
VANGSTEN 2000 

Hier vind je de vangstresultaten uit de regio Europoort vanaf de oprichting van deze site(5 

september). 

DECEMBER 2000 

 

 

Zondag 31 dec, laatste kans van dit jaar, ben toch nog even het aas op wezen vissen op de betonnen 

steiger voor de stena-line bij Hoek v Holland. Ik stond er alleen en haakte 5 gullen, dwz, mijn neef 

Wim kwam effe kijken en greep bij een aanbeet mijn hengel en ving de grootste. Lengte varierend 

van +/- 35 tot 50 cm. Gevist bij licht afgaand en opkomend water van 14.15 tot 17.00 uur. Langs deze 

weg wil ik alle bezoekers en vooral de inzenders op deze rubriek hartelijk bedanken voor hun 

bijdrage aan deze site, en ook namens Sjaak wensen wij jullie een geweldig nieuwjaar toe met volop 

beet. 

Leon 

 

Zaterdag 30 dec, gevist bij paal 0 in Waterweg. Slecht weer, wind recht in de plaat. Michel bleef 

zonder vangsten, Sjaak een kleine gul en een hele grote verspeeld voor de kant, en ik zelf had 2 

mooie botten. Gevist van 15.30 tot 18.15 uur. 

Leon 

 

Donderdag 28 dec, gevist bij paal 0 in Waterweg. Slecht weer helaas, hagel, regen, sneeuw en een 

stevige zuidwestenwind kracht 5. Gevist van 13.45 tot 16.30. Toch nog 2 mooie gullen en 2 kleine 

wijtingen gehaakt. Het is goed te merken dat het kerstvakantie is want het was erg druk langs de 

Waterweg. 

Leon 

 

Zondag 24 dec, gevist aan de Waterweg tussen de stormvloedkering en de Stena aanlegsteiger. Om 

11.00 gearriveerd samen met Michel Knoops de man van het zager-incident(zie rubriek systemen & 

aas-zagers). Ik begon met een aanbeet binnen enkele minuten maar verspeelde de buit op de richel 

van de vaargeul. Daarna weer een aanbeet van iets dat ik in lange tijd niet gevoeld heb qua geweld. 

Een ware uitputtings- slag begon, cm voor cm won ik terrein en dat met nog maar een meter of 100 

te gaan, op een waarschijnlijk zwaar 'dreunende' gul. Toen alle kracht uit mijn lichaam was 

weggevloeid, en hij nog enkele meters uit de kant nog steeds als een imbiciel te keer ging, voelde ik 

hem met een zware dreun vastlopen achter rotsen op de bodem en..... knap, pleitos !!!!! Ja , dat 

hoort ook bij het vissen maar ik baalde er stevig van. Michel haakte daarna een mooie steenbolk en 

begon ook de smaak te pakken te krijgen. Tijdje niks gevangen, en net effe over hoogwater lande ik 

een fraaie bot. Sjaak was inmiddels ook gearriveerd en mijn volgende aanbeet was een gulletje van 

net effe over de 40 cm. Meteen daarna weer ingeworpen en binnen enkele minuten weer een 

klapper op de hengeltop. Na de dril liep deze op exact dezelfde plek vast waar eerder het monster uit 

de diepte verspeeld was. Staan we een half uurtje later over die vastgelopen lijn te ouwehoeren, 



komt er een meter of 10 uit de kant een dikke witte buik bovendrijven, nog een beetje spartellend. 

Was het die gul die nog vastzat, maar te ver uit de kant om te pakken te kunnen krijgen. Na nog wat 

wild gespartel kwam ie los en dreef met de inmiddels lichte ebstroom weg. Michel miste nog 2 

aanbeten en Sjaak kwam er niet meer aan te pas helaas. Om een uur of 4 weer weggegaan. Toch zo 

wel een lekker dagje gehad met weinig wind en lichte sneeuwval. 

Leon 

 

Zaterdag 23 dec, met trip de kleine boot de zee op . vanuit scheveningen, een uurtje varen en het 

anker ging uit. er was na genoeg geen wind. Ik stond met 2 hengels te vissen ,de een na de andere 

wijting haalde ik er uit, het was nog harder werken dan bij me baas. de zee was als een spiegel , je 

kon elke beet waarnemen. ik heb 104 wijtingen gevangen ,van groot tot klein, en 12 scharren . Er is 

geen gul gevangen we hoorde wel van de schipper dat er op de wrakken veel grote kabeljouw werd 

gevangen 

groeten peet . 

