletje (30 cm) en toen was het 

lang stil..uiteindelijk nog 2 botten er bij gevangen. Maar vergeleken met vorige week was het weer 

heerlijk vissen doordat er bijna geen vuil in de lijnen kwam. 

  

jaco #1301 

  

Zaterdag 26 januari, 

  

Om half 8 beginnen vissen op de nieuwe waterweg. Zo als ik verwacht had een zeer arme vangst. Zelf 

heb ik een paar aanbeten gehad waar het dan ook bij bleef. Had 1 hengel in het diepe op de gul en 1 

hengel op de platvis. Mijn vismaats hadden ook niet veel van soeps gevangen. Denk dat ik even ga 

wegblijven op de waterweg en andere oorden ga opzoeken. In de namiddag om 15 hr aangekomen in 

taverne de pub waar we ons moesten inschrijven voor de eerste eurovisserswedstrijd van het jaar. 

We hebben deze gevist op het callandkanaal van 18hr tot 22hroo. In mijn geval bestond de vangst uit 

enkele wijtingen en een meun. Naast me stond Edwin De Lange en aan de andere kant Ruud die voor 

het Nederlands nationaal zeeteam vist. Een goede leeravond heb ik gekregen en vooral van Edwin. 

Nu kijk ik uit naar de volgende wedstrijd en die gaat doorgaan 16 februari van 18hr00 tot 22hr00. 

  

Frank V.d.Bliek #1327 

  

Noordpier Wijk aan Zee woensdag 23 januari 

  



Gisterochtend om 08.30 uur op de Noordpier neer gestreken(-5 brrrrrrr) om nog een portie scharren 

te vangen. Een plekkie gezocht net na de bocht, dus mooi voor de wind gooien. De eerste draai gelijk 

2 mooie scharren, ik dacht dit gaat hem helemaal worden vandaag, maar helaas bleef het daarna vrij 

lang stil  Tegen hoog water nog een aantal scharren erbij gevangen, helaas veelal te klein, dus die 

zwemmen weer  Gestopt om 15.30 uur, resultaat 15 mooie scharren mee voor de pan  

 

groeten, 

John 

  

Vanochtend (19-1) naar de Waterweg (ter hoogte van de parkeerplaats voor de keering) geweest om 

samen met een collega even een hengeltje uit te gooien.  

Bewust gekozen voor 1 hengel ivm de kou. Van 08.00 tot 10.00 gestaan, een paar lichte aanbeten 

gezien maar dat was het dan ook. We hadden de wind op de kop, dus na twee uurtje waren we er 

ook wel klaar mee. Daarna even met het pontje naar Maassluis gevaren om eens een kijkje te nemen 

bij Hengelhuis Maassluis, ik was er zelf nog niet eerder geweest maar weer een mooi adresje er bij. 

Daar kregen we de tip mee om eens te kijken bij de nieuwbouw flats aan het water en de kop van de 

haven. Bij de nieuw bouw flats stond een mannetje of vier, nog even een kwartiertje staan praten en 

kijken. Weer een leuke stek er bij om uit te proberen binnenkort. Lekker om er even uit geweest te 

zijn maar het was pittig met de wind, pieren bevroren aan de haak na enkele minuten bloot gesteld 

te zijn aan de gure wind. 

 

Gr 

 

Paul#1337  

  

Vanmorgen vroeg nog eens naar de Missesipiehaven gegaan,  Brr was best wel koud daar, misschien 

toch eens tijd voor een nieuw pak, mijne is al weer een jaar of 8 oud Maargoed, de vangsten waren 

in het begin niet zo als anders, waarschijnlijk moesten de vissen ook nog wakker worden, was 

tenslotte nog erg vroeg en nog donker. Hoe lichter het begon te worden hoe meer beet ik kreeg, en 

binnen no time zaten de haken dan ook weer vol, alleen gegroeid waren ze nog steeds niet helaas. 

Binnenkort maar eens een ander plaatsje zoeken, want je zit er met die borden en waarschuwingen 

toch niet echt op je gemak meer te vissen. Denk dat ik nog eens bij de Amazonehaven ga kijken, daar 

schijnt het ook weer open te zijn.  

