
Vangstberichten 2001 

 

Hoi allemaal, Aan mij de eer om het eerste vangstbericht van het nieuwe jaar op het forum te zetten. 

Evenals Leo en Chris gisteren ben ik vandaag naar het Calandkanaal geweest. Rond 10.00 uur 

begonnen op "het autoponton" voorbij de kering. Hier na een uur welgeteld nul aanbeten gehad dus 

maar weer op mijn vertrouwde plaatsje 200 meter voor de kering gaan zitten. Hier had ik begin 

december 85 vissen dus ik had nu ook goede hoop op vangst. Helaas erg weinig beet gehad. Had 

rond half vijf 16 vissen gevangen en hoopte op meer zodra de duisternis inviel. Helaas was dat niet 

het geval. Ben doorgegaan tot half acht en heb in de laatste 3 uur tijd precies één vis erbij gevangen. 

Totaal resultaat 14 wijting, waarvan 4 maats (dus mee naar huis) en 3 steenbolkjes. Aas zeepieren. 

Op de ene hengel gevist met één dwarrellijn voor de verre worpen en op de andere hengel gevist 

met 2 afhouders. Op het laatst ook nog een boothengeltje gebruikt om het nog dichter onder de kant 

te proberen maar niets mocht baten. De vis was weg of had geen zin. Aan het eind van de ochtend 

stond er nog iemand te vissen maar die vertrok al na twee uurtjes. Later die middag kwam een 

groepje van drie vissers en die waren ook na twee uurtjes verdwenen. Ra,ra waarom........ 

Groeten, Harald. 

 

Afscheid van het visjaar 2001. Van 10 00 tot 17 00 , net voorbij de kering. Aanvankelijk wat klein spul 

later, toen de vloed er in kwam en ook over hoog ,ging het beter; ze werden ook groter. Op een 

hagelbui na ,was het prima weer met een N-W windje en regelmatig een lekker zonnetje! Totaal 32 

stuks: 2 steenbolken, 29 wijtingen(11 te klein) en een gul van 50 cm. Een mooie afsluiting van het 

visjaar 2001! Prettige jaarwisseling en een goed en gezond 2002. Met hopelijk fijne en gezellige 

visdagen met elkaar! 

Groetjes, leo. 

 

Maandag 31 dec ging ik om 14.00 uur richting Hoek v Holland voor hopelijk een mooie eindejaars-

uitkering gul. Het weer was in elke geval stukken beter dan gisteren, maar het stroomde heel erg 

hard, zeker in de vaargeul. Enkele minuten nadat beide hengels inlagen, volgde er een geweldige 

dreun op de K2. Terwijl het dyneema begon te zingen, en de dreunen mijn hele hengel krom zette, 

begon een zenuwslopend gevecht. Heel langzaam won ik terrein, de hengel pompend om hem naar 

boven te krijgen. "Wat een mazzel" schoot er door mijn hoofd, "is dit leuk zo op de laatste dag van 

het jaar!" Terwijl ik me rijk stond te rekenen met een hele zware gul, schiet 2 meter voor de kant 

mijn haaklijn los met wild gekolk. Amnesialijn van 14 kg, Mustad stalen haak 3/0, het kwam intact 

weer op de kant, het mocht niet baten. Even later verspeelde ik een tweede gulletje achter een paal, 

en zodoende werd alleen een flinke steenbolk de laatste vis van het jaar voor mij. Simone en ik 

wensen jullie een geweldige jaarwisseling en een fantastisch nieuwjaar met mooie vangsten. 

gr Leon 

 

Zondag 30 dec, de een na laatste kans van het jaar, gevist met nog een paar leden van de Eurovissers, 

onze digitale zeevisvereniging! De locatie werd de Landtong, om zo bij draaiende wind een escape 

naar het Calandkanaal te hebben. Ik had om 12.00 uur afgesproken met Jan de Gids (lidnr 19) en die 



was er al rond een uur of 11.00, net iets na mij. Later kwamen ook Wil Put (lidnr 4) en Piet Schipper 

(lidnr 27) ons vergezellen, en zodoende hadden we een gemotiveerde ploeg in deze bar koude tijden. 

En koud werd het inderdaad, snijdende waterkoude wind op de natte klauwtjes, en flinke hagelbuien 

maakten het er niet gemakkelijk op. Ik denk dat Jan zijn tenen los in zijn schoenen lagen want die had 

geen laarzen aan. We kregen later ook nog effe bezoek van Peet, ook een bezoeker van de site, en 

we hebben vandaag behoorlijk wat gezellig geouwehoerd. De vangsten waren ronduit slecht, 

nagenoeg geen beet. Jan ving in het begin vd sessie een mooie bot en verspeelde kort daarna een 

vermoedlijk gulletje. Wil ving ff later ook een mooie bot. Pas helemaal op hoog water(14.30 uur) 

kwam de vis waar we voor gingen. Nadat hij zich keurig aankondigde met korte rukjes en inneens 

wegliep met een vette "run", kreeg ik na een heerlijk gevecht een mooie gul van 57 cm op de kant, 

vollop garnalen uitkotsend. En een hele berg garnalen trouwens , hetgeen goed nieuws is, want als 

die er nog zijn blijft de gul ook, het water is dus toch nog niet te koud. Mannen bedankt voor de 

leuke dag, ik had het ff nodig, was te lang geleden! 

Gr Leon 

 

Aloha, ff een berichtje uit de europa haven van afgelopen zaterdag 29 dec. Mijn vismaat Hans was 

toch nog even geweest en ving wat wijting en een haai(tje) 50 cm. Nog bedankt voor de leuke 

nieuwjaars wens. 