 

Zaterdag 23 dec, schitterend windstil weer en lekker fris, gevist aan de Waterweg bij Rozenburg. 

Vangsten : 2 gulletjes( 1 mooie) en een steenbolk. Verder niemand wat zien vangen. Het water was 

erg vuil, veel zeegras en rotzooi, er stond erg weinig stroming en een uurtje na het hoogwater weer 

huiswaarts gekeerd. Hopelijk morgen beter. 

Leon 

 

Afgelopen vrijdag 22 dec met stralend winterweer gevist bij de bergingshaven van HvH. Gevist van 

10.00 tot 15.00 samen met m'n vismaat Rob. Resultaat 6 mooie gullen van rond de 55cm, 10 

steenbolkkies en 6 wijtingen. Iedereen de groeten en fijne dagen toegewenst 

Richard (1 of the 4 B's) 

 

Mogge Leon, dit weekend was het stukken beter, we zouden zondagochtend 17 december, vanaf het 

strand bij HvH gaan staan. Hier bleek alleen de branding veel te hoog. Dus op naar de favoriete stek. 

We hadden afgaand water en dit is hier meestal niet al te denderend.. Tot na de kentering geen 

stootje, En toen eigelijk opeens aanbeet na aanbeet Resultaat 3 gullen op de kant, 1 Tijdens het 

landen verspeeld en 4 verspeelde aanbeten (tijd voor grotere haken), en 21 wijtingen. En met zijn 

allen vissen, doen we een keer, dat lijkt ons wel wat. Doen jullie dit weekend nog mee met de 

Wedstrijd op Ter heyde?? 

Rob 

 

Zaterdag 16 dec, gevist in de Waterweg bij de Stena-line op de betonnen steiger. We hadden 

eigenlijk geen tijd van het weekend maar Sjaak en ik zijn toch nog ff geweest van 11.30 tot 13.30. 

Slechte omstandigheden, een zeer harde wind en gruwlijk harde eb-stroming die 250 gram lood met 

ankers, wegspoelde alsof het niks was. Niemand wat zien vangen op de steiger, en zelf had ik slechts 

een gulletje van een centimeter of 30. 



Leon 

 

Bedankt voor jullie site,erg interresant.Gisteren 15 dec gevist aan de papagaaibek,samen met mijn 

vader.Gevist van 17 uur tot 00.30.Toen waren de pieren op.de eerste paar uur constant lege 

haken,waarschijnlijk door garnalen. 150 pieren is normaal ruim genoeg.Het was om ongeveer 1800 

uur hoog water.pas rond negen uur kwamen de eerste aanbeten;kleine steenbolk hoe lager het 

water werd des te beter werd de vangst verschillende mooie weitingen.Tot de laatste pier toe ving 

mijn vader vis,ikzelf deed deze avond niet mee,slechts een bolkje gevangen.Pa ving ongeveer 5 

bolkjes die we hebben teruggegooid.Maar de weitingen zitten in de vriezer ongeveer 10,en als 

toegift een gulletje van 30cm.verder haalde pa gedurende de hele avond zeker 4 oude lijnen omhoog 

waarvan 3 nog zo goed als nieuw dus al met al geen slechte avond ook nog redelijk goed weer. veel 

succes met deze site en groetjes van Andre. 

 

Afgelopen zaterdag 9 dec wegens teveel wind naar jullie favoriete stek gereden, de papegaaiebek. 

Was een matig dagje 4 mini bolkjes en 2 kleine zeebaarsjes, Voor de jongens die wel in de waterweg 

stonden te vissen was het nog redelijk 20-25 wijtingen pp, maar dan moest je wel tegen de wind 

ingooien, en daar hadden we toch niet zo'n zin in Aankomende week zijn de weersberichten ook niet 

al te best waar gaan we vissen. 

Rob 

 

Zondag 3 december, Blokkendam-Maasvlakte 

Op deze normaal zeer goede stek hedenochtend van 08.00 tot 12.00 gevist met afgaand water 

hetgeen slechts goed was voor 1 wijting, 1 schar, en 1 bot. Lekker weer maar daar is alles mee 

gezegd. 

