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Maandprijs december 2016 
 
De maandprijs gaat deze keer naar Andres. 
Andres, om je prijsje te claimen kun je contact opnemen per mail met onze secretaris  
 
Dit is overigens de laatste maandprijs, In 2017 zullen we het anders aanpakken en 
waarschijnlijk een tegoedbon van 25 euro  uitgeven, per kwartaal voor het mooiste, grappigste 
of beste vangstverslag  
 
Namens de Eurovissers, Ed van der Ham 
 

 

 
 
 

Hallo Medevissers, 
 
 
Vanmiddag (28-12) met mijn zoon Lars(12) en zijn vriend Daan(13) naar het strand van Hoek 
van Holland. 
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Daan wilde ook wel eens op het strand vissen, In het zoete vissen de mannen geregeld samen, 
omdat hij van Lars had gehoord dat dat ook erg leuk is. 
Ik had besloten om zelf geen hengel mee te nemen omdat ik verwachte dat ik meer met de 
mannen bezig zou zijn, en dat was zeker het geval daar de golven nog vrij hoog waren en de 
branding dus ook goed aanwezig was en ik dus de meeste keren ingegooid heb. 
Rond kwart over twee waren we op het strand, na een paar keer inhalen met niks, zagen we op 
de hengel van Daan dat er wat beweging in zat ( en dat was niet van de golven). 
Er zat een leuk zeebaarsje (23 cm)aan (Daan was super blij). Daar stond ik dus voor joker, 
had namelijk net in de auto vertelt dat we waarschijnlijk wat Wijting(kjes) zouden vangen 
maar zeker geen baars  
Nou de Baars was er dus wel maar de Wijting niet.  
Later ving Daan nog een Baarsje (21 cm)  
Vlak voor de laatste keer ophalen kreeg Lars ook nog een paar mooie tikjes en ving hij ook 
nog een Baars(30 cm) 
Om kwart voor vijf gingen we opruimen(er waren hier en daar al wat koude tenen). 
Toen we Daan thuis brachten zei hij bij het verlaten van de auto , als ik de volgende keer nog 
een keer mee mag wil ik dat wel graag.  
Dus weer iemand met het zeevisvirus besmet ( en daar doe je het toch voor). 
 
 
Groeten Andres  
 



 

 



  

 
 
 

 
 
 

 Beste visvrienden, 
 
Een wat verlaat vangstbericht dit keer. 
Druk, druk, druk op het werk. Jaarafsluiting in mijn ziekenhuis en veel acute zaken in de zorg, 
zodat het ziekenhuis flink vol ligt. 
Dat zorgt ervoor dat alle medewerkers in het ziekenhuis hun handen vol hebben om de 
patiëntenzorg zo goed mogelijk te faciliteren, maar dat geeft dan ook weer een voldaan 
gevoel. 
 
Vorige week zaterdag de laatste wedstrijd van de Penn Korps Competitie gevist met de Happy 
H**kers. 
De eindklassering deed voor de teams van de Happy H**kers, allen lid van de Eurovissers 
niet ter zake. 
We zouden in de onderste regionen eindigen dat was al wel duidelijk. 
HH1 was compleet, HH2 niet, we zouden met 4 man meevissen dit keer. 
Echter in de dagen ervoor bleek John geveld door de griep en Tom zijn vader bleek 
opgenomen in het ziekenhuis. 



In de dag voorafgaand van de wedstrijd bleek John nog niet opgeknapt en Tom zijn vader, 
ook al lang lid van de Eurovissers, bleek ons helaas ontvallen te zijn. 
 
Ik had me dus ingesteld op een laatste wedstrijd met 1 of 2 man aan het strand. 
Niets bleek minder waar, John en Tom waren op de bewuste zaterdag ochtend toch van de 
partij 
John kwam toch vissen, al was het eigenlijk niet verantwoord, hij was nog zo ziek als een 
hond. 
Tom kwam ook, zijn vader Harrie had niet anders gewild was zijn stelling. 
 
Dus het werd een bijna emotioneel samenzijn en we hebben er et beste van gemaakt. 
En de wedstrijd, voor ons was dit bijna bijzaak. Met dit gezelschap wil ik altijd wel vissen, 
voor 2017 gaan we ons verbeteren dat is een ding wat zeker is. 
 
Team De Watergeus werd eerste dit jaar en mag zich meteen Nederlands Kampioen 
Kustvissen 2016 noemen. 
Gefeliciteerd mannen, ook de organisatie verdiende een pluim. 
het was een mooi jaar PKC. 
Voor de details zie; www.korpsvissen.nl 
 
Met visgroet Ed#1137 
 
 

 

 
 

 Eindelijk na maanden weer een keer vissen met me maat Marco  
Eerst een keuze voor het aas rinus eagle hengelsport eerst een bak koffie  
Hup naar de stek rijden Antarctica weg  
Hengels op tuigen daar komt de politie je mag er niet staan met je auto  
Er kan volgens hun geen auto langs.  
He he aas erop en in gooien  gelijk klappen op me hengel  
Vangst wijting en schar. 
Effe later komt me broer zijn hengels stonden al klaar  
Effe praten van weer een klap op de hengel zeebaars van 50 cm  
Daarna nog meerdere klappen op de hengel dat waren in doorsnee ondermaats visjes  
Uiteindelijk nog 10 maatse scharen en 15 wijting  kunnen vangen  
De zeebaars werd gevangen met afhouders gek was wel dat alleen ver worpen vangsten gaf. 
Weet hebben alleen met pieren gevist  
Politie is trouwens niet meer langs geweest   
Het was na een lange tijd weer een super dag  
 
Winston Ravestein 

 

 
 

** 2e Kerstdag geopend** 
 
Na 2 dagen..........  staan wij van Hengelsport Wesdijk op 2e Kerstdag  vanaf 9 uur voor je 
klaar, met vers aas en een lekker bakkie. 

http://eurovissers.mijnhengelsportvereniging.nl/wedstrijden-en-evenementen/penn-korps-competitie-pkc.html


 
Kijk voor extra Eindejaars aanbiedingen eens in de webshop:  
 
http://www.wesdijk.nl/hengelsport/ 
 
Iedereen ontzettend goede dagen toegewenst, 
 
Team Wesdijk  

 

 
 

Wegens fille op de A4 heb ik 3 uurtjes gevist voor de kering op de waterweg. Maar ik zat 
alleen maar vast,3 lijnen verspeeld tussen de stenen en 1 keer het diepe gehaald daar ving ik 
een kleine wijting. Niet veel dus nog even naar de calland gereden naar de kering zeekant. 
Dus daar veel kleine vis maar ineens 5 scharen binnen, toch nog leuk natuurlijk verse pieren 
en dit keer spring levende mesheften vandaar de schar denk ik.  van wesdijk afz  Leon 
Borremans 
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Na 4 meter Bot, eindelijk panvis! 
Eigenlijk heb ik dat elk jaar wel. Volop vissen in zomer en nazomer en dan vanaf November 
even helemaal geen zin. Een beetje mooi weer visser ben ik wel, maar ook de drukte op de 
zaak maakt dat de visloze weken soms voorbij vliegen. 
Op advies van Pim vertrok ik vorige week vrijdag richting Noordwijk. Hij had geen woord 
gelogen, een prachtig strand. Mooie branding, niet al te koud en slechts een klein buitje. 
Heerlijk met m’n kop in de wind weer eens even uitwaaien. Helaas was de vangst niet wat ik 
gehoopt had. Mijn kleine vent is gek op vis, dus papa had beloofd weer eens wat mee te 
nemen. Qua centimeters hadden we een week vis kunnen eten, maar erg lekker zijn ze niet. 
Zeker 12 platen van Botten, tot aan 45 cm toe. En nog twee mini Baarsjes. De Botten kwamen 
met name op de lijn met rode afhouders en flinke Pieren, de kant op. Trouwens nooit 
verwacht dat het zo hard zou stromen daar. 
Na een heerlijke middag helaas zonder vis naar huis! 
Op naar beter: 
Na die ietwat teleurstellende dag, vandaag, zondag nog maar eens geweest. Ditmaal naar de 
Papagaaienbek met de wind lekker schuin in de rug. Net voor hoog water kwam ik aan, 
terwijl er reeds twee mede vissers stonden. Soms echt heerlijk om gewoon lekker vanuit je 
auto te vissen. Geen gedoe met zand en verplaatsen van je spullen, maar gewoon lekker 
relaxed. De eerste hengel met gevlochten lijn en rode afhouders, beaasd met Pieren, Tappen 
en Zagers. Zo ver mogelijk en op naar de tweede stok. Maar dat moest nog even wachten. 
Binnen 2 minuten stond de top voorzichtig te tikken. Nog maar even laten liggen dacht ik. 
Toen nog een paar keer, dus dan maar draaien. 2 ondermaatse Wijtingen kwamen binnen 
gesurfd. Visjes weer terug en nu iets verder. Zodra de lijn strak kwam, begon de top te tikken. 



Ik was bezig met de tweede hengel en liet het even op z’n beloop. De nylon hengel met 
wapperlijnen en grote haak opgetuigd en iets korter bij, net achter de rand. Snel de ander 
opgepakt en draaien, niets! Hm vreemd, dat waren toch echt mooie beten. Dit nog tweemaal 
zo en toen geschakeld naar kleinere haken. Dit leverde al snel meer vis op. Combinaties van 
Schar en Wijting. Heuul veul Wijting. Allemaal op dezelfde dag geboren denk ik, tsjonge 
jonguh. 
Na een uur of vier vond ik het welletjes en pakte op de laatste draai gelukkig Schar nummer 7. 
Precies genoeg voor twee volwassenen en een kleine vent. Het aantal Wijtingen was werkelijk 
niet te tellen. Ik schat zeker 40, waarvan een deel vogelvoer werd, helaas. 
Helaas nog wel drie lijnen verspild, maargoed. Dat hoort er een beetje bij daar.  De Schar 
kwam met name op de bekende rode afhouders, verzwaard door schuifloodjes, haak 4 en 
6, http://www.wesdijk.nl/hengelsport/494-wespro 
tijdens de twee uur na hoog. En de laatste dan een uur voor laag. De Wijting is kleurendoof en 
uitgehongerd. Die hapte naar alles, helaas! Wit, rood, geel, oranje, wappers……Zagers, 
Pieren, Tappen…alleen de mesheft bleven ze af. 
Heerlijk bijgekomen en de vis smaakte prima……..en naar meer! 
Groet Willem Hengelsport Wesdijk 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

Veel heel veel wijting op de waterweg bij het museum want mijn man tegen Jan op mijn plek 
veel schar gevangen hij was al om  zes uur in de ochtend begonnen maar ik heb heel de dag 
alleen maar wijting en steen wolk gevangen uiteindelijk stond de teller op 68 stuks waarvan 



acht steenwol natuurlijk heel mooi aas Van Wesdijk. 
 
Leon Borremans 

 

 

 

 
 

Beste visvrienden, 
 
Op zondag 4 december 2016 vond de ontknoping plaats van de wedstrijd competitie van de 
Eurovissers. 
In de Dintelhaven smal, we konden niet in het brede gedeelte terecht dit keer. 
We hebben gevist van 8-12 uur, afgaand water en heel koud!!!!! 
 
De ontknoping was op voorhand best spannend te noemen, John en Henk stonden heel dicht 
bij elkaar op de ranglijst en Marcel en Ed stonden daar ook niet ver van af. 
De wedstrijd zelf was het dan eigenlijk weer niet, achteraf gezien. 
Dat kwam omdat Henk en Marcel een goede wedstrijd visten en John en Ed een stuk minder. 
Dat resulteerde voor de einduitslag op een mooie 1 voor de hele competitie voor Henk. 
John op een mooie tweede plek en Marcel op een derde plek. Gefeliciteerd mannen. 
Volgend jaar vissen er weer een paar klasbakken extra in de competitie mee, dus dat wordt 
weer een mooie competitie. 



 
Voor deze wedstrijd won Mark Huijps de kanjerpot en de derde plaats, Marcel Adriaans werd 
tweede en Ruud van Noord eerste. 
Gefeliciteerd mannen, goed gevist onder de toch wel barre omstandigheden. 
 
De volledige uitslag en statistieken kun je vinden onder de tab wedstrijden op deze site. 
 
Met visgroet Ed van der Ham 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

November 2016 

 
 

 Maandprijs november 2016, 
 
Beste mensen, de maandprijs van november 2016 gaat naar Leb (Leo). 
Leo je kunt je prijsje claimen door een mail te sturen naar onze secretaris. 
 
Namens de Eurovissers, Ed van der Ham 

 

 
 

Beste visvrienden, 
 
Vandaag 26-11 heb ik mijn oude stekje weer eens opgezocht. 
Vanaf mijn jeugd heb ik hier al gevist, met het fietsje vanuit Voorburg naar Scheveningen. 
Inmiddels woon ik in Zoetermeer en maak ik het mezelf wat makkelijker en vervoer mezelf 
met de auto. 
 
Maar goed, vandaag moest het gebeuren en hoopte ik dat de schar interesse had in mijn 
piertjes. 
Het was om 13.15 hoog water en ik hoopte een stukje opkomend en afgaand water mee te 
nemen. 
Dus om 12 uur aan de waterkant, Zuider havenhoofd om precies te zijn. 
Ik startte met onderlijntjes met lange sneuen op afstand, maar die deden het niet geweldig op 
een plaag van ondermaatse wijtingen na dan. 
Gewisseld naar verzwaarde onderlijn en een toverstok onderlijn, je weet wel die gekleurde 
afhouders. 
Dat was de oplossing voor vandaag en de doubletten en enkele tripletten scharren kwamen de 
kant op. 
Even zo snel als ik in de vis kwam, was de vis ook weer weg, of wilde niet meer bijten om 15 
uur. 
Nog een laatste keertje ingegooid en opgeruimd. 
 
Het resultaat, een zonovergoten, maar wel koude dag en 25-30 scharren mee voor de pan. 
Je kunt het slechter treffen toch? 
 
Met visgroet Ed#1137 
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Afgelopen maandag 14 november een paar uur in de ochtend wezen vissen.  In een van onze 
Rotterdamse havens. 
De sessie begon met wat mist, wat natuurlijk een prachtig plaatje is. 
Op zo’n 30 meter afstand zaten er vissers. Af en toe zag ik ze zitten. 
In 4 uurtjes tijd heb ik toch 7 wijting en 1 bot gevangen. 
 
Op woensdag  was er in de ochtend regen voorspeld dus  dat werd een middag- en 
avondsessie.  
Na de reelhengel ingegooid te hebben gelijk een mooie rammel erop, 2 grote wijting.  
Hierna nog een aantal mooie aanbeten gehad gespreid over de dag. 
Toen de avond viel kwamen er meer aanbeten. Waaronder een hele mooie november tong. 
In totaal heb ik op de hengel met een reel 10 wijtingen en 1 tong gevangen. En op de hengel 
met een molen 5 wijtingen . 
 
Met vriendelijke groet, 



 
Visgek Wesley 

  

 
 
 

 
 

Dinsdag midd avond 22-11 , hw tot uur na hoog waterweg bij het museum kering.  
Veul wijting 40 stuks waarvan 10 boven de 30 en 1 van 40 nog een zeebaars verspild aan de 
kant en 3 ervaren vissers naast mij 53 wijting 1 mooie schar en 2 botten 1 gul , 
maar die kwam nie binnen, al om al lekker in de stroming gevist met 150 gr de ene een jo jo 
de ander afhouders . 
 
Leb 
 
 

  

 
 



 
 
 

 Beste Visvrienden, 
 
Op zaterdagavond 5 november visten we onze november viswedstrijd. 
Op het strand van Hoek van Holland, van 19-23 uur, afgaand water. 
Het weer was niet bestendig, maar de weersvoorspelling ook niet. 
De voorspelling varieerde van windkracht 4 tot 7 op de verschillende sites, op het strand 
maakt dat wel een verschil kan ik uit eigen ervaring vertellen. 
We begonnen droog, de wind nam toe en het ging behoorlijk regenen, het werd weer droog en 
de wind nam weer wat af. 
Dus aan het eind van de wedstrijd mochten we niet klagen. 
 
Dat het potje zelf, er werd een leuk visje gevangen, met uitschieters voor Martin van der Drift 
en Mark Huijps. 
Dat is geen loterij trouwens, die mannen kunnen gewoon goed vissen. 
Ook Henk Verlinde en John de Vries visten goed mee, dat was voor beiden nodig om in 
competitie te blijven voor een mogelijke eindoverwinning. 
 
De eindstand voor dit potje; Martin van der Drift op 1, Mark Huijps op 2, John de Vries op 3. 
Ook de kanjerpot ging naar John met een zeebaars van 40 cm. 
 
Voor de uitslagen in detail, zie de tab wedstrijden. 
 