Willem 

 

Hoi sjaak en leon!!! ik ben marco van tol uit pijnacker en ik ben 17jaar! sinds 3 weken kom ik 

geregeld op jullie syte,want ik vindt het een hele goeie en mooie syte!!! ik vis zelf ook veel in de 

nieuwe waterweg, Calandkanaal en het zuiderhoofd van scheveningen!(waar me vader 5 weken 

geleden nog een hondhaaitje ving van 53cm van 1200gr!) Gister zondag 23-12-2001 ben ik samen 

met me vader in het Calandkanaal wezen vissen op een ponton bij de sleepboot haven (zo wordt dat 

volgens mij genoemd daar)!!! we waren er om 6uur het was al opkomend water want het was om 

8.30uur hoogwater en om half zeven gooide we voor het eerst in!!! de eerste paar uur vingen we 

veel mooie grootte wijtingen en ik ving nog een gulletje van 35cm en me vader nog een zeebaarsje 

van +-30cm, later op de dag werden de wijtingen die we vingen kleiner,om 4uur gingen we weer naar 

huis!!! We hadden in totaal 103 vissen, 4 steenbolken, 1 zeebaars, 1gulletje en 96 wijtingen waarvan 

30 mooie!!! en gevileerd hadden we 2 kg!!! dus het was een mooie vis dag geweest!!! Groeten en 

prettige kerstdagen en een vis rijk 2002!!! 

Marco 

 

Zondagmiddag 23 dec, effies gevist in de Europahaven van 14.00 tot 17.00 uur. Meer dan een 

heleboel kleine wijting kwam er niet boven, wel heel veel beet. Nog bedankt voor de 

verkeersmededeling Willem, heb me bij Rozenburg maar even aan de max snelheid gehouden. 

Verder nog excuses voor de late updates maar er zijn wat server-problemen. 

Gr Leon 

 



Een wereldavond afgelopen zaterdag 22 dec, het begon echt geweldig, bij Rozenburg geflitst (30 km 

te hard) maar ja, als ik onderweg ben naar de slufter ben ik niet meer te houden. Aangekomen op de 

slufter (zelfde tij, een paar uur voor laag) net als vorige week staat het water nog tot aan de dijk 

!!!!!!!!!!! Waarschijnlijk om ons te pesten, dan maar naar de Europa haven, komen we onderweg nog 

in een blizzard terecht maar we zijn toch aangekomen. We hebben leuk gevangen 11 mooie 

wijtingen, 13 kleintjes en wat bolk. Wat opviel is dat de wijting daar toch wat groter is als op de 

slufter al met al toch een leuke maar wat dure avond. 

willem 

 

Op zondag 16 december, vroeg m'n nest uitgekropen om naar het Calandkanaal te gaan om daar nog 

wat maatse wijtingen uit te slaan, voordat het in januari zo'n beetje gebeurt is met de wijting. 

Aangekomen om 08.30 en vlakbij de kering gevist. Het liep het eerste uurtje met laag water heel 

lekker en bij elke draai zat er wel een maatse bij , en na zo'n 2 uur had ik 8 mooie wijtingen liggen. 

Het was echt heerlijk weer, een lekker zonnetje en een paar graden boven nul. Ik wist dat Leon in 

aantocht was, en ja hoor een minuutje later zag ik hem. Hij wilde liever in de Waterweg vissen, want 

hij is toch meer een gullemepper. Met opkomend water ving ik ineens een stuk minder, alleen maar 

kleine wijting. Toen het water echter hoog was en weer terug ging lopen, werd het weer beter en 

kwamen de grotere jongens ook weer terug. Ik ving er nog 6 mooie wijtingen bij en eindigde dus met 

14 stuks die nu in de vriezer liggen. Later op de middag kwamen Leo en Adrie ook nog hand in hand 

aangewandeld, en heb dus even kennis gemaakt met Adrie en zijn Irene. Ik moet zeggen een aardige 

vent die Adrie, en we hebben dan ook afgesproken dat we eens op zijn pier af gaan spreken om daar 

eens wat zakken vol te gaan vangen, en ik ga daar zeker eens gebruik van maken. Ja Leo, jij mag ook 

mee !!! 

Groeten, PdB 

 

Zondag 16 dec, 's morgens om 08.00 uur begonnen in het Beerkanaal, waar elke inworp raak was 

met of een steenbolk of een wijting. Helaas waren deze voor het leeuwedeel van Madurodam-

formaat. Ik werd daar plots aangsproken door Boes, een bezoeker van de site. Al kletsend met mijn 

rug richting zee miste ik het aankomende slepertje die vlak onder de kant opliep. En ja hoor ,knak, 

100 meter dyneema pleite. Vloekend en tierend probeerde ik hem nog met een steen te raken maar 

die kwam net achter de schroef neer. Naar mijn mening doen zowel die "pilots" als die slepertjes, 

expres aan vissertje naaien, ze kunnen er nl makkelijk een stukje omheen, en zoniet, dan kunnen ze 

even een attentiesein afgeven. Ratjes dus, Boes moest wel lachen. Ik ben toen maar weggegaan en 

een kwartiertje later trof ik Peet de Bakker aan de Caland. Hij zou blijven staan, hij had inmiddels 10 

wijtingen, en ik ben aan de andere kant in de Waterweg gaan staan. Ik heb Peet die middag niet 

meer gezien dus ik neem aan dat ie goed gevangen heeft. In de Waterweg was het stukken minder 

aan beet, soms kwamen de haken nog steeds be-aast boven. Hier en daar een miniatuur-wijting, 

maar eindelijk op "dood tij", kwam de vis waar ik voor ging mr. Gadus Morhua, oftewel te gul. Een 

van rond de 40 cm lekker vet. Later werd ik aangenaam verrast door een bezoek van Leo en Adrie, 

voor insiders, die 2 gasten die de europese visquota's jaarlijks dik overschrijden(hehehe). Zij werden 

vergezeld door hun ega's en we hebben effe een korte gezellige babbel gemaakt in het winterse 

december-weer, was ff leuk. Tot de volgende sessie, 

Leon 



 