Leon 

 

NOVEMBER 2000 

 

Donderdag 30 november, Waterweg 

12.30,op de stena steiger, heerlijk weer, bijna geen wind en vissers, afgaand water.Na 20 minuten 

twee leuke gulletjes achter elkaar daarna een paar steenbolken. He leuk daar komt een boot aan,die 

zal hier toch niet aanleggen? ja dus deze boot moest wachten op de stena boot om 600.000 liter over 

te gooien. na dat deze boot vertrokken was kon ik weer gaan vissen. inmiddels was het donker 

geworden. daarna alleen maar wijting gevangen. totaal 19 vissen. een mooie dag,voor herhaling 

vatbaar,maar alleen dan met wat grote gullen. de groetjes van Wim den Hollander. 

 

Woensdag 22 november, Papegaaiebek 

Vrije dag genomen om de "afkickverschijnselen' te onderdrukken van het NIET vissen, na een 

weekend vol afspraken en kloteweer. Vangsten vielen echter vet tegen, slechts 2 botten en 6 



wijtingen. Ik hoorde bij de hengelsportzaak dat afgelopen vrijdagavond 1700 wijtingen gehaakt 

werden op de pier van Hoek van Holland, door een groep van 10 man !!!!!! Nou lijkt me dat wat 

sterk, maar een klant zei me vandaag dat ze er toch wel 30 a 40 de man stonden te vangen. 

Wijtingliefhebbers weten wat ze dit weekend te doen staat. 

Succes, Leon 

 

Zaterdag 11 november, Papegaaiebek 

Sjaak en ik om 12.00 uur ingeworpen op een druk bezochte Papegaaiebek met een harde zuidwesten 

wind. Gevist totaan 16.00 uur met beiden 1 hengel en enkele haak, gericht op gul. Het werd bij elkaar 

een lekker dagje met als resultaat : 

Sjaak : 2 hele mooie grote botten,1 wijting en gul van dik een halve meter. 

Leon: 1 steenbolk, 1 zeebaarsje, 3 wijtingen en 2 gullen waarvan 1 hele zware. 

Bij elkaar dus 11 vissen met 2 haken binnen 4 uurtjes, lijkt me redelijk geslaagd. 

 

Zaterdag 4 november wezen vissen aan de steeneglooing, om 10:30 uur begonnen begin was wat 

mak, maar later rond een uur of 2 begonnen we leuk te vangen, totaal 29 platten, waaronder 5 

mooie schollen. Aas was pieren we hebben ook nog met krabflavor staan vissen maar konden geen 

verschil in vangst ondekken.geen wijting of gul op deze stek . 

Waar wordt op het ogenblik nu leuk wijting gevangen? 

groetjes, Rob (one of the 4b's) 

 

Vrijdag 3 november 2000,Papegaaiebek, 

Leon en Simone 

Paar uurtjes gevist tegen de avond met opkomend water. Toch steeds volop beet en enkele 

steenbolken en wijtingen gevangen, wel mooie flinke wijtingen. Er zat helaas geen gul bij maar we 

zijn niet erg lang geweest. Naast ons werd ook een flinke schar gevangen. 

 

OKTOBER 2000 

 

 

Zondag 29 oktober: 

Eindelijk weer gevist na een paar weken te hebben gezondigd. Met slecht weer zw 7 tot 9 en af en 

toe een buitje, kon ons er toch niet van weerhouden om toch nog even het gevoel van de zoutelucht 

en het werpen met de 5m stok. Een uur te vroeg bij die 'witte', natuurlijk niet in de gaten dat de klok 

een uur terug gezet was, wij weg en gelijk in de file dus dat begon lekker. Bij aankomst had Leon bij 

zijn eerste inworp gelijk beet maar helaas dook de vis achter een steen en die zat gelijk zo vast als 



een huis, en natuurlijk z'n zooitje kwijt. Daarna ving hij wel de eerste vis een steenbolk. Daarna ving 

ik mijn eerste een gul van ± 30/35 cm effe later ving ik mijn tweede gul van ± 30/35 cm. Daarna ving 

Leon nog een gul en een wijting.Er kwam toen een hoop regen en zijn we maar naar huis gegaan. 