Met visgroet Ed#1137 
 
 
 
 



 

 



 

 

Oktober 2016 

 
 

 Beste visvrienden, 
 
Het maandprijsje voor de maand oktober gaat naar Robert. 
Onder het mom de jeugd heeft de toekomst met een mooie foto van de zoon van Robert en 
een zeebaars. 
Robert, je kunt je prijsje claimen door een berichtje te sturen naar onze secretaris. 
 
Namens de Eurovissers Ed van der Ham 

 
 

 
 

Zaterdag 29 oktober , de Titanenwedstrijd van de Eurovissers aan het Hartelkanaal. 
Echt schitterende omstandigheden , heerlijke temperatuur en zo goed als geen wind, nu alleen 
nog zien of de vis wilde bijten. 
Vanaf het startsein op 13.00 uur kwam er vrijwel direct vis op de kant , geen grote aantallen 
maar het merendeel wel grote botten tot wel 40cm ! toe en zelfs een van 43cm gevangen 
door Cor Doeven welke ook nog een houting wist te vangen van 35cm. 
In het laatste uur kwam er ook nog een zeebaars van 57cm op de kant , gevangen door Corne 
Van de Kar en goed voor de titel Titaan van de Eurovissers. ( Wie de grootste vis vangt wint 
). 
Was weer een gezellige visserij met vis voor alle deelnemers en dat is ook veel waard. 
 
Herman Wildenberg # 1306  
 
 

  

 
 

 
 
 

 Vanavond 28-10-2016 wezen vissen in de havens van Rotterdam, verschillende stekken 
aangedaan. 
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De vissoort, het target, was weer zeebaars en het was eigenlijk de hele avond laag. 
Met de dobber en een zagertje. 
Kort gezegd, ik heb nog nooit zoveel baars gevangen op 1 avond. 
Wel bijna allemaal onder de maat, van 30 tot 40 cm. 
1 echte maatse en 1 hele mooie verspeeld. 
Ik zat heel dik in de dubbele cijfers, ik denk wel ergens in de 20 stuks, ben de tel kwijt 
geraakt. 
Prachtig zo een avond, en ik weet het zeker, morgen is het weer anders, zijn het weer andere 
stekken en is het weer zoeken. 
Maar ja, dat maakt het vissen zo leuk en spannend. 
Alles zwemt weer, voor een volgende keer. 
 
Met visgroet Ed#1137 
 
 

 

 
 
 

Beste visvrienden, 
 
Zondag 23 oktober visten we een clubwedstrijd in gezamenlijkheid met de visvereniging van 
Ter Heijde. 
Een leuke wedstrijd op het strand met ongeveer 60 deelnemers totaal. 
De gewone telling van de Eurovissers was ook bij deze wedstrijd van toepassing. 
Die staat inmiddels vermeld op de site onder de tab wedstrijden. 
 
We verzamelden in het clubhuis van Ter Heijde en dat is best wel luxe, zo net achter de 
duinen. 
Tevens werden we naar de zandmotor gebracht door twee trekkers met platte karren, dus erg 
ver lopen was niet van toepassing vandaag. 
De wedstrijd vond plaats van 09 tot 13 uur, echter een trekker had er vanmorgen niet veel zin 
in en moest met vereende krachten worden gestart. 
Toen dit gelukt was, werd de wedstrijd wat bijgesteld, van 0945 tot 1345 uur. 
Dat was echter niet zo een groot probleem, want de klassieker van de ere-divisie werd 
uitgezonden in het clubhuis, na afloop van de wedstrijd. 
 
Dan de vangst, we visten met afgaand water, het was zonovergoten en er werd een visje 
gevangen. 
Zeebaarsjes, botjes, wijtingen en een enkele schar met als bonusvissen een tong en een heuse 
paling. 
 
De uitslag over de twee verenigingen was geen nek aan nek race, Ter Heijde heeft (weer) met 
overtuiging gewonnen. 
John de Vries won de kanjerpot met die mooie paling van 65 cm. 
Armel Spee werd derde, Ruud van Noord Tweede en Henk Verlinde werd eerste. 
Goed gevist mannen, gefeliciteerd. 
 
 
Met visgroet Ed#1137 



 
 

  

  

  

 
 

 
 
 

 Nick wilde ook een avondje met de dobber mee op zeebaars vissen.  
Na wat kleinere ondermaatse vis kwam er toch een leuke maatse vis 53 cm. 
Het was even een beetje eng deze vast te houden. 
 
Robert 



 

 

 
 

 
 
 

Afgelopen wo wezen vissen in het Europoort gebied. Was weer even geleden maar ook weer 
heerlijk om te doen. De hoop was dat de wintervis al weer gearriveerd zou zijn.  
Misschien zijn ze er al wel maar ze wilde bij ons niet bijten. Gevist van ongeveer 13.30-20.00 
uur. Heel heel veel last van krabben gehad.  
Binnen 5 min waren de haken schoongepoetst. De uiteindelijke vangst bestond voor mijn pa 
uit 1 zeebaarsje van 17cm. De vangst voor mij bestond uit 2 botten en 3 zeebaars(jes). 2 
zeebaars haalden gelukkig de 42cm voor allebei 1 mee naar huis dus.  
Nu hopen dat het snel iets kouder wordt want het begint echt wel weer te kriebelen om een 
mooie gul aan de haak te slaan. 
Vangse allemaal!! 
 
Groet Kees 

 

 
 

Ze zijn er weer de gulletjes  
 
Ben 11 oktober naar de nieuwe waterweg geweest bij Maassluis  
Wilde kijken of er een visje te vangen was 
En ja hoor een leuke visdag gehad met 3 leuke gulletjes  
Binnenkort maar weer eens een dagje vissen  
 
 



Frans320  
 

 

 
 

 
 

 
Hier weer een berichtje uit Apeldoorn. 
Afgelopen zaterdag (15-10-2016) weer eens naar het Beerkanaal geweest om voor de 1e keer 
(najaar) te kijken of er al een ‘wintervisje’ te vangen was. HW rond 14.55u en wind uit ZW 
(4/5) en draaiend en afnemend naar Z/O. Onderweg wat regen maar richting kust zou het 
beter worden en dat deed het ook. Eerst even aas gehaald bij Ahoy Hengelsport in R’dam 
(prima zeepieren), die hadden de 20% korting dagen dus alvast wat kunstaasje voor volgend 
jaar meegenomen. We zijn in het 1e stuk van het Beerkanaal gaan zitten (vanaf het 
Hartelkanaal het eerste stuk), er zat niemand. 1 e worp om 11.45u. Meteen redelijk wat beet 
maar klein spul (steenbolkjes), die hebben we maar in stukjes gesneden en gevoerd aan een 
jonge meeuw en wat achter gelaten voor de kat die weer aan het rondstruinen was. De eerste 
periode deden ze het beter aan een kort zijlijntje en later beter aan de wapperlijn (60 cm) bij 
het lood. Vanaf 14.00u zelfs een lekker zonnetje. Gevist tot 18.15u. Mijn zwager en ik hadden 
er samen 25, een aantal mooie scharren, een grote bot, een 3/4 tal wijtingen (1x groot) en de 
rest kleine steenbolk. Ze moesten wel van ver komen want dichter bij de kant was het 
duidelijk minder. Heerlijk dagje gehad al is mijn zwager wel 3 complete onderlijnen 
verspeeld (vast aan de bodem). 
 
Groetjes, 
Hans en Rik uit Apeldoorn  

 

 
 

 Beste visvrienden, 
 
Afgelopen weekend stond weer in het kader van de PKC, de vierde wedstrijd van dit jaar. 
Met onze Happy Hookers teams waren we nu bijna compleet en we waren tot op het bot 



gemotiveerd om nu een mooie uitslag neer te zetten. 
Alleen bleek ook het strand van Noorwijk zeer grillig met de vangst en de 
weersomstandigheden veranderden best vlot. 
De HH teams deden het dit keer individueel wisselend, maar Richard van der Maat en Tom 
Brasser konden een leuk visje vangen. 
Ook ving John de Vries een gul direct bij het begin van de wedstrijd. 
Bij mij wilde het weer niet vlotten, een slechte stek, ook de heren om me heen konden geen 
potten breken en wellicht de verkeerde tactiek, maar weer wat geleerd voor een volgende 
keer. 
 
Zondag ben ik nog even wezen baarzen met Jos Mels, ook weer best taai met het mooie weer. 
Toch mocht ik weer een mooie baars landen en nog een kleintje verzilveren. 
Al met al weer een mooi weekend, lekker gevist. 
 
Met visgroet Ed#1137 

 
 

 
 

 MV2 jacht op de zeebaars. 
Het strand stond helemaal vol en terecht wat samen met 3 eksters 24 zeebaarsjes gevangen.  
Alle maten door elkaar met een dikke van 52 cm dus morgen lekker bbq.  
Ook nog een zeehond gezien en een zeearend met natuurlijk mooie steekzagers 
 
Leb 
 



 
 

 
 

 
Beste visvrienden, 
 
Vrijdag 7 oktober maar weer eens een avondje de Europoort in getrokken om een baars te 
vangen. 
Weer met de dobber en met steekzagers. 
Jos Mels ging mee, Cor Doeven was even uitgeschakeld. 
Hopelijk hersteld Cor weer snel voor de PKC van volgende week. 
Op stek 1 gestart, wat niet resulteerde in het gewenste resultaat, wel een aantal beten gehad 
maar geen  score helaas. 
Daarna naar stek 2, hier was het ook matig in eerste instantie. 
Eerst Ed een baars, onder de maat en daarna Jos een baars, ook onder de maat. 
En toen werd het stil, en bij mij werd langzaam duidelijk dat de verkoudheid van de afgelopen 
week nog niet geheel overwonnen was. 
Een beetje hoesten, snotteren en wat koude rillingen en na overleg met Jos besloten we nog 1 
keertje in te gooien. 
De stroom kwam er wat meer in en mijn aas en dobber liepen rustig in het stroompje mee. 
Ineens ging toch de dobber onder, geen echte wegschieter, maar gestaag werd de dobber 
meegenomen. 
Aanslaan dan maar en in plaats van aanslaan in het lucht ledige, sloeg ik nu tegen een muur 



aan. 
Oeps, een dikke, dat was meteen duidelijk. 
Hierna ging de vis er als een locomotief vandoor en na herhaalde runs kwam de vis aan de 
oppervlakte. 
Potverdorie wat een mooie en vooral dikke zeg, dat maakt de teleurstelling van de afgelopen 
weken best goed. 
 
Na de foto's ben ik snel naar huis gegaan, ik stond inmiddels te trillen als een rietje. 
De actie en een beetje koorts waren hier de oorzaak van. 
 
Toch een hele mooie avond zo, en een gezellig kopje koffie gedronken met Jos. 
 
Met visgroet Ed#1137 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
Beste visvrienden, 
 
De afgelopen weken ben ik met Cor Doeven regelmatig de havens ingetrokken om met de 
dobber de zeebaars te belagen. 
Veelal in de donkere uurtjes, met een dobber en breekstaafje. 



Een heel mooie bezigheid met regelmatig mooie vangsten. 
Echter, de laatste weken is het heel taai. 
We vangen wel een visje, maar blanken ook regelmatig. 
Zo ook afgelopen donderdag, na de tweede worp had ik al een mooie maatse vis en daarna 
was het akelig stil. 
Op de steenbolken en wijtinkjes na dan, die zich vol overgave op een grote steekzager 
stortten. 
We zijn niet op 1 stek blijven hangen, maar hebben ondanks de wind een drietal stekken 
aangedaan. 
 
Wat nu de reden is van de slechte vangsten zal een raadsel blijven. 
Onder andere het weer is best onvoorspelbaar en de water temperatuur is boven gemiddeld. 
Wellicht is de baars al aan het scholen en kiezen we de verkeerde stekken. 
Maar wat me zorgen baart, is dat de nettenzetters deze week weer in het gelijk zijn gesteld en 
gewoon door kunnen gaan ondanks de vereende inzet van Sport Visserij Nederland. 
Ik heb geen statistieken paraat, maar kan me met een beetje inlevingsvermogen voorstellen 
dat die kilometers net per week duizenden kilo's baars aan de Europoort onttrekken. 
Daar zijn de vissen (en niet alleen de zeebaars) en wij als sportvissers de dupe van. 
Wij als sportvissers krijgen regel na regel opgelegd en er wordt op gehandhaafd of we 
criminelen zijn, de echte verslinders van het bestand van zeebaars gaan vrij uit. 
Het voelt voor mij zeer onrechtvaardig en ik wordt er boos van, echter het korte termijn 
commercieel belang verkrijgt voorrang, helaas. 
 
Ik blijf een positief mens en hoop dat rechtvaardigheid toch zegeviert op lange termijn. 
Ik zal vooralsnog een enkele baars meenemen voor de pan. De kleintjes en de grotere netjes 
laten zwemmen en zal me aan de regels houden. 
Maar het kost me wel wat moeite, als ik de berichtgeving rond de wantzetters volg. 
 
 
Met visgroet Ed#1137 

 

 

September 2016 

 
 

De maandprijs van september 2016 gaat naar Leb. 
Leb, je kunt je prijsje collecteren door een mail te sturen naar onze secretaris. 
 
Namens de DZV de Eurovissers 

 
 

 
 
 

Na de schitterende vrijdag, zaterdag vroeg op herhaling aan het strand. Alhoewel de wind 
gedraaid was van West naar Zuid, besloot ik toch terug te gaan naar trap 6 gezien het succes 
van de dag ervoor. Na een kleine omleiding vanwege een afgesloten brug, kwam ik net voor 

http://www.sportvisserijnederland.nl/actueel/nieuws/18593/onbegrijpelijke-uitspraak-rechtszaak-staand-wantvisserij-europoort-en-maasvlakte.html
mailto:secretaris@eurovissers.nl


zonsopkomst aan. 
Er stond nog steeds een prima branding en ook de succesvolle mui was weer snel gevonden. 
Heerlijk wakker worden met een bak koffie en opkomende zon en al snel de eerste aanbeten. 
Een goed begin van weer een heerlijk zomerse dag. De ene hengel weer met nylon en wappers 
in de mui, de 2e eerst even met afhouders, gevlochten en voorslag. Maar na 2 missers toch 
ook maar overgeschakeld op nylon, wel met de afhouders. Beide hengels op zo'n 80 tot 100 
meter, kortbij geen beten. Wellicht omdat ik in een kommetje stond. Na een klein uur kreeg ik 
gezelschap van een vissende dame, die na wat tips ook haar eerste maatse Zeebaars wist te 
vangen. Ze kon haar geluk niet op. 
 
Zoals vrijdag ook het geval was, op de afhouders de kleinere Baarjes en een Botje en op de 
wappers de grotere Baarzen. Helaas niet zo groot als gisteren, maar toch nog 2 maatse en 2 
net niet maatse. In totaal 11 Baarzen en een Botje, tot een uur of 12, in vlagen. Driekwartier 
niets en dan ineens de ene aanbeet na de andere, met als gevolg een mooie plaat van 4 
Baarzen in de hand, welke allemaal weer zwemmen. Na half 1 nam de branding flink af en 
nog maar 1 of twee kleine beetjes gezien. 
Dit fantastische nazomer weekend afgesloten met een lekkere duik in het nog heerlijk warme 
water. Daar knap je van op zeg. 
 
