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-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Eindelijk weer eens tijd gevonden om te gaan vissen. Het plan was om op de zuiderpier in 

Scheveningen te gaan staan. Het zou rond 17:35 uur hoog water zijn. Eerst bij Hengelhuis Maassluis 

pieren opgehaald. Om 15:45 kwam ik in Scheveningen aan echter bleek alles afgesloten te zijn ivm 

het opstapelen van pallets tbv een vreugdevuur?. Dus onverrichte zaken teruggereden en op de pier 

van Hoek van Holland gaan staan. De eerste hengel lag er helaas pas om 17:00 uur in. Heb aan de 

zeezijde gestaan. Om 21:00 uur gestopt en als resultaat 2 baby scharretjes en 16 wijting, allemaal 

ondermaats. Alles zwemt weer heerlijk in het zoute water. Toch een mooie vis sessie gehad.  

Groet Remco Saas #1370 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

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


Beste Visvrienden, 

Op 29-12-2015 ben ik samen met mijn nichtje Camille op Scheveningen gaan vissen. Ook Cor 

Doeven, Harry van der Harst en twee andere visvrienden namen deel aan deze sessie. We hebben 

lekker gestaan en schar en wijting gevangen. Wel veel ondermaats en veel mosscharren, ik weet 

eigenlijk niet of dat zieke schar is of gewoon een stadium in het scharrenleven. We zijn wel wat eerder 

weggegaan ivm de niet voorspelde regenval, dus het werd op een gegeven moment wel wat nat en 

daardoor koud, zeker voor Camille, die geen warmtepak aan had.  

Met visgroet Ed#1137 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Gisteren ook mijn geluk beproeft in de havens van de Europoort . De vis is volop aanwezig, schar en 

wijting als hoofdmoot. De schar bijna allemaal mooi formaat, de wijting valt nog tegen. Toch zeer 

tevreden met een 30 tal mooie scharren, de rest zwemt weer of is al opgegeten door de 

meeuwen(helaas).  

Gr. Ger 



 

 



 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Beste fishermans friends, 

Vandaag om 08:00 uur met drie man op de Noordpier van Wijk aan Zee staan vissen, ongeveer 150 

meter voor de bocht. Links en rechts van ons over de hele lengte van de pier stonden veel 

"scharrenjagers". We begonnen met opkomend water en een enkel scharretje, zo nu en dan twee 

tegelijk, vaak nogal klein van stuk. Na een uur hadden we een stuk of 25 kleine schar terug gezet bij 

de rest van de gigafamilie. De grote verdwenen in de emmer. Tussendoor nog een paar maatse 

wijting en een schitterende tong gehaakt. Materiaal: onderlijnen Nipro met gele afhouders en kleine 

platvishaak, 5 of 6. Rond 12 uur vingen we soms twee of drie scharren tegelijk, vari?rend in maat. Met 

wind in de rug, een zacht zonnetje hebben Pierre, Said en onder getekende tot 15:45 uur heerlijk 

gevist. Een 50-tal scharren, een tong en 6 wijtingen, een mooie vangst en een geweldige dag om de 

Kerstvakantie te beginnen, daarna afgepilst met bittergarnituur bij Seayou. Voldaan en wat rozig 

vertrokken we huiswaarts,  

Frans den Hartog 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Medestrijders, 

Gisteren 18 december samen met Ad gevist in een van de diepzeehavens. Dit van 14.00 uur tot hoog 

om 20.00 uur . We hadden toen ook geen draadje aas over. De hele periode beet gehad en vis 

gevangen. Als aas een mesheft met een piertje of zager als stopper. De vis zat redelijk ver weg en 

hoe verder, hoe meer vis. De vangsten: Ad had 13 schar en 6 wijtingen, ik zelf had 25 scharren en 8 

wijtingen. Verder samen ongeveer 40 ondermaatse wijtingen en steenbolken retour gestuurd.  

Martin #256 

-------------------------------------------------------------------------------- 



  

Na lange tijd weer eens visdagen meegemaakt die je niet snel vergeet. Eerst in november een paar 

dagen met vismaat Ad en beide echtgenoten op Texel vertoeft en geprobeerd te vissen op het strand 

met windkracht 8/9. Gaf weinig plezier en vangst ondanks goede pieren en zagers die wij in Heilo 

hadden langs gehaald. Op Texel kon niet geleverd worden vanwege de storm op het Wad. Enfin 

vorige week maar weer naar de Waterweg (wandelpier) geweest en dat viel niet tegen, vanaf het 

begin, 1 uur voor hoog water tot aan laag water toe gevist. Constant beet gehad en ook nog het 

nodige gevangen van alles wat, behalve Gul. Ad was spekkoper mede door problemen die ik met mijn 

hengeluitrusting had waardoor het niet zo liep als normaal. Toch nog een leuk maaltje vis mee kunnen 

nemen. Dit gaf de burger moed en gisteren ( maandag ) moest ik vanwege een afspraak met neef Bob 

opnieuw aan de slag, ( pas vader geworden ) dus van vissen was niet veel gekomen voor hem. Zelfde 

verhaal, weer naar onze stek nu in omgekeerde toestand begonnen met laag. We waren nog aan het 

optuigen en de eerste aanspraak hadden we al, een niet vissende visser die ons kwam vertellen dat 

het niets was en al helemaal niet met het getij waarmee wij begonnen. Tja wat doe je dan inpakken en 

weg wezen (?) dat kon ik mijn neef toch niet aandoen. Wij besloten toch maar te blijven mede ook dat 

ik inmiddels uit ervaringen in het verleden weet dat niet alles te voorspellen is. Ik zal kort zijn het werd 

èèn van die dagen die je altijd bijblijven we begonnen met vangen en eindigden met vangen weer van 

alles wat en weer geen Gul. Kortom een heerlijke dag maar toch wel wat negatief omdat je altijd denkt 

dat het de volgende keer nog beter zal gaan. Voldaan keerden we 's avonds om half negen 

huiswaarts met een flink maaltje maatse vis waarvan een gedeelte vanavond al op tafel stond. Een 

heerlijke maaltijd. Mede dankzij de prima pieren en zagers die wij opgehaald hadden bij Avicentra te 

Monster. Wij wensen onze mede vissers nog vele dagen toe zoals wij ze dit keer hebben meegemaakt 

ter vergoeding van alle meegemaakte slechte dagen in het verleden.  

Groetjes Ad en Ruud uit Zoetermeer ( en neef Bob) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Yangstehaven: vanmorgen 2 uurtjes gevist. 1 steenbolk en een aantal kleine zeebaarzen. Viel klein 

beet je tegen. Maar goed . Volgende keer beter, maar het weer was goed.  

Joost 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Dat was een lekker middagje in de haven van Rotterdam. Veel kleine wijting en 2 flinke steenbolken. 

Gelukkig ook wat schar. 4 voor in de pan.  

Leon 



 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Beste visvrienden, 

8-12-2015 gevist aan de Antarticaweg Yangtzee haven, vangst veel kleine vis maar dat mag de pret 

niet drukken. Toch nog 6 maatse wijtingen en 12 dikke scharren meegenomen. En mensen alstublieft, 

komop met die vangstberichten.  

Wilco van Bergen 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Beste visvrienden, 

Afgelopen zondag 6 december visten wij ons laatste clubwedstrijdje. Helaas niet aan het 

Calandkanaal, er stond echte te veel wind, het werd de Dintelhaven daar zat de wind iets meer van 

achter. Helaas wat dat ook niet helemaal goed, de wind stond rechts van opzij, wat het best weer een 

lastige visserij maakte. De wind hield de hele vissessie aan en is pas na de wedstrijd wat 

weggevallen. We visten van 10-14 uur met 32 man/ vrouw. Ik ben met 28% lijn met voorslag 

begonnen, met twee onderlijnen (1 om te be-azen, de ander in het water) met korte sneuen (Amnesia) 

en haakje acht F314. Het loodje, tommy lood van 150 gram. Het werd al snel duidelijk tijdens de 

wedstrijd dat de vis in de vaargeul zat, die kon ik ondanks de zijwind aardig bereiken. Dat resulteerde 

in wijtingen, soms met twee tegelijk, en dat kon ik gedurende de wedstrijd aardig volhouden. Ik ben 

niet meer gewisseld van onderlijn, omdat ik dacht dat deze versie wel goed genoeg was. Maar ik was 

niet de enige, er waren er meer die hun visje konden meepikken. De eindstand was Tom op 1, Mark 

op 2 en John op zijn verjaardag op 3. Gefeliciteerd mannen. Het was een gezellige en toch wel 

spannende wedstrijd met meer vis dan ik verwacht had. Deze maand nog maar eens een keertje vrij 

vissen, als het weer wat rustiger weer wordt, vis zit er genoeg op het moment?  

Met visgroet Ed#1137 



 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Beste visvrienden, 

28 november 2015 maar weer eens de hengels uit de foedraal gehaald. Het weer is de laatste weken 

niet om over naar huis te schrijven, echter vandaag was er even wat rust in de verwachting. Even 

maar, want het tijdslot van wat rustiger weer viel tussen 11 en 16 uur. Dus samen met Herman, Willem 

en Eric afgesproken om aan de waterweg ons geluk even te proberen. Bij Paddy 50 piertjes gehaald 

en op naar de stek. Gelukkig klopte de weersvoorspelling als een bus, en we konden een paar uurtjes 

vissen met redelijk rustig weer. Wel de stek erop uitgezocht, want aan de noordkant van de waterweg 

viel nog steeds niet lekker te vissen. Over het lage heen, met gevochten hoofdlijn en een dikke 



waterweg bestendige onderlijn. De vangst was best goed, veel wijting, waarvan ongeveer de helft 

maats, enkele botten, scharren, steenbolken en een gul verspeeld. Dat is best een leuk tijdverdrijf, 

mag ik wel zeggen. Herman deed het goed vandaag, met enkele tripletten wijting en een 

Zeedonderpad of Knorhaan van minimaal 28 cm. Volgens mij zelfs 28,5 cm, en dat is een nieuw 

clubrecord. Volgende week weer de laatste clubwedstrijd, aan het calandkanaal, weer wijtingen 

vangen?  

Met visgroet Ed#1137 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Op 7 november 2015 hebben we ons 11de clubwedstrijdje gevist. Op Hoek van Holland, aan het 

strand, vanuit de Hoekse watersport vereniging. Mooie stek is dat toch, parkeren bij het clubhuis en zo 



het strand oplopen, lekker makkelijk. Minder makkelijk waren de omstandigheden. Windkracht 6 met 

windstoten tot 8 Bft aan toe, vanaf de zijkant ook nog eens. Omvallende steunen, viskisten, alles 

onder het zand maakte de visserij lastig. Maar toch is er een visje gevangen, met 27 man/ vrouw wel 

38 meter vis. Eerste was Mark, tweede Joop en derde Henk, gefeliciteerd mannen.  

Met visgroet Ed#1137 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Lekker dagje waterweg. Om 10 uur aankomst landtong. Hond mee en hij brengt geluk. Eerst een 

zeebaars, toen een gul, allebei boven de 40. Toen 2 steenbolken en als afsluiter een schar.  

afz Leon 



 

 



 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Vandaag, 6 Nov, een paar uur in de Oude Maas gevist met afgaand tij. De vangst bestond uit flinke 

aantallen wijting , helaas allemaal ondermaats plus nog wat grondels. Als aas heb ik pieren gebruikt.  

Groeten, Paul 

 

  

 

-------------------------------------------------------------------------------- 



  

Hallo medevissers, 

Gisteren(zondag) ochtend met afgaand tij begonnen aan het calandkanaal bij de autoponton. 
Vandaag was er iemand mee die nog net begonnen is met vissen, dus was deze locatie wat ons 

betreft ideaal, omdat je lekker rustig je gang kan gaan. Rond 10:00 gingen de lijnen het water in en na 
een half uur kwamen de eerste tikken op de hengels, niet lang daarna kwam er een gele boot als een 
gek langs varen en enkele minuten daarna kwam de havendienst ons er op attenderen dat we weg 
moesten gaan omdat er NIET op het autoponton gevist mag worden, ondanks dat we aangaven dat 
het op de eurovissers website staat dat er gevist kan worden en dat we het netjes houden, werd ons 

verzoek meerdere malen afgewezen. Erg jammer als je van een grote afstand moet komen, net lekker 
bezig bent en ook nog eens iemand mee heb die net kennis maakt met het vissen! Toen maar netjes 
gehoor gegeven en vertrokken naar een andere haven in het calandkanaal, we hoopte op wat leuke 
maatse vissen, maar uiteindelijk zat er 1 mini wijting aan. We viste met pieren en mesheften (die niet 
vers ware en daardoor lekker stonken), op een gegeven moment besloten we ook weg te gaan uit de 

haven en verkaste we uiteindelijk naar het beerkanaal, daar stonden ook heel wat vissers die 
aangaven dat de vangsten mager waren op een steenbolkje na, niet lang daarna waren al deze 

vissers vertrokken en bleven we daar nog een aantal uren vissen, eindstand helemaal niks gevangen 
op het mini wijtingkje na. Ik merk dat steeds meer plekken op de Europoort gesloten of verboden 

terrein worden, het zou wel mooi zijn als we als vissers (weer) wat meer stem krijgen om stekken te 
behouden of weer terug te krijgen, ik vis veelal voor de gezelligheid en zodoende is het wel leuk om 
met de tijd op een rustig plekje te zitten waar je ook nog eens leuke vangst kan hebben. Wellicht dat 
de Eurovissers hier in een bijdrage kan leveren, ik verwacht namelijk niet dat ik de enige ben die hier 

mee zit.  