Zondag 16 dec, zoals beloofd een mailtje van boes uit Hellevoetsluis . gevist van 10.30 tot 13.30 veel 

klein spul 3mini gulletjes grootste 40 cm een zeebaarsje 34cm en 3 botten .het kleine spul waren zeer 

kleine wijting en bolkjes 

de groetjes van boes en bedankt voor alle info 

 

Zondag 16 december: Hallo, jullie hebben een leuke en informatieve site, afgelopen nacht even op de 

slufter wezen vissen (trap 6) vanaf 8.30 tot 02.00 samen met mijn vismaat. De vangst was goed te 

noemen 60 stuks en zeer divers veel wijting (klein) maar ook een stuk of 10 van mooi formaat. En 9 

zeebaarsjes weer netjes terug gezet, 5 platten waarvan 2 zeer groot. 1 gulletje en 2 stuks tong 

waarvan 1 de 40 cm passeerde. Al met al een heel leuk nachtje. Alles werd gevangen met 3 haaks 

paternoster en pieren met de lange wapper lijnen vingen we niets dus zijn we snel omgeschakeld. Ik 

ben alleen nog kapot van het klunen tegen de dijk op ik denk dat er daarom niet zo veel gevist word 

op de slufter Maar het is onze favoriete stek en dat al voor de laatste 8 jaar. veel vis plezier 

Willem 

 

Vrijdag 14 december, samen met Sjaak gevist in de Waterweg, kortstondig weliswaar, van 17.00 tot 

20.00 . Het stroomde er met een rotgang uit, zodanig dat het lood haast de kant opspoelde. Besloten 

de pieren die steeds moeilijker verkrijgbaar worden, te bewaren voor later dit weekend. De vangst 

bedroeg slechts 3 wijtingen. 

Leon 

 

Dinsdag 11 december, zijn Hans en Adrie de vutters uit Heerjansdam naar het calandkanaal geweest, 

na de berichten van afgelopen zaterdag vol goeie moed vertrokken.Om half elf begonnen tot vier uur 

en de vangst bedroeg tien maatse wijtingen de man, viel wat tegen.Ze hebben verder de hele dag vis 

staan vangen, elke inworp leverde vis op maar vraag niet hoe groot.De meeuwen hebben een 

fantastische dag gehad,elke vijf minuten een of meerdere hapjes onder de kant om lekker verorberd 

te worden. Dus de mannen hebben veel gevangen maar bijna alles onder de maat helaas. 

Arjan 

 

Zondag 9 dec, 's ochtends om 06.15 uur vertrokken richting Papegaaiebek. Hee das kut..., 

Beneluxtunnel dicht!!! Via Vlaardingen naar de Waterweg nabij Hoek van Holland gereden waar de 

K2 en de Sumo het lood om 07.00 uur te water zwiepte. Het eerste uur niks, af en toe een flauwe 

beet. Vissend met op beide hengels de gebruikelijke enkele dwarrellijn en gulhaak 3/0, begon het te 

lopen met mooie wijtingen van boven de 35 cm. Om 11.00 gestopt(heb ook nog een verjaardag 

vandaag), en zo de pieren van vrijdagavond allemaal opgevist. Toen ik wegging stond de meter op 9 

wijtingen en 3 steenbolken. Heerlijke ochtend gehad in lekker vriesweer met een zonnetje, bijna 

geen wind en opkomend water.. 

Gr Leon 

 



Zaterdagavond 8 december,naar de Europa haven geweest(als die zo heet, dat wist ik niet] maar dat 

lees ik op de site.We zijn begonnen om vijf uur tot elf uur en samen met Jan Groenhaar hebben we 

er 24 mooie gevangen en een hoop klein spul. 24 mooie wil zeggen, 18 filleerbaare wijtingen en 

verder twee grote botten en vier steenbolken. Jan had er in een keer drie grote wijtingen,terwijl er 

een boot naast hem aan het aanmeren was dus even veel stoming. Verder was het over heel de 

avond verspreid lang wachten en dan weer een paar vissen achter elkaar.Verder prachtig weer, en 

een leuke avond. Naast ons werd er niet zo veel gevangen, terwijl zij misschien wel verder ingooiden 

als wij.Als ik de berichten lees van her Calandkanaal dan zijn wij daar vrijdagavond ook te vinden, 

maar hoe groot zijn de vissen daar? 

Arjan 

 

Zaterdag, 8 december 2001, even met Sander een paar uurtjes wezen vissen aan de europahaven. 

Van te voren vismaat Gerrit even gebeld, deze zat zich helemaal klem te vangen aan het 

Callandkanaal, zo erg zelf dat hij me niet te woord kon staan aan de telefoon. Was ik van achter 

bekeken maar daar naar toe gegaan, aan de europahaven was het niet zo veel. Ik had wel vis hoor en 

Sander ook maar we zaten lang niet zo klem als Gerrit. Volgende keer beter zullen we maar zeggen. 