Komende week nog maar weer een paar keer terug, eventueel met medevissers. 
http://hengelsport.wesdijk.nl/mee-visdagen/  
 
Willem, Hengelsport Wesdijk 
 
 

http://hengelsport.wesdijk.nl/mee-visdagen/


 

 
 

 
 
 

 
De Zeebaars zit weer aan het strand! 
Iets later dan normaal, kom ik aan op de zaak. Het standaard rondje van computers aan, 
spullen naar buiten, mailtjes beantwoorden, zee-aas van droge kranten voorzien en dan koffie. 
Na de koffie komt Marco zijn aas ophalen.......en zegt: Waarom ga je niet lekker mee jo.....! 
Na een kwartiertje wikken en wegen, besluit ik Dion en de nieuwe stagair achter te laten  en 
omwille van de op een na laatste zomerdag mijn hengels thuis op te halen. In de volle zon rijd 
ik stevig door naar de Maasvlakte. Nog ietwat twijfelend of het niet te druk zou zijn op de 
zaak. Maargoed, weg is weg, dus zin om de slechte vangst spiraal van de afgelopen weken te 
doorbreken en van het schitterende weer te genieten. 
Eenmaal daar stond Marco zijn eerste maatse Baars reeds schoon te maken. Dat geeft de 
burger moed! De eerste hengel met nylon en wappers vliegt over de goede branding. Ook de 
2e met nylon, daar de gevlochten lijn van de andere molen volledig in de knoop zat. Maar nu 
met afhouders om niet op 1 paard te wedden. Na een half uurtje komt het eerste 
scholenbaarsje op de afhouders binnen. De kop is er af! Na een paar Scholenbaarsjes op de 
afhouders maakt de andere een diepe buiging. Geen stuiterende top, zoals met de Grauvell 



Influence, zeker met gevlochten lijn, maar een buiging in maar 1 richting: Recht naar voren. 
Een korte sprint, slip van de Penn Battle II 8000 lC iets open....draaien en...hangen. Dit is een 
mooie, roep ik naar Marco, die gelijk zijn camera pakt. (helaas het verkeerde knopje, 
waardoor de dril niet is vastgelegd maar ik kan u verzekeren, dit voelde als een bevrijding. 
Eindelijk weer maatse Baars vanaf het strand. Dat was zeker 2 maanden geleden. Eenmaal op 
het droge zand bleek het om een schitterende 50 cm Baars te gaan die echt heerlijk dik was! 
Yes! De volgevreten stekel moest het met de dood bekopen. Eindelijk zou mijn zoontje weer 
geloven dat papa echt was wezen vissen...... 
Marco, die voor die Baars op het punt stond weg te gaan, besloot toch nog even te blijven. Hij 
ving zijn 3e Baars, net niet maats. Ga ik ook mee....? Nog 1 keer opnieuw beazen.....? Ja, ik 
blijf nog. Zo'n schitterende dag. Het zou resulteren in een nog dikkere Baars van 53 cm een 
aantal 35+ers en nog twee kleintjes.  
Rechts van mij was het inmiddels aardig volgelopen met zo'n 10 vissers tot aan de 
blokkendam, waarvan mijn directe buren in ieder geval ook een paar mooie Baarzen vingen. 
Met een eind resultaat van: Verbrande kop en 12 Baarzen waarvan twee 50 ers was ik dik en 
dik tevreden! 
Vroeg de wekker en zaterdag opnieuw met verse steekzagers op pad. De laatste zomerdag van 
2016! 
Groet Willem 
Hengelsport Wesdijk  
 
 

 

 
 

 
 
 

Hallo allemaal,   
 
Hier weer een klein zoetwater verslagje van visgek Wesley. Op woensdag 21 september had 
ik zin om te gaan vissen. Alleen ja geen tijd om aas te halen. Gekeken in de koelkast en daar 
stond nog een doos met palingwormen. Dan maar aan de nieuwe maas vissen. Op van alles 
wat wormen lekker vind. 



 
Dit was ook gelijk de kans om mijn Penn 525 en imax match m hengel uit te proberen. Dit 
was de eerste keer dat ik met een reel ging vissen. Nadat ik een plek had gevonden eerst mijn 
hengel met een molen klaar gemaakt. Hieraan een vrijloop onderlijntje aan bevestigd met 
wormen en 150 gram lood eraan. En dit op een metertje of 80 ingeworpen. 
 
In de tussen tijd was ik bezig om de reelhengel aan het optuigen toen ik in mijn ooghoek mijn 
lijn slap zag vallen. Hmm toch even kijken of er wat aan zit. Na het moeizaam binnen halen 
van de hengel zat er een pols dikke paling aan! Dat belooft wat goeds dacht ik. Na het terug 
gooien van de paling weer op de zelfde plek ingeworpen. En verder met het klaar maken van 
de reel hengel.  
 
Op de reel hengel nog geen vis onderlijntje maar een voorslag erop voor het oefenen van de 
worpen. De eerste worp was de ‘off the ground cast’. Dit ging prima gelijk op een metertje of 
100 en zonder pruik. Na een paar keer geoefend er mee te hebben een andere worp gedaan de 
‘brighton cast’. De  worp ging goed maar het voelde nog niet lekker aan. Dus terug naar de 
‘off the ground cast’. Na het oefenen werd aan de reelhengel ook een vrijloop onderlijntje met 
wormen bevestigd te hebben was het tijd om de andere hengel te controleren. Geen vis eraan 
maar wel de haak leeg.  Er aast dus vis. Op de reelhengel heb ik nog 2 dikke brasems 
gevangen.  
Na dik 4 uurtjes was het tijd om alweer naar huis te gaan. Ik heb een positieve ervaring aan de 
reel overgehouden. Wat voor mij toch een goed punt is. Waar ik op moet oefenen is meer 
afstand ermee te maken. Een worp van 150+ moet met de hengel makkelijk kunnen. Want 
oefening baart kunst. 
Het was een lekker dagje vissen met af en toe een zonnetje en wat wind. In totaal maar 3 
vissen gevangen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Visgek Wesley  
 
 



 

 



 

 
 
 

 
 
 

 Woensdag 21-9 na een jaar maar weer eens vissen op zee 
Om 4 uur naar Scheveningen gereden en aas gehaald. 
De hele tijd lag er een zandzuiger tegen de pier dus maar stukje terug gevist 
Om half 10 gestopt met als resultaat 6 tongetjes-1 zeebaarje-1 scholletje en 1 schar 
Op de tongen na , die allemaal de maat hadden zwemt alles weer 
En natuurlijk alle verpakkingen enz die ik bij me had in een vuilniszak mee retour naar huis 
Wat een vuilnisbelt tussen de blokken zeg 
Daar zou je gewoon slappe lijnen van krijgen  
 
Gr Ton Vreeburg 

 
 

 
 
 



Super dagje op de mv2 gevist van hoog naar laag tegen de werkzaamheden aan ik dacht eerst 
dit word niets maar na 3 kleintjes kwamen de maatse zeebaars op gang 1 van 41 de 5 erna tot 
50 dus lekker op de bbq en jep de grootse zwemt ook weer. o ja ook nog een mooie bot op de 
steekzagers van Hengelsport Wesdijk. 
 
Leb  

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
Beste visvrienden,  
Zondag 11 september werd onze 9e Eurovissers competitie gevist van 09 tot 13 uur.  
Op de Maasvlakte 2 en dit maal vanaf P5, want bij P6 werden werkzaamheden verricht.  
Het was weer een leuk clubje mensen, 24 stuks dit keer, helaas waren door omstandigheden 4 
mensen verhinderd, anders hadden we de 30 weer benaderd.  
de vangst was zeer divers, wat voor het standvissen normaal is, maar zeker op de Maasvlakte.  
Er werden behoorlijk wat nullen gevist, waaronder ondergetekende, maar door sommigen 
werd toch ook een leuk visje gevangen.  
De einsuitslag valt te vinden bij de uitslagen, maar hieronder vind je de foto's van de 
winnaars.  
Jos Mels met de kanjerpot en de grootste vis, een goudharder van 47 cm.  
Dat is gelijk ook een clubrecord.  
Armel Spee en Marcel Adriaans respectievelijk tweede en derde, gefeliciteerd mannen.  
Ikzelf kon dit potje geen potten breken en heb een 0 gevist.  
Ik heb echt van alles geprobeerd, maar het mocht niet baten.  
Het enige wat ik mee naar huis genomen heb is een bruine kop, want het was weer heel mooi 
weer.  
Met vsigroet Ed#1137 
   

   

 

 



      
 

 
 

Hoewel ik niet zo heel veel meer vis, had ik deze week nog vakantie en zodoende wat meer 
tijd om te gaan....Het viel me op dat het doordeweeks ´s avonds nog best wel druk is aan de 
waterkant, overal waar ik eigenlijk wilde staan met dit getijde ging eigenlijk niet!  
(Volgens mij zijn er tegenwoordig meer zeebaarsvissers dan baarzen......). Gelukkig had ik 
nog wat stekken achter de hand en zo hier en daar wat baarzen gevangen, geen grote maar wel 
strijdlustig!  
Favoriete dagschotel bleek de black minnow, in de avonduren de electric blue met witte 
staart. Weinig tot niks verspeeld en heerlijk gevist met dit aangename weer ‘s avonds, ook de 
wind was lekker voor zover die er soms stond!  
vangse!   
 
Leon#1    



      

    
 

 
 

Beste visvrienden, 
 



Zaterdag 3 september is de Penn Korps Competitie gevist, de derde wedstrijd, aan de Groote 
Keeten, Noord Holland. 
Het was een hele zonovergoten dag en met een graad of 22. 
Een westen windje, dus de wind op het kantje, zeebaars op de kant? 
Nee dus, er werden voornamelijk botten gevangen. 
Met de PKC 2016 doen 34 korpsen mee en met 170 man/ vrouw. 
Ikzelf doe mee met de Happy H**kers, team 2. 
De Happy H**kers zijn allen lid van de Eurovissers, dat is een vereiste om mee te mogen 
doen, allen lid van 1 vereniging. 
Team 1 verscheen compleet aan de start, Team 2 helaas niet. 
Door (werk) omstandigheden kon niet iedereen meedoen, helaas. 
Toch hebben Richard, John en ik besloten om mee te doen, al was het maar om de eer te 
verdedigen. 
En de eer hebben we verdedigd, we hebben alle drie een leuke wedstrijd gevist en kwamen op 
individueel niveau in de middenmoot terecht. 
Dat geeft wat vertrouwen voor de volgende wedstrijden, ik hoop dat we dan met minimaal 4 
personen aan de start kunnen verschijnen in Noordwijk (PKC 4) 
Team 1, deze wedstrijd met Cor, Ramesh, Hans, Marcel en Dirk konden deze wedstrijd meer 
potten breken. 
Ze hebben gewoon goed gevist met een 7e overall plaats als resultaat. 
Een eervolle vermelding voor Ramesh, een zeebaars visser die op HvH zijn sporen verdiend. 
Ramesh was gewoon bijna de beste van het team, op Hans na. 
Gefeliciteerd jongens, ik vond het een leerzame en gezellige dag. 
Op naar de volgende in Noordwijk. 
 
Voor de complete uitslag van alle teams; 
http://www.korpsvissen.nl 
 
Met visgroet Ed#1137 
 

http://www.korpsvissen.nl/


 

 

 

 
 

 Afgelopen donderdag na lange tijd weer eens in de Oude Maas wezen vissen.  
Ondanks het mooie weer viel de vangst wat tegen nl. 2 botten van ongeveer 30 cm en 1 
tongetje van 24 cm. Gisteren maar in de herkansing gegaan en dat pakte een stuk beter uit, de 
vangst was 3 botten van 33, 30 en 24 cm en verder nog 4 tongen van 36, 32, 30 en 25 cm. 
Alles gevangen op zeepieren.  
 
Groeten, Paul  

 

 
 

Lekker zeg, vakantietijd!!!! Gisteren, 2 september, voor het eerst weer gevist na mijn vakantie 
op Bonaire met met mijn all time vismaat Sjaak #2! Twee locaties aangedaan voor het vissen 
met kunstaas op zeebaars. In het hartelkanaal had ik er 3. Ware topvisserij want de eerste was 
20 cm, de tweede 10 cm en de derde net 40+, zodoende maar net een hernia kunnen 
voorkomen! Nog even naar de landtong gereden en met grote pluggen staan smijten, wat een 
betere treffer met zich meebracht, die wilde wel knokken! Vlak voor mijn vakantie waren we 
ook nog wezen wrakvissen met de Wahoo uit IJmuiden waar oud Blue Whale gabbertje Nick 



Marinus tegenwoordig schipper op is! Superleuke dag met de vaste ploeg onder leiding van 
Jan v Laar, resulterend in veel gul en makreel. Mijn neef Maurice deed dit voor het eerst en 
bleek natuurtalent, dikke gullen deden zijn linkerschouderkop verzuren! Hij was zeer 
enthousiast en gaat meteen een eigen set aanschaffen, zo zie je maar dat verslaving voor het 
mooie wrakvissen zo om de hoek ligt..... 
Oja mijn vakantie.....Bonaire was om in twee woorden te vatten “maximaal kicken!!!!!”. Ik 
heb weer een paar vissen van “bucket list” kunnen schrappen waaronder deze mooie snook! 
Ik vond daar uiteindelijk een plek waar ik een van de beste happy hours ooit heb meegemaakt, 
ik raad je ook aan om de 2.5 minuut film te bekijken op mijn blog 
http://resortfishingadventures.jimdo.com/ onder Reports, Bonaire of onder Video Catch. Mijn 
vrouw Simone heeft een paar vangsten en losschieters met de gopro gefilmd wat heeft geleid 
een spectaculair filmpje! 
Tot zover even de schermutselingen van de laatste paar weken! 
Tight Lines 
Leon #1 

 

 
 

 

 



 

 

Augustus 2016 

 
 

De maandprijs van augustus 2016 gaat naar Willem Hogendoorn. 
Willem, je kunt je prijsje collecteren door een mail te sturen naar onze secretaris. 
 
Namens de DZV de Eurovissers, Ed van der Ham   

 

 
 

 Beste visvrienden,  
 
Zaterdag hebben we onze jaarlijkse koppelwedstrijd gevist, voor de uitslagen en foto's kun je 
bij nieuws en bij de uitslagen de details vinden.  
Het was een mooie avond, ondanks code geel, we hebben gelukkig geen onweer gehad dus 
konden ons wedstrijdje zonder problemen uitvissen.  
De wedstrijd ws op zaterdag 27 augustus van 19 tot 23 uur. We hebben verzameld bij "de 
Pub" en er dezen 22 man/ vrouw mee met een introducee.  
Aan het Caland, tussen de windmolens.  
Er werd best veel gevangen, met als hoofdmoot steenbolk en wat wijting, zeebaars en paling.  
Zoals eerder geschreven, staat de uitslag op de nieuws pagina.  
Ikzelf heb aardig gevist naar mijn idee, al bleken mijn hengels niet optimaal te functioneren.  
Mijn hengels zijn op een vrije sessie op Scheveningen gevallen en dat blijkt nadelige effecten 
te hebben.  
Er zijn schilfertjes van het keramiek van 2 ogen afgekomen wat effect heeft met het binnen 
draaien.  
het boeltje loopt wat lastig binnen en de lijn beschadigd hierdoor iets.  
Tijdens de wedstrijd niet heel veel last gehad, maar bij inspectie, blijkt de boel onherstelbaar 
vernield.  
Dus weer 2 ogen laten vervangen, dat laten we dan maar weer uitvoeren door een expert.  
Dus Hans van Hengelhuis Maassluis, ik heb weer een klusje....  
Mijn eindstand was overigens 29 visjes en een zesde plaats met Kees Selders, mijn 
koppelmaat van deze avond.  
Het verschil tussen Nylon en dynema was er om te doen deze avond.  
Aanstaande week mee vissen met de Happy Hookers voor een hopelijk mooie plaats bij de 
Penn Korps Competitie.  
Ik ben benieuwd en heb er veel zin in.  
 
 
Met visgroet Ed#1137  
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 Voor het eerst met dobber op zeebaars in de haven van Rotterdam en bingo wat zat er veel 
vis jammer dat ik niet meer ervaring had want veel missers toch nog 5 vissen weten te landen 
maar wel 10 verspild gevist met een week oude steekzagers van wesdijk prima aas Jammer 
dat de foto's er bij deze site foutmelding niet erbij kunnen. 
 
Leb  
 
 

 

 

 
 
 

 Beste visvrienden,  
 
Soms zit het mee en soms zit het wat tegen. Zeebaars is de missie van de afgelopen week. 
Vorige week naar Texel en daar door de wind niet lekker kunnen vissen, deze week met 
Jacques en zoon Jaco de zeebaars belaagd. Op drie baarsjes na geen grote scores mogen 
behalen. Bij mij achteraf een grote teleurstelling want mijn nieuwe dobbertjes die schuiven 
niet goed over de lijn, dus blijven op 60 cm steken. Dat had ik in het donker niet goed 
opgemerkt, maar dit weekend overdag werd dat pijnlijk duidelijk. Ik had een sessie gepland 
bij de P&O line, waar die vertrekt. Helaas was dat ook niet je van het en met een 
scholenbaarsje moest ik het doen. Zo zie je maar, het kan niet altijd bal zijn, het heet dan ook 
vissen en niet vangen...  
 
Vandaag lees ik op FB dat de nettenzetters heel actief zijn in de Europoort. Vreselijk om te 
vernemen dat "onze" zeebaars eigenlijk geen kans heeft om zich te herstellen. Om moedeloos 
van te worden. 
 
 



Met visgroet Ed#1137  
 

 
 
 

 Beste visvrienden, 
 
 Soms zit het mee en soms zit het wat tegen. Zeebaars is de missie van de afgelopen week. 
Vorige week naar Texel en daar door de wind niet lekker kunnen vissen, deze week met 
Jacques en zoon Jaco de zeebaars belaagd. Op drie baarsjes na geen grote scores mogen 
behalen. Bij mij achteraf een grote teleurstelling want mijn nieuwe dobbertjes die schuiven 
niet goed over de lijn, dus blijven op 60 cm steken. Dat had ik in het donker niet goed 
opgemerkt, maar dit weekend overdag werd dat pijnlijk duidelijk. Ik had een sessie gepland 
bij de P&O line, waar die vertrekt. Helaas was dat ook niet je van het en met een 
scholenbaarsje moest ik het doen. Zo zie je maar, het kan niet altijd bal zijn, het heet dan ook 
vissen en niet vangen...   
 