 

Visgroeten Jan vd Aa  

18 januari 2013 

 Afgelopen nacht gevist van 21hr45 tot 01hr45,laag tij rond 00hr00. Bestemming Dishoek. De vis 

werd pas wakker met opkomend tij. Als aas heb ik enkel gezouten wormen en mesheften gebruikt 

aangezien ik plots wilde gaan vissen en deze nog in de vrieskast had liggen. Heb van alles geprobeerd 



maar enkel op de afhouders wilde de vis bijten. Heb het getij niet volledig uitgevist omdat mijn 

vingertoppen telkens harstikke pijn deden bij het beazen in deze vriestemperaturen van afgelopen 

nacht -7gr. Heb 6 mooie grote scharren mee naar huis genomen en heb een stuk of 10 te kleine terug 

gezet. Op het strand was het heel stilletjes,heb niemand gezien. Oostenwind kl*tewind zeggen ze 

meestal maar heb toch plezier gehad op die paar uurtjes. 

Groeten 

 Frank V.d.Bliek # 1327 

  

Met mijn zoon ben ik  wezen vissen in de missisipihaven, We hebben ontzettend veel  ca. 80 

ondermaatse wijtingkjes en steenbolkjes gevangen. Vrijwel alles terug gegooid dus. We hebben 

ontzettend veel pieren en zagers meegenomen maar zijn gestopt met vissen omdat alles op was. We 

hebben dus een drukke visdag gehad, maar vrijwel geen interessante vis  gevangen. De week ervoor 

zijn we naar het callandkanaal geweest en daar was het eigenlijk hetzelfde verhaal, alles bijna 

ondermaats ,alleen iets minder visjes en we hebben we daar nog een paar kleine scharretjes 

gevangen. We vragen ons af waar de gullen gebleven zijn, we hebben dit seizoen alleen op de 

nieuwe waterweg een paar kleintjes gevangen.  Maar we houden de moed er in. Misschien wordt het 

nog beter voor wat betreft de vangsten.  

Hans 514. 

  

Vandaag 14-01-1213 ben ik twee uurtjes aan het Calland richting Engeland gezeten en dat leverde 11 

onder, en twee maatse wijtingen op ,  

er kwam regelmatig een zeehond naar mij kijken maar de vangst werd er niet minder van , toen ik 

mijn toppen door de sneeuw niet meer kon zien ben ik gestopt . 

Ronald Haas 

  

Donderdag 10 jan pieren bij eagle gehaald een rond 22 uur had ik mijn hengels bij de waterweg klaar 

voor een veer werp. Hoog water was rond 00:51 mn.  

En zo als vorige week binnen die twee uurtjes voor hoog water begon het. Enorme beet het zijn geen 

beetjes van wijtintjes...in een halfuur had ik een gul en een c  

Kabeljauw. Daarna wordt het enorm slecht weer, ik kon niet meer staan vanwege de sneeuw. Ik vond 

het erg jammer dat ik toch moest opruimen.ikhad het gevoel dat ik nog meer en meer ging vangen. Ik 

hop dat volgende keer mooie weer wordt want de kabeljauw wacht op mij :).  

  

  



   

Groetjes Ayah Fouad. 

  



 

Let op de eerste waarschuwingen zijn al uitgedeeld bij de Mississippihaven, en deze borden liegen er 

ook niet om. !! 

Donderdag weer  naar de Miss. Haven gereden om daar nog eens lekker te vissen, want het kan 

binnenkort wel eens afgelopen zijn, de eerste waarschuwingen  

Zijn al uitgedeeld door de politie,  ook de borden die er staan liegen er niet om, dus als je hier gaat 

vissen, denk er aan het mag dus eigenlijk niet. !!  

Vandaag weer ergens in het midden gaan zitten, omdat het voorbij de bult altijd druk is, maar in het 

midden vang je net zo goed veel vis.  

Vandaag was de Wijting erg aanwezig, meteen na ingooien stond je hengel al te wippen, dat 

resulteerde in  binnen 2 minuten na aankomst al weer in een tripletje,  

en zo bleef het eigenlijk heel de middag doorgaan.  



 

Wat wel opviel is dat er geen bolken  mee kwamen, dat was vorige week wel anders, ook de schar 

was nu een stuk minder, misschien dat ze geen kans kregen  

Door al dit Wijting geweld, ook waren de Wijtingen iets groter als vorige week,  er zaten af en toe 

ook mooie exemplaren tussen tot zo’n 34 cm.  

Ook kwam er af en toe een Gulletje boven. Gewoon weer lekker gevist, laten we hopen dat we nog 

ene tijdje mogen genieten van deze stek.  