Met vriendelijke groet, Een medevisserij liefhebber; Mourad 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Beste visvrienden, 

Afgelopen zondag hebben we de tweekamp wedstrijd gevist tussen de Eurovissers en Ter Heijde. Kort 
maar krachtig, de Eurovissers hebben hopeloos verloren. Volgens mij 5 om 10 meter vis. Ikzelf heb 
hele maal geen staart gevangen. Dus maar een mooie sfeerfoto. Volgende keer weer beter. Kevin, 

Marcel en Rene, gefeliciteerd met jullie podium plaatsen voor de Eurovissers.  

Met visgroet Ed#1137 



 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Hallo vis vrienden 

Vandaag 18/10 met een paar man weer eens ff wezen en proberen om een visje te vangen aan de 
Waterweg. Het weer was perfect in de Hoek veel zon. Over het vissen kunnen we kort zijn gewoon 

slecht 3 scholletjes, wel aan de maat. Laten we hopen op betere vangsten de aankomende tijd.  

Grt Sjoerd. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Gister avond weer eens de landtong bevist. Weinig wind en zeer laag water maar wel vis 1 steenbolk 
en een wijting van 34cm. Met de stroming niets gevangen. Eenmaal hoog 2 uur lang vis met een 

mooie gul er tussen.  

Leon 



 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Het was weer enkele weken geleden dat ik nog eens aan de waterkant stond. Hopend op een betere 
tijd met meer vis! Op tijd in Antwerpen vertrokken en nog even langs Eagle hengelsport gereden voor 
aas op te halen. Aangekomen aan de Waterweg (schuin tegenover de Stena), aas aan de haken en 
het water in. Gevist van 15.00u tot 20.30u...1 grondeltje, 1 steenbolkje en 1 platvisje. Morgen maar 

eens aan de papegaaienbek proberen.  

Stef Leppens 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Beste Eurovissers en aanverwanten, 

Gisteren weer eens gevist met vismaat Ad. Na wat mindere visdagen aan de pier met wel wat 
visvangsten maar weinig beet was het nu wat beter. Dit keer niet alleen de Krabben voeren maar ook 
nog wat vissen boven water gehaald, van alles wat gevangen behalve Gul. Het was schitterend weer 

en we hadden prima pieren en zagers van Leon ( Avicentra Monster ) meegekregen (uiteraard 
betaald), alles liep voorspoedig. Er was weinig stroming waardoor er licht gevist kon worden, zelfs met 
100 gr. nog kunnen slepen en vis kunnen vangen zonder spullen te verspelen. Meeste vangsten lagen 
na hoog water 16.00 hr. Met donker ingepakt 20.00 hr. Al met al weer een heerlijke dag gehad en ook 

nog een maaltje vis mee kunnen nemen uiteraard aan de maat, de andere zwemmen weer. We 
hebben nu al zoveel mooie dagen gehad maar een fotoimpressie van onze voorlaatste visdag wil ik 

jullie niet onthouden, Ad in actie op de pier. Voor de rest veel mooie vangsten toegewenst  

Ad en Ruud uit Zoetermeer 



 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Vandaag wezen vissen in de Europoort op de Papegaaienbek. Van half 10 tot 15.00 uur. Stukje 
afgaand, dood en opkomend tij. Aas gehaald bij Avicentra in Oostvoorne: mooie grote zagers en 

mooie volle pieren. In totaal 11 stuks gevangen: 1 mini zeebaars, 2 bolkjes, 4 wijtingen van cm of 20 
en 4 scharren waarvan 1 mooie dikke. Geen joekels dus maar wel lekker bezig geweest in een waterig 

zonnetje. Alles zwemt weer vrolijk rond.  

Groeten M. Lansing 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Beste visvrienden, 

Het afgelopen weekend stond weer in het teken van het vissen op zeebaars. Een keer met Cor en een 
keer met zoon Niels. Deze keer het fototoestel wel mee en een foto gemaakt van Niels met zijn eerste 

baars. Een goede start toch? Genoten van de dril, Niels schrok zich rot na de aanbeet, een 
onderzee?r aan de lijn!  

Met visgroet Ed#1137 



 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Visvrienden, 

Zaterdag 3 Oktober een mooi evenement gehad op de Big Marlin. Om uiterlijk 7.45 aantreden op de 
boot. Vervolgens ruim een half uur varen, en ingooien op 20 meter diepte. Kwam wel wat boven, 
schar, en een enkele wijting. Toen werd het wat stiller, en kwam de hint van de schipper om te 

verkassen. Het werd de omgeving zjb-boei. Toen werd het echt leuk vissen. Voor mezelf bleef het 
even uit, maar na de tips van medevissers uit te voeren werd het beter. Uiteindelijk voor mij een mooi 

scholletje van 27 cm, diverse scharretjes, en de nodige (ondermaatse) wijtinkjes, een mooie visdag. Er 
werd aan boord verder goed gevangen wijtingen bot, en zelfs een tong van 41 cm door peter de Boeff, 

goed voor de kanjerpot. De titaan ging naar Piet rampaart met een schar van 29 cm. Gefeliciteerd 
nogmaals. Al met al een geslaagde boottrip. Lekker soep aan boord, en leuk vis gevangen.  

Groeten, Marcel #1367 



 



 



 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Twee man 6,5 uur vissen met 4 hengels heeft 1 sliptong opgeleverd en die zwemt weer. Van 3 uur 
voor hoog tot 3 uur na hoog.  

Gr Rene van den Berg 

(Webmaster: Dank voor het meedenken voor de foto. Maar ik had al een andere foto geprepareerd; 
Maar ik plaats je foto hier bij je verslagje)  

 

-------------------------------------------------------------------------------- 



  

Beste visvrienden, 

Vrijdag op zaterdag 2/3 oktober ben ik samen met Cor weer naar de Europoort getogen om een 
baarsje te strikken. We zijn om 23 uur gestart en later bleek dat we het tot 03.30 uur hebben 

volgehouden. Later, omdat we beiden onze telefoon vergeten hadden en dus geen tijd en kans om 
foto?s te maken. Het is mooi om in het donker langs de waterkant te vertoeven, en te turen naar het 
dobbertje met een zager eronder. Al snel vingen we beiden bijna tegelijkertijd een baarsje. Daarna 
was het een tijdje stil en hebben we wat stekwisselingen gedaan. Tussendoor kregen we wel beet, 
maar dan van kleine wijting en steenbolk, wat het allemaal toch spannend maakt. Op een gegeven 

moment schoot mijn dobber het donkere water in en kon ik mooi aanslaan. Vast, nee, KABOEM, wat 
een geweld, gierende slip en een heel ver doorbuigende hengel. Na een aantal spannende minuten 

kwam er een hele knappe baars aan de kant, 62 centimeter en heel dik. Snel onthaakt en weer 
opnieuw ingegooid en me bekommerd om de gevangen baars. Ik stond nog net met mijn rug naar 

hengel en dobber gedraaid en hoorde mijn hengel van de stenen kletteren. WTF, weer een baars en 
weer een hele knappe. Mijn molen hing nog achter een steen, dus ik kon de hengel na een snoekduik 

nog net pakken. Knie gestoten, snee?n in mijn handen, en drillen van de volgende baars, wat een 
spanning en sensatie. Gelukkig kwam Cor assisteren en met vereende krachten konden we ook deze 
baars landen. Minuten daarna haakte Cor ook een hele knappe baars, die was nog groter en dikker 
dan degene die ik al gevangen had. Een prachtige avond zo! Bij mij bleef het daarna stil, Cor en ik 

waren op verschillende stekken aan het vissen en later bleek dat mijn stekkeuze niet de go?de was. 
Cor had er nog een paar baarzen bij gevangen en ik bleef wat steken. Nou vond ik dat niet zo erg, 

want het knietje en de snee?n in mijn handen deze flink zeer. Ook was ik eigenlijk al voldaan na alle 
actie die avond. Nu het fotomateriaal, ja helaas, maar dat zal je altijd zien, gelukkig hebben we de 

herinneringen nog?..  

Met visgroet Ed#1137 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  



Eerste gul van het jaar en het was gelijk een mooie en dan ook nog eens hartelkanaal. Volgend 
weekeind weer eens proberen.  

afz Leon 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Zondag 27 september, na eerst mooie zagers en pieren te hebben gestoken in Zierikzee, gaan vissen 
in de waterweg samen met Hans 514. De eerste twee uur geen stoot (tussen 12:00 en 14:00). Hierna 

melde zich een tong (net aan de maat), en hierna steenbolk. Na van deze samen een tiental te 
hebben gevangen, kwamen de wijtingen. Eerst echte hele mini's, maar even later ook hele mooie van 
30 cm plus (hiervan hadden we er in totaal 8). Verder had Hans de eerste gul van het najaar (45cm) 
en ving ik bij de laatste uitdraai, toen we om 18:30 gingen opruimen, nog een ondermaats tongetje. 

Leuke visserij met prachtig weer.  

Gr carlo#436 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Beste visvrienden, 

Afgelopen zaterdag 26 september stond ons negende clubwedstrijdje op het programma. Ik had 
mezelf vrij laat ingeschreven, ik wist niet of het me zou lukken om deel te nemen. Het is gelukt en om 
twee redenen achteraf succesvol: Op het strand van 's-Gravenzande, heerlijk rustig nazomer weer en 
met een man of 35. Dat was de eerste reden trouwens, wat een prachtige avond, mooie temperatuur, 
niet te ver lopen en met leuke viscollega's. Alleen het parkeren was wat moeizaam, voordat ik aan de 
waterkant stond was ik al vier euro parkeergeld kwijt. Achteraf bleek dat je bij de verzamelplaats vrij 
mocht parkeren, als je maar wist hoe. Nou ja, de volgende keer beter zullen we maar zeggen. We 

visten van 17-21 uur, met de uitreiking aan de Oase. Gestart met 1 hengel, molen met 23 honderdste 
nylon, trabuco voorslag en afgewisseld met een onderlijn met korte sneuen en een Portugese 

onderlijn van 5 meter. Heel dichtbij gestart met de Portugese overigens, in het muitje voor de deur. Na 
tweemaal inwerpen was een botje mijn deel, daarna over de bank gegooid met slikken en piertjes. 



Daarna ving ik nog een botje, en later een baarsje van 29 cm. Weer verder op de avond een schar 
van 24 cm en nog weer later een bot van 24en later nog 1tje. Eindresultaat 121 cm, dat was niet goed 
voor een mooie klassering bedacht ik me. Er was op het parcours toch wel lekker gevangen, voor de 
ver weg werpers wel te verstaan. Bij mij bleef ver weg blank helaas. Dus na de wedstrijd direct met 

Cor en Joop op weg gegaan naar de Europoort om met zagers een baars te strikken. Nog steeds een 
mooie avond, helaas konden ik en ook Joop ze niet strikken. Cor ving ze wel, en twee mooie baarzen 

waren zijn deel. Machtig mooi op de dobber een dikke baars strikken, gefeliciteerd Cor! Op zondag 
kreeg ik de eindstand van de wedstrijd van Johan doorgestuurd. En wat bleek, in mijn vak was ik toch 
eerste geworden en daardoor derde overal gescoord. Niet verwacht, toch een leuke afsluiting van het 
mooie weekend. De volgende keer weer op het strand, ik ben weer benieuwd wat het gaat worden.  

Met visgroet Ed#1137 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Vandaag extra vroeg opgestaan om een poging te wagen om zeebaars te vangen. Zo'n 2 uur aan het 
calandkanaal gezeten zonder succes. Daarna nog een poging gedaan aan pr Maximaweg en daar op 

de valreep met laagwater en een shad een mooie zeebaars van 45 cm..  

Mvg: Dennis 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Beste visvrienden, 

Dit weekend weer eens een keertje wezen vissen, door werk drukte komt het er steeds niet van. Op 
zeebaars dan toch, in de havens van de Europoort. Met een dobber en zagers, en ik heb vreselijk 

visles gehad van Cor. Ik vis vaak met een grote dobber en dito lood eronder, en normaal gesproken 
gaat dat prima. Vanavond dus niet, Cor had een mooi afgesteld licht setje en dat leverde veel meer vis 

op dan ik met mijn zware set. Weer wat geleerd dus, maar niet erg, je bent nooit te oud om te leren. 
Volgende keer met nog meer kennis op pad. Aanstaand weekend staat er weer een wedstrijd op het 

program van de Eurovissers. Als het lukt doe ik weer mee op het strand. Ben weer benieuwd?  



Met visgroet, Ed#1137 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Gevist in het Calandkanaal, net voor de kering, van laagwater tot 1 een uur na hoog met twee 
hengels. Op beide hengels een onderlijn met twee wappers. De dag begon goed met een mooie baars 
van 47cm op de eerste worp. Over de vangsten daarna kan ik kort zijn; het was weer steenbolken bal! 

In totaal een stuk of 70 bolken gevangen en een paar kleine wijtingkjes.  