Met visgroet Ed#1137  

 

 
 

 
Beste visvrienden,  
 
Het weekend van 12 op 13 augustus stond weer in het teken van  het sportvissen.  
Op vrijdag ben ik met mijn zoon naar Texel afgereisd om daar op bezoek te gaan bij een 
vriend van mijn zoon, die daar met zijn familie een huisje gehuurd heeft.  
Daar allerlei activiteiten gedaan en natuurlijk ook een paar uurtjes gevist.  
Helaas was de wind nog te hard om relaxed op het strand te vissen en ook vrind zeebaars gaf 
niet echt thuis.  
Op 3 scholenbaarsjes na was het minder dan ik verwacht had, maar voor de rest een leuke dag 
gehad.  
Texel is een leuk eiland, met mooie visstekken, we gaan er nog wel eens terug.  
Op zaterdagochtend vroeg weer naar huis gereden, mijn zoon thuis afgezet en doorgereden 
naar de Europoort.  
Daar was de opruimdag, georganiseerd door Koos Hubbers en vrienden aan de gang.  
Ik wilde Koos even persoonlijk spreken en een nieuw dobbertje voor het zeebaarzen uit 
proberen.  
Beiden is gelukt dus die missie is ook geslaagd.  
Een mooi evenement overigens, met 25 man de landtong opruimen en daarna een paar uurtjes 
vissen met elkaar.  
Ook vind er daarna een tombola plaats en krijgt iedereen een goody bag.  
Ik heb de verschillende clubjes vissers bezocht en er werd minimaal gevangen, behalve door 
de zeebaars vissers, die konden nog wel een baarsje vangen.  
Bij het testen van mijn nieuwe dobbertje heb ik geen baarsje kunnen verleiden, maar dat was 
niet de hoofdzaak vandaag.  
Ik ga het volgend weekend weer proberen met de dobber in de Europoort.  
Op de foto een clubje met deelnemers aan de opruimdag.  
 
Met visgroet Ed#1137  



 
 

 

 
 

 
 

 Zaterdag 6 augustus hebben we meeting 8 gevist in de waterweg bij de picknickplaats met 17 
deelnemers het weer was goed met een lekker zonnetje wel een stevige wind de vangsten 
vielen wel tegen er werden een paar botten en een paar zeebaarzen gevangen baarzen allemaal 
ondermaats voor de titanen ticket had ik zelf de grootste bot nl. 33 cm. jaap kloosterziel een 
van 32cm.dus runner up , Herman maakte kans op de kanjerpot met een baars van 37cm.maar 
Leo Looy ving er een van 38cm. dus die ging er met de pot vandoor, al met al was het een 
saaie visserij na afloop naar de veerheuvel voor de prijsuitreiking en de tombola helaas waren 
we daar maar met 6 man verder was het weer een leuk evenement met gezellige mensen. de 
groeten en tot de volgende keer.  
 
 
Willem Hoogendoorn.  
 
 

  



  

 

 

 

 
 

Afgelopen zaterdag weer eens een bootje gehuurd bij Dixhorn na enig zoekwerk de zeebaars 
gevonden met 4 man gevist bijna allemaal wat gevangen ik zelf 3 zeebaars net niet aan de 
maat gelukkig kwamen er wel 3 mooie Baarsjes aan boord totaal 18 stuks laatste uurtjes nog 
op tong gevist maar deze niet gevonden al om al een super nacht voor ons dan kan niet 
wachten op de volgende trip  

 
Leb   



 
 

 

 

 
 

 Afgelopen woensdag 03-08 gingen mijn man, Frans en zijn broer Pierre den Hartog op 
tongenjacht in het Noordzeekanaal bij Zuid- Velzen. Ze kwamen 's Nachte terug met 22 
Maatse tongen , totaalgewicht 3370 kg en voor mij een vieze keuken....... 
Maar wat waren de mannen uitgelaten over hun fantastische visdag. 
 
Hanneke van Rijswijk  
 

 

 
 

 Beste visvrienden,  
 
Vrijdagavond met Cor en Jacques naar de Europoort getogen om een baarsje te vangen.  
De methode was "simpel" , dobber met een zager eronder.  
Simpel met aanhalingstekens, want elke methode vraagt om kennis en ervaring.  
We hadden een mooie avond, waarbij de wind bijna wegviel.  
Cor is de meest ervaren dobber visser en het meest fanatiek, ondergetekende begint het 
spelletje door te krijgen en Jacques ging voor het eerst mee.  
gedurende de avond bleek wel een visje te vangen, met Cor die de aftrap deed en twee 
baarsjes wist te verleiden.  
Hierna was het de beurt aan mij met als resultaat een baars van tegen de 60 cm en mooi vol in 
het vlees.  
Ik blijf een beetje een panvisser dus deze ging mee voor de pan.  
Daarna liep Cor een beetje verder op, Jacques en ik bleven een beetje bij de startplaats 
hangen.  
Jacques heeft deze avond nog geen baars gevangen, ik had twee mooie en heb er twee 
verspeeld en Cor had er 8.  
Het verschil zit hem echt in de kennis en ervaring, Cor heeft het spelletje gewoon het beste 
door.  
Jacques heeft wel de smaak te pakken en gaat graag weer mee, overigens alle overige baarzen 
zwemmen weer voor een volgende keer!  
 



Met visgroet Ed#1137  
 

 

 
 

De maandprijs van juli 2016 gaat naar  Ruud en Ad uit Zoetermeer.  
De prijs is een werpvinger.  
Deze prijs wordt opgestuurd als je contact op neemt met onze secretaris.  
 
Namens de Eurovissers Ed van der Ham  

 

 
 

 Beste Visvrienden,  
 
Vrijdag op zaterdag weer met Cor de havens in getrokken om zeebaars te vangen met een 
zager onder de dobber.  
Om 4 uur afgesproken en het tot 10 uur volgehouden.  
Het getijde, het weer en de stekken waren voor ons optimaal, voor vriend zeebaars toch niet 
helemaal.  
Althans daar kwamen we na een paar uurtjes achter.  
Cor eindigde met een baars van dik in de 50 cm. Ed met 4 baarzen van rond de nieuwe maat 
van 42 cm.  
De baarzen zwemmen weer lekker rond en zorgen voor het nageslacht hopen we.  
 
Nog even voor de duidelijkheid, de minimum maat voor zeebaars is vanaf 2016 42 
centimeter.  
Vanaf 1 juli is het toegestaan 1 maatse baars mee te nemen voor consumptie.  
Word je gecontroleerd met meer of ondermaatse baars, krijg je een flinke bekeuring.  
Een gewaarschuwd mens........  
 
Met visgroet Ed#1137  
 

 

 
 

Avondje Strand Maasvlakte.......volop branding......prima tij....... En onvermijdelijk komt dan 
toch ook die keer dat het niet lukt. Afzonderlijk kwamen we aan op het strand, waar een dikke 
branding stond met opkomend water. Normaal gesproken top recept. Marco stond er al twee 
uur, maar nog geen stootje. Pim en vriend ook de eerste twee uur niets. Ikzelf een korte 
hevige aanbeet en toen niets. Later kwamen er nog twee bekende bij staan. Een lang verhaal 
kort: Pim wist er toch nog 4 Baarsjes uit te slepen. Zijn maat 2 en 2 Pietermannen. Zij 
besloten wijselijk op tijd naar huis te gaan. Het zat er gewoon niet in vandaag. Ik bleef rekken 
en rekken, tegen beter weten in, ijdele hoop dat ik toch niet met een dikke 0 moest aftaaien. 
Om 01.15 staakte in mijn strijd. Ik moest het doen met een flinke Bot. Maar die telt niet op 
zo'n avond, toch...?! Het blijft vissen.....  
 
Groet Willem (Hengelsport Wesdijk)  

 

 

mailto:secretaris@eurovissers.nl


 
Na een paar keer vissen eindelijk weer wat tongetjes kunnen landen waarvan een paar dikke 
mooie in totaal 12 tongetjes. 
 
Groetjes Robin   
 

  

 

 
 

 Afgelopen week was het eindelijk zo ver, na een eerdere vroege seizoens poging zonder 
succes. Dobbervissen op de Zeebaars op de mooiste stek van de Maasvlakte: de stenen 
Glooiing. Ditmaal gingen we op pad met redacteur Mark van Beet/ Rovers die een mooi 
verslag heeft geschreven voor de uitgave van eind Augustus. We arriveerden ietwat vroeg, 
zodat Mark foto's kon maken van de gebruikte materialen en tegelijk ons enthousiasme op te 
slaan om goed te kunnen beschrijven. Alhoewel de stenen amper droog stonden rond 21:30, 
konden Pim en ik ons niet langer bedwingen. We waadden door het water, schuivend over de 
stenen op zoek naar een platte steen, kort op de waterlijn met plek om de vis tussen de stenen 
door te kunnen landen. Eenmaal gevonden, vlogen de dobbers door de lucht. Eindelijk......we 
zijn begonnen. De schemer deed zijn intrede en inmiddels weten we dat dat het startschot is 
voor het azen van de Baarzen. Het duurde dan ook niet lang voordat ik het eerste Baarsje wist 
te landen. Ik had mezelf een nieuw setje kado gedaan en dat beviel prima zo. De Grauvell 
Jinza Sitake, 330 cm/ 20-80 Gram is strak tot 4/5e om de haak goed te kunnen zetten en een 
gevoelige top voor prettige dril. Daaronder een full metal Nova Custom, gevuld met Varivas 
lijn. Aangekleed met de inmiddels bekende montage. Maarja, dan ben je met een redacteur op 
pad en die wil foto's, veel foto's. En ik wilde vissen....veel vissen. Ben je al klaar, vroeg ik? 
En snel schoof ik weer terug naar mijn steen. Niet lang daarna de 2e aanbeet. een duidelijk 
grotere Baars trok de dobber onder. Na een hevige dril van links naar rechts klapte deze 
helaas net voor de stenen van de haak. ........Kut! klonk het over de stenen. Hierna wisselde 
Pim en ik elkaar af met Baarsjes tot 40 cm, tijdens een uur waarin het helemaal los ging. 
iedere drift was een aanbeet, soms raak, soms mis. Ik merk dan bij mezelf dat ik te graag 
wil......Weer een les voor de volgende keer, rustig, rustig.... Na lang aandringen, zocht Mark 
toch ook even een goede steen op, met een door ons meegenomen extra set en krantje 
Steekzagers. Ook hij wist een paar Baarzen te vangen en begreep nu nog beter hoe super leuk 
deze visserij is. Leuk zeg ik,....verslavend zelfs! Na een goede 20 Baarzen viel het het laatste 
uurtje volledig stil. Eigenlijk merk je dat al na een half uur, dat het hem niet meer wordt. Toch 
kan er op die plek net voor laagwater ineens nog een sterke stroom ontstaan, die dan wel 
degelijk nog vis op kan leveren. Helaas was dat vanavond niet het geval. Toen Mark vertelde 
dat het reeds 01.30 was, zijn we toch maar op gaan ruimen. Voldaan en nadenkend over 



wanneer de eerstvolgende keer, reden we richting huis. * Foto's zie Beet/ Rovers nr. 9 
September Ben jij enthousiast geworden en wil je meer weten, kijk dan hier: 
http://hengelsport.wesdijk.nl/mee-visdagen/ of meld je aan op ons Facebook account en blijf 
op de hoogte van alle activiteiten.  
 
Willem, Hengelsport Wesdijk  
 

 

 

 

Juli 2016 

 
 

 Note Eurovissers,  
We krijgen soms meldingen dat vangstberichten niet gepubliceerd worden.  
Inmiddels zijn we erachter dat het vangstberichten script op de site soms hapert.  
Hier wordt aan gewerkt.  
Vangstberichten kun je altijd versturen naar mailto:vangstberichten@eurovissers.nl  
Mail via deze weg komt altijd aan.  
Excuus voor het eventuele ongemak.  
 
Namens de Eurovissers Ed van der Ham  

 

 
 

Beste medevissers, 
 
Vandaag 23-07-16 heb ik een driepootsteun en foudraal aan de nieuwe waterweg gevonden, 

http://hengelsport.wesdijk.nl/mee-visdagen
http://hengelsport.wesdijk.nl/mee-visdagen
mailto:vangstberichten@eurovissers.nl


waarschijnlijk van de avond of nacht daarvoor. 
 
Mocht deze driepootsteun en foudraal van jou zijn, laat dat dan even per mail weten. Geef in 
de mail een duidelijke omschrijving(kleur/merk) van de driepootsteun en foudraal, zodat ik 
deze spullen kan overhandigen aan de rechtmatige eigenaar hiervan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mourad  
Note; Mocht iemand de steun missen, kan je het melden aan vangstberichten@eurovissers.nl , 
Wij zorgen voor het contact met Mourad.  

 

 
 

 Mooie baarzen in haven van Rotterdam 2 uur gevist 4 binnengehaald jammer want 3 
monsters ontsnapt in het troebele water  
 
Leb  

 

 
 

Beste visvrienden, 
 
Met Cor van het weekend een avondje wezen dobberen in de Europoort. 
 
We hebben het vorige maand al een keer geprobeerd, maar toen gaf de baars nog geen actie. 
 
Nu wat het een stuk beter, met als eindresultaat, 5 baarzen net aan de maat voor Ed en 4 
baarzen met een mooie van 53 cm voor Cor. 
 
1 baars mee voor de pan, voor de rest zwemt alles weer gezond en wel. 
 
Met visgroet Ed#1137  
 

 



 

 
 

 Na een heerlijke vakantie in het Italiaanse meren gebied weer terug in Zoetermeer. Ook nog 
wat kunnen vissen daar, maar buiten wat peurwerk naar ondermaatse Baarsjes was er voor mij 
niet meer weggelegd. De tijd gaat snel en het was alweer een tijd geleden dat ik met vismaat 
Ad gevist had. Gelijk dus maar voor 13 juli een afspraak gemaakt voor een zoutwatersessie. 
We dachten ergens aan het strand maar vanwege onweersvoorspellingen was dat toch geen 
goed idee. Dan maar naar onze vaste stek aan de wandelpier te HvH. Op dus naar Leon van 
Avicentra voor pieren en zagers die ruimschoots aanwezig waren en van prima kwaliteit.Soms 
moet je jezelf verwennen en na geruime afweging had ik het besluit genomen om over te gaan 
tot aanschaf van een nieuwe strandhengelset.. De sets die ik heb zijn vrij stug uitgaande van 
de Gullen die in het verleden werden gevangen op de Waterweg. Inmiddels ligt die tijd achter 
ons dus tijd voor een wat soepeler set. Bij Avicentra diverse sets bekeken en in overleg met 
Jan een beslissing genomen tot aanschaf van een Italiaanse combinatie. Op weg naar de stek 
met grote verwachtingen natuurlijk. Begonnen werd een uur na hoog water en ja hoor, bij één 
van de eerste inworpen met de nieuwe hengel een heftig klapperende top. Zal toch niet? 
Jawel, een mooie Zeebaars had de nieuwe set met paternoster en combinatie pier/zager 
uitgezocht om het geheel in te wijden. Na een heftige strijd met de soepele combinatie werd 
de vis geland, 70 cm lang en 5 pond zwaar. Een gedroomde inwijding van een 
hengelcombinatie die, zo kan ik nu wel zeggen, voldoet aan al mijn verwachtingen. Ad zat 
ook niet stil en wist even hierna, een Tong te landen van c.a. 40 cm. Ieder op zijn beurt en op 
mijn tweede set ving ik ook een maatse Tong. Daarna stil , behalve met Pokémon zoekers die 
in grote getale op ons afkwamen, schijnbaar zaten wij precies op een punt waar zo’n virtueel 
figuurtje zich bevond. Pas een uur na laag water kwam er weer leven in de brouwerij en sloeg 
Ad een prachtige paling aan de haak van c.a. 80 cm. Met pijn in het hart werd deze terug 
gezet, hypocriet Nederland, hier mag je geen paling meenemen en in de Italiaanse viszaken 
lagen schalen vol glasaal te koop, á € 60,-- de kilo, ter consumptie. Daarna was het 
krabbentijd al ving Ad nog een Botje. Het aas was inmiddels op het werd tijd om in te pakken. 
Al met al konden we terug zien op een heerlijke dag met mooi weer met bijzondere vangsten. 
Verder weinig beet gehad maar wat dat betreft misschien de volgende keer beter. Tot slot 
voor iedereen goede vangsten toegewenst en hou ons op de hoogte.   
 