Groeten Wil 

 

Afgelopen vrijdagavond 7 dec, lekker gevist met mijn vismaat Bianco uit Den Haag. Ik zelf kom van 

Zuidland. 17.30 aangekomen bij de Stena Line, voor mij de allereerste keer daar. Ja je weet hoe het 

gaat he, veel gevist vroeger, over op de roof en witvis en zeevissen was er niet meer bij. Maar ik heb 

het weer te pakken hoor, lekker de kou in..... Wat ik daar de voordelen vond, licht genoeg. alles vlak. 

auto vlakbij. hekken als hengelsteun te gebruiken. Een nadeeltje, kant is hoog hahaha, tuurlijk 1 

verspeelt ( oude lijn misschien ) Volgende keer als ik daar weer naar toe ga neem ik een kruisnet 

mee. Begonnen met hengelen om 6 uur, jee wat kan het daar stromen zeg. 6.15 ja hoor de eerste, 

een wijting(tje) Later begon het eindelijk, tij kwam op en de vis ook. De vangst was leuk, 3 gullen 

rond de 45 cm, 30 wijtingen, groot genoeg om te fileren, 2 steenbolken. Al met al echt voor mij weer 

een hele fijne avond. Er waren daar meer vissers, en petje af voor een ieder,, het wordt bijzonder 

goed schoongehouden door de collega's. Zo hoort het, ik heb bij het witvissen meer klerezooi gezien 

dan bij de AVR. Ik hoop weer snel een berichtje te schrijven,,, dan ben ik lekker weer gaan vissen. 

Mazzels vanuit Zuidland 

Rob Streep. 

 

Vrijdag 7 december, Hoe is het toch mogelijk, de hele week hoor ik in de winkel van de vangsten de 

een nog meer als de ander het kan niet op, dus wij (peter, Leon, Sjaak en ik) vrijdagavond 7 

december weer naar de waterweg bij paal 0. Begonnen om 18.30 uur. We moeten nu nog beet 

krijgen, het was weer helemaal niks behoudens dan de gul van Peter van toch zeker wel 20cm en de 

wijting van Sjaak die toch minimaal wel een cm of 15 bedroeg. Zou het zo zijn dat je alleen door de 

weeks veel vis vangt of moet je in je eentje gaan dan schijn je ook altijd veel vis te vangen, ik weet 

het niet meer. Maar ja we zullen de volgende keer wel weer gewoon gaan, eens zou het toch moeten 

gebeuren.  

groetjes Marcel 



 

Op zondag 2 december, zijn wij (Peter en Iwan, berucht en beroemd als broertjes de B.) weer eens 

lekker samen wezen vissen vanaf de landtong. "s morgens vroeg om 09.30 al begonnen in de 

waterweg vlakbij het ponton om het eens op een nieuwe stek te proberen. Helaas hadden we dit 

beter niet kunnen doen, want behoudens een enkele keer beet van wat wijting en de vangst van 2 

botten door Iwan was het niet veel soeps. Dus rond 11.30 weer vertrokken naar het Calandkanaal om 

daar wat wijting te vangen. En of we ze vingen, de één na de ander takelden we naar boven, 

alleen........... ze waren maar 10 a 15 cm groot, niet te geloven zoveel kleine wijting er daar 

rondzwemt. Het was er ook stervensdruk en eigenlijk was het een vreemd gezicht, volwassen 

mannen met 4,5 a 5 meter stokken voor die hele kleine mini-wijtingen. We vingen maar een aantal 

mooie maatse wijtingen, en zijn toen maar naar de waterweg gegaan in de hoop dat het hier beter 

zou gaan met opkomend water en ook omdat ik nog even wilde zien of Leon er ook was. Het is nl. 

altijd gezellig met die pik. Daar aangekomen zag ik hem alweer die rare bewegingen maken (hij 

maakt nl. altijd eerst zijn spieren even los en doet dat op een hele speciale manier), dus was hij 

makkelijk te herkennen. Nadat Leon ons nog wat tips had gegeven v.w.b. het ingooien, hij gooit nl. 

echt heel ver, en nadat hij ons een paar mooie wijtingen had gegeven van zo'n 35 cm. (hij lust nl. 

geen vis) zijn we na zo'n 2 uurtjes toch maar weer naar het Calandkanaal gegaan, want in de 

Waterweg hebben we niet eens beet gehad. Maar we maken altijd wel een hoop lol, en dat is ook 

belangrijk !!! In het Calandkanaal hebben we op een andere stek nog een paar maatse wijtingen 

gevangen en zijn toen weer naar huis vertrokken. Volgende week staan we er zeker weer !!! 

Groeten van Peter en Iwan. 

 

Zondag 02-12-2001, nog even wat pieren opmaken van zaterdag. De wind die ons gisteren uit de 

europahaven heeft geblazen was nu een blokje om gegaan en gaan liggen. De zon liet zich ook nog 

even zien, al met al een heerlijke visdag die buiten verwachting toch nog tien maatse wijtingen en 

een dikke bot opleverde.Wat me opviel is dat de beten erg lauw waren, soms zag je amper dat je 

beet had. Leon kwam ook nog even langs, die was van de blokkendam afgejaagd en ging zijn geluk 

zoeken op de landtong. 

Groeten Wil 

 

Zondag 2 december, om 07.00 uur opgestaan met nog behoorlijk de pest in, dit omdat de 

wedstrijd/meeting gisterenavond eigenlijk gewoon door had kunnen gaan. Zeevisvereniging "de 

Zeenaald" bleek achteraf wel op dezelfde plek te houden en die is gewoon doorgegaan. Probleem is 

als je afgelast, dat je dit tijdig moet doen zodat mensen evt nog aas kunnen afbestellen, en zodoende 

werd dat afgelopen donderdag met de slechte vooruitzichten besloten. Januari herkansing!!!! 