 

Johan en petra  

  

Woensdagmiddag om half 4 vertrokken naar scheveningen ff pieren opgehaald en om half 5 de lijnen 

het water in Al vrij snel wat tikjes op de toppen en de eerste scharretjes kwamen binnen Daarna ook 

wat wijting , maar allemaal klein spul. Gevist tot half 10 met als resultaat 28 visjes , waarvan  7 

scharretjes die de maat hadden voor de pan Lekker gevist en binnenkort maar weer eens proberen.  

  

Groet ton vreeburg 

  

Vandaag 07-01-1213 ben ik in het Calandkanaal mijn oude gezouten pieren op wezen maken , ik had 

twee mini scharretjes , veel kleine Wijting , drie mooie Wijtingen en veel steenbolkjes , leuke visserij 

alleen jammer dat de kleine Wijting allemaal Meeuwen voer wordt . 



  

Strakke lijnen  

Ronald 

  

Gisteren 5 Jan,met 6 man gevist aan de Nieuwe Waterweg bij de maeslantkering.Ook hier waren de 

vangsten niet best, we stonden totaal met 8 hengels en we visten met opkomend water.Ik had 1 

hengel een onderlijn met 3 afhouders en de andere hengel met een jojo onderlijn,ik was jammer 

genoeg de enige met 3 ondermaatse gullen en 1 ondermaatse tong allemaal op de hengel met 

afhouders dit vond ik wel opvallend.voor de rest werd er nog 1 kleine tong en 1 kleine gul 

gevangen.  Het weer was goed en we hebben genoten! Volgende keer beter! 

  

 gr Teun 

  

  

Gisteren vrijdag 4 jan. 

 

 Pieren bij Eagle gehaald. Rond 3uur in rozenburg bij de waterwegen. Ik heb 11X gul gevangen 

waarvan 2 groot waren. Je moet wel veer kunnen werpen en 3 pieren in een hakje maat 3.  



 

groetjes ayah 

  

Na een uur rijden kom ik aan bij het Noordzeekanaal en er is geen enkele visser te bespeuren, 

meestal een slecht teken want die "gasten" uit de buurt weten het als geen ander wanneer er vis zit. 

Maar goed proberen maar. 

 

16:30 uur gaat de eerste hengel erin, de 5 meter stok, hoofdlijn 22\100 mm nylon met een nylon 

tapse voorslag, onderlijn wapperlijntjes, haakje ls5013f\6 gevuld met één of twee pieren, tommy 

lood 175 gram. Na 20 minuten volgt de 4,5 meter stok, hoofdlijn 25\100 mm nylon met een nylon 

tapse voorslag, dito ondelijn etc etc. 16:55 uur zie ik wat tikjes en bij het binnen draaien komt er een 

5 dradige meun naar boven, die had ik niet verwacht van ver, maar meer in de buurt van de stenen. 

17:04 uur volgt er nog een 5 dradige meun, zo te zien zwanger. 



 

 

17:35 uur nog één, het lijkt wel of "de meunen" los zijn. 17:56 uur een bot. 

 

18:05 uur zie ik wat tikjes op de 5 meter stok, het begin gaat nog soepel maar bij de kant 

aangekomen moet ik sneller gaan draaien wat het voelt steeds zwaarder. Gelukkig gaat alles goed, 

het is een triplet van bot, schar en meun. 

 

18:23 uur een maatse wijting die aardig beschadigd is, door de schroef van een schip of een 

aalscholver? Regelmatig vang je zulke vissen hier jaar in en jaar uit. 18:49 uur een 5 dradige meun. 



 

 

 

18:59 uur een schar en rond 19:15 uur komt er mist op zetten die snel het heele kanaal 

dichttrekt. 19:20 uur een doubletje 5 dradige meunen. 

 

Ik krijg nog tweemaal een aanbeet maar er zit niets aan. 20:00 uur ruim ik op en vertrek naar huis. 

Totaal vang ik deze sessie 12 vissen, 7 5-dradige meunen, 2 scharren, 2 botten en 1 wijting. 