Groeten uit Zoetermeer ,   
Ruud & Ad   
        
  

 



 
 

 
 

Maasvlakte 2 was druk met vissers en genoeg zeebaars. Totaal 7 gevangen met een uitschieter 
van 64 cm. Heb mooie foto's maar die kan je niet zo makkelijk plaatsen op deze site dus kijk 
maar bij kantvangsten zeevisland. O ja, super aas van wesdijk . 
 
Leb  

 

 
 

Vangstbericht Afgelopen zaterdag dan eindelijk weer eens met mijn vaste vismaat en zijn pa 
op pad. Na de successen van de afgelopen twee mee-visavonden en de wind op de kust, was 
de keuze niet zo moeilijk. 1e Parkeerplaats Maasvlakte. Daar aangekomen stond er een 
heerlijke branding en waren er al de nodige vissers aan de gang. Rechts aansluiten hadden we 
niet zoveel zin in, dus dan maar recht voor de trap. Vol verwachten snel de hengels optuigen. 
Beide hengels met nylon, pyramide lood en wapperlijnen. Al na een half uur pakte mijn maat 
z'n pa de eerste 2 Baarzen. Gelukkig maar, want dat was lang geleden voor hem. Ook wij 
vingen de eerste Baarsjes. Zo rond de 35 cm en lekker stevig. Vaste klant Marco sloot zich bij 
ons aan, maar dat verliep lastiger. Mijn maat en ik maken er onderling natuurlijk een klein 
wedstrijdje van, gewoon als extraatje. Hij viste met 1x nylon (op mijn advies) en 1x zoals hij 
het liefst vist, gevlochten lijn met ankerlood. Op deze hengel verliep het vervolgens een stuk 
beter dan op alle andere bij elkaar. Hij pakte de ene na de andere Baars, onder hevig stuiteren 
van de hengel, prachtig. Waaronder een hele mooie van bijna 50 cm. Beter goed gejat dan 
slecht verzonnen, snel de spoel van de Penn Battle II gewisseld voor een met gevlochten lijn. 
Ook een ankerloodje eraan en vooral verder gooien, een meter of 80. Dit leverde direct de ene 
na de andere beet op en zo liep bij ons beide de teller snel richting dubbele cijfers, met ook 
voor mij een schitterende 45 Baars. Marco schoof een stukje op en ving op zijn laatste vol 
beaasde haken de grootste van de avond, 53 cm. Met deze troffee vertrok hij huiswaarts. Wij 
viste nog door tot half een, in de verwachting dat het doven van het grote licht, wellicht 
grotere Baarzen op zou leveren. Dit bleek helaas niet het geval. Wellicht omdat het zo goed 
als laag water was en de stroom beduidend minder. Al met al een topavond. Zowel qua 
vangsten als qua leerprocessen. De montage van de ene goede avond, biedt geen garantie voor 
de komende avond. Daarom voortaan maar weer 1 om 1 starten en van daaruit verder kijken. 
In totaal vingen we 31 Baarzen, waarvan 4 maatse. Maar ook de ondermaatse worden groter, 
tegen de 40 cm aan! Aanstaande woensdag weer een Mee-Visavond aan dit zelfde strand.  
  
Hengelsport Wesdijk  

     



  
 

 
 

Zaterdag 10 julie weer een gokje gewaagt op de zeebaars weer in de yankzeehaven gedoken 
dit maal extreem veel baars totaal 24 stuks gevangen allemaal tussen de 30 en grootste was 44 
vanavond bbq dus de tong was niet aanwezig alleen maar krabben ver weg gevist met een 
waperlijn 1.5 meter hoog met een haaklijn van 80 cm met daaronder een steen van 100 gr o ja 
en een enorme zager van wesdijk natuurlijk  
   
Leb  

 

 
 

 Beste visvrienden,   
 
Zaterdag 2 juli visten we onze zevende clubwedstrijd.  
In de Dintelhaven smal welteverstaan.  
De opkomst was voor Eurovissers begrippen minimaal helaas.  
Of het nu komt door de stek, de vakantieperiode die al aanbreekt, de uitvallers door andere 
activiteiten of ziekte is niet duidelijk, maar wel jammer.  
Er stonden 15 man bij de pub om te verzamelen, de sfeer was gelukkig wel heel goed, maar 
dat is eigenlijk een gegeven en geen vraag.  
We visten van 1830 tot 2230 uur, laag om 2215 uur.  
Het eerste uurtje was niet heel veel, wat grondels en verder peuteren.  
Dat was de verwachting, de Dintel is een lastige visserij over het algemeen met kleine vis.  
In de volgende twee uur werd wel een visje gevangen, behalve de grondels een enkele bot.  
Het laatste uur ging het toch wat los, met enkele mooie botten, een hele grote paling voor 
John de Vries en enkele zeebaarsjes.  
De uitslag; Ruud van Noord op 1, Rene Geleijnse op 2 en Joop Geschiere op 3, gefeliciteerd 
mannen.  
Ikzelf een twee in het van met 106 cm, grondels, botjes en een zeebaarsje.  
Voor de complete uitslag, zie de uitslagen op de site.  
 
Met visgroet Ed#1137  
 

 



 

 

Juni 2016 

 
 

De maandprijs van de maand juni is een rolletje amnesia en gaat naar Leo#1390  
Leo voor de prijs kun je contact opnemen met onze secretaris.  

 

 
 

 Mee-visavond Hengelsport Wesdijk Eindelijk stond de wind weer eens lekker vol op de kant. 
We vertrokken met Henk, Tjeerd en Berres uit Tunesie richting het strand. Onderweg wel wat 
druppels, maar we hadden goede hoop dat het aan het strand, ondanks de slechte 
voorspellingen, redelijk droog zou blijven. Aangekomen op de parkeerplaats zagen we de 
schitterende branding, wat ons allemaal goede hoop gaf. Een plek uitgezocht waar het water 
niet achter ons langs zou sluipen, want dan begint het vissen meer op werken te lijken met het 
opkomende water. Na het uitdelen van het aas en wisselen van wat tips, vlogen de eerste 
Zagers de golven in. De ene viste met gevlochten lijn, de ander met dunne nylon. Wel viste 
we allemaal met wapperlijnen en haak achter het lood. Uiteraard zou meester Pim het spits 
afbijten met een leuke Baars van een kleine 40 cm. Niet lang daarna gaf zijn Spro Salty 
Speedshaft #6 een paar doffe dreunen achter elkaar. Nog voor hij de hengel in de hand had, 
was de vis er met zijn lijn vandoor, Balen!! Vanaf dat moment kwamen er regelmatig Baarzen 
en Botten de kant op. Botten van postzegel tot panformaat en Baarzen van 20 cm tot 40 cm 
met een uitschieter voor Pim van ruim 50 cm. Tjeerd stond al weken in de rij voor deze avond 
en keerde als eerste meer dan tevreden huiswaarts. Zijn teller stond op 7 Baarzen en een Bot. 
Bij mij en Henk viel het met het opkomende water een beetje stil, nadat we allebei 4 Botten 
en 4 Baarzen hadden gehaakt. Besser was 3 plekken opgeschoven en ving beduidend grotere 
vis naast Pim. Net na het donker vertrok ook Pim richting huis, als onbetwiste nummer 1, na 4 
uur vissen: 11 Baarzen waarvan een stuk of 4 maatse. Niet lang daarna hield ook Henk het 
voor gezien. Hij was blijven steken op 4 Botten en 4 Baarzen, maar was hier meer dan 
tevreden mee.......veel beter dan Karpervissen zei hij...haha Henk, dat wordt Marktplaats jo. 
Vanaf dat moment zat er een groot gat tussen Berres en mij. Ik vroeg hem naast me te komen 
staan, maar hij had liever dat ik zijn kant op kwam. En gelukkig maar. We hebben nog zo'n 
twee uur doorgevist en nog flink wat, maatse, Baarzen bij gevangen. Vooraf hadden we dit al 
bedacht, dat met het donker de kans op grotere Baarzen zou toenemen en gelukkig klopte dit. 
Schitterende beten op een meter of 50 met afgaand water in de dikke branding. Moe maar 
meer dan voldaan vertrokken we tegen tweeën richting Barendrecht. Berres , wedstrijdvisser 
in Tunesie, had een top avond gehad met totaal 11 Baarzen, waarvan 3 maatse met als 
grootste ook een van zo'n 50 cm en 3 Botten. Zelf was ik ook dik tevreden. Eindelijk weer een 
goede avond op de mooiste visstek van de Maasvlakte. In totaal vingen we met 5 man 45 
Baarzen, waarvan 8 maatse en zo'n 18 Botten. Het is dat de nacht wel erg kort was, maar 
anders........   
 
Hengelsport Wesdijk  
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 Evenement 7. Zat. 25 juni stond evenement 7 op het programma.De missie was deze keer 
"vang de grootste haai". Tien man zouden vandaag de sportieve strijd aangaan.Rond kwart 
voor acht was iedereen gearriveerd in de haven bij Neeltje Jansen geinstalleerd op de Big 
Marlin.De trossen konden los.Het schutten in de sluis ging ook vrij vlot en toen konden we de 
zee op.Na een klein uurtje varen waren we op de stek waar het moest gebeuren.Er werd gelijk 
al goed wijting en schar gevangen.De wijting haalde vaak net de maat niet,en de schar was 
ook wat aan de kleine kant.Leo kreeg opeens een hele mooie aanbeet en na wat pompwerk 
moest het schepnet er aan te pas komen.Een haaitje van 75cm. Dat gaf iedereen weer veel 
moed,maar helaas het zou vandaag bij deze ene blijven. Rond 12 uur vond de schipper het 
beter om te gaan verkassen,naar een stek waar de vis wat groter zou zijn.Op de nieuwe stek 
met slechts 6m water werden inderdaad wat grotere scharren gevangen en een handvol grote 
botten,waarvan Herman de grootste ving n.l. 41cm. Goed voor de kanjerpot! Verder kregen 
we veel minder beet en kwam het aas vaak onaangeroerd weer boven water.We zouden het 
ook nog even voor de kering proberen volgens de schipper maar later bleek hij daar blijkbaar 
niet meer voor te voelen. Ook de soep of broodje worst was er niet vandaag??Conclusie;1e 
stek;veel beet en kans op een haaitje(daar ging het vandaag toch om).2e stek;weinig 
beet,grotere platten.De haaien vangsten vielen tegen de meeste hadden er meer van verwacht. 
Misschien te vroeg in het seizoen??   
 
Leo #1390  

 

 
 

Vanavond 18-06-2016 zoon Niels en zijn vriend Joris meegenomen naar een clubwedstrijdje 
van de DZV de Eurovissers. Aan de waterweg, even voorbij Rozenburg, zeg maar Europoort. 
De verwachting was wel aardig, soms wat lichte regen, goede temperatuur en ook nog een 
visje te vangen. Het eerste uurtje ging nog wel, maar daarna kwam de regen gestaag naar 
beneden. De mannen heb ik snel de auto ingestuurd, ze hadden wel een regenjas aan, maar 
geen pak om aan deze omstandigheden het hoofd te bieden. Ik vermoed dat dit de laatste keer 
was dat ze mee zijn gegaan, kletsnat, verkleumd en chagrijnig nog voor de prijsuitreiking naar 
huis gegaan en de jongens liggen al in bed. Oh ja en de vangst, ik had drie botjes, echter er 
werd om ons heen nog wel een leuk visje gevangen, mooie houtingen en een enkele fint en de 
nodige botjes. Voor ons een avond om snel te vergeten.  
 
Ed#1137    



 

 
 

 Gister avond gevist aan het NZK van 19.00 tot 24.00 (s'-middags nog even de 
nachtvisvergunning gekocht en uitgedraaid). Deze sessie bewust gekozen om met 1 hengel 
met nylon te vissen en 1 hengel met gevlochten om eens te kijken wat voor verschil er op 
deze plek naar voren komt tussen beide lijnen. Voor de onderlijnen steeds gewisseld met 
verzwaarde mks-klik afhouders, verzwaarde dwarrel lijnen en gewone dwarrel lijnen. De 
meeste tongen gevangen op de dwarrel onderlijnen (verzwaard en onverzwaard), verder nog 
schar, bot en een puitaal(?). Meestal kan je hier per sessie een hoop verschillende soorten 
vangen. Uiteindelijk 5 scharren, 2 botten, 1 puitaal en 10 tongen (grootste 32cm). Waar ik zelf 
verwacht de meeste tongen te vangen in het duister bleek het totaal anders te gaan tot aan 
volledige duisternis eigenlijk veel beet gehad en bijna elke draai vis, bij duisternis viel het 
helemaal weg. Voor consumptie 4 maatse tongen meegenomen. In de loop van de avond nog 
bezoek gehad van een BOA, deze netjes de papieren overhandigd incl uitdraai nacht 
vergunning, prima in orde. Hij wilde ook nog even de vis zien, deze waren ook netje boven de 
24cm. Goede zaak dat er hier vaak controles zijn, ik vis hier een paar keer per jaar en op de 
helft van de gelegenheden zijn ze aan het controleren geweest. Dat heb ik in de Europoort nog 
niet mee gemaakt. Een leuke en makkelijke visplek waarbij geen rekening hoeft te houden 
met het getij en kans hebt op veel vissoorten.  
 
Paul 1337  

 

 
 

 Beste Visvrienden!  
 
Afgelopen zaterdag 4 juni met heerlijk weer nabij de waterkering bij Hoek van Holland 
gezeten. Net na het uitgooien van me hengels bij opkomend water 2 kleine zeebaarzen. Deze 
hebben gelijk de vrijheid terug gekregen, waarbij ik veel hoop kreeg op wat er komen mocht 
gaan! Maar helaas viel het helemaal dood, toen me hoop op naar laagwater gevestigd ook dit 
mocht helaas niet baten en totaal geen enkel stootje. Dit naar me verbazing omdat ik de week 
ervoor super had gevangen! Wel een lekker kleurtje opgedaan en op naar de volgende keer.  
 
Groetjes Vissertje  

 

 
 

Vangstbericht zaterdag 4 juni 2016 Eurovissers Evenement Noordzeekanaal  
 
Onder een stralende zon en een matige wind uit noordelijke richting was het aangenaam 
verpozen op de fraaie stek in Velsen Zuid.  
De ruime opkomst op deze geliefde locatie was hoog en de opdracht voor deze dag was de 
grootste tong die goed is voor een Titanenticket en natuurlijk de grootste andere vis voor de 
kanjerpot.  
De vangst was gevarieerd met zowel diverse tongen zowel maats als ondermaats en 
regelmatig een schar maar er kwamen nog meer verschiilende soorten naar boven wat deze 
stek altijd aantrekkelijk maakt.  
Zo werd er ook bot, schol , wijting , steenbolk , grondel, een paling en zelfs een kleine gul 
gevangen.  



De grootste tong werd gevangen door Izaak Louwen maar daar deze al een ticket heeft ging 
deze prijs naar de runner up Koos Hubbers en de kanjerpot naar Theo v/d Hoogen met een 
flinke schar van 34 cm.  
De volgende editie van de evenementen op 25 juni gaan we met de Big Marlin op haaienjacht 
, zien of het ditmaal wel wil lukken een gladde haai te vangen door de deelnemers daar de 
vorige trip door weersomstandigheden was afgelast.  
 
Herman Wildenberg #1306  
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 Zeebaars 78 cm.   
 
Robert  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mei 2016 

 
 

 
Maandprijs  
 
 
De maandprijs van Mei 2016 gaat naar Robin Blom met de meerval.  
 
Robin Blom, neem contact op met onze secretaris, dan wordt de prijs per ommegaande 
verstuurd.  
Namens de DZV De Eurovissers Ed van der Ham 

 
 
 

Beste visvrienden, 
 
Op 28 mei onze vijfde clubwedstrijd gevist. In Pernis, een nieuwe stek voor de Eurovissers. 
Het was een leuke maar vooral gezellige wedstrijd. Met Tong, Paling, Botten en enkele 
Grondels als resultaat. Een mooie nieuwe stek en voor herhaling vatbaar. Ook een leuke 
verzamel en eind plaats. 
 
http://deherbergh.nl/ 
 
Uitslag;... 
1. Kees Selders 
2. Willem Slingerland 
3. Ed van der Ham 
 
Namens de wedstrijdcommissie 



  



 

 

 
 

Beste Visvrienden,  
 
Zaterdag 28 mei visten we onze vijfde wedstrijd van de vereniging DZV De Eurovissers.  
En of het uitgekozen was, het was nationale hengelsportdag.  
Met 24 man/ vrouw aan de waterkant bij Pernis, een nieuwe stek voor ons.  
Verzameld in een lokale kroeg, goed geregeld John de Vries, dat was een leuk en goed 
alternatief.  
Wat zou het brengen? Dat was vooraf de vraag, pielen op grondels of toch op maatse vis 
vissen?  
 