Gr. Arjan 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Hallo vis vrienden, 

Vandaag doe ik mee met de 12e Rozenburgse Landtong opruimdag, het is verzamelen in "de 
Veerheuvel" waar we worden toegesproken door Koos H?bbers samen met zoon Bjorn de 

initiatiefnemers van dit evenement (Facebook: Rozenburgse-landtong-opruimdag). Het is de bedoeling 
om al het zwerfvuil achtergelaten door vissers en recreanten en wat aangespoeld is uit zee te rapen in 
af te voeren in plastic zakken. Eerst worden we ingedeeld in groepen zodat de verschillende gebieden 

aan de waterweg en Calandkanaal aan bod kunnen komen. ook worden er plasticzakken en 
handschoenen uitgedeeld. Mijn groepje wordt gesplitst en begint pal achter de kering, de andere helft 

begint achteraan en al rapend komen we elkaar tegemoet. Dit jaar lag er iets minder vuil langs de 
waterweg als andere jaren maar dat het nog steeds nodig is, is zeker veel lege of halfvolle blikjes, 

plastic, touw enz. enz. Aan de zijde van het Calandkanaal was meer vuil aanwezig. Tussen de middag 
eten we even een hapje in "de Veerheuvel" en na het eten vissen we gezamenlijk in het 

Calandkanaal, een gedeelte gaat naar beneden op de stenen vissen, om het al dobberend te 
proberen, hopend om een zeebaars aan de haak te slaan. Maar die laten het helaas afweten. Ik vang 
wat wijtingkjes en steenbolken. Maar erg groot is het nog niet. Nadat we gevist hebben gaan we weer 
terug en krijgen we de gebruikelijke tombola. De eerste ronde win ik een pen\potlood set met papier, 

de 2e ronde een lifesafe hammer (kun je ook een vis weidelijk mee doden), de 3e ronde een 
hoofdlampje makkelijk als extra lampje om in de auto te bewaren en de hoofdprijs ronde een Abu 



Garcia Cardinal zeemolen met 2 spoelen (ook een goed idee om in de auto te bewaren) ben je een 
keer je molen vergeten heb je altijd een extra bij je. Tot slot is er dan de gebruikelijk goodiebag, Koos 
bedankt nog even alle 12 sponsors door ze bij naam te noemen en bedankt iedereen voor zijn komst. 

Koos en Bjorn weer bedankt voor alle tijd en moeite die jullie erin hebben gestopt. En aan de 
vervuilers neem a.u.b. je rommel mee en gooi het in de vuilnisbak. Denk na, als je op een stek nog 

een volgende keer wil recre?ren of vissen.  

Vis greetz, Willem#1168 

 

 



 

 



 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Hey Vissers, 

Op donderdag 27/08 was ik nog een keertje afgezakt naar de Waterweg , of oude maas weet het zelf 
niet echt perfekt. Goed weer gehad tot de middag daarna buien en er werd nog veeeeel regen 

voorspeld later in de namiddag , gelukkig was toen mijn aas zowat op. Al was het wel een fijne visdag 
, de vangst nu , 8 tongen , niet supergroot maar toch 7 maatse waarvan 3 dertigers , dit was best ok , 
had ook 8 bot waarvan 4 retour was ook 1 tje van 38 bij en ook 6 steenbolken , de eerste dit najaar. 

Na de krabben nu zij als stoorzenders , maar voorspelt dan ook de komst weer van wijting en gul he , 
wie weet. Zo was toch best een fijne visdag.  



Groetjes Andre 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Beste visvrienden, 

Vandaag zaterdag 29 augustus, heb ik met 27 andere echte sportvissers deelgenomen aan het 
jaarlijks terugkerende evenement ?Opruimdag op de Rozenburgse Landtong?. Het evenement wordt 
georganiseerd door Koos Hubbers en zijn zoon Bjorn. Een zeer goed initiatief, zeker omdat sommige 
sportvissers hun visplek niet altijd even schoon achterlaten. En dat is een understatement, want op 
sommige plaatsen is het echt een zooitje. Koos maakt er jaarlijks een hele happening van, iedereen 

begint met het opruimen van een aangewezen stuk land en de volle vuilniszakken worden aan de weg 
gezet. Deze worden dan weer door Koos en zijn maat opgehaald en naar de Rozenburgse vuil 

stortplaats gebracht. Er wordt veel plastic gevonden, evenals vislijnen en aangespoeld vuilnis. Niet 
alleen van vissers hoor, je moet eens weten wat mensen voor troep achterlaten. Dit gebeuren duurt 

een uurtje of drie, daarna wordt iedereen terug verwacht in de Veerheuvel en wordt de stand 
opgemaakt. Deze keer is er ongeveer 4 kuub vuil opgehaald, en dat is best veel. Daarna een paar 
uurtjes vissen, gewoon gezellig samenzijn met elkaar op verschillende visplekken. De vangst was 

nihil, veel te mooi weer, dus de vis liet zich nauwelijks zien op wat wijtinkjes en steenbolken na dan. 
Tot slot hadden Koos en zijn collega?s een tombola georganiseerd, waarbij er voor iedereen een 

aantal prijzen waren en ook nog een goody bag ter afsluiting. Dit mede door giften van een hele rits 
sponsors, ik ga ze niet noemen, want dan vergeet ik er een paar ben ik bang, maar een aantal vaste 
sponsors van de Eurovissers Site zaten er zeker bij. Kortom een leuke, nuttige en gezellige dag met 

gelijkgestemde visvrienden. Bedankt Koos en vrienden, Volgend jaar weer?  

Met visgroet Ed#1137 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Beste visvrienden, 



De zomer vangsten zijn als gewoonlijk zeer wisselend. Waar ik op dit moment persoonlijk veel last van 
heb, is wat ga ik eigenlijk doen van het weekend? Proberen een baars te vangen, tong te scoren of 

gewoon op het strand proberen wat er wil bijten? En niet te vergeten fint en makreel. Vanuit 
Zoetermeer heb ik best veel opties, Havenhoofden Scheveningen, ,Zandmotor, , Waterweg, 

Europoort, of toch verder? Gisteren begreep ik dat er door Ricardo (en Paul?) van Rancar een 
avondje Zeebaarzen georganiseerd was in de Europoort. Dus ik besloot om aan te sluiten, echter 

eerst even wat aas scoren aan de Grevelingen, wat best wel een onderneming was door al het 
vakantieverkeer op de eilanden. Om 1930 aangesloten bij een aantal vissers van Groot Rotterdam, 

gezellig clubje, ook Armel en zijn zoon Mike waren ook aanwezig. De verwachting was hoog 
gespannen, mooi weer, rustig en een prachtige avond. Maar daar hield het mee op. Over 3.5 uurtjes 

tijd heb ik 3 zeebaarsjes kunnen strikken, allen onder de maat en lekker weer zwemmen. Een fotootje 
ter illustratie. Wel heerlijk gevist bij een prima zomer avond. Helaas minder vis dan ik verwacht had, 

Alleen Ricardo wist een zeer agressieve baars te vangen van in de 50 cm.  

Met visgroet Ed#1137 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Vandaag dinsdag 18 augustus met schoonzoon Saïd Ismail naar de oude Maas. De berichten waren 
niet positief maar voorzien van prachtig aas van Rinus zou het toch moeten lukken dachten wij. Vroeg 

in de ochtend waren we bij een volledig verlaten oude Maas. Geen visser te zien. Wel regen, veel 
regen. We hebben de geheel dag gestaan met in de middag even een heel klein zonnetje. De totale 
buit: veel botten, een paling en 14 tongen waarvan 4 niet aan de maat. Drie tongen hadden de mooie 
lengte van 38 cm. Een mooie dag met de man een kleine anderhalve kilo schone tong per persoon. 
Het is dus de moeite waard om de waterkant op te zoeken. De tong zit niet zo dik als de vorige jaren 

maar na wat zoeken vind je ze wel.  

Hartelijke groet Pierre den Hartog 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Hey Vissers 



op maandag 17/08 weer eens de waterkant opgezocht aas gehaald bij Superscatch ??? te St 
Willebrord op zaterdag s morgens vroeg uit de veren vanuit Belgie richting Waterweg en regen , regen 
, ja de ganse dag , leuke hobby he de vangst 9 tongen waarvan 5 maatse , de andere 4 echt maar cm 

of 18 , klein he 8 botten waarvan 3 ok en 1 paling........ kje toch goed geamuseerd , kijk uit naar de 
volgende vang ze  

Andre 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Vandaag, 15/ augustus, nog eens met volle moed richting de Nieuwe Waterweg. Eerst nog even 
zagers gaan halen bij Hengelhuis Maasluis en dan richting het water. Er stond een redelijk krachtige 
wind en de beide toppen dansten op en neer...en het was niet van de vis. De eerste keer dat ik ging 
verversen, voelde ik lichte schokjes bij het inhalen. Geen beet gezien maar toch hing er een fint aan 
??n van men haken. Een mooie fint van 43cm die gelukkig mooi in zen lip was gehaakt. De fint terug 

in het water gezet en snel verversen want het zag er goed uit. Om een lang verhaal kort te 
maken...dat was het dan voor de rest van de dag. Na 5 minuten waren de haken alweer leeg gevreet!! 
Ik heb nog een mooie portie zagers en pieren gekregen van een visser die naar huis ging, nogmaals 
bedankt moest je dit lezen. Gevist van 14.30 uur tot 21.30 uur met als eindresultaat...1 fint. Jammer 

dat ik telkens van Antwerpen naar daar moet rijden om met lege handen terug te gaan.  

Bulleke 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Beste visvrienden, 

Afgelopen zaterdag hebben we onze koppel augustuswedstrijd gevist aan het calandkanaal. Het weer 
was fantastisch, zonnebrand moest echt nog wel mee, gevist van 20-24 uur. Windje in de rug, tussen 
de windmolens. De voorvissers hadden niet veel gevangen, maar het tij en het moment van de dag 
zorgt voor afwisseling in de vangst. Ik heb met Niels, mijn zoon als introducee gevist, dat was een 
goede maar ook slechte keuze. Als koppel had ik, Cor en Niels, John als partner. Gestart met een 

zeebaarsstokje voor Niels en de spro Tidal Wave voor mij. Allebei korte onderlijnen met korte sneuen, 
F314 maatje 8. Pieren en slikken als aas, Martin nog bedankt voor het meebrengen. Hengels 

klaargezet en toen kwam Niels (15) met de vraag of het niet mogelijk was de eerste rijles te krijgen op 
dit stuk loos terrein. En wat doe je dan als vader, je geeft toe en geeft hem zijn eerste lesje met 
samengeknepen billen. Na wat oefenen en de motor mishandelen was ik het zat en onder de 

uitspraak, dadelijk rijden we de plomp in zijn we weer uitgestapt. Het fanatisme wat nodig is voor een 
wedstrijdje was bij ons ver te zoeken en al pratend en dollend hebben we de eerste kleine visjes 

gevangen. Niels is niet zo een ervaren visser, dus kwam al snel vast te zitten wat het doorgeven van 
onderlijnen van gevolg had. We waren dus naar wedstrijd begrippen flink aan het klooien, maar als 
vader zoon moment hadden we ons niet beter kunnen wensen. Lekker aan de waterkant, af en toe 
een visje en vooral Niels bijstaan hoe te vissen en vangen. Aan het eind van de wedstrijd kreeg ik 

eindelijk een grotere vis aan de haak, maar die zwom zich al snel vast in de stenen en was niet meer 
los te krijgen. We hebben er om 23.45 uur de brui aangegeven, Niels wilde naar huis en ik was het 
daarmee eens. Corne echter, die naast ons zat ving een leuk visje en heeft de wedstrijd gewonnen, 

Proficiat. Kortom een gezellige avond, maar daar win je geen wedstrijd mee. Volgende keer doe ik het 
weer anders denk ik?.  

Met visgroet Ed#1137 



 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Beste vissers, 

Gisteren gaan vissen op de waterweg?? bij Maassluis aas zagers van Pro Fisch , te Zegge bij de Pim 
, mooi aas ganse dag gevist , begonnen met laag opkomend , hoog en weer afgaand gevist. Bij 

opkomend tij maar 1 aanbeet gehad en ook nog mis. De vangst , 8 tongetjes waarvan 4 maatse ook 
nog 4 botjes , en ja veel krab aanwezig. Toch fijn en een lekker weertje  

Groetjes Andre 

-------------------------------------------------------------------------------- 



  

Hallo eurovissers, 

Afgelopen zondag staan vissen aan de waterweg bij Vlaardingen. Gevist van 15:00 begin opkomend 
tot bijna laag 21:30. Gevist met 2 hengels , goede zagers van t hengelhuis Maassluis . Met opkomend 

water 3 tongen en een bot, daarvan 2 tongen weer laten zwemmen. Tijdens opkomend was de 
stroming zo hevig, dat ik een half uur de hengels binnen hield, vissers naast mij stopte er zelfs mee. 
Weldra de stroming minder werd weer ingegooid. Met afgaand water nog 6 tongen gevangen en 4 

botjes, van deze tongen waren er ook maar 2 maats. Was een heerlijke dag en waren heerlijke 
tongen.  

Groet Brute Ben 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Beste visvrienden, 

Nou ja Zeg, het lijkt wel of ik de enige ben die deze zomer aan het vissen ben. Dat lijkt natuurlijk maar 
zo, want ik zie veel berichtjes op andere sites van mensen die ook leuk vissen op dit moment. 