Vanochtend zat ik dus na een ritje van 29 minuten van Schiedam-Noord op de Blokkendam, laag 

gevlogen dus. Daar werd het niet wilder dan 3 wijtingen en tegen 12.00 uur door politie met 

speedboot van de Blokkendam afgejaagd. Daarna ff in de Europahaven gekeken en kennisgemaakt 

bij Wil Put, kersvers lid van de nieuwe digitale zeevisvereniging. Hij en zijn zoon zaten pas een 

kwartier dus die kon er niet veel van zeggen, aardige vent trouwens. Ik ben toen naar de landtong 

gereden waar al heel snel de broertjes De Bakker arriveerden. Met zijn drieen hebben we er een 

gezellige middag van gemaakt, helaas zonder beet, nouja, ik had een steenbolk. Goed weer gehad , 

matige noordenwind, maar er zat weinig vis. Volgende week beter 



Gr Leon 

 

Hoi allemaal, zaterdag 1 december stond gepland voor de happening aan de waterweg welke was 

georganiseerd door o.a. Raffie en Leon. Hoewel deze avond wegens het verwachte slechte weer 

werd afgelast besloot ik toch te gaan vissen. Eerst 150 pieren gestoken en daarna richting het 

Europoortgebied. Van een week geleden had ik ook nog 120 pieren (goedgehouden in een bak met 

zeewater en een luchtpompje) zodat ik in totaal zo'n 270 pieren ofwel 1½ kilo had. Ruim voldoende, 

dacht ik. Rond 12.00 uur gestart met de visserij en het was droog! Wel zou ik die middag nog enige 

fikse regenbuien te verduren krijgen. Ik zat 200 meter voor de kering. Tij opkomend. S'middags vielen 

de vangsten wat tegen: na 4 uur vissen lagen er pas 8 maatse wijtingen op de kant. Wel veel beet, 

maar veel kleine wijtingen van 20-23 cm. S'avonds werden de vangsten wel beter maar spectaculair 

werd het allemaal niet. De gemiddelde maat van de vissen groeide wat. De haken waren na 10 

minuten leeg zodat je eigenlijk steeds bezig was met beazen. Om 24.00 uur was al m'n aas op en ben 

ik dus weer huiswaarts gegaan. Het resultaat van deze vismarathon is uiteindelijk geworden: Totale 

vangst ±80 stuks wijting, 4 steenbolk en 1 bot. Mee naar huis 36 stuks wijting, 2 steenbolk en 1 bot. 

Behalve de eerder genoemde kleinere vissen lag de maat van de maatse wijting steeds rond de 30 

cm, met één uitschieter van 39 cm. In de vriezer liggen ze nu, zij aan zij, 3,3 kg filet in totaal. Het lijkt 

veel, maar verdeeld over 12 visuren is het slechts 3 vissen per uur. Ook heb ik in totaal 5 onderlijnen 

verspeeld. Twee keer met een flinke vis aan de haak die zichzelf kennelijk muurvast zwom tussen 

obstakels en 3 keer omdat mijn lijn gewoon afgesneden werd, zeg maar het "waterwegeffect". 

Herkenbaar aan enige meters rafelig nylon voorafgaand aan de breuk. Al met al de vriezer weer wat 

kunnen vullen, maar het was wel een lange dag!NB. Achteraf kan geconcludeerd worden dat het 

afzeggen van de visavond wegens het slechte weer niet nodig was. Vanaf 16.00 uur was het droog en 

de rest van de avond was het prachtig, helder en rustig weer. 

Groeten, Harald. 

 

Vandaag zaterdag 01-12-''01 met Gerrit en Sander wezen vissen. We wilde gaan aan de europahaven 

en we dachten dat het met de wind wel mee zou vallen. Daar aangekomen waaide het vel van je 

smo......., wel wat vis gevangen maar het was niet aangenaam, dus opbreken dan maar en 

omgereden naar de landtong, waar het aan de waterwegkant wel goed vissen was. De vangsten 

vielen wat tegen: een handje vol wijting, wat bolk, veel krab en een donderpad. Morgen gaat de wind 

liggen en gaan we de pieren opmaken in de europahaven. 

Wil 

 

Hoi, hier weer wat van de Heinenoorders of Heerjansdammers in dit geval. Hans de vader van Ronald 

en Adrie zijn dinsdag 27-11-01 weer naar de Nieuwe Haven geweest, en dit van 12.00 tot 15.30 en 

met leuk resultaat. Hans had twaalf grote wijtingen en een grote bot en Adrie twee grote wijtingen. 

Het verschil in vangst is misschien dat Hans met een onderlijn zit met losse aaslijnen en Adrie met 

afhouders? Ze hebben gevist met pieren. Verder ben ik nog de Papagaaienbek af geweest {dit was 

voor hoog water} en toen had nog niemand een maat vis gevangen. 

Groeten Arjan 

 



Beste Leon en Simone, Ben gisteren, zaterdag 24 november, met mijn vismaat Walter uw buurt 

komen onveilig maken. Wij hebben gevist op de Waterweg, hebben amper twee ondermaatse 

wijtingen gevangen en voor de rest heeft Walter één gulletje gevangen van ongeveer 35 cm en 

hebben wij ieder 12 platvissen gevangen (bot, schol) waarvan enkele mooie exemplaren. De buit was 

dus miniem, wij hebben immers gevist van 8h30 tot 18 uur, maar dat komt meer dan waarschijnlijk 

ook doordat wij niet tot in de vaargeul konden gooien Nog vele groeten en visplezier, 

Eric 

 

Hoi hier weer een bericht van de Heinenoorders, we zijn afgelopen vrijdag 23 november naar de 

maasvlakte geweest en zijn naar de nieuwe haven gegaan. Vorige week had Ronald er leuk gevangen 

zo'n dertig vissen meest klein spul maar toch ook een stuk of tien mooie wijtingen tot zo'n 45 cm, dus 

wij er een vrijdag weer naar toe maar helaas wel veel klein spul steenbolk en wijting en maar een 

paar grote. Tot elf uur in de regen gestaan en toen de moed opgegeven. Bij het weggaan is Ronald 

even bij de buren gestopt om te vragen of ze nog aas nodig hadden en tot onze verbazing hadden zij 

twee mooie gullen en een paar grote wijtingen. Hadden we dat maar geweten dat daar ook gul te 

vangen was, want achteraf heb ik er wel een grote aan gehad maar die schoot er onder de kant af 

dus toch misschien gul aan de te kleine haak gehad, een goeie les voor de volgende keer. Zaterdag 

kunnen wij helaas niet maar een prettige dag toe gewenst.  