De wedstrijd ging van start om 19 uur, het weer was lekker met een windje vanuit het 
noordwesten, een zonnetje en 22 graden.  
We visten naar het hoge toe en daarna een klein stukje afgaand water. Er was een 
mogelijkheid op onweer, maar dat hebben we gelukkig niet gehad.  
Ik had stek 15, een meetplaats dus, rechts van het ponton.  
Vanaf de start ben ik begonnen met verzwaarde onderlijnen, maar die hadden niet veel nut, er 
lag wat klei of andere prut, dus die lijnen zakten weg.  
Overigens gevist met aas van Hengelhuis Maassluis, kleine piertjes en steekzagertjes van 
goede kwaliteit.  



Daarna losse wappertjes, afgewisseld met een piel onderlijntje voor de grondels.  
De grondels gaven ook niet thuis, maar op de plaatsen naast me werd toch wel serieus vis 
gevangen.  
Op een meter of 70, ving men palingen, botten en tongen, bij mij echter nog niets.  
Na een botje en wisselen van onderlijnen ben ik over gestapt op plastic zuurstok afhouders 
met een kort zijlijntje.  
Dat was een goede keuze bleek later, geen draai meer zonder vis gehad en als klap op de 
vuurpijl een tong van 40 cm.  
Sjaak Nuijt die naast me stond ving in 1 draai overigens 2 palingen en een tong, dus de 
potentie van deze stek mag toch wel verder onderzocht worden lijkt me.  
Bij de prijsuitreiking bleek ik de kanjerpot gewonnen te hebben, de derde plek en ook nog een 
prijsje in de tombola.  
Het was ook nog eens heel gezellig, het wedstrijd element en gezellig vissen is voor mij heel 
wat waard.  
 
Met visgroet Ed#1137  

 



 

 

 

 
 

Dagje aan de landtong met laag water. 1 zeebaarsje aan de kant, ver weg nog 3 scharren en 2 
leuke wijtingen. Vers aas van wesdijk  
 
Leb   

 

 
 

Gister wezen vissen bij spuisluis ijmuiden veel fint gevangen echt grote vergeleken met vorig 
jaar ook nog wat haring en dikke bot veder was het een mooie dag Vangze, 
 
Daan Rota   

 

 
 

 
Marcel en ik  zijn 21 mei na de zeebaarswedstrijd naar de Amazonehaven gegaan en tot 21:30 
gebleven. Marcel 5 scharren ik 14 scharren. Zondag ben ik nog terug gegaan om de rest van 



het aas op te maken, een bot van 38, 2 wijting 27 en 74 scharren  
 
 
groetjes Izaäk Louwen 

 

 
 

 Evenement 5 Zeebaars vissen aan de MV2 

 
 
Beste visvrienden, 
 
Op 21 mei, afgelopen zaterdag dus, organiseerde de vereniging haar vijfde evenement. 
Zeebaars vissen aan de Maasvlakte 2. 
Er meldden zich 12 man, en ondergenoemd persoontje. 
Het weer was top, rond de 20 graden en langzaam aan veel zon op onze koppen. 
Ook was de wind niet slecht en stond er nog een mooie branding op de kant. 
Geparkeerd aan de laatste parkeerplaats voor de blokkendam, daar heb je minder last van de 
surfers en dat soort volk. 
Mooi gescheiden dus de watersporters en de kantvissers, tot ieders genoegen neem ik aan. 
We startten om 14 uur, ik was door bezoek aan een hengelsportzaak ivm 
sponsoraangelegenheden iets later. 
Al snel werd door verschillende mensen een baarsje gevangen, ook heb ik enkele botjes 
gezien. 
Helaas geen tarbotjes, die vis staat nog op mijn bucket list… 
Voor de “deur” was het water vrij bruin, met een soort slijmerig vuil op de lijnen. 
Wat verder zag het water er al snel wat schoner uit, daar doken ook sterntjes en werd 
regelmatig een zeehond gezien. 
Ondanks dat het geen wedstrijd is, doet iedereen zijn uiterste best om een visje te vangen. 
Ikzelf was gestart met Portugese lijntjes, maar die lagen in het bruine water werkeloos te zijn. 
Daarna verder gegaan met een staand lijntje , met wappertjes van 30 centimeter, bestaand uit 
rode en doorzichtige amnesia. 
200 gram geankerd lood daaronder, vanwege de stroom, de zijwind en de afstand naar het 
heldere water die ik wilde bereiken. 
Al snel daarna wat tikken op de hengel en een baarsje van 33 centimeter was mijn deel. 
De volgende worp was een echte zeebaars beet, flinke doorbuigers en daarna een kromme 
hengel. 
Na binnen halen met leuke sport, hing er een baars van 46 centimeter aan, dat was meteen ook 
de grootste van de middag. 
Daarna bleef het bij allen stil, ook bij mij dus, maar de 1 na laatste draai ving ik toch nog een 
baarsje van 35 centimeter. 
Ik had er stiekem meer van verwacht, maar door het weer en aangename gezelschap toch een 
hele leuke middag beleefd. 
 
Met visgroet Ed#1137 



  

 

 

 

 
 

Beste visvrienden,  
 
Dit weekend stond weer eens in het teken van even lekker vrij vissen in de Europoort. Op 
vrijdagnacht met Cor afgesproken om de zeebaars te belagen met de dobber en een zager. 
Helaas wilde dat niet lukken, geen beet gehad. Nog een paar weken geduld om zo de baars te 
belagen denk ik. Wel heel veel speldaas in de Europoort. In de overgebleven poeltjes bij laag 
water zaten echt tienduizenden visjes. Jonge fintjes, daar leek het in ieder geval op? Op 
zondagmiddag het overgebleven aan opgevist. Op advies van Herman een stek in de 
Europoort opgezocht om schar te vangen. Dat ging beter, en in twee uurtjes tijd was het aas 
op en konden 20 visjes mee voor de pan. Lekker weekend zo.  



 
Met visgroet Ed#1137  
   

   
 

 
 

Vandaag zo ik eens gaan proberen een tongetje te gaan vangen al is het nog erg vroeg in het 
jaar als je het niet geprobeerd dan weet je het niet ik was samen met mijn vader naar de 
favoriete stek gereden en vanochtend om 05:30 lagen we klaar hoogwater geen stootje opeens 
een botje direct daarna een paling toen weer heel lang stil inmiddels laagwater de stroom ging 
eruit en ik kreeg een paar bonkende dreunen op de top ik sla aan en dacht das een flinke 
paling maar nee een paling die van je af wilt blijven zwemmen dat is vreemd toch de slip 
maar rustig open gedraaid en jah hij nam weliswaar draad oke wat gaan we nu krijgen een 
gevecht van bijna een kwartier zag ik een meerval boven komen en jah das best vervelend als 
je op 2.50 meter hoogte staat en niet naar beneden kunt snel eagle hengelsport gebelt en aan 
rinus gevraag of hij iets had liggen waar ik de meerval in kon landen en boven kon halen en 
jah rinus kon mij helpen snel me vader daar heen laten rijden en bij terug komst konden we de 
meerval landen op een veilige en vis vriendelijke manier boven krijgen even meten natuurlijk 
114 cm wat een kanjer er zijn grotere maar ik ben er erg blij mee helaas heb ik hem niet 
kunnen wegen groetjes robin gevangen in rotterdam de maas.  
 
Robin Blom 



 

 

 

 

 

 
 

Donderdag 5 mei naar de waterkant met de bedoeling om enige tongen te bevrijden van het 
water. Als stek gekozen de Oude Maas. Drie uur voor hoog op de stek. Over de Maas kan ik 
kort zijn, de wolhandkrab was aan het trekken. Vier van die krengen boven water gehaald en 
zeven afgeknipte aaslijntjes. Verder geen beet gehad, was ook moeilijk want het aas was er na 
2 minuten af. Dit volgehouden tot aan het hoge water. Toen de boel weer in de auto gegooid 
en naar een van de Europoorthavens gereden. Daar gelukkig geen last van de krabben en 
gevist tot laag. De vangsten : 14 palingen en zeven botten. De palingen waren op een 
uitzondering na rond de 150 gram. Op een gegeven moment viel mijn lijn slap en ging daarna 
tegen de stroom in. Wat verwacht klopte, een paling van rond de anderhalve kilo! Gevist met 



zagers, als je gericht op paling met springers had gevist, zou je weer eens ouderwets hebben 
kunnen scoren. Alle paling weer retour gestuurd, waren op een uitzondering na voor in de bek 
gehaakt. Een paling zal de reis naar de Sargassozee moeten maken met een haak van Spro bij 
zijn amandelen. De botten waren alle rond de 25 cm. Opvallend was dat de paling de gehele 
tijd aasde en de botten pas tegen het lage water aan. De verwachte tong niet gezien, helaas. 
Nog even geduld.  
 
Martin #256  

 

 
 

Vandaag gaan vissen aan het Calandkanaal van 9.00 tot 13.30 in de buurt van de kering. Me 
nieuwe hengels en molen goed kunnen testen. In totaal 16 scharren en 2 wijtingen gevangen. 
Met opkomende water waren de scharren groter en actiever.  
 
Jacky  

 
 

 

April 2016 

 
 

Maandprijs  

De maandprijs van April 2016 gaat naar Herman.  
 
Herman, neem contact op met onze secretaris, dan wordt de prijs per ommegaande verstuurd.  
Namens de DZV De Eurovissers Marcel Moerkerken  

 

 
 

1e avontuur Zuidpier Ijmuiden……. 
Na vele verhalen gehoord en gelezen te hebben, besloot ik dat het op mijn vrije dag maar eens 
tijd werd om af te reizen naar Ijmuiden. 
De wekker gezet op 06:00, maar om 04:45 werd ik reeds wakker. Dan maar lekker vroeg weg, 
om in ieder geval de files voor te zijn. Even snel een flinke tas met verse, grote pieren, 
Steekzagers, mesheften en Tappen opgehaald en snel richting Noorden. Daar aangekomen 
nam ik in mijn enthousiasme om te gaan vissen, de keuze voor een duinpaadje in plaats van 
iets om te lopen via het asfalt. Slechte keuze met een karretje! 
Na een heuse hike van een dikke kilometer en 3,5 km de pier op, begon ik drijfnat van het 
zweet aan de eerste hengel. Eerst een verre met afhouders om te kijken waar de vis zat. Nog 
voor ik aan de Gul hengel met aardappel montage was begonnen, stond de top te stuiteren en 
begon ik met een trek van 3, 2 Scharren en een Wijting. Mooi begin dacht ik. Nieuw aas erop 
en opnieuw ver. De Gul hengel toch eerst maar met witte afhouders en grote haken op een 
meter of 30. Na 5 minuten stonden beiden hengels te stuiteren. De verre leverde 2 mooie 
Scharren op, de korte een mooi donker Gulletje van 35 cm en ook een Schar. Niet gek dacht 
ik zo. De verre hengel ging 2 uur zo door met bijna elke draai Schar. De korte ging met 



aardappel montage tussen de stenen op zo’n 10 meter. Eerst een kwartier niks en toen een 
mooie klapper. Ik rende naar mijn hengel, begon te draaien….vast. Het breeklijntje was iets te 
sterk, maar gelukkig trok ik de stopper door de aardappel heen, dus alles terug. 3 verse pieren 
erop en weer kort. Tussendoor werden de Scharren steeds groter en dus prima voor de pan. 
Even wat eten en drinken en in de tussentijd bedenken of ik iets aan kon passen om toch ook 
een eerste Tongetje te vangen. Want daar kwam ik voor, Gul en Tong. Ineens een paar flinke 
beuken op de top van de Gul hengel. Ik sprong snel op wat stenen en begon te draaien. Er 
werd flink geschut aan de andere kant van de lijn. Dit is waar ik voor kwam. Het duurde niet 
lang voor ik de Gul over de eerste steen trok, waar hij even vast kwam te zitten. Nog een steen 
naar voren gesprongen, terwijl ik de lijn strak hield. Gelukkig kwam hij los en niet veel later 
lag hij naast mijn voeten en kon ik hem met de hand op pakken. Heerlijk! Een mooie dikke 
Gul van bijna 60 cm en toevallig gelijk een voorbijganger die ons samen op de foto kon 
zetten. 
Buiten een aantal zeer flinke Noordzee Krabben ving ik tussen 11.00 en 14.00 nog slechts 1 
vuil Scharretje. Maar mijn dag was meer dan geslaagd met 18 Scharren, een Wijting en 2 
Gullen, een heerlijk zonnetje en nog wat napraten met locals. Een local gaf me nog even een 
spoed cursus Gul fileren, waar ik erg blij mee was. Hierna de terugtocht van een kleine 5 km 
aanvaard en moe maar tevreden terug naar Barendrecht gereden. 
*Het was hoogwater om 05.00 en ik ving vis tussen 08.00 en 11.00, daarna geen aanbeten 
meer, tijdens een sterk en regelmatig wisselend tij. 
Je moet er wat voor over hebben, maar dan is dit wel een heerlijke visstek.  
 
 
Groet Willem 
Hengelsport Wesdijk 
Gouwe 9 
2991 CJ Barendrecht 
+31 (0)85 488 4757 

  



 

 

 
 

Beste visvrienden,  
OP Koningsdag zijn Willem Hoogendoorn en ik  richting België gereden om de sfeer te 
proeven bij het WK Kustvissen 2016.  
We zijn om 10 uur vanuit Bodegraven op weg gegaan en hebben de touristische route 
genomen, via Zeeland en de Deltawerken.  
Dat leek niet zo erg omrijden, maar dat hebben we geweten.  
Voordat we in Heist waren, was het zo een 4 uur verder, maar dat deerde niet, de wedstrijd 
begon pas om 14 uur.  
Het was best een belevenis om de wedstrijd te volgen, het gaat er allemaal wat strikter aan 
toe, maar we konden weliswaar op afstand, toch een aardig beeld van de gebeurtenis krijgen.  
Voor Nederland kwamen er twee teams uit en we weten inmiddels dat het Spro team 
wereldkampioen is geworden, heren proficiat.  
"Ons" Rancar team deed het de eerste wedstrijd nog heel goed, de andere drie wedstrijden 
was het voor de heren moeilijker om aan een visje te komen.  
Jammer, maar ik denk dat het voor hen een hele mooie ervaring was om te vissen tussen de 
topteams uit Europa.  
Willem en ik hebben er een leuke dag uit van gemaakt en we waren om 19 uur weer thuis.  
 
Met vsigroet Ed#1137  
 
 



  

 
 

Beste wedstrijdvissers, 
 
Afgelopen zaterdag was alweer de 4e wedstrijdje van het jaar en het strijdtoneel was dit keer 
het smalle deel van de Dintelhaven. 
Vooraf waren er al geluiden dat het een taaie visserij zou worden daar er in de dagen vooraf 
weinig tot niets was gevangen. 
Vol goede moed gingen er om 18.00 uur 31 lijnen te water en al snel bleek dat de grondeltjes 
de overhand zouden hebben en waar er een aantal van ons  
gericht op deze plaag geesten gingen vissen waren er toch ook een groot aantal die boven 
bleven staan op zoek naar die ene grote bot. 
Diegene die dan ook voor de grondeltechniek hadden gekozen gingen dus ook als een speer 
van start en tikte de ene na de andere er uit waarbij gezegd moet worden 
dat de grootste aantallen toch maar 1 punt opleverde. 
In de eerste drie uur van de wedstrijd werd er dan ook niets anders gevangen dan grondels en 
pas toen de schemer inviel werden er een aantal botjes en botten gevangen 
ook wist Martin er tijdens het grondel tikken ook nog een paling uit te trekken zodat het in het 
A vak nog spannend werd tussen hem en Tom die met recht de grondelkoning van de avond 
was. 
Mijn buurman van de avond Sjaak wist er een mooie bot van 34 cm uit te trekken waarvan ik 
dacht dat het wel eens de grootste vis van de avond zou worden maar niets bleek minder waar 
omdat mijn maatje Richard een bot van 37 cm wist te vangen en daarmee de kanjerpot van 
€31 mee naar huis mocht nemen. 
Ondanks het niet al te beste weer met wind en pittige buien toch weer een gezellige avond met 
niet al teveel vis. 
Na 4 uur vissen was dan ook de balans opgemaakt en wist Sjaak Nuijt het B vak te winnen en 
werd dus 3e overall met 6 vissen 72 cm gevold door Mark Huijps in het C vak en 2e overall 
met 23 vissen 148 cm 
maar de grote baas van de avond was Tom Brasser in het A vak en 1e overall met 37 vissen 
205 cm.  
Rest mij jullie allemaal te bedanken voor de opkomst en zie jullie graag de volgende wedstrijd 
op Pernis waarbij ik er zeker van ben dat er weinig of geen grondels gevangen zullen worden 
maar mooie grote vissen. 
 