Jammer, want de vangstberichtjes zijn de kers op de taart voor onze Eurovissers site. Stek of locatie 
is helemaal niet belangrijk om te benoemen, het is echter wel leuk om te weten dat er een visje te 

vangen valt en dat houdt de site levend. Ikzelf ben gisteren weer een paar uurtjes aan de waterweg 
geweest. Met verzwaarde onderlijnen en kweekzagers als aas. Het was een hele fijne avond, windstil , 
droog en een mooie temperatuur. Het was laag en weinig stroom, maar dat maakt volgens mij weinig 

uit op het moment. Ook was ik in goed gezelschap, John en Richard stonden er ook. Evenals een 
paar Hagenezen, ik heb ze niet gesproken, maar de auto hing vol met ADO spullen dus dat kon ik wel 

raden. Dan de vangst; Veel ondermaatse tongen, een zestal palingen en 4 maatse tongen. De 
palingen en de ondermaatse vissen zijn weer retour, maar ik had ondertussen wel een rokerij kunnen 

beginnen met al die palingen. Een goede ontwikkeling? Ik hoop het????? Op 3,5 uur vissen is dat 



toch echt geen straf, gewoon weer lekker gevist. Ik ben om 0130 uur afgetaaid, en heb lekker mijn 
bedje opgezocht. John en Richard bleven nog staan, volgens mij tot in het ochtendgloren met veel 

vangsten als resultaat. Tot de volgende, zaterdag 6 augustus weer een wedstrijdje in het 
Calandkanaal, ben weer benieuwd.  

Met visgroet Ed#1137 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Beste visvrienden, 

Vandaag 25 juli een zomerwedstrijdje van de Eurovissers gevist. Er deden 29 man mee, een beetje 
weinig, maar door de storm zijn een aantal mensen afgehaakt of konden zelfs de trip naar de 

Europoort niet maken. Snelwegen rond Amsterdam en Den Haag lagen bezaaid met takken en 
bomen, dus het was geen pretje om de weg op te gaan. Ikzelf had wat problemen rondom 

Zoetermeer, maar eenmaal op de snelweg A12 richting Den Haag en Rotterdam viel het allemaal best 
mee. De wind nam gelukkig rond een uur of 17 wat af in Rotterdam, dus de wedstrijd kon gevist 

worden. Na de ontmoeting en inschrijving in de Pub konden we rond 18 uur naar de Hartel vetrekken. 
Start was om 19 uur. Een stek die in de zomer voor verrassingen kan zorgen, botjes, paling, zeebaars, 

grondels, wie zal het zeggen? Ik ben basic begonnen en zo ben ik de hele wedstrijd blijven vissen. 
Een onderlijn van 60 honderdste, voorslag en 20 honderdste nylon. Op de onderlijn drie korte sneutjes 

(zijlijnen), met daarop een haakje van Yuki, maatje 5. De haakjes gekocht bij Hengelhuis Maassluis, 
die voeren op dit moment ook het Yuki assortiment, leuk om eens te gaan kijken bij Hans en Joke. 

Dan de vangst; de eerste uren stond er nog veel wind, maar het was wel mogelijk om te vissen. Ik ving 
niets, zag geen beet en ververste het aas (slikken) op tijd, elk kwartier even ophalen en controleren. 
Op een gegeven moment nam de wind verder af en zag ik wel een beetje, een botje was mijn deel. 
Dat ging zo door totdat ik 10 botjes had gescoord, in het donker werd het echter wat minder met de 

aanbeten. Toch nog een botje op het laatste signaal om 23 uur, dus 11 botjes was voor mij de 
eindstand. Wel allemaal kleine botjes die ik ving. Wat ik kon zien was dat Marc en waarschijnlijk ook 

Marcel me voor zijn gebleven in het vak. Harry ving nog een mooie horsmakreel, dat was dus de 
verassing van vandaag ?. Voor de eindstand verwijs ik u vanaf woensdag naar de tab wedstrijden op 

de website, ik ben meteen na het eindsignaal naar huis gereden, want mijn zoon was alleen thuis. 
Ikzelf ben ook benieuwd, al denk ik dat het deze keer geen schrapper wordt, gewoon lekker gevist 

ondanks code rood qua weer in Zuid Holland. Van Marcel kreeg ik nog een portie slikken mee, dus ik 
ga het van de week nog een keertje proberen aan de waterweg.  

Met visgroet Ed#1137 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Beste visvrienden, 

Net terug van vakantie, helaas op de cruise geen hengeltje uitgegooid. Er was gewoonweg geen tijd 
om een hengeltje uit te gooien. We waren te druk met het bezichtigen van de bezochte steden. Rome, 

Palermo, Ibiza, Mallorca, Barcelona, Savona en weer Rome (Civitavecchia). Een mooie trip op een 
immens schip, 12 verdiepingen hoog, en veel vertier tijdens de vaart. Wat wel opviel, was dat we 

weinig leven op het water gezien hebben. Welgeteld twee zeeschildpadden en een schooltje jagende 
tonijn op open water. Op 1700 mijl afgelegde afstand is dat naar mijn idee toch wel erg mager, is die 
Middellandse Zee echt zo leeg? Op Mallorca waren er wel wat zeebaarzen aan het jagen tussen de 
kade en het schip, dat was dan wel weer leuk om te zien. Ik heb niet uitgeprobeerd of die te vangen 
waren, ik ben bang dat ik dat het schip niet meer op zou mogen, de controle op en langs het schip 

was hoog. Dan het (niet) vangstbericht. Ik heb gisterenavond een poging gewaagd, samen met 
Herman, om een zeebaars te vangen. Met de dobber dan, in het havengebied. Je merkt wel dat het 

zomer is, soms vang je een leuk visje en soms is het weinig tot niets. Herman ving een baarsje van 37 



centimeter en die zwemt weer om wat groter te groeien en om zich voort te planten. Verder was het 
niet veel. Herman heeft me nog een voor mij onbekende stek laten zien, een mooie stek om eens op 

de gul te gaan van de winter. Zaterdag weer viswedstrijd van de Eurovissers, in de Hartel, helaas slaat 
het weer behoorlijk om, pokkuh weer dus, het leven van een wedstrijdvisser gaat niet over rozen??  

Met visgroet Ed#1137 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Voor de tweede keer deze week in de Oude Maas gevist, 23 Juli. Vandaag van 07-11.30 het 
opkomende tij bracht niet veel vis op de kant nl. 1 scholletje en 2 botten later kwamen er wat 

ondermaatse tongetjes boven water 1 zeebaarsje van 30 cm maar gelukkig ook 2 maatse tongen, 1 
van 38 cm en 1 van 37,7 cm die 2 hebben de boel wel enigszins gered. Het valt wel op dat er zo 
weinig andere vissers aan de waterkant staan, misschien door de wat tegenvallende aantallen.  

Groeten , Paul. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Vanmorgen,21 Juli, in de Oude Maas gevist van 06 tot 11.30 met hoofdzakelijk pieren als aas. Totaal 
10 Tongen waarvan 3 ondermaats de grootste was 30 cm en verder nog 4 Botjes van ongeveer 27 

cm. In de periode van harde stroming spoelde er regelmatig behoorlijk veel vuil op de lijn en bleven de 
aanbeten ook weg , later kwam er af en toe nog een visje boven water.  

Groeten , Paul. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Zaterdag 18-7 wezen vissen op de maasvlakte, samen met mijn zoon. Van 11:30 tot 17:00 uur. De 
vangst was 7 zeebaarsjes van 20 tot 34 cm. Alles gevangen op zagers.  

Floris Mak 1304 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Vandaag van 5u tot 8.30u gevist aan het klein strandje naast de voormalige Papegaaienbek. Buiten 1 
krab, 2 zeesterren, 1 garnaal heb ik niks gevangen. Zelfs geen tik. Dan maar mij pieren en zagers 

opvissen aan de Zandvlietsluis in Antwerpen. Zelfs daar geen tik. Triestig!  

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Beste vissers, 

De wagen vol met visgerief voor 3 man, aas gaan halen en van Antwerpen richting Domburg om wat 
hengels uit te gooien. Eenmaal daar aangekomen hadden we de wind recht in ons gezicht. Dit vonden 

we natuurlijk maar niks, dus effe het mobiel internet opgezet en kijken hoe het was gesteld aan de 



Waterweg. Normaal gezien wind in de rug wat we wel zagen zitten. Dus weer een heel dik uur rijden 
tot daar. Daar aangekomen hadden we inderdaad wind in de rug. Alles uitladen en niet veel later 
lagen alle lijnen in het water. Het was een moeizame start maar buiten het visplezier hebben we 

uiteindelijk wel wat gevangen. In totaal hadden we 5 zeebaarsjes, 2 kleine tongen, 2 maatse tongen, 1 
botje, 1 maatse bot en 2 krabben gevangen. Liever geen krab rond men aas maarja. Buiten de 

maatse vissen, zwemt alles terug lekker rond om verder te groeien. Op naar de volgende 
visdag/nacht. Grts en vang ze ;-)  

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Hallo.  

Gisteren 4 juli ff wezen met de Eurovissers aan de Landtong met een man of 16. Het was afgaand tij 
en rond 1700 uur weer hoog . De vangsten waren niet best, een paar botjes en een zeebaarsje en 
krabben, maar de barbecue was weer lekker (TOP) ondanks erg warm was Maar door dat er een 

lekker windje was ,was het wel uit te houden. Hopen maar op betere tijden aan de Waterweg met de 
visvangst. Heren , dames bedankt voor de gezelligheid  

Grt. Sjoerd 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Hallo Visvrienden, 

Zaterdagavond nog even met Zoon Niels aan de waterweg gestaan. Tong was weer de missie en 
Arno en Jacques daar (weer) ontmoet. Ondanks de mooie avond, het goede getijde en het fijne 
gezelschap geen potten kunnen breken. Na 4 uurtjes vissen 3 tongen, een witvisje en een aaltje 

kunnen verschalken en dat is geen vetpot naar mijn idee op dit moment. Nu eerst even op vakantie en 
later maar weer eens een poging wagen. Wellicht nog een vakantie update, we gaan op cruise in de 

Middellandse Zee, dus een poging om een visje te vangen naast een kolos van een schip is zeker een 
optie.  

Met visgroet Ed#1137 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Beste kantvangers 

1 juli 09.00 waterweg rozenburgselandtong direct na de kering. Deze dag vrijgenomen om ff te gaan 
finten. Lekker warm, laag water. Zou om drie uur pas hoog zijn. Matchhengel 3 lbs. Klein doch krachtig 
molentje (zebco) eigenl. voor binnenwater maar ja. Geladen met 175 mtr spider wire 10/100. Voorslag 
26/100 fluorcarb. Pilkertjes 12 en 18 grams, Niet zwaarder ivm weinig stroming. Met watervast filtstift 
de Ruggetjes van de pilkers blauw aangestipt. Goede gok. Om 09.00 uur de eerste gooi. Laatste gooi 

14.30. gevangen 63 finten en 4 zeebaarzen. Ik heb niet altijd de tijd ivm werk om een hele dag te 
vissen, maar dit was een mooie dag. Er werd overigens om me heen door iedereen goed gevangen.  

Met vriendelijke groet, R. (Rob) Martienus 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  



Beste vissers, 

Gisteren, 1 Juli in de zinderende hitte geprobeerd wat tongen te vangen bij de Waalhaven Eerst 
schitterende zagers gehaald bij Koos en toen m`n maat Hof opgehaald met de oude visbak. De eerste 
lijnen vlogen rond 11 uur naar de overkant. Een ver en de andere op zo`n 15 meter. En jawel binnen 

10 min op de kleine stok een botje van ongeveer 20 cm. Daarna was het heel de dag feest, alles klein 
alleen op 2 grote 30+ tongen na. Het grootste aantal(11 of 12) op de kleine stok.Mijn maat Hof had 

ook nog een vette paling en veel bot. Alles zwemt weer lekker. Ook de tongen, want de juiste koeling 
waren we vergeten. Behalve de halve liters was alles hot. Onder de parasol was het goed te doen. 

Aan de andere kant op de stenen kade werd juist heel slecht gevangen hoorden we van de 
loodgieter/loodverkoper. Al met al een geweldige dag en zo zie je maar weer dat in brak water diep in 

Rotterdam goed gevangen kan worden. De vis groeten allemaal en trek ze eruit.  

Groet, Martin. 

 

  

 

 

  

Vanmiddag,29 Juni, 3,5 uur gevist in de Oude Maas. Met opkomend tij flink wat Bot en een enkele 
Tong gevangen tijdens hoog en afgaand tij af en toe nog een visje. Totaal 9 botten van 31 tot 20 cm 
en 4 Tongen van 29 tot 23 cm. Lekker gevist bij een rustig windje en een niet te hoge temperatuur.  

Groeten Paul. 

 



  

Beste visvrienden, Van het weekend nog een paar uurtjes wezen vissen aan de waterweg. Vriend Leo 
meegenomen, die wilde ook wel eens een avondje tongen. Op het visje dan wel te verstaan, om 

misverstanden te voorkomen. Arno en Jacques kwamen we tegen, die hadden op een andere stek 
gestaan met een mager resultaat. Wij hadden er de moed in, de vangst van de week ervoor was 
prima, ondanks het slechte getijde. Het viel echter anders uit, ook in het donker. Het lag aan het 
getijde, de maanstand en de stroming denk ik. Dus heel weinig leven en twee maal serieus beet, 

waarvan 1 tong binnen gedraaid. Nou ja, de avond was goed en weer lekker gesproken met een oude 
vriend. Dus voldaan, maar wel met een lege tas naar huis.  