Arjan van Drunen 

 

Vrijdag 23 november had de vis er geen zin in op de landtong. Gevist van 17.00 tot 21.00 uur. Slechts 

4x beet gehad maar geen treffers. Na een paar uur slagregen koppen, letterlijk afgedropen. 

gr Leon en Sjaak 

 

Vrijdag 23 november, een nieuwe visdag dus nieuwe kansen. Samen met Peter en Leen naar de 

waterweg vertrokken, waren daar om 18.30 bij de DSM. De eerste 2 uur geen stootje gezien en op 

het hoog rond 9 uur begon er wat leven in te komen.Helaas dit was na een half uur al weer 

voorbij.We stonden al vanaf het begin in de regen en om 21.30 begon de wind behoorlijk aan te 

trekken zijn toen van ellende maar om 22.00 uur richting huis vertrokken. Totale vangst 4 wijtingen 1 

gulletje en een steenbolk. Alweer een tegenvaller, maar we geven de moed niet op. Tot 1 december 

op de internet visavond 

Marcel 

 

Op woensdag 21 november werd het weer eens tijd voor de gebroeders de Bakker om de gul weer 

eens te belagen. Met het pontje over gestoken naar de landtong en daar net voor de kering gevist 

van 11.30 t/m 19.30. We hebben met z'n tweeen elk met 1 hengel gevist en hadden 1 schol, 3 botten 

(waarvan Iwan eentje ving van 42 cm !!!), 1 leuke gul, 4 wijtingen (waarvan 2 mini en ver onder de 

maat) en 1 mooie bolk !!! Toen het heel hard begon te stortregenen hadden we er genoeg van, en 

zijn we naar huis gegaan. Het was vrij druk en de betere stekken waren helaas al bezet, toch weer ff 

lekker uitgewaaid en flink lol gehad samen. De groeten Lee,  

Peet en Iwan 



 

Zondag 18 november zijn Richard en ik weer eens ouderwets met 2 hengels de man gaan tempo 

vissen, Locatie was wederom de waterweg. Gezamelijk hadden we +/- 45 vissen hoofdzakelijk wijting 

1 gulletje maar deze was echt te klein 15cm!!!! De meeste vis vingen we pas na hoogwater, want met 

opkomend stroomde het gewoon te hard. Al met al was het weer relaxt, jammer dat de gul het een 

beetje laat afweten de laatste weken, 

Groet Richard&Rob 

 

hallo beste sportvisliefhebbers uit regio rotterdam, 

dit weekend moest ik n.a.v. een artikel over myn broer,toch maar een zeehengelsport kopen, dus ja 

hoor er stond een leuk artikel over hem in. Na het napluizen van het blad,stond er,by jullie aller 

bekent,ook een stuk in over de wijtingvissery in de regio. Het kan niet anders of het begint een 

beetje te kriebelen he. by mijn maatje kijken op internet,dus gekomen op de site van 

rijnmondvissery. Na het inwinnen van de nodige informatie,aas bestellen en vissen maar.simpel. Nu 

zijn mijn maat en ik nou niet precies de rex hunt en bushie van de lage landen, maar mischien stond 

er dit weekend wel wat te gebeuren. Het was zaterdag 1600.uur hoog,dus wij waren te weten 

gekomen 2 uur voor en 1 uur na DAT IS PRIME-TIME. Krap een kwartiertje zagers in het water begon 

de hengel van mijn maatje te klapperen.resultaat;een leuk scholletje,nu is het zo dat ikzelf rex bent 

en ik mijn maatje bushie noem ,dus volgens mij lag mijn aasje eraf,niets was minder waar,wat 

bleek;bij mij zaten er zelfs 2 scholletjes aan,mazzel of details. Hierna heb ik nog 1 mooie schol en iets 

nieuws,wat nog niet in mijn vissersvocabulairre stond,1 zeebaars gevangen. Wij naar huis,meestal als 

wij dan op de weg naar huis zitten, hebben wij het over hoe mooi het weer wel niet was, maar 

tralala,dit keer hadden wij het over de vis die wij hadden gevangen! Next day,nieuwe kansen nieuwe 

vissen. Na het innemen van een nieuw plekkie,zaten we ter verduidelyking ,eerst op het verst platje 

achter de maeslandkering bij het gemaal.Zaten we vandaag op de aanlegsteiger,ook achter de 

maeslandkering. eerlijk gezegt,was het vandaag iets minder dan gister. Toch had ik nog een hele 

mooie schol,hetzy 36cm.,maarmijn maatje ging er vandoor met de hoofdprys nml.enkele wijtingkies 

en zelfs een gulletje. wij wensen jullie site heel veel geluk en wij wensen college sportvissers uit de 

regio veel spannende visuurtjes. 

mazzels.frank.c en ed.h.@rex and bushie 

 

Zondag 18 november , samen met mijn zwager Andre gevist op een nieuwe stek tussen de DSM en 

de Stena Line, van 11.30 tot 15.30. Andre is denk ik weinig enthousiast geworden van constant vast 

zitten en tuig verspelen. Ook ik werd niet echt "eufor" van die ene wijting die ik gevangen heb. 