Ps Let wel de Wedstrijd op Pernis zal een uur later worden verzameld en gevist ivm 
voorselecties waardoor er een aantal wat meer tijd hebben om ook aanwezig te zijn 
 
Groetjes en tot aan het water  
 



John.  

  

  

 
 

   
Beste visvrienden,  



 
Op drie april vond het Gullenmep Festijn plaats, georganiseerd door Siu de Moor en zijn 
vrouw.  
Met als sponsors Hengelhuis Maassluis en Slager Kevin van der Toorn uit Hellevoetsluis.  
Gullenmeppen in de waterweg bij Maassluis, dat moest het worden vandaag.  
Het weer zat heel erg mee, met een iets regenachtig begin en een zonovergoten eind.  
De waterweg lag er rustig bij, met helder water, een mooie stroom en weinig zoet water.  
Of dat ideaal is voor de gul, ik weet het niet, vandaag in ieder geval niet.  
34 vissers deden mee, en buiten de vele Feyenoorders en bekende Eurovissers PSVers, waren 
er ook Amsterdammers aanwezig.  
Maar ook een afvaardiging uit de Haagse regio, bekende gezichten van de Scheveningse 
havenhoofden.  
En om het een internationaal tintje te geven ook in ieder geval 1 Belg.  
Het was een gezellige boel met fanatieke, maar bovenal goedgemutste types uit alle 
winstreken.  
 
Dan de vangst, er werden mooie scharren gevangen, aan haken met aas waar een zeekoe nog 
van zou schrikken.  
Ook wat wijting, maar de gul liet zich bijna niet zien.  
Er waren enkele berichten van verspeelde vissen, altijd lastig die waterweg, en 1 gevangen 
gul, van 56 cm.  
Rob Donkers gefeliciteerd!!!  
 
De minimale vangst van gul was het enige minpunt.  
Jammer eigenlijk, de kleine bootjes vangen voor Hoek van Holland heel goed gul op het 
moment.  
Ze trekken minimaal de waterweg in, aas in overvloed in de Noordzee? Andere stroming door 
het opspuiten?  
Wie het weet mag het zeggen.  
Verder een heel goede organisatie, een mooie locatie, en leuke sponsoring.  
 
Met visgroet, Ed#1137  
   



 
   

  

 

   



  
 

 
 

Zaterdag 2 april , eurovissersmeeting landtong Rozenburg Hebben gevist van 10 tot 14 uur 
met hoogwater om 11.45. Bedekt zonnetje maar zo goed als geen wind dus super visweer. Er 
werdt door iedereen wel een visje gevangen en de vangsten bestonden hoogdzakelijk uit 
mooie botten , enkele scharren en een mooie tong van 34,5 cm gevangen Peter van de Gaag , 
die die goed was voor de kanjerpot. De grootste targetvis voor deze dag , de bot, werdt 
gevangen Herman Wildenberg en deze is dus de winnaar van de Titantenticket voor 2016. 
Volgende evenement in 21 mei is op MV2 , op jacht naar de zeebaars.(catch and release).  
 
Herman  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Maart 2016 

 
 

Maandprijs  
 

De maandprijs van Maart 2016 gaat naar Visgek Wesley.  
De prijs is een werpvinger.   

Wesley, neem contact op met onze secretaris, dan wordt de prijs per ommegaande verstuurd.  
Namens de DZV De Eurovissers Marcel Moerkerken  

 

 
 

 Beste Visvrienden,   
 

Op 26 maart 2016 met het visteams De Happy Hookers meegedaan aan de eerste Penn Korps 
Competitie wedstrijd. Op Hoek van Holland van 10-14 uur. Door het lage water heen. 170 

deelnemers. Verdeeld in 5 vakken van 34 man/ vrouw, dus van Hoek van Holland tot aan 's-
Gravenzande stond het vol aan de waterkant. Het weer begon prachtig, lekker zonnetje en een 
zuidoosten wind van 4-5 Bft. Nadat iedereen weggebracht was, door de luxe platte karren van 

de organisator, konden we om 10 uur beginnen... met vissen. De vangst viel op mijn stukje 
wel tegen en na 2 uur kon ik pas een eerste botje vangen. Verder op het parcours was het beter 

en via de tamtam werd duidelijke dat er al vissers waren die 10+ vissen hadden. Na veel 
experimenteren, met onderlijntjes, ver en dichtbij gooien stond de teller bij mij op 4 visjes aan 

het eind van de wedstrijd. Ook de rest van HH team 2 kon geen potten breken, HH team 1 
deed het beter, ik ben benieuwd naar de uitslag op www.korpsvissen.nl  

Oh, ja het weer werd wel wat slechter, de wind trok aan en zand zat overal merkte ik na 
thuiskomst, de molens hebben meteen maar een servicebeurtje gehad.  

 
Met visgroet Ed#1137  

 

 

 

 
 

 Vandaag op de Antarticaweg gevist met zn 2tjes. Bij Wout v Leeuwen mooie pieren en 
zagers gehaald en rond 10 uur de lijnen uit. Was eerste keer voor ons hier te vissen. 

Afgelopen jaren een paar keer op de landtong geweest en daar nooit wat gevangen. Dus nu 



met goede moed deze stek gekozen, eerste uren niks op 2 krabben en een zeester na. Maar 
rond 14:30 met opkomend water kwam er vis op de kant, ik 2 zeebaarsjes en 1 wijting, mn 

collega 2 scharren 1 zeebaarsje en 1 wijting. Tegen 17 uur was het aas op en huiswaarts 
gegaan. Al met al voor ons lekker dagje, het weer zat mee, ondanks de soms felle windvlagen 

en grote boot die voor onze neus aanmeerde is deze stek voor herhaling vatbaar.   
 

Geoffrey van Oosten  

  

 

 
 

          Beste Visvrienden,   
Zaterdag 19 maart hebben we ons derde wedstrijdje gevist. Aan Hoek van Holland, Door het 
lage water heen. Er deden 26 man/ vrouw mee, een klein clubje dus.. Er stond een noordelijke 
wind 4/5 Bft. Dat stond er al enkele dagen en dat heeft effect op de zee bij HvH, Een gierende 
stroom van rechts naar links, dat maakte het vissen lastig. We begonnen om 19 uur en bij de 
eerste draai werden wat visjes gevangen, bot, wijting en zeebaarsjes. Toen het donder werd, 

wat de pret over. Zeker in vak A, volgens mij is er verder weinig tot niets gevangen. In vak B 
en C ging het iets beter. Eindstand, Ruud van Noord op 1, Willem Louman op 2 en Willem 

Hoogendoorn op 3. John de Vries won de kanjerpot, een gul van 45 cm. Gefeliciteerd 
mannen. De vierde wedstrijd staat gepland op de Dintel breed, maar wordt Dintel smal, ivm 

het gebiedsverbod op het moment.  
Namens de Wedstrijd Commissie,   

 
Ed#1137  

   

   



 

 

 

 
 

 Hier weer eens een berichtje uit Apeldoorn. Het is lang geleden dat we (mijn zwager in ik) 
aan de kust zijn geweest want het was al net als vorige winter: teveel wind op de voor ons 

gunstige momenten om te kunnen vissen. Afgelopen zaterdag 12-3-2016 zijn we dan eindelijk 
weer gaan vissen en wel naar het Calandkanaal, eerst (mooi) aas gehaald bij Ahoy 

Hengelsport in R'dam en om 12.20u de eerste lijn erin (net voor de kering waar het aan de 
overkant breder wordt). HW om 17.06 en een noordoost windje kracht 2/3. Meteen de 1e 

worp voor mij een mooie wijting. Daarna bleef het voor mij heel lang stil, wel verspeelde ik 
regelmatig lijnen en dat ben ik niet gewend daar. Mijn zwager ving wel regelmatig. Ik was het 

op een gegeven moment een beetje zat (dat vastzitten) en ben toen naar de Waterweg 
gewandeld om te kijken hoe het daar was met de vangst, die was dus zeer mager. Toch maar 
weer proberen in het C.kanaal. Ook mijn zwager verspeelde een lijn toen hij hem teveel mijn 

richting uitgooide. Iets opschuiven kon voor mij niet meer want links van ons was het 
evenement van de Eurovissers bezig (15man?zie het vangstbericht van hen) en rechts stonden 
ook een paar vissers. Ik heb er toen maar 1 hngl uitgehaald en ben direct naast mijn zwager 

gaan staan. Daar had ik geen last meer van vastzitten maar het was al wel laat in onze sessie. 
We hebben gevist tot net ná HW en reden om 17.30u weer richting het oosten. Mijn zwager 

(gevist met 1 hngl) had er 9, 2 mooie scharren, een knorhaan en 6 wijtingen (de meeste 
redelijk aan de maat) en ik (gedeeltelijk nog met 2 hngls ook) had er totaal 4, 1 kleine schar, 1 

steenbolk en 2 mooie wijtingen (28) .  
 

Gr. Rik (en Hans)  
 

 
 
   

Vandaag 16 maart een wereldreis gemaakt naar het calandkanaal. Thuis eerst nog ff brood 
smeren en koffie zetten om de dag aan de waterkant door te brengen. Nadat alles gereed was 
nog ff checken of ik alles had. Vispullen chech, geld check, ovkaarten check. Ondertussen 

was het 10.00 uur, dus tijd om de wereldreis te starten. Als start was het lopen naar de 
tramhalte om hiermee naar het centraal station te gaan voor de trein. Snel lopen naar de trein 
want hij staat alweer op mij te wachten om naar Maassluis te gaan. Na een half uurtje in de 

trein gezeten te hebben ben ik in Maassluis aangekomen, gelijk naar de lokale 
hengelsportzaak om aas te halen en te informeren hoe het met de vangsten staat. Er wordt mij 
verteld dat er af en toe een visje gevangen word in de nieuwe waterweg. Waarna ik vraag of 

het beter is met het calandkanaal. Als ik vis wil vangen moet ik naar het calandkanaal. Na het 
aas in ontvangst te hebben loop ik naar de veerpont naar rozenburg. De veer vetrek net in de 
verte dus dat word rustig aan lopen. Nadat ik de nieuwe waterweg ben overgestoken is het 

nog 25 minuten lopen om op de beoogde stek bij de hondenvereniging. Na 2 uur lang reizen is 



het tijd om naar de waterkant te dalen en me kamp op te slaan en de lijnen nat te maken. Na 
de eerste worp was het al gelijk raak Beet!!. Er komt een wijting van 13 cm uit het water. Dat 
begin goed dacht ik. Helaas kwam de uren hierna af en toe een wijtingkje naar boven. In de 
tussentijd heb ik heerlijk van het zonnetje genoten en tegelijk was ik blij dat ik een stek had 

met weinig wind. Tot 18.00 uur had ik in totaal 3 wijtingkjes gevangen. En opeens kwam daar 
een aanbeet. Niet zomaar een aanbeet maar 1 van een gul. Deze herkende ik meteen. Snel 

aanslaan en draaien. Jammer genoeg heeft de gul zich net onder de kant zich vastgezwommrn 
tussen de stenen. Balen. Hierna kwamen de aanbeten van de wijtingen er in. Het was nu 
werken geblazen. Beazen, Inwerpen, binnenhalen, 2 wijtingen eraf halen, en de zelfde 

handelingen opnieuw. Na een half uur stond de teller 25 stuks. Hierna kwam de wijting 
mondjesmaat omhoog. Tot een uur of 21.00 uur waren de lijnen nat en besloot ik om te 

stoppen. Ook mede doordat het aas op was. In totaal heb ik 36 wijtingen gevangen in een tijds 
bestek van 9 uur. Niet slecht dacht ik aan de 3 uurtjes dat ik echt wat had gevangen. Nu was 

het weer tijd om de wereldreis naar huis te starten. Het is immers nog een tijdje reizen.  
Groeten,   

   
Visgek wesley  

 

 

 
 

Zondagochtend 13-3 werd ik gebeld door Izaäk met de vraag of ik mee wilde het aas op te 
maken dat gisteren over was na het 2e evenement waar ik door prive omstandigheden niet 

mee mee kon.   
We hebben gevist aan de amazonehaven. We hebben leuk gevangen. Wel stond er een aardig 
windje waardoor mijn gevlochten lijn in een mast van een naast gelegen boot kwam te hangen 

wat resulteerde in een verspeelde lijn. Maar dat mocht de pret niet drukken. Ook nog even 
gedacht dat patrick uit de tekenfilmserie sponsbob mijn onderlijn tegenkwam. Uiteindelijk 
ging izaäk met 7 scharren, drie steenbolken en 8 wijtingen naar huis en ik met 1 schar en 6 

wijtingen. Ook het nodige ondermaatse spul gevangen, dat zwemt weer. Al met al een leuke 
middag gevist.  

 
Marcel en Izaäk          



   

 

                   

 

                   

 

 
 

Vandaag 13/3 ff wezen vissen aan de waterweg met het mooie weer en wind in de rug en veel 
zon . Maar helaas maar de vangsten minimaal.Hoop wel dat er gauw beter wordt met de 

visvangst,   
Grt Sjoerd  

 

 
 
   

Op 12-3 stond het 3e evenement op het programma.Het was verzamelen bij de 
Veerheuvel.Nadat iedereen hier was gearriveerd gingen we in colonne naar het 

Calandkanaal.We waren met 15 personen.Er was wat miscommunicatie, want enkele reden 
door tot na de kering maar het merendeel bleef ervoor.  

Er was een heerlijk zonnetje en met de wind in de rug kon de dikke jas al snel uit.Een 
enkeling ging beneden staan maar de meeste bleven boven.We hebben gevist van 2 tot 6 

uur.Rond 5 uur was het hoog water.De missie was deze keer "vang de grootste wijting"Voor 
dat we vertrokken hadden Eric en Herman nog gezegd;Ga wat verder uit elkaar staan er is 

ruimte genoeg!Maar dat was tegen dovemansoren.We stonden weer lekker dicht op 
elkaar,met als gevolg regelmatig in de knoop.Dan de vangsten: over het algemeen kleine 

wijting .Eric en Johan die na de kering stonden hadden wijting van 27cm.Voor de kering de 
meeste met wat kleine wijting en een enkele schar en soms niets.Ik zelf stond op een goude 
plek; 8 mooie bakscharren-1 schol van 27cm ,die goed was voor de kanjerpot en 9 wijtingen 

waarvan 2boven de 30cm. 32cm en 35 cm.Deze zijn officieel door Herman gemeten  
(zoals dat hoort) en waren goed voor het Titanenticket.Er was ook nog iemand met 

gemarineerde mesheften aan het vissen,maar dat was het ook niet helemaal.Theo en Jolanda 



hadden om 4 uur nog een lekkere Hot Dog in de aanbieding en die vonden gretig aftrek.  
Na af loop weer naar de Veerheuvel voor de tombola en even napraten.Piet heeft wat nieuwe 
knopen geleerd van Joop maar van de blauwe knoop wilde hij niets weten.Al met al was het 

weer een leuke middag en hadden de wegblijvers ongelijk.Op naar de volgende!  

Leo.  
   

  

 

 

                   

   

 

                   

 

 

 

Februari 2016 

 
 

Maandprijs  
De maandprijs van februari 2016 gaat naar Izaäk Louwen.  

De prijs is een rol lijn amnesia.  
Izaäk, neem contact op met onze secretaris, dan wordt de prijs per ommegaande verstuurd.  

Namens de DZV De Eurovissers Ed van der Ham  

mailto:secretaris@eurovissers.nl


 

 
 

   

 
Beste visvrienden, 

 
Op valentijnsdag hebben we ons tweede wedstrijdje gevist, in de voorgaande vangstberichten 

staan al wat feiten. 
Hierbij de foto’s van de winnaars. 3 Rob Slingerland, 2 Ruud van Noord en 1 Willem 

Louwman. 
Marcel Adriaans won de kanjerpot. 

Gefeliciteerd mannen, Willem en Rob waren niet bij de prijsuitreiking. 
Willem had in ieder geval valentijns verplichtingen..... 

 
Met visgroet Ed#1137, namens de wedstrijd commissie 

 
 

 
 

 Vanmiddag ff in de yangtzehaven wezen vissen van 2 tot 5 wat schar, wijting en bolk 
gevangen alle maal terug gezet onder de maat 

 
boy v zessen  

 

 
 

Zoals gezegd 25-02 aas opmaken, onderlijnen en lood ook op. Wederom van 1200 tot 1600 
uur caland kanaal. Kan kort zijn nul komma nul, mijn buurman met 5 mtr hengel en worpen 
van rond de 100 mtr plus minus ,1 schar en een stuk of 40 wijting waarvan een paar voor de 

pan. Dus ik ga ook maar eens een hengel aanschaffen van 5 mtr. Geen vis dus geen foto. 
Volgende keer hoop op een beetje meer vis.   