Met visgroet Ed#1137 

 

  

Beste visvrienden, Het jaarlijkse tripje en inmiddels traditionele wrakvissen stond 27 juni weer op de 
agenda, echter ging dit vanwege de harde wind(!?) helaas niet door. Nou ja dan maar andere hengels 

pakken en richting de Maasvlakte. Waar we het eerst in de rustige amazonehaven geprobeerd 
hebben. Vooraf werd gerekend op vooral schar en wijting, maar na enkele uren hadden we slechts 5 

scharretjes, 1 tong, 1 paling, 1 wijting en 1 hondshaai(!!). De vangst viel voor de 8 vissers erg tegen en 
dus zijn we verkast naar de Antarcticaweg waar we al snel 4 zeebaarzen wisten te vangen. Voor velen 

was dat de eerste keer dat ze zo'n sterke vis aan de hengel voelden en dat maakte veel van de dag 
goed. Uiteindelijk met wat scharretjes, een tong en 2 zeebaarzen voor in de pan naar huis gegaan.  

Willem 

 

 



  

Beste visvrienden en zeker kantvissers, dit bericht komt van vaste kantvissers, die trouw hun 
berichten insturen, maar noem ons deze ene keer kustvissers. We konden deze unieke keer per 

schuit om de pier heen en s'avonds laat naar het haventje van Scheveningen, een lucky day voor 50 
jaar zeevissen langs de KANT in de Europoort. Afgelopen zaterdagmorgen 29-06 vroeg uit 

Vlaardingen vertrokken met een ouwe sloep tot omgebouwde schuit : "De kleine Beer" van schipper 
Ap met "drie fishermans friends", ter gelegenheid van de verjaardag van mijn 60-jarige broer, 

fanatiekste visser van de Europoort bij uitstek. Tevens schrijver van succesvolle vangsten op deze 
site. nml. Pierre den Hartog, kenner van alle stekken en diepe- en ondiepe putten en tevens een 

specialist op getijdengebied. U noemt het tij en hij reageert dan met : "Zet de pan maar alvast op het 
vuur." Of "zeebaars onder de kant", sterker nog verkondigt hij :"rond 15:00 uur komen de makrelen." 

Ap was de schipper en Theo en ondergetekende waren deckhands. Om 11:30 uur lagen we voor 
anker achter de pier, 200 meter verwijderd van het heli-platform. We begonnen met geep, in de loop 
van die 2 dagen afgewisseld met 13 soorten vis, achtereenvolgens: zeebaars, gul, platten als maatse 
en ondermaatse schar, scholletjes, botten en een tong voor the Master himself, waanzinnige gladde 

haai van 75 cm, wat kennelijk het startsein voor de 23 gullen en de pollack was, waarna we met 
kunstaas ook nog wat finten landden en enige horsmakrelen. "De blauwe zouden," aldus Pierre, " niet 

lang op zich laten wachten"! Aan het einde van onze vissessie hadden we En het goede weer En 
goede vangsten. Geen visser om ons heen gezien, merkwaardig! Na de kakkineuze haven met onze 

Volvo Ocean Schuit te hebben aangedaan, zondags vroeg op en linea recta terugvaren naar de 
stekken achter de pier waar onze tweede sessie met weinig succes begon. Een aarzelend begin met 

wat te kleine scharretjes en botten en een zwaar bewolkte hemel met af en toe een spatje werd 
plotsklaps te niet gedaan door MC Pierre. Rond 14:30 uur werd de stilte verbroken door een school 
prachtige blauwe makreel, als door bijen gestoken werden we wakker geschud en takelden we met 
onze makreelpaternosters de ene na de andere onderlijn met die blauwe torpedootjes binnen. In de 

Bijbel, weet u nog............? We visten zo door tot 15;30 uur en toen werd het ineens stil, wat Pierre de 
opmerking ontlokte: "Ze zijn weg"! Wij, de rest van de kleine bemanning haalde heel stil al onze 12 
hengels binnen en vertrokken richting Vlaardingen. Met voor ons ieder 20 tot 25 blauwe makrelen 

genoten we van de laatste indrukken van de Pier van Hoek van Holland waar ieder van ons de 
afgelopen 45 jaar menig visavontuur had meegemaakt en gelukkig als die jongetjes van toen wisten 
we ding: "Vissen is niet altijd geluk." Je hebt ze erbij die het van tevoren weten. Visgroeten, Appie 

Klein, onze schipper, Theo, Pierre de visprofeet en Frans den Hartog  

Visgroeten, Appie Klein, onze schipper, Theo, Pierre de visprofeet en Frans den Hartog 

 

  

Vrijdagmiddag 19 juni de luwte van de europoorthavens opgezocht om met een stevige 
noordwestenwind toch een poging te kunnen doen om een zeebaarsje te verschalken. Vorige week 
had ik een mooie baars op de shad gevangen, maar vandaag bleek dat gezien de wind niet mogelijk 

om een goede aanbieding te verzorgen. Daarom alleen de plughengel meegenomen en een doos 
xraps in alle kleuren van de regenboog. Op deze stek bleek het laatste decennia de kleur blauw nogal 

trefzeker en vanuit die wetenschap daar dan ook mee begonnen. Omstandigheden waren verder 
eigenlijk prima, mooie bewolking, zilveren wolken met speldaas in het water, lichte stroming en zo 

begon de Shimano Twinpower te centrifugeren als een Miele wasautomaat. Bij de derde worp werd de 
plug staande gehouden door een baars en dat bleek niet het enige wapenfeit! Toen mijn maat Sjaak 
#2 een half uurtje later belde waar ik zat, stond de teller al op 4, hij gaf aan er met gierende banden 
aan te komen! Uiteindelijk had ik er 8 toen mijn rug aangaf dat het wel welletjes was, Sjaak besloot 

nog ff door te gaan omdat het goede tij nog moest beginnen, ben benieuwd wat dat geworden is... Nu 
maar hopen dat het een keer klaar is met die harde wind van afgelopen tijd, al helemaal omdat we 

volgende week zondag een wrakkentrip gepland hebben staan met een ploeg (oud)-eurovissers o.l.v. 
Jan v Laar en onder toezicht van Stipo Jovic! Fingers crossed!!!!!! Vangse!  



Leon #1 

 

  

Beste Vissers, Helaas ben ik (nog) geen lid van jullie vereniging. Maar deze vangst wilde ik toch graag 
even melden. Een Pollak van 42cm gevangen op de maasvlakte.  

Groetjes Stefan Wesdorp 

 

 

  

Beste visvrienden, Zaterdag 13-06 liet Herman weten dat hij nog veel aas over had ivm een verwaaide 
bootvisdag. Dus hebben we afgesproken om een avondje te gaan tongen in de waterweg. Het werd 

pas laat donker, het tij was niet optimaal en er stond ook nog een strak windje. Eenmaal aan de 
waterkant viel het allemaal best wel mee en bij de eerste draaien kwamen de vissen al op de kant. 
Botten, zoals verwacht en later de tongen. Bij elkaar toch een mooie klus tong en bot en nog een 

palinkje gevangen en een gezellige avond gehad met Herman. Voor herhaling vatbaar.  

Met visgroet ed#1137 



 

 

  

Zondag 7 juni Plaats delict: een van onze diepzeehavens. Om 07.00 uur bij Hans voor de deur op 
zeeaas te kopen. Prima service dat je daar op zondag terecht kan. Rond 07.30 uur aan de waterkant 

en de lijnen richting het zilte gesmeten. Binnen 5 minuten een paling van rond de 70 cm, deze is nu op 
weg naar de Saragossazee met een haak. Deze zal hij, hopelijk een zij, wel kwijt zijn bij aankomst. 
Het was even zoeken met de afstand maar de vis lag op een meter of dertig uit de kant. Het zoeken 
naar de vis loont altijd! De hele dag vis gevangen op deze afstand. In de middag toen het water echt 

laag was trok de vis meer naar het midden. De vangsten waren goed te noemen. De hele dag 
aanbeten en vis . De schar soms met 2 of 3 tegelijk. Buiten de genoemde paling nog 1 steenbolk en 
34 mooie grote scharren voor de pan en 3 kleintjes retour. Het was opvallen hoeveel schar er was en 
zo laat in het seizoen. Arjan #8 kwam na het beindigen van een wedstrijd in het Hartelkanaal, waar hij 
slechts een botje ving, er om 12.00 uur nog even bij staan. Ook hij ving leuk schar en een grote Elft. 

Een buurvisser had ook veel schar en een mooie zeebaars.  

Martin #256 

 

  

Beste visvrienden, afgelopen zaterdag the champions league opzij gezet voor vangsten op de tong. In 
Oud- Velsen of Velsen-Zuid een mooie stek uitgezocht in de oude dorpskern, waar je je auto ook nog 
eens op loopafstand goed kwijt kan. Links en rechts van mij werd er al om 19:15 uur een tong binnen 
gehaald. Na de eerste ingooi met pieren was het ook raak voor mij. In de loop van de avond tot 22:45 
uur heb ik nog drie maatse tongen geland. Links van mij viste iemand die er al 8 of 9 had gevangen 
met nog kleinere haakjes, witvishaakjes, en heel kleine stukjes zager. Het was een heerlijke, rustige 

avond met een viertal solea solea, Daar kan geen soloa van Messi tegenop. Met vriendelijke 
visgroeten,  



Frans den Hartog zonder Brute Ben uit Groet 

 

  

Brief aan Rijksoverheid: Subject: Staand want in het Europoort gebied.  

Organisatie: sportvisvereniging de Eurovissers  

Onderwerp: staand wand visserij in het Europoort gebied  

Vraag: Beste mevrouw/ mijnheer, Ik stuur u deze mail vanuit mijn functie van bestuurslid van de 
sportvisvereniging De Eurovissers. In "ons" Europoort gebied zijn een aantal vangst vergunningen 
voor beroepsvissers afgegeven. Daar zijn we het zacht uitgedrukt, niet mee eens. Het Rotterdams 

havengebied is gelukkig vrij schoon op het moment en er foerageren redelijk wat kostgangers, zoals 
diverse vissoorten, zeehonden, tuimelaars en er wordt heel soms zelfs een walvis gespot. Vanuit de 

bovenloop van de rivieren (ook Duitsland) wordt veel effort gestoken om de diverse vissoorten te 
herintroduceren en dat is naar ons idee goed voor de visstand en geeft de sportvisser, die aan 

zijn/haar hobby een significant geldbedrag uitgeeft, een mooi viswater. Helaas lijkt het erop dat een 
enkele beroepsvisser de mogelijkheid krijgt om de visstand in het Europoort gebied in korte tijd te 
reduceren tot het minimum. Het gaat dan vooral om de vissoort Zeebaars. Een vissoort die onder 

visserijdruk staat op Europees niveau. Die overwintert in de Yangtzee haven, omdat het water daar 
vanwege de uitlaat van de energiecentrale warmer is en waar nu staand wand netten neergezet zijn. 
Een onacceptabele situatie vinden wij van de sportvisvereniging De Eurovissers. In sterk contrast ook 
met visserij regelgeving met Belgi? en het Verenigd Koninkrijk en Ierland, waar men de ecologische 

en economische (op sportvisgebied) waarde van de Zeebaars en andere vissoorten wel naar waarde 
inschat en daarnaar handelt. Ik wil uw beleidsmakers met klem vragen deze beroeps visserij 

vergunningen te herzien en in het Europoort gebied en met name de Yangtzee haven te verbieden. 
Om zo de maasmonding te laten opleven voor wat betreft de visstand en daar een veelvoud van 

burgers van te laten genieten. Met in acht neming van de scherpere regels die Europees afgesproken 
voor het meenemen van zeevis en weer met name de Zeebaars. In grote mate Catch en Release is 
naar ons idee het best. Bijvoorbeeld zoals in de Verenigde Staten met de vangst van "Striped Bass" 

(Deze visstand is weer helemaal op orde, na interventie van de beleidsmakers). Ik wens u alle 
wijsheid toe en hoop van u een positieve reactie te ontvangen.  

Met visgroet, Ed van der Ham, bestuurslid Digitale Zeevis Vereniging De Eurovissers, 
www.eurovissers.nl  

Ontvangen Antwoord:  

Van: Kouwenhoven, J.M.M. (Angelo) Verzonden: vrijdag 29 mei 2015 14:52  

Onderwerp: staand wantvisserij in Europoortgebied  

Geachte heer Van der Ham,  

Met belangstelling heb ik uw mail gelezen van 20 mei 2015, waarin u uw zorgen uitspreekt over het 
zeebaarsbestand in het Europoortgebied. Gelet hierop vraagt u om de thans verleende vergunningen 
voor de visserij met staande netten te herzien. In reactie hierop kan ik u mededelen dat het inderdaad 
niet zo goed gaat met het zeebaarsbestand. Als gevolg hiervan heeft Nederland inmiddels een aantal 
technische maatregelen opgesteld voor zowel beroepsvissers als ook recreatieve vissers. Voor een 

verdere uitzetting van deze maatregelen verwijs ik u naar de onderstaande website: 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2014/09/25/technische-maatregelen-

zeebaars.html Daarnaast kan ik u melden dat Nederland actief deelneemt aan de besprekingen 



tussen alle EU-lidstaten om tot een zo goed mogelijk pakket van maatregelen te komen die haalbaar 
is voor alle visserijen en niet de een meer schaadt dan de ander. Op deze manier hopen we dat er 

een gezamenlijk en gedragen aanpak komt. Tenslotte wil ik u melden dat Sportvisserij Zuidwest 
Nederland namens een groot aantal sportvissers bezwaar en beroep heeft ingesteld tegen de 

verleende vergunningen voor de staand wantvisserij in het Europoortgebied. Uw verzoek om een 
herziening van de thans verleende vergunningen kan als gevolg hiervan niet worden uitgevoerd, 

aangezien deze momenteel zullen worden behandeld in de voornoemde gerechtelijke procedure. Met 
vriendelijke groet,  

Angelo Kouwenhoven 

 

 

 

  

Beste visvrienden, In het weekend van 30 en 31 mei zijn we met het gezin een weekendje weg 
geweest. In een strandhuisje bij Westduin, Walcheren dus. En dan natuurlijk de hengels mee, om voor 

de deur te proberen een visje te vangen. Het weekend met het gezin was geslaagd, de visserij niet 
helaas. Ten eerste was het weer niet om over naar huis te schrijven. Regen en Hagel hebben we 

vanuit het huisje voorbij zien trekken, maar dat mocht de pret niet drukken. De vangst aan het strand 
was nihil, het getijde in de avonduren zat tegen, maar ook bij laag water wilde de vis niet bijten. Maar 
ja, dat is vissen, ik las op het internet dat er in die hoek op het moment weinig gevangen wordt. Op 
weg naar huis nog even langs de brouwersdam gereden en de taferelen rondom het haring vissen 

aanschouwd. Schouder aan schouder stonden ze, en de vangst was matig, een enkele haring werd er 
gevangen. Toch kon ik het niet laten het ook even te proberen, haring stond nog niet op mijn 

vangstenlijstje. En na een kwartiertje kon ik mijn eerste harinkje aan de vangstenlijst toevoegen. Gauw 
gestopt ook, niet echt mijn ding, daarna gekeken naar de verschillende zeehonden die zich ook 

tegoed deden aan de visjes in het woelige water. Dat was wel bijzonder om te zien, op 10 meter van 
de kade verschillende grote zeehonden die nieuwsgierig naar die rare hengelaars kijken. Weer een 

ervaring rijker zullen we maar zeggen.  

Met visgroet Ed#1137 



 

 

  

Zaterdag aan de waterweg gevist, vanaf het begin, redelijk vis, echter toen het over hoog was en weer 
af ging werd het toch beter, een mooie mix van Bot, Schar, Tong en Wijting, werd er gevangen, Niet 

slecht voor de nieuwe waterweg. Voor herhaling vatbaar.  

Johan 1207 

 

  

Beste medevissers, Al ben ik dan geen Eurovissers wil ik na jaren lezen toch maar eens een berichtje 
plaatsen. Vandaag 31 mei gekozen voor een stek in de Europoort. Doel was het vangen van tong. 

Gevist van 14:00 uur tot 17:00 uur 4 stuks tong twee ondermaats en twee maats. Nog twee palingen 
en 6 botten. Ik heb gevist met witte afhouders onverzwaard. Vangse allemaal.  

Erik 

 

  

Afgelopen zaterdag (30-05) zijn we, na aas gehaald te hebben bij Hengelhuis Maassluis, op de 
papegaaibek gaan vissen. Was een leuke visserij en zaten lekker uit de wind. Gevist met opkomend 



water en een stukje afgaand. Zowel opkomend als afgaand leverde vangsten op. Het ene moment 
werd er beter op de pier gevangen, het andere moment op de zager. Uiteindelijk hebben we ongeveer 

20-25 scharren gevangen waarvan er 10 mee naar huis konden. Volgende keer hopen we er een 
zeebaarsje bij te kunnen vangen!  

Gr, Daan 

 

  

Weer eens aan de water weg gestaan en idd veel kleine wijting maar toch ook 4 x tong gevangen 1 
aan de maat 30 cm maar alles zwemt weer  

Leon Borremans 

 

 

  

?Op een eerste pinksterdag, als het even kon....?, met dit deuntje van Leen Jongewaard op zondag 
1e pinksterdag naar de waterweg gereden, mooi tij voor de baars dus wie weet!? Vorige week was 
qua weer ff niet te doen op de momenten dat ik kon gaan vissen dus vandaag de schade maar ff 
inhalen. Er liep veel vies zanderig water langs de koppen van de strekdammen en dat stelde mijn 
verwachtingen voor zichtjager zeebaars wel een beetje bij. Maar het weer was helemaal top dus 

genieten geblazen en het kunstaasje op geen enkele manier gestalked door aan aanbeet. Na lange 
tijd werd de jigkop toch gegrepen maar je voelde meteen dat dit een kleintje was, op de kant ging het 

zeebaarsje van een cm of 40 snel retour. Toch leuk om een niet verwachtte aanbeet te krijgen, ik 
besloot van de shad naar de twister te wisselen. Weer een hele tijd niets, de zon begon goed te 

branden. Toch vloog er ineens een baars vol op, ik stond eigenlijk al op het punt ermee te kappen. Dit 



voelde stukken beter aan, na een leuke dril was een mooie zeebaars van 1.5 kg de mijne... Verder 
geen baars meer gezien, wel een nieuwsgierige hond....lol gr Leon #1  

gr Leon #1 

 

 

 

  

Scheveningen, Noord-pier, 21 Mei 2015 van 21:00 tot 00:00... Gisteren ging ik vissen op 
Scheveningen Noord-pier. Nog steeds wijting feest - elke worp beet en 2 of 3 wijting aan de kant, veel 

ondermaats maar ook grotere exemplaren... Ook 1 maatse schar... Vang ze!  



Alexandar 

 

  

Hier weer een berichtje uit Apeldoorn. Afgelopen vrijdag (15-5-2015) weer eens naar het 
Europoortgebied geweest. Eerst zeeaas gehaald bij Hans en Joke in Maassluis. We hebben eerst 
even gekeken bij de afvaart van het pontje, hier zaten, op de rechter kade (dus aan de andere kant 

van de ingang/kanaal) 2 vissers die er al 2 1/2 uur zaten en nog geen stootje gezien hadden. Ook bij 
de flatgebouwen zaten een aantal vissers maar ook daar zag het er erg rustig uit. We zijn dus toch 

maar weer naar het Beerkanaal gereden, het stuk direct vanaf het Hartelkanaal. Hier zat een vader en 
zijn zoon(tje) die hadden ook nog niets. Ik ben bij het hek gaan staan en mijn zwager iets terug. 1e 
worp was om 11.30u (HW om 13.25u), de wind was N.O/N en later NW 4/5(koude wind) en het was 
halfbewolkt met later een zonnetje erbij. Gevist met afhouders en een jojo, ver weg en dichtbij maar 
geen vis te bekennen. Gevist tot 13.40u en toen verhuist naar het Calandkanaal om te kijken of daar 
een visje te vangen viel. Daar kon zelfs de jas uit (de wind lekker schuin van achter) maar ook hier 
geen vis (ook niet bij de andere vissers). Gevist tot 15.45u. Lekker dagje gehad maar dus volledig 

visloos (gebeurt gelukkig niet heel vaak.....)  

Gr. Rik (en Hans) 

 

  

Vandaag 14 mei weer eens naar de waterkant. Gekozen voor de Oude Maas om te kijken of er tong te 
vangen viel. Arjan # 8 wist te melden dat er bij zijn weten een tong gevangen was de laatste week. 

Begonnen om 11.00 uur, ruim 3 uur voor hoog. Gevist met zagers van het hengelhuis,( was open op 
hemelvaart tot 12.00 uur) en Franse tappen uit de vriezer. Tot hoog slechts 1 klein botje en de 

grootste tong van 34 cm gevangen. Na hoog ging het als een achtelijke verder met instromen, 200 
gram kwam los van de bodem, uurtje even niet gevist. Tijdens het zakken van het water was er 

vreemd genoeg geen stroming? Moeizaam visjes, hoofdzakelijk kleine botjes, bij elkaar gesprokkeld. 
Na laag kwam er weer stroming in het water. Al met al een moeilijke visserij. De stand om 18.00 uur 

was 1 paling, 1 wijting van 12 cm, 11 botten waarvan 3 boven de 25 cm en 3 tongen 34, 31 en 28 cm. 
Twee van deze tongen gevangen aan de tappen. BIJ HET VERLATEN VAN DE STEK ZAG IK EEN 

HENGEL, VOORZIEN VAN TWEE ELASTIEKEN, TEGEN DE BOSJES STAAN. Duidelijk door 
iemand vergeten. Wie merk en kleur kan noemen kan hem bij mij weer ophalen.  

Martin #256 



 

 

 

  

Vandaag, 14 mei in de Oude Maas wezen vissen .In bijna 4,5 uur tijd 3 palingen en 2 botjes weten te 
vangen. Het weer was duidelijk beter dan de vangst .  

Groeten Paul. 



 

  

Beste Visvienden, zaterdag 9 mei 2015 stond ons vijfde clubwedstrijdje gepland. 34 man/ vrouw 
hadden zich ingeschreven, locatie waterweg tussen de strekkers op de landtong. 8 mei was een 

rustige dag, de vooruitzichten voor 10 mei ook, op 9 mei helaas heel veel wind, tot windkracht 8 toe. 
Gelukkig wel in de rug, dat dan weer wel. Na verzamelen in de Stormvogel (Jan van de pub was op 
vakantie) bij het Oostvoornse meer, zijn we om 17 uur gestart aan de waterweg. Ik ben gestart met 

korte sneutjes met drijvertjes erop en een slikje als aas. Meteen een leuke beet, maar geen vis helaas. 
Daarna was het stil, heel stil. Echter, de buurman (Henk) drie plekken verder ving wel zijn visje. 

Zeebaarsjes, wel onder de maat, maar Henk kon ze leuk vangen. Wat wel goed is om te zien, dat we 
steeds weidelijker omgaan met de vangsten. De ondermaatse visjes worden meteen gemeten en 
netjes terug gezet. Die zeebaarsjes zijn onze toekomst als we over een paar jaar nog een leuke 

zeebaars willen vangen, dus zo ga je er dan ook mee om, complimenten. De drijvertjes werkten dus 
niet, dus maar een lijntje met afhouders geprobeerd, de rode verzie dit keer. Dat lukte ook niet, en drie 
worpen verder, een dunne onderlijn,, korte sneutjes en wat glimmertjes met slikjes erop. Dat lukte wel, 
en het eerste botje was mijn deel. En een zeebaarsje, en nog eentje, en een grotere zeebaars 34 cm. 

Volgens mij had ik om 21 uur (eind van de wedstrijd) meer als een meter vis, en dat had ik niet 
verwacht na de stroeve start. Vooral omdat de buren die wat vingen, stil gevallen waren, maar dat 

zorgde voor mij niet meer voor een podiumplek. Toch lekker gevist en met een mooi uitzicht, 
Cruiseschip de Rotterdam en al drie zeebaarzen in de pocket, al zijn ze ondermaats, een leuke vis om 

te vangen. Als het weer wat rustiger weer is ga ik het weer eens met kunstaas proberen op de 
gerenommeerde stekken, als ze een beetje willen bijten een prachtige sportvis. Ik ben niet bij de 

prijsuitreiking geweest, maar denk dat Henk het potje gewonnen heeft, als dat zo is, proficiat Henk.  

Met visgroet Ed#1137 

 

 

  



Vandaag vrijdagochtend 8 mei met gunstige weeromstandigheden in het vooruitzicht, richting 
waterweg getogen in de hoop de eerste baars van het nieuwe zeebaarsseizoen te mogen 

verwelkomen. Bij de foto?s op mijn telefoon zag ik dat ik vorig jaar op 3 mei de eerste gevangen had 
en zodoende besloten hetzelfde steenstortje aan te doen. Ik had het in de afgelopen 2 weken al een 
keer eerder geprobeerd maar dat was meer zin dan wijsheid. Aangezien ik in de wintermaanden een 
nieuwe Crostage superlichte zeebaarsstok had aangeschaft, waar je werkelijk alles op voelt, was ik 
erg benieuwd hoe het zou er een dikke baars mee te drillen. Bij de auto opgetuigd en de stek lag er 

windstil bij, mooie stroming, aan de omstandigheden kon het niet liggen. Een salt n peppa 
Culpritshadje aan de jigkop lijmend, zat ik met mijn hoofd in een ?walk down memory lane?, wat een 
mooie vis was dat vorig jaar als eerste....! Eenmaal uptide ingeworpen bleek ik goed te zitten met het 
vinden van de stenen, bijna vast en dus snel weer ingedraaid. Een stukje opzij gaan staan en de shad 

weer opnieuw aangeboden en net over de stenen was het raak! Een gruwelijke aanbeet en het 
keiharde bokken van een knokkende baars, game on! Hij had geen enkele zin om aan de oppervlakte 
te willen verschijnen en bleef maar diepte zoeken. Na een tijdje kwam hij 2 meter met een machtige 
staartslag aan de oppervlakte, het water spetterde alle kanten op! Eenmaal op de kant bleek het een 
hele knappe, nagemeten en gewogen, 72 cm en 3,3 kg! Als dat geen lekkere seizoens-opener is, wat 
mij betreft missie geslaagd! Bovenaan de dijk zat een amateurfotograaf de schepen te fotograferen en 

hij bood aan wat foto?s te maken en door te mailen, Frans, nogmaals bedankt! Verdere worpen 
leverden niets meer op en tegen begin van de middag weer huiswaarts gekeerd.  

Grtz Leon #1 

 



 

 

 

  

Zaterdag maar eens naar de waterweg , even proberen wat de vangsten daar waren, helaas gaven de 
vis, maar ook de krabben niet thuis, het aas kwam constant gewoon weer mee uit het water, zelfs een 

Grondel Viel niet te verleiden, Toch kreeg ik op ene gegeven ogenblik een flauw beetje, tijdens het 
ophalen kwam er in de verte al vis boven, huh leek wel dood geen enkele beweging zat er in, was 

toch een mooie Bot van 35 cm.  