Ondanks slechte vangsten en visserij toch een lekker ontspannen middagje gehad met heerlijk weer, 

hoewel ik het mooie weer graag had ingeruild voor een vette gul. 

gr Leon 

 

Vrijdag 16 november gesnipperd om naar onze oude en vertrouwde stek aan de Papegaaienbek te 

gaan. Een aangename visdag met weinig wind en hoogwater omstreeks 3 uur. Vorig jaar leverde deze 

stek altijd wel een of meerdere mooie gullen op. Dit keer was gulmans spoorloos. Ook bij 

medevissers. Wel de nodige maatse wijtingen gevangen aan een enkelhaaks jo-jo systeem en af en 



toe een flinke bolk. Een half leeggesnoepte haak verraadde ook de aanwezigheid van veel kleine vis. 

Pieren waren duidelijk favoriet boven mesheften en franse tappen. 

Chris 

 

Hoi Leon en Simone, Eindelijk weer eens een mail van ons nadat onze pc gerestaureerd is.(Pentium 

90) Hij doet het nu weer voor zolang het duurt. Onze laatste visberichten zijn deze: Vrijdag 16 

November een daagje naar (ons) Haamstede geweest samen met mijn Pa. We deden dit eigenlijk 

tegen beter weten in. Maar puur voor de nostalgie. De accu is dan ook weer volledig opgeladen. De 

vangst: 6 Wijting onder de maat die echter wel heel leuk beten. Nagenoeg geen golven en wind en 

super donker. Er waren geen andere vissers.Zaterdag 17 November is pa nog naar de Waterweg 

geweest om de pieren op te maken die we de dag daar voor zelf gestoken hadden. Resultaat van 

zaterdag avond: 2 gul van 40 cm, 3 wijting van 40 en 2 verspeeld. Gevist van 17.30 tot 22.00. Die 

viswedstrijd vinden we een heel leuk idee maar helaas kunnen we niet mee! 

Groetjes van André 

 

Hallo Mede-Vissers, Vrijdag 16 november, samen met mijn gezinnetje, Klaas en Allan, wezen vissen 

op de Boulevard in Vlissingen. Leo zou ook nog mee gaan, maar was helaas geveld door een vervelnd 

griepje....Leo beterschap..!! We hadden allemaal onze warmte-pakken aan, maar helaas voor ons, 

het was TE warm. Dus na een 1/2 uurtje gingen de 1e pakken alweer uit,dus het was een lekkere 

temp. met GEEN wind. We hebben gevist van 18:00 tot 22:00 met resultaat dat we best wat Wijting 

hadden. Klaas: 13x maatse Wijting Allan: 11x maatse Wijting en 1x steenbolk Raffie: 18x maatse 

Wijting Dus een gezeligge warme avond met een leuk klusje vis, het aas was geen verschil, wel de 

onderlijn, op de afhouder werd niks gevangen, alleen op de dwarrellijn. Tot de Volgende sessie 

Raffie 

 

Vrijdag 16 november aanvankelijk het plan aan "onze" kant vd Waterweg te blijven omdat er 

noordenwind voorspeld was. Toen Sjaak me ophaalde rond 18.30 bleek er geen zucht wind buiten te 

staan en zodoende toch maar gegokt op "de Rozenburgse Landtong",dit omdat het de verwachting 

van ons was dat het daar veel minder druk zou zijn. Dit bleek inderdaad het geval en op de laatste 

uurtjes van "laag water" begonnen we om 19.00 uur met vissen. Het weer was werkelijk prachtig, 

bijna windstil een lekkere temperatuur en bovenal droog.el zat er zolang de ebstroom eruit liep giga 

veel apehaar in het water wat ook vele vastlopers veroorzaakte. De beten bleven ook vrijwel uit, zelfs 

geen steenbolk, en Sjaak heeft zelfs de hele avond geen beet gezien op 2 hengels. Ik zelf ving 1 

gulletje van rond de 40 cm en 1 vette van 59 cm, dus ik ben niet voor lul geweest! Rond 23.30 uur de 

sessie gestaakt. 

gr en succes vh weekend allemaal, misschien tot zondag,  

Leon 

 

Hallo Heren. Na lang wikken en wegen toch maar eens gaan vissen op de maasvlakte. Meede door de 

goed uitleg op jullie site ben ik het eens gaan proberen op de papegaaiebek. Daar aangekomen rond 

13.30 eens wat rond gekeken en mijzelf maar neergezet half in de dijk.Na een half uurtje vissen de 



eerste aanbeet en daar was hij dan de eerste wijting. Na de eerste volgde er al snel meer en werd 

een leuke zondag. Rond 19.30 na wat problemen met de lampen stonden we weer en moest het toch 

eens gaan gebeuren de omstandigheden waren ideaal. Tijden het eten kreeg ik op mijm ultimate 

hengel een geweldige aanbeet zodat ik moest lopen om niet alles om te laten vallen. een maal 

aangeslagen bleek het al snel om een redelijke vis te gaan. Eenmaal op het drogen hadden we onze 

eerste Gul te pakken en leuke jongen van 69 cm. Na deze Gul volgede er nog diverse wijtingen en een 

Gul van 51 cm. De gullen die ik op deze dag heb gevangen werden allemaal gevangen met een mix 

van zagers en pieren op een dwarrellijn haak 2.0 met flink wat aas op de de haak en de lijn. Ik hoop 

jullie nog veel mailtjes te kunnen sturen . 

Groetjes Gert  

Ps waneer de foto's klaar zijn zal ik jullie een paar foto sturen. 