 

 

Vis greetz, 

 

 

Willem#1168  

  

Vrijdag  redelijk weer voorspeld, en Petra vrij, tja dan is er niet veel andere keus als meegaan naar 

het water,  



 

niet dat ik dat erg vind hoor. Zoals altijd eerst even langs mart in Bergen op Zoom voor aas, en dat op 

naar de Europoort, We hebben wederom voor de Miss. Haven Gekozen, gewoon omdat je er 

makkelijk kunt komen, je hoeft niet  ver te zeulen met al je visrommel,  je zit er niet snel vast, en er 

zit vis Ok de vis is wel aan de kleine kant, maar is dat niet overal op het moment ??  .Eenmaal 

aangekomen, eerst even het paraplutentje opgezet, heerlijk zeg,  je zit dan lekker beschut uit de 

wind, en dat maakt het vaak Een stuk aangenamer vissen. Van mijn laatste sessie had ik geleerd dat 

je beter niet met 2 hengels kunt vissen daar, dus vandaag lekker met  1 stok bezig geweest,  en de 

eerste worp Leverde meteen weer een Wijting en een Bolk op, alhoewel de aanbeten toch wel 

minder waren als vorige week, kwam er toch regelmatig 1 of 2 visjes 

Binnen, ook Petra bleef ze dichter aan de kant ook gewoon vangen.   

 



Na een paar uur zag ik een bal voor me in het water liggen, maar ene bal, nee dat was het zeker niet, 

het was het kopje van ene zeehond die nieuwsgierig aan het kijken was of er iets te smullen viel.  Na 

een paar minuten dook hij onder En heb hem niet meer gezien, maar ik las dat die beestjes wel een 

minuut of 20 onder kunnen blijven,  ik weet niet of het kwam door het net begonnen inkomende tij 

Of door de zeehond, maar de beten vielen heel ver terug, vooraf vingen we  Wijting Bolk en Schar, nu 

alleen nog een enkel Bolkje.  Na een tijdje begon het toch weer aan te trekken, en hoe meer het ging 

schemeren hoe meer schar er naar boven kwam, het viel ook op dat sommige 

Scharren erg dik waren  kuit ???  . Aan het aantal vissers te zien is de Miss haven toch een aardig 

populaire visstek geworden, het zou jammer zijn als we in de toekomst er niet meer mogen komen. 

Dus mensen , neem aub je rotzooi mee naar huis, het ligt er vol met  legen blikjes en flesjes, ook 

onderlijn verpakkingen worden overal maar gedumpt, sommige  doen al het Afval netjes in ene tasje, 

maar laten vervolgens het tasje gewoon staan,  Voor iedereen ene heel fijn en visrijk 2013, en stuur 

ook eens een verslagje in,  altijd fijn om te kunnen zien waar op dat moment de vis bijt, of juist niet 

bijt. 

  

Johan#1207  & Petra#1212  Johan & Petra Eurovisser op facebook 

  

Vandaag 4 jan. gevist in de Mississppihaven. Er stonden al zo'n man of 10 a 15 te vissen, maar ik 

hoorde dat de vangsten niet denderend waren, allemaal kleine wijting en steenbolk. Gevist met 2 

haaks onderlijnen, met wapperlijntjes van 35 cm, verse pieren en ingezouten pieren. Regelmatig een 

vis(je) kunnen landen, ook af en toe wat doubletten, maar het was niet super wild. Gevist naar hoog 

water (19.16u) maar wat opviel was, dat naarmate het hoogwater naderde, er steeds minder 

aanbeten kwamen. Wat mij de laatste tijd ook op valt is, dat je in het donker in de diepe havens en 

kanalen minder vis vangt dan overdag. Uiteindelijk toch nog zo rond de 35 vissen gevangen, wijting, 

steenbolk en 9 scharren, waarvan er 7 stuks boven de 25cm waren. De scharren hadden vandaag een 

duidelijke voorkeur voor de zoute pieren. 



Piet #1283 

  

Donderdag met maatje Ben naar de missisipihaven gegaan om weer eens lekker te gaan vissen eerst 

een stuk omrijden want er stond een truck in de brand maar om half 8 lagen de lijnen in het water 

nog voordat ik mijn 2e hengel opgetuigd had stond de eerste al te rammelen zo ging het de hele dag 

door uiteindelijk heel veel kleine wijting en steenbolken gevangen maar ook 29 mooie scharren en 3 

zeer mooie wijtingen de. Grootste was 38 cm  

Gr Mark 1303 

  

Gisteren 3/1 wezen vissen bij Maassluis aan de waterweg met 5 man,. Maar helemaal niets 2x 

aanbeet gehad en dat was het. Koud was het niet, wel een matige wind en hoop vuil als je binnen 

haalde en het water was vies bruin We hebben 4 uur gevist  en toen ingepakt en hopen volgende 

keer beter is. 

  

Grt Sjoerd 923 