 

Verder viel daar niets te vangen helaas, Dan maar een stukje verkassen, een ander stuk aan de 
Waterweg, Hier kwam ook meestal het aas nog aan de haken boven, echter regelmatig wel vergezeld 
van vis, een mooie trek van 2 Scharren bv.  

 

Ook de Wijting was nog aanwezig, Een mooie Wijting van ene cm of 30 had het aas gevonden, Omdat 
er heel weinig wind stond was het erg aangenaam aan de waterkant, savonds dus weer een lekker 
rode boei door het zonnetje. Dit soort dagen zouden er meer in ene jaar moeten zitten.. Misschien wel 
een leuke stek om volgend jaar eens een meeting te organiseren.  



 

En nog ene mooi trek van 3, 2 botten en een scharretje, lekker dagje Europoort weer.  

Johan#1207 

 

  

Vrijdagavond 1 mei gevist op de landtong tussen de strekkers na de maaslandkering. Naast de 
diverse botten grondels en behoorlijk wat zeebaarsjes ook deze grijze dorade nog gevangen. Volgens 

mij is dit voor de waterweg een vrij bijzondere vangst. Zelf had ik deze soort daar nog niet eerder 
gevangen.  

Erik#331 



 

Grijze Dorade 

 

Botje 



 

Grondel 18cm 

 

Waterweg 

 

  

Vrijdag Rijkswaterstaat JJ s Super dag Joop vuilniszak vol , zie foto LOL Joop had ook keuken dienst 
broodjes met HEMA worst plus soep , 3 uur verse koffie, super maat LOL  



De 2 Js 

 

 



 

 



 

 

 

  



 

 

  

Beste visvrienden, Zaterdagavond ons vierde clubwedstrijdje gevist in het smalle deel van de 
dintelhaven. De weersverwachting en vangstverwachting waren niet zo best, maar dat mocht de pret 

niet drukken. Het weer viel alleszins mee, behalve een straffe wind op de kop is het verder droog 
gebleven. De vangst viel niet zo mee. Vanaf de start bleek dat het sprokkelen zou worden. Ik heb 
vanaf de start geprobeerd een paar grondels te pakken te krijgen, het was nog laag en de meeste 

mensen begonnen beneden. Scherp vissen, met klein aas, dat wilde bij mij echter niet lukken, maar bij 
mijn buurman twee plaatsen verder lukte het wel. Na een uurtje kwam het water op en stapten de 

vissers naar boven. Ik heb van alles geprobeerd, verschillende onderlijnen, wat verder dichtbij, pieren, 
de zoute versie, zagertjes, niets mocht baten. Een half uur voor het eind heb ik de lijnen beaasd met 

een aantal flinke pieren en op goed geluk in het midden van het kanaal gegooid. Zonder illusie dat het 
nog wat zou worden, zag ik na 10 minuten de eerste serieuze beet. Na ophalen twee vissen, nou ja 

visjes, 11 com en 9 cm, en dat resulteert met de nieuwe regels in 12 cm vis. Dus toch nog van de 0 af. 
Toch was er nog wel een vissie gevangen, botjes, grondels, palingen. De winnaar had zelfs meer dan 
een meter vis. Nou ja, toch wel een leuke avond gehad, al sta ik nu liever op het strand, daar heb je 

meer kans op wat leven aan de haken.  

Met visgroet Ed#1137 

 

  

Afgelopen zondag naar de Zuidpier in Wijk aan zee gereden om daar te gaan "scharren". Vanaf 09:15 
uur tot 14:15 uur gevist, eerst alleen en toen met mijn zoon: de jongste, Brute Ben. Die kwam wat later 
vanwege een feestje. Vanaf het begin en om mij heen werd er bijzonder goed gevangen, vooral schar 
en af en toe werd er een behoorlijke gul gehaakt. Rond een uur of tien brak de zon door en ging de jas 

uit, want ik haalde de ene na de andere schar uit de mare. Soms drie of twee tegelijk, het was een 



feest. Later kwam Brute Ben erbij en die was ook nog goed voor een stuk of 20 maatse schar. Kortom, 
een geweldige dag met een buurman links van mij, die mij ook nog eens trakteerde op 7 mooie 

scharren want hij nam alleen vis mee boven de 30 cm. Aas: pieren en tappen, afhouders en zeer 
kleine haak, op 1700 Zuidpier. Tij: eb. Thuis telde ik 47 scharren en een paar mooie botten.  

Met visgroeten Frans en Brute Ben den Hartog, Schiedam. 

 

  

Beste visvrienden, Zondag 19 april ben ik weer eens naar Scheveningen getogen. Ik hoorde in de 
wandelgang dat de schar weer terug was. Lekker in het zonnetje een paar uurtjes vissen, dicht bij 

huis. Op het zuiderhoofd was het flink druk, de wandelgang praat was me vooruit gesneld. Op de helft 
van het havenhoofd plaatsgenomen, in de bocht. Er werd niet veel gevangen vertelde de buren, mijn 

directe buurman had al 1,5 uur niets. Met sneutjes van 25 cm, kraaltje erbij en haakje 8 F314 en 
gezouten piertjes de eerste inworp gedaan. En bij het klaarmaken van hengel twee met item onderlijn, 

stond nummer 1 al te klapperen. Geen schar helaas, maar grote botten kwamen boven. Na drie 
draaien was het bakje van de buren al vol, voer voor de fret geloof ik? Zelf neem ik geen bot mee naar 
huis, ik eet liever een scharretje. Ik ving wel een enkele schar, maar de botten waren veel sneller. Zo 
heb ik lekker een uur of twee staan vissen en nam de vloedstroom drastisch toe. 200 gram geankerd 

bleef niet meer liggen, en na het afdraaien van enkele onderlijnen ben ik gestopt. Toch voor het 
avondeten thuis en er even lekker uit geweest. Volgende week weer een wedstrijdje van de 

Eurovissers, in de dintel, weer botjes vangen denk ik?  

 



 

Met visgroet Ed#1137 

 

  

Na de leuke vangst op vrijdag 10-4 vandaag 18-4 weer naar de waterweg geweest het aas van het 
hengelhuis was weer prima . Ben naar de zelfde stek gereden maar daar stond al een visser ben toen 

naar links gegaan richting maassluis Om 10:30 stond ik gesteld en nu wachten op een aanbeet het 
was niet druk ondanks het mooie weer De dag verliep het zelfde tot aan het opkomen geen stootje 

maar toen het water op kwam was het raak Heb 5 gulletjes gevangen waar er weer 2 van zwemmen 
te klein 1 net 40cm en 2 van in de 50cm weer een leuke dag gehad met vis en zon  

 



 

Frans320 

 

  

Hoi hoi vrijdag 10-04-2015 in de waterweg wezen vissen eerst aas bij het hengelhuis gehaald en dat 
was weer super daar kon het dus niet aan liggen . Heb gekozen om langs de manege te rijden en aan 
het einde rechts. Het was rustig. Niemand. Geen goed teken maar gisteren is vandaag niet dacht ik. 

Om 13:30 stond ik gesteld, en nu maar wachten op die ene aanbeet, nog ff wachten, en nog ff 
wachten. Om half zes eerste beet, het voelde als een mooie vis maar helaas een losschieter. Wel had 

ik inmiddels al 5 krabben gevangen. Bahhhhh. Maar ben uiteindelijk tevreden naar huis gegaan om 
21:00 met, durf het bijna niet te zeggen, en dat in april, 9 maatse gulletjes. Het hele seizoen was het 

bagger, soms 1 en dan 3, en dan zo een afsluiter. Dus sorry ik doe mijn visspullen nog niet weg.  

Frans320 

 

  

Vandaag tweede paasdag de zuiderpier van Scheveningen bezocht. Om 7.30 stonden de hengels en 
nog geen 5 minuten later lag de eerste schar op de kant. De gehele dag staan vangen. Veel schar en 

af en toe een bot. Met een rooie kop en ongeveer 25 mooie scharren naar huis.  

Pierre den Hartog 

 



  

Zondag 5 April weer eens lekker wezen vissen op de waterweg. Prachtig weer en weinig vast gezeten 
de gul was ver te zoeken maar toch nog 6 botten weten te vangen. Even dicht bij de kant maar 

proberen met een steen als lood. En ja hoor een vreemde vis en een rivier donder pad. Wat deed die 
daar? Maar was ook een beste, nog een grote verspild ver weg. Dat was het weer,  

 

 



 

vr groet Leon 

  

 

 

  

Beste visvrienden, 

Zaterdag 28 maart 2015 was het zo ver, de derde Eurovissers wedstrijd op het strand van ?s-
Gravenzande. Om 9 uur naar Hengelhuis Maassluis gereden om het aas op te halen en na een 
praatje met Joke, Hans en hun zoon, ben ik naar de afgesproken plek vertrokken. De strandweg te ?s-
Gravenzande, ik had er nog niet eerder gevist. Tenminste niet bij deze strandopgang. Het weer was 
best aardig, ondanks de slechtere voorspelling, er werd regen en wind verwacht. De zee lag er echter 
als een spiegel bij, wat bij mij de onderlijnkeuze op een Portugese onderlijn deed vallen. Een 



bijzondere Portugese onderlijn, want deze had ik eerder gekregen van een visser toen ik bij de Penn 
Korps Competitie als controleur (vis meter) mocht optreden. Een onderlijn van 5 meter lang, met alle 
haken achter het lood in plaats van erboven. De verwachtingen waren hoog gespannen, maar die 
verwachtingen bleken niet uit te komen. Er werd slecht gevangen, we waren om 11 uur begonnen en 
al vrij snel was het afgelopen met zachtjes regenen. Het kwam gewoon met bakken uit de lucht. De 
wind begon ook wat aan te trekken. Er werd een sporadisch visje gevangen, wel een bijzondere 
vangst verder op in het parcours, een vroege zeebaars van 49 centimeter. Ik kon de vis niet aan de 
schubben komen en tot overmaat van ramp gooide ik de Portugese onderlijn af, omdat de beugel van 
mijn molen dichtsloeg tijdens het uitwerpen. Na een beetje rommelen met verschillende onderlijnen, ik 
ving nog steeds geen vis, liep het water met de ebstroom een flink eind terug. Op een gegeven 
moment vond ik mijn Portugese onderlijn weer, met 2 botjes eraan. Tja, en die tellen dan natuurlijk 
niet. Dat gaf wel weer hoop voor het laatste uurtje vissen, snel de Portugese onderlijn in orde gemaakt 
en be-aast, en ingeworpen. Daarna mocht ik met deze onderlijn toch nog 2 botjes vangen en deed ik 
het in de competitie helemaal niet slecht. Het laatste uur was geen pretje op het stand, de wind nam 
toe tot stormachtig en de meeste vissers ruimden voortijdig op. De volgende keer in de Dintelhaven, 
weer een compleet andere visserij.  

Met visgroet, Ed#1137 

 

  

Hier weer eens een vangst bericht uit Zoetermeer. Gisteren 24 maart weer wezen vissen op onze 
vaste plek in Hoek van Holland. Pieren en zagers opgehaald bij Avicentra te Monster prima kwaliteit 
zoals gewoonlijk. H.W. c.a. 17.30 hr. Op de stek om 13.30 en gevist met 4 hengels. Tot H.W. matige 
vangst wel een grote Bot en wat kleine scharretjes. Na 18 hr. kwam het op gang en hebben we een 
mooi maaltje Schar bijeen gevangen en nog een ondermaatse wijting. 20.30 hr ingepakt. Al met al een 
heerlijke dag gehad met droog weer en een zwakke Z.W. wind. Wel een sterke stroming, veel 
aanbeten met vangst van de talrijke aanwezige Krabben.  

Groeten en tot horens Ruud en Ad  

 

  

Beste Visvrienden, 

Na twee maanden visloos te zijn geweest, zijn vrouwlief en ik zaterdag 21 maart naar Noordwijk 
getogen, om bij de Penn Korps Competitie te gaan kijken. Er stonden daar rond de 150 man (en 
vrouw) te vissen om de eerste van 5 wedstrijden te vissen. Het weer was vergeleken met de dagen 
ervoor niet erg lekker. Windkracht 5/6, een graad of 6 en een regenbuitje om het af te maken. 
Aangezien wij beiden geen vispak hadden aangetrokken, was het al vrij snel hevig koud. We hebben 
een stukje langs de waterlijn gelopen en een praatje met bekenden gemaakt. We troffen aardig wat 
Eurovissers, die niet allemaal even gelukkig waren met de vangst. Wat er wel gevangen werd, waren 
wat botjes, tarbotjes etc. Jammer dat het weer omgeslagen was, de dagen ervoor waren de vangsten 
beter. Toch een mooie wedstrijd die PKC, de sfeer was goed, dat viel zeker op.  

  



Zondag hield ik het niet meer en met een flinke visdrang ben ik naar het Zuider havenhoofd van 
Scheveningen getogen. Het weer was veel beter, droog, minder wind en een lekker zonnetje. Met 
gezouten pieren en platvisonderlijntjes geprobeerd een visje te scoren. Nou, dat was voor mij nog niet 
makkelijk. Het water was nog vies bruin en bij opkomend water liep er zoveel stroming aan de 
buitenkant, dat 200 gram geankerd nog weg liep. Toch werd er wel een visje gevangen, gulletjes, 
wijting, scharren en botjes. Na wat gepiel kon ik ook een paar scharren bemachtigen en was de 
middag toch geslaagd. Met een verbrand hoofd van het zonnetje, later op de bank, nagenoten van de 
vissessie. Zaterdag 28 maart weer een clubwedstrijdje van de Eurovissers, ook heel gezellig, aan het 
strand van ?s-Gravenzande.  