 

Afgelopen zondag 11 nov.(we hadden je pieren nog gekregen bij je vertrek) heb ik als afsluiting van 

de dag rond 17.30 uur nog een mooie gul gevangen met pier!Ik heb hem niet gewogen of gemeten 

maar schat hem op zo'n 60 cm. Heb hem nog vast kunnen leggen op video (weliswaar slecht beeld, 

maar ja..) Zag bij het schoonmaken dat deze gul eerder was aangehaakt want een verroeste haak 

stak nog door z'n wang. 

René van der Linden 

 

Zondag 11 november met zijn vieren gevist van 09.00 - 14.30uur. Het was kwart over elf hoog water. 

Best leuk gevangen, gemiddeld 10 vissies p.p. waaronder 2 gulletjes (ong 45cm) diverse grote 

wijtingen (waaronder eentje van 40cm) en de rest kleine wijting en steenbolk. Al met al een leuk 

daggie. Groetjes 

Ronald, Rob, Maurice en Richard 

The 4 B's 

 

leuke site jongens hier een berichtje uit zeeland aan het strand van westerschouwen ( de punt ) word 

heel leuk gevangen zondag 11 nov van 1300 tot 1700 gevist een 20 tal leuke wijtingen en 7mooie 

scharren het is geen rijnmondgebied maar misschien wel leuk om eens te proberen 

groetjes harold 

 

Zondag 11 november gevist op de drijvende ponton in hoek van holland. Ik ving 12 wijtingen.En 4 

gullen allemaal rond de 60 cm. En nog 4 van die torren ,maar die heb ik terug gegooid. Het was niet 

gek druk naast me ,2 hagenaars die vingen ook leuk vis. 

Groetjes Peet. 

 

Zondag 11 november gevist op een zeer drukke landtong van 12.30 tot 15.00 uur, en behalve een 

steenbolk en een wijting op de lange afstand geen gul gezien. Andere vissers in de buurt vingen in de 

eerste 30 meter uit de kant aardig platvis. Volgende keer beter, 



Gr Leon 

 

Ben vrijdag (9/11) wezen vissen voor de DSM, om 17.00 uur begonnen en om 22.30 gestopt vanwege 

het feit dat ik een paar keer in slaap sukkelde omdat ze totaal niet wilden bijten. Totale vangst 1 

torretje van bijna 40 cm. Volgende keer inderdaad beter Lee. Gr. Peter (de B.) 

 

Vrijdag 9 november.We zijn er weer op uit getrokken met Peter, Leen, Leon en Sjaak, (Peter de 

Bakker was al aanwezig en had reeds 1 torretje) naar de waterweg ter hoogte van de DSM. Gevist 

van 18.30 tot 00.30 uur.De eerste uren nagenoeg geen beet gehad, tegen het hoog begon het pas. Er 

werd eigenlijk alleen maar wijting gevangen totdat sjaak de eerste gul op de kant trok.Later volgede 

Leen met een gulletje. De totale vangst van die avond bedroeg 2 gullen 25 wijtingen en nog wat bot 

en steenbolk.Er is dus leuk gevangen jammer dat de gul het liet afweten, maar het was schitterend 

weer heldere lucht nagenoeg geen wind en temperaturen rond het vriespunt. Nu de temperaturen 

gaan zakken kan het echte gullen-trekken niet meer lang op zich laten wachten, we zullen zien. 

groetjes Marcel 

 

Gisteren zondag 4 november, ff gevist bij de stormvloedkering. Er waaide een lekker hard windje 

recht in je gezicht. De jongens die op de landtong stonden hadden denk het windje in de rug. Door de 

harde wind was het resutaat dit keer niet zo best. 1 gulletje 2wijtingen 1 bolk en een bot. we konden 

door de wind net niet ver genoeg komen. 

Gegroet Rob, Roland, Maurice 

 

SPECIAL, verslag Denemarken 

Leon, Als beloofd, een verslag van Denemarken voor de site: Vrijdagavond, weer een ervaring rijker, 

teruggekeerd van een kleine 2 weken Langeland. De eerste week nauwelijks kunnen vissen met de 

boot vanwege een harde oostelijke wind. De boot lag namelijk aan de oostzijde van het eiland bij 

Spodsbjerg. Als alternatief hebben we van de kant gevist. Tranaeker en Botofte zijn plaatsen waar 

het water wat dieper is. Hier was hoofdzakelijk bot te vangen en af en toe een schol. In de avonduren 

kon je zoveel gulletjes vangen als je zelf wilde. Bijna allemaal ondermaats en dus retour. Na 

donderdag draaide de wind naar het westen en konden we de boot pakken. Tot onze grote 

teleurstelling was er geen grote gul te bekennen. Dus het kunstaas geruild voor mesheften en pieren. 

Dat leverde grote scharren en ook weer veel ondermaatse gul op. De visserij viel dus tegen door de 

afwezigheid van de (bovenmaatse) gul. Werkelijk een wereld van verschil met juli. Toen vingen we 

nog zo'n 200 gullen in pakweg 5 visdagen. Volgende keer beter! 

Chris, Arry, Henny 

 

Zaterdagavond 3 november, 22.15 vertrokken richting zee, al twijfelend in de auto welke stek het zou 

worden, uiteindelijk gekozen voor de Papegaaiebek. Daar aangekomen bleek die vol te zitten met 

vissers, zij aan zij, en zodoende op het nog lege impopulaire stuk gaan zitten. Daar ving ik meteen 

een steenbolk en daarna 2 uur niks meer, en volop lood verspelen. Het was wel heerlijk windstil weer 



en het water lag helemaal glad. Toch had ik er geen vertrouwen in, en ben verkast naar de 

Rozenburgse landtong. Daar bleek het stukken minder druk en om een uur of 3 lag ik weer in. Hier 

kwam