Gr. vis vrienden,  
 

r la crroix  
 

 
 

Helaas geen foto; heb alleen schepen gespot.  Vandaag 24 feb getracht te vissen van 12 tot 
16.00 uur;  2 uur calandkanaal en 2 uur waterweg. Nou niks het lijkt wel of de krabben er zijn, 

lege haken. Wel fijne mooie dag gehad en vrijdag is de visboer weer op de markt. Morgen 
toch nog ff proberen, heb nog aas over en dat opmaken is beter dan bij het vuilnis, dus wens 

me maar succes 6 of 7.  
 



r la crroix  
 
 

 
 

 
Het was weer zo ver. Het 2e evenement dit jaar. Afgesproken bij de pub om 10.00 uur 

verzamelen. De plek was het callandkanaal, maar door te veel wind uit de verkeerde hoek zijn 
we met zijn allen naar de Yangtzehaven vertrokken. Een maal de hengels in het water 

kwamen de eerste vissen snel boven water. Maar helaas veel klein spul; wijting schar en af en 
toe een zeebaars. Hier en daar wat grote. En voor de titaanticket: Thema vis voor vandaag was 

wijting de grootste was 30 cm en is gevangen door izaäk louwen. En Jan van de Pub nog 
bedankt voor de heerlijke bittergarnituur.  

 
Izaäk Louwen  

 
 

 

 

 

 

 
 

Callandkanaal 13.02.16. Aas van brouwers, prachtige pieren. BO van 13.30 h tot 22.00 h. 
73  maatse wijtingen, 12  maatse scharren, 1 knorhaan en 22 steenbolken (klein). Super dag, 
oostenwind, koud, geen volk. Nog een bedankje voor de visser buurman voor zijn resterend 

aas.  
 

Frans  
 

 



 
   
14 februari de 2e wedstrijd van de eurovissers in 2016. Na een lange tijd niet meer te hebben 
mee gevist met de club had ik besloten om de eerste wedstrijd van 2016 weer eens te kijken 
hoe het er nu aan toe ging. Een fijn onthaal viel mijn te beurt. Heel fijn om toch weer zeer 

welkom te zijn met diverse leuke opmerkingen naar mij toe. Ook de wedstrijd in de Yangtse 
haven was best wel fijn. Niet dat het super ging bij mij maar dat is bijzaak. Lijnbreuk ( bijna 
halve spoel leeg ) en het verliezen van vis net onder / op de kant waren hier de oorzaak van. 
Helaas had ik daarnaast ook nog wat problemen met mijn auto waardoor ik besloten had om 
na de 1e wedstrijd maar direct naar huis te rijden en niet nog even naar de prijsuitreiking te 

gaan. Kortom het was mij best bevallen dat vissen in clubverband. Dus ook maar besloten om 
de 2e wedstrijd mee te doen. Deze werd zondag 14 februari ( Valentijnsdag ) gevist in het 

Calandkanaal. De zaterdag voorafgaand aas gehaald bij Ahoy hengelsport en mijn materiaal 
in orde gemaakt. Zondag morgen de wekker gezet om toch op tijd bij de verzamelplaats ( 

parkeerplaats van de Veerheuvel ) te zijn voor de loting. Ook nu was het welkom weer zeer 
hartelijk. Ik had nummer 8 getrokken rechts van mij een topper ( Rob Slingerland) en links 

ook een Topper ( Arvy Schonherr ) dus de leeromgeving was weer ruim aanwezig ? Het was 
echt eurovissers weer regen-natte sneeuw en een flinke bak met wind kortom afzien Dit alles 

kon mij toch niet weerhouden van het genieten van het geheel. Ook mijn vangst gaan iets 
vooruit 7 vissen was mijn deel ( 1 meer als de vorige wedstrijd ) ook nu was er voor mij wel 

iets om te verbeteren zoals vele flinke aanbeten maar toch niet vangen. Ligt dat aan mijn 
haakgrote of aan mijn lijn ( gevlochten ) ik ben er nog niet achter maar dat komt vanzelf wel. 
Ook verlies ik wederom een paar vissen net op de kant tussen de stenen maar onbereikbaar 
voor mij. Doordat mijn vrouw die avond ook weg moest ben ik direct naar huis gegaan om 

ook haar Na vier uurtjes zit ook deze wedstrijd er weer op. Ik kan er kort over zijn ik heb het 
weer erg naar mijn zin gehad. nog even te zien die dag ? Ik kijk al weer uit naar de volgende 

wedstrijd, die ik zeker mee ga vissen ( als er niks tussen komt )  
 

Peter de Boeff  
 

 
 
   

Zondag 14-02-2016 vond onze tweede Eurovissers wedstrijd plaats. Van 10-14 uur, in het 
Calandkanaal. Ik was goed voorbereid en had de zaken lekker op orde. Dus na bezoek aan 
HHMaassluis met het pondje over naar de ontmoetingsplaats, de Veerheuvel, waar een 35 

vissers elkaar ontmoetten. Bij HHMaassluis trof ik een Duitser, dat bleek Markus te zijn, een 
nieuwe Eurovisser die door wind en sneeuw 2,5 uur op weg was om mee te doen, respect!!! In 
de rij voor de inschrijving ging de telefoon, mijn moedertje(73) hing echt wel heel emotioneel 

aan de lijn. Ze had last van haar rug, tussen haar schouderbladen en kon zich niet goed 
bewegen. Na de situatie ingeschat te hebben, ben ik in de auto gestapt en ben ik retour 

Voorburg gegaan om polshoogte te nemen. Bij haar aangekomen heb ik de huisarts gebeld en 
de situatie uitgelegd. De huisarts schatte in dat er geen levensbedreigende situatie was en dat 
mijn moedertje "gewoon" heel erg spierpijn had ten gevolge van een griepje of overbelasting. 
Dus moedertje met paracetamol naar bed gestuurd en mijn vrouw en schoonzus geactiveerd 
om de boel in de gaten te houden. En wat doe je dan? juist ff terug om nog 2,5 uur te vissen. 
Kort over de wedstrijd, er werd best leuk gevangen, wijting en schar, ikzelf had toch nog 14 
visjes en een 14e plaats overall. Dus nog even lekker gevist. En mijn moedertje? Die knapt 

gelukkig weer wat op en het blijkt inderdaad een virusje te zijn wat een heel pijnlijke borstkas 
opleverde. Gelukkig maar.....   



 
met visgroet Ed#1137  

   

 
 

 
 

Vrijdag avond vissen met Matisse aan de Antarcticaweg met pieren en zagers gehaald bij 
Supercatch. Een beetje verrassend vangst met twee hengels met als doel schar, 30 zeebaars, 
18 wijting, 2 steenbolk en 1 schar helaas niks aan de maat zeebaarzen rond de 35 cm alles 

terug.   
 

Groet Robert  
 

 
 

Donderdag 11 feb. dagje papegaaienbek. Ruim 25 visjes: 1 bolk, 7 schar, rest wijting. Alles 
klein: grootste wijting was 23 cm. Wat opviel t.o.v. andere keren dat ik geweest ben afgelopen 
maanden: stroming was heel sterk. Lijnen werden rap weggetrokken. Heerlijk weertje, leuke 

dag.   
 

Groeten Melis  
 
 
 

 

Januari 2016 

 
 
 

Zondagmorgen vroeg het mandje uit. Om 5.00 afgesproken met Arjan van Drunen. Hij heeft 
aas en heeft me uitgenodigd mee te gaan. Om een uur of 6 staan we aan de waterkant. Het is 
koud en stil. Geen enkele visser te bespeuren. Al snel liggen de beaasde haken in het water. 
Binnen 2 minuten staan de toppen te schudden. De ene schar na de andere schar halen we 
binnen. Zo gaat het door tot het licht wordt. Dan wordt de schar minder en begint de wijting, 
de steenbolk en af en toe een meuntje. Tot 11 uur blijven we en dan naar huis. Geen idee 
hoeveel we hebben gevangen. Bijna elke worp is vis geweest. We nemen zo'n 30 mooie 
scharren mee. Het was toppie met dank aan Arjan.  
 



Pierre den Hartog   
 

 
 

Gevist aan de antarticaweg veel wijting en een enorme gul.  
 
Leb  

 

 
 

Verslag wedstrijd 1 Yangzeehaven  
 
Beste visvrienden vandaag vissen we de 1e wedstrijd van 2016 in de Yangzeehaven en wel 
onder zeer aangename omstandigheden met weinig wind en een heerlijk zonnetje kan je het 
slechter treffen in januari.  
Om 11.00 beginnen we aan de inschrijvingen met een nieuwe wedstrijd commissie.  
Er hebben zich 29 eurovissers ingeschreven maar uiteindelijk zijn we met 30 man van start 
gegaan omdat ook Sjaak Nuijt zich nog melde wat natuurlijk geen enkel probleem is.  
Om 13.00 uur gingen de lijnen te water en al snel bleek dat er wel een aardig visje te vangen 
was want binnen de kortste keren kwamen de eerste doubletten en tripletten met hoofdzakelijk 
wijting al boven en omdat Arjan van Drunen zich had aangemeld om te meten konden de 
meetplekken zich concentreren op het vissen waar wij als commissie toch wel blij mee waren 
omdat er zoveel vis boven kwam dat als we dit na de wedstrijd hadden moeten meten we er 
waarschijnlijk om 18.00 uur nog hadden gestaan dus Arjan bedankt voor de hulp.  
Nu terug naar de wedstrijd waar in vak A Janet en Ruud als een raket van start ging en in het 
begin iedereen het nakijken gaven gelukkig kon ik zelf ze aardig bijhouden en het was dan 
ook spannend tot het einde maar het was toch Ruud die zijn faam waarmaakte.  
In vak B waren het Henk en Arthur die de touwtjes in handen namen wat uiteindelijk beslist 
werd door Henk met toch wel een ruime voorsprong.  
In het C waren het Harry Ed en Marcel die het onderling tot het einde flink spannend maakte 
waarbij Marcel uiteindelijk aan het langste eind trok.  
Het potje met de €30,00 voor de grootste vis ging naar Belgie en werd gewonnen door Dirk 
met een Zeebaars van 36 cm.  
Ook was het leuk om weer een paar oude vertrouwde gezichten te zien zoals Peter de Boeff 
Sjaak Nuijt en Tom Brasser en hoop dan ook ze weer wat vaker te zien.  
Door de grote hoeveelheid vis moest de laptop even worden aangepast door Ruud van Noord 
omdat de aantallen niet verder ging als 40 en er een aantal van ons daar ruimschoots overheen 
gingen.  
De uiteindelijke uitslag was dan ook op de 1e plaats uit vak B Henk Verlinde 56 vissen 1219 
cm 2e plaats uit vak A Ruud van Noord 54 vissen 1186 cm 3e plaats uit vak C Marcel 
Adriaans 39 vissen 841 cm mannen gefeliciteerd.  
De prijs uitrijking werd zoals altijd weer perfect verzorgd door ceremoniemeester Theo van 
Hoogen.  
Na de prijzen te hebben verdeeld waren er nog wat kleine prijsjes voor de tombola die weer 
werden verloot onder de nog aanwezigen deze keer niet in de vorm van de bekende bonnen 
omdat deze wedstrijdcommissie heeft besloten om een iets anders te gaan doen in de vorm 
van kwartaal prijzen die na iedere 3 wedstrijden voor bepaalde prestaties die bekend zijn 
gemaakt dmv een schrijven onder de aanwezigen zullen worden uitgereikt.  
Als laatste wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid en hoop dan ook dat je er 
de volgende weer bij zult zijn.  



 
Groetjes en tot aan het water.  
 

  

  

 

 
 



 
Beste visvrienden,   
 
Op 23 januari was het weer zover, De eerste clubwedstrijd van de Eurovissers in de 
Yangtzehaven. 30 man/vrouw startten om 13 uur aan de wedstrijd tot 17 uur. De vangst was 
heel goed, kleine tot mooie wijtingen, steenbolken, scharren en zeebaarzen. Het verschil in 
vangst was groot over het parcours Het verschil in weer ook. We begonnen in een stralende 
zon en eindigden in de watten.   
 
Met visgroet Ed#1137  
 

  

 

 
 

              
 

 Na alle perikelen rond de feest dagen weer eens tijd om te gaan vissen. Samen met vismaat 
Ad besloten om het dit keer eens ergens in één van de havens van de Europoort te proberen. 

Mede door de vooruitzichten op slecht weer hiervoor gekozen omdat schuilen in de auto geen 
slechte optie was bij een hoosbui. Pieren en zagers opgehaald bij Avicentra Monster en op 
pad gegaan. 13.00 eerste hengels uitgegooid op een voor ons onbekende stek die achteraf 
gezien een gouden greep bleek te zijn. Zoals gebruikelijk klopte van de weersvoorspelling 

geen moer alleen nu in ons voordeel want de 95% voorspelde regen bleef ons bespaart. H.W. 
zou c.a. 16.30 hr. plaats vinden maar de vissen hadden geen zin om te wachten op het ideale 
tijdstip. Zelfs tijd om te eten en te drinken werd ons niet gegund constant zijn we in de weer 
geweest met vis vangen en opnieuw aas oprijgen. Hoofdzakelijk Wijting en Steenbolk met 
tussendoor de nodige Scharren. Ook een redelijke zeebaars liet zich nog verschalken. Het 

merendeel was wel ondermaats maar dusdanig gehaakt dat deze probleemloos terug gezet kon 
worden. Toch nog een maaltje vis mee kunnen nemen voor een heerlijke maaltijd. Om 19.30 

hr. was ons aas schoon op en hebben we ingepakt. Onze leeftijd (65 ) konden we nu wel 
merken want het geheel heeft ons achteraf veel spierpijn bezorgd, maar ter vergoeding, we 

kunnen nu weer een tijd teren op de herinnering aan een mooie dag.  
 

Gr. en goede vangst toegewenst Ad en Ruud uit Zoetermeer  
 

 
 

Na het uitstekende aas te hebben opgehaald bij Avicentrum in oostvoorne togen we naar de 
maasvlakte. Aangeland op de Amazonehaven zetten we ons op de kade; Ik, samen met Izaak 
en Joop. Later kwam Ad ons vergezellen. Izaak en Joop vingen al snel hun visjes. Joop was 



heel blij met vele scharren, naast diverse wijtinkjes, Izaak ving diverse rondvissen, wijtingen, 
helaas veel ondermaats (zwemt weer),  ook later de nodige platvissen. Ad had ook de nodige 
vis, veel ondermaats, maar ook een aantal leuke scharren. Bij mij bleef echter de vangst uit. 
Op een pitvis (vrouwtje) na. Ik kwam er ook snel achter dat de stekel in het kieuwdeksel een 

langdurige bloedende wond achterlaat, ik neem aan een gif dat bloedverdunnend werkt. Ik heb 
vandaag ook gebruik mogen maken van Joop zijn K2 hengel (Waarvoor nogmaals dank). Met 
deze hengel kwam ik er achter dat mijn werptechniek niet mijn probleem was maar gewoon 
het gebrek aan een goede strandhengel. Met deze hengel gooide ik net ver genoeg om wel te 
vangen. Binnen enkele minuten beet en gevangen. Conclusie, ik ga op korte termijn voor een 

nieuwe hengel. Al met al een gezellige en voor mij enerverende dag. Op naar de rest van 
2016.  

 
Grtz. Marcel.  

 

  

 

 
 
 

Vandaag, 3 Januari, om 08:00 uur vertrokken uit krimpen aan den ijssel samen met Jos om 
lekker te gaan vrij vissen. Er waren diverse optie i.v.m de wind al snel waren we het mekaar 
eens Callandkanaal aan de Zuid zijde. Om ongeveer 09:00 uur lagen de onderlijnen gevuld 
met gebonden piertjes in het water. Het duurde niet lang of onze hengels stonden te 
rammelen. Vis, vis en nog eens vis scharren, wijting en steenbolken gevangen al met al een 
heerlijk ochtend staan vissen.  
 
 Groetjes Armel  

 
 

 
 
 

Zaterdagavond, 2 Januari met Cor Doeven en Joop Geschiere afgesproken om een avondje te 
gaan vissen. In de Europoort. Eerst een voor mij nieuwe stek aangedaan, maar daar was de 
vangst niet om over naar huis te schrijven. Daarna de Amazonehaven aangedaan, maar daar 
stonden alle stekken al vol met vissers of lagen vol met binnenwater schepen, dus door naar 
de Yangtzehaven, daar was de vangst klein, wijting, steenbok en scharren. Door de regenval 
ben ik op tijd gestopt, maar wel een eerste gezellige vissessie gedaan in 2016.  
 
Met visgroet Ed#1137   
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