Met visgroet, Ed#1137  

 

  

woensdag 18 maart wezen vissen europoort van laag tot over 2 uur hoog gevist met gezouten pieren 
goed gevangen zelfs een tong nog nooit zo vroeg een tong in het jaar gevangen  

 

 

groeten gerrit 



 

  

Afgelopen Vrijdagavond ( 13-3 ) op de Maasvlakte wezen vissen met m'n Vismaat en totaal met 4 
Hengels gevist met als eindresultaat totaal 5 Wijtingen welke geen van alle aan de Maat waren dus 
die zwemmen weer. Direct naast de Euromax terminal gestaan en rest mij nog te vermelden dat het 
plateau en het strand daarvan links totaal afgesloten was ivm bouw bedrijven...denk ik , alles was 
namelijk afgesloten met hekwerk m.a.w. weer een visplek minder.  

Visgroeten vanuit Vlaardingen , Hans Lemmens  

 

  

Hier weer een berichtje vanuit Apeldoorn. Afgelopen zondag 8-3-15 naar het Europoort gebied 
gereden. Eerst zeepieren bij Hans en Joke in Maasluis gehaald en toen door voor een 'rondreisje' 
door het Europoort/Maasvlakte gebied (het was pas eind vd middag hoogwater dus we hadden even 
de tijd). Voor ons al een tijdje geleden dat we het gebied daar in zijn geweest dus maar eens even 
kijken hoe het geworden is. Bij de Yangtzehaven (links van de kade met de binnenvaartschepen, op 
de 'dijk' ) zaten een 3tal vissers maar ze waren pas net begonnen dus konden nog niets melden. 
Doorgereden naar de papagaaibek, hier was het aardig druk, 8 tot 10 vissers (vandaar ook dat wij 
daar niet meer komen, de afstand is voor ons veel te groot (200km +) met het risico dat er geen plaats 
meer is, dat was vroeger wel anders......). Sommigen zaten er al uren maar er was maar 1 steenbolkje 
gevangen! Op de terugweg wilden we nog even kijken achter het brandoefenterrein 
(Mississippihaven? Waren we nog niet geweest, zoals jullie in mijn berichtjes kunnen lezen zitten we 
vaak schuin tegenover deze stek aan het Beerkanaal) maar we hebben het toch maar niet gegokt om 
halverwege door het (erg) mulle zand te rijden. Het viel ons wel een beetje tegen hoeveel visplekken 
er nog zijn in het 'nieuwe' gebied. Ook horen we niet van die geweldige berichten over het nwe strand. 
Uiteindelijk zijn we aan de Waterweg gaan zitten (wind achter) 200mtr voor de keering. 1e worp om 
12.35u. hoorgwater 16.35u en gevist tot 18.45u. Wind Z/ZW 4/5, zonnig +/- 10graden. Ook hier viel de 
vangst erg tegen: mijn zwager had een bot en een gul (+/- 46cm) en ik 1 zeer grote bot en 4 
onderlijnen verspeeld (waarvan 1 met een gul). Al met al toch een heerlijk dagje 'uit' geweest met veel 
kilometers (+/- 460km!, je moet er wat voor over hebben........).  

Gr. Rik (en Hans) 

 

  

Zondag 8 maart Gevist van 14.00 uur tot 19.30 uur. Locatie Callandkanaal. Over de vangsten kan ik 
kort zijn 15 visjes waarvan 1 maatse wijting, een meun en een maatse schar. Voor de aanvang van de 
vissessie overal even wezen kijken, tot aan de PPB aan toe. Vangsten waren overal matig tot zeer 
slecht.  

Martin #256 



 

  

Hallo medevissers, 

Vandaag , zaterdag 07-03 , weer eens richting de Europoort gereden om te proberen wat visjes uit het 
water te trekken . Om 15.00 uur begonnen en tot 18.45 uur gevist aan het Beerkanaal . De vangst viel 
wat tegen , 2 zeebaarsjes van 20 a 25cm , 4 wijtingen , 2 scharren en 1 volgevreten meun . Allen 
zwemmen weer in het Beerkanaal . Het was in ieder geval lekker visweer .  

Brian 

 

  

zaterdag 7 maart met Julién gaan vissen op het strand van Zoutelande resultaat niet geweldig 6 maal 
bot en 1 schar maats.  

 



 

 

 



 

 

Robert en Julién 

 

  

Zondag 1-3-2015 gevist met 2 hengels eerst ter hoogte van MOT daarna in de waterweg ter hoogte 
van waterkering geen mens ( vissers dan ) te bekennen. Niets gevangen geen tik op de hengels zelfs. 
Ik wacht op de zomervis.  

Groet C&S 



 

 

 

 

  

Hierbij weer eens een berichtje vanuit Apeldoorn. Afgelopen zondag 15-2-2015 naar het Beerkanaal 
wezen vissen. Hoogwater 11.35u, Oost/Noordoost 5 afnemend 2/3, vol op zon en +/-7gr. Eerst aas 
(zeepieren) bij Hans en Joke in Maasluis gehaald. 1e worp om 9.36u. Tot HW redelijk beet en vis(jes), 
om 12.00u had ik er 6 (ver) en mijn zwager 1 (iets dichterbij), daarna heeft hij er nog 2 bijgevangen en 
heb ik geen beet meer gezien. Dichtbij, ver weg, links, rechts, maakte niet uit. Gevist tot 15.45u. Er 
stond de 1e uurtjes ook iemand vlak bij de bocht met het Hartelkanaal maar die hebben we niets zien 
vangen. Vangst voor ons: totaal 9 wijting waarvan een 4 tal redelijke (net wel, net niet de maat, ze 
waren gemiddeld weer iets groter dan een paar weken terug, toen hadden we echter ook wat 
steenbolkjes en schar). Meteen ook maar weer de rommel van medevissers in de AANWEZIGE 
prullenbak gegooid. Ondanks de magere vangst weer een paar heerlijke uurtjes gehad. Na afloop zijn 
we nog even naar het 1e deel van het Beerkanaal gereden (andere kant van de pilothaven richting 
Calandkanaal/Waterweg) om te kijken of het daar nog iets geweest was: er zat helemaal niemand? 
Ook in de Dintelhaven niemand dus maar naar huis gereden.  

Groetjes, Rik (en Hans)  

 

  

Vandaag, (12-2-2015 ontvangen, datum volgens mail: 31-10-2012. Red.) naar het Calandkanaal 
geweest.Een mooie dag, dus op naar de landtong. Drie honderd meter voorbij de keering bij de 
windmolens gaan zitten. Na een half uurtje een ferme tik op de top, zeebaars, een mooie. De wind 
was echter hard, vol op de neus. Dus besloten een ander plekje te gaan zoeken. Ik had een tip 
gekregen van de hengelsportzaak Eagle, dus hup zaakje ingepakt. Op weg naar de stek kwam ik nog 
jaap tegen lid van de eurovissers, hij zat in de NW te vissen maar had nog niets. Aangekomen op de 
stek was het raak, veel wijting, jammer dat de meeste vissen ondermaats waren. Die zwemmen weer 



bij hun moeder. Enkele grote weten te strikken. 5 maatse wijting en een zeebaars, niet gek, wel veel 
kleine vis. Opkomend tij was het beste vandaag.  

Johan. 

 

  

Zaterdag eens op uitgetrokken richting maasvlakte , eerst een kleine 3 uur gevist aan het beerkanaal . 
Met twee man slechts 1 hele wijting gevangen , gevist met 4 hengels met wapperlijn en korte lijn , 
maakte niets uit verder stond nog een visser maar die hield het maar een uurtje uit . Dan maar naar 
het callandkanaal gereden om daar een paar visjes te vangen . dit ging iets beter maar niet veel 
slechts 5 wijting 1 schar en een meun bijgevangen . gevist met tap en mesheft . Volgende keer hopen 
op betere vangsten  

Roger en Rudy. 

 

  

Zaterdag 07-02 . wezen vissen op het Calandkanaal bij de kering . Vangst viel tegen vandaag , 3 uur 
gevist met 2 hengels , slechts 4 scharren , 2 wijtingen en een meuntje . Gevist met pieren en verse 
mesheften , met dank aan hans en Joke van Hengelhuis Maassluis .  

Brian 

 

 

  



 

 

  

vandaag 31-01 wezen vissen in het beerkanaal van 10.30 tot 14.30 .Eerste draai 3 wijtingen , 2e 
hengel er bij gezet weer 3 wijtingen .Daarna nam het iets af soms 1 of 2. Totaal 18 
wijtingen,1steenbolkje en 1spiering.  

Visgroeten Kees. 

 

  

Goede dag. Hier een berichtje van visser uit Breda. Ik ben op de maasvlakte geweest van de week, 
savonds, en goed gevangen. Ik had 3 gulletjes van 55 tot 97 cm. Geen foto, want die was ik vergeten. 
Dat vond ik rot, kon mijn eigen wel wat doen. Vang ik wat moois en dan geen foto toestel, kan niet, en 
wat wijting 15 stuks. Nou tot de volgende keer.  

groeten breda 

 

  

Na anderhalve maand niet gevist te kunnen hebben eindelijk afgelopen zondag 25/1/2015 weer eens 
gaan vissen. Om 16:00 uur gestart in Maassluis, hoog water om 19:00 uur. De toppen van de hengels 
bleven ernstig stil en de haken bleven vol. Om 18:00 uur nog steeds geen enkele aanbeet gehad. 
Naast mij stonden nog een viertal andere vissers die ook niets vingen. Hierop verkast naar 
Vlaardingen. Ook hier hetzelfde verhaal. Om 20:00 besloten ermee te stoppen. Ondanks niets 
gevangen te hebben toch een mooie avond gehad.  



Gr Remco#1370 

 

  

Op 22 jan. met vismaat Ad gevist aan de pier bij HvH. Eerst mooie peren en zagers opgehaald bij 
Avifauna te Monster. Begonnen c.a. 2 uur voor HW. Ad begon gelijk met eerste inworp 2 kleine 
gulletjes. Ik met twee vastlopers en verspeelde onderlijnen. Ietsje verkast en dat ging beter tot 3 uur 
na HW gebleven en regelmatig gevangen T.w. Wijting, Steenbolk, Schar en een Zeebaarsje. Alleen de 
Schar was maatvis en zo een leuk maaltje voor twee personen mee kunnen nemen. Als bijvangst heb 
ik nog een behoorlijke puitaal kunnen noteren, Bijzondere vangst was een wijting van c.a 20 cm met 
een rivierprik ( opgezocht ) aan zijn lijf van c.a. 15 cm. uiteraard de vis bevrijd. Al met al weer een 
heerlijke dag gehad.  

Gr. Ruud & Ad uit Zoetermeer 

 

  

hallo vandaag zaterdag 24-01-2015 samen met mijn broer weer wezen vissen in het callandkanaal net 
na de keering van 15.00 uur tot 18.30 we hadden op komend tij en het stroomde goed helaas viel het 
aantal vis wat mee mocht erg tegen drie van de 16 visjes waren groot genoeg we hadden 2x schar 1 
groot genoeg om mee te mogen 1x steenbolkje 2x meun en 11x wijting waarvan er twee groot genoeg 
waren om mee te mogen maar verder een leuke dag geweest aan de waterkant ......  

groeten hans 

 

  

Vrijdag, 23 jan. weer eens wezen vissen in de Oude Maas,van 16.20 tot 19.15 uur 3 Botten gevangen. 
Eentje van 23 cm, 25 cm en 34 cm niet echt een fantastische vangst helaas.Ik heb gevist met pieren 
en zagertjes aan 2-haaks onderlijnen haakmaat 2.  

Groeten,Paul. 

 

  

Dinsdag 20 Januari wezen vissen in de calandkanaal met Hans #514, het was lekker weer, weinig 
wind en een zonnetje. De vangsten samen waren 5 wijtingkjes , 2 steenbolkjes, 2 scharren en 1 
minigulletje. Was echt niet wild maar wel lekker buiten geweest. Op naar betere vangsten��.  



Carlo #436 

 

  

Zondag 12-01-2015 . Ondanks de stevige wind toch richting de Europoort gegaan voor de eerste 
vissessie van 2015 . Door de wind vandaag gekozen voor de Papegaaiebek . Bij aankomst slechts 
een enkele visser aanwezig . Slechts een paar uurtjes gevist , 1,5 uur voor hoog tot 1 uur na hoog . 
Vangsten vandaag : 2 mooie scharren , 1 gul , 6 wijtingen en een steenbolk . Met dank aan Hans en 
Joke ( Hengelhuis Maassluis ) voor de mooie pieren .  

Brian 

 

  

Vrijdag 02-01-2015 Met puik aas van Rinus van de Eagle op weg naar de Yangtseehaven. Dit keer 
met schoonzoon Said. Het was tamelijk druk. Niet gek want het is een prima stek en lekker met de 
wind in de rug. We hebben van alles gevangen, vaak erg klein. Zeebaarsjes, bolkjes, wijtinkjes, maar 
toch ook wel mooie schar. Kortom, het was een prachtige dag met uren zon. Met 8 maatse scharren 
en twee maatse wijtingen weer tevreden naar huis. Een ieder nog de beste wensen voor 2015.  

Pierre den Hartog 

 