Gevist in de waterweg aan de rozenburg kant met pieren en zagers 

 

Sjaak van der Ende 

 

Inzending A.R. Verhagen (4b's) Zondag 22 oktober, Redelijke dag aan de waterweg gehad. ter hoogte 

van de Stenaline. Nog geen gul gevangen maar een van de 4 B's ving toch nog een mooie tong van 

rond de 40cm, Voor de rest een handje vol steenbolk, En vier oude onderlijnen, een rottende kwal en 

veel krab. Wat je al niet naar boven haalt. K B 

 

Westerschelde: Hier beginnen de weitingen al leuk te komen. In 3 uur vissen met leeglopers met 

twee hengels had ik 8 weitingen (alle rond de 40 cm) en een leuke gul van 2,5 kg. er moest wel ver 

geworpen worden (120m zeker). Voor de bekende in terneuzen ik heb gevist op de pier van de jacht 

haven. Verslag 22-10-00 A.Arends Terneuzen 

 

Inzending Leon v Hagen, vrijdag 20 oktober: Twee keer geweest, 's ochtends in het Calandkanaal, 3 

uur gevist,resultaat 1 gulletje en 1 mooie wijting, net voorbij de stormvloedkering Rozenburg.'s 

Avonds aan de kant van Maassluis voor de stormvloedkering wederom 1 gulletje en 1 mooie 

wijting.Steeds gevist van 2 uur voor hoogwater tm een uurtje erna. 

 

Inzending van Hans en Ingrid, 20 oktober 2000: 

hier een late mail over deze vis dag s'morgens om 10.00 vetrokken met mijn vader richting 

maasvlakte mooi weer veel flitspalen in zeeland pas rond 11.30 aankomst papegaaibek geen vissers 

te zien hengels opgesteld ingegooid na 10min opgehaalt een schol van 35cm prachtig maar het 

eerste gewin is katte gespin. Na weer ingegooid te hebben gelijk weer een mooie schol 35cm, 

prachtig!! Vader nog geen beet gezien rond 17.30 pas weer een mooie beet weer schol 35cm en zo 

nog enkele in korte tijd bij inval van de avond zijn wij niet meer de enige vissers alles staat vol overal 

lampen net kerst rond 19.00 begon het feest pas echt 8 wijtingen zeer groot en dik, 1paling 48cm , 

steen bolk ,grote botten en als klap op de vuurpijl zeebaars waaronder een van 45cm het was 

fantastisch vader had ook zeer mooie grote wijting bot en schol een tip ongeveer 15m uit de kant 

gevist raar he. bij deze de groetjes en tot mail 

 

Zaterdag 14 oktober 2000,Inzending Leon van Hagen : Gevist in de Waterweg voor de 

stormvloedkering aan de Rozenburg-kant. Begonnen om 1.15 uur geindigd om 4.30 . Hoogwater was 

omsteeks 3.45 uur. Helaas geen spectaculaire aantallen, slechts 1 gul van 42cm en een steenbolkje. 

Het weer was zeer redelijk vangsten helaas niet. Mijn neef Dimitri heeft slechts 2x z'n 'zooitje' 

verspeeld. 

Leon 



 

SEPTEMBER 2000 

 

 

Zaterdag 30 september 2000, Inzending Leon van Hagen Delta562 

Na 2 weekenden griep en 1 weekend voedselvergiftiging eindelijk weer is gevist. Vanochtend om 10 

uur met de boot vanaf de Maasvlakte vertrokken richting MV-boei. Ongeveer 1.5 uur daar gevist 

zonder ook maar een stootje beet, weer weggegaan en net als ongeveer een 15 tal collega's voor de 

blokkendam gaan liggen, uptide vissend met 3 onderlijnen zonder afhouders. Resultaten bleken 

overal slecht volgens de radio , hier en daar werd een steenbolkje gevangen, enkelen hadden wat 

schol hoorden we. Plots kreeg ik een goeie aanbeet en ik voelde behoorlijk weerstand. Het bleek een 

tong van 39 cm en een gulletje van rond de 40 cm. In mijn 2e worp binnen een paar minuten weer 

een tong van 39 cm en Sjaak begon een zelfde systeem te monteren op zijn hengel. Ik heb nog 1 

aanbeet gemist maar Sjaak haalde al snel weer een tongetje binnen van 33 cm. Hij ving later ook nog 

een flinke steenbolk(en een heleboel kleintjes), maar hij eindigde de dag met een mooi dik gulletje 

van 42 cm. Kwantitatief een slechte dag dus, maar kwalitatief een paar hele mooie dikke tongen. 

 

 

Inzending van A.G. Verhagen van visteam "de 4 B's", 

 

Bedankt voor de link.. Eerste vangst bericht van de 4B's zondag 17-09-00 4 gulletjes 1 tong 2 botten 

en een hand vol steenbolk, Plaats de "Serus" bij Hoek van Holland. Met zun drie wel te verstaan. 

gegroet 1 van de 4B's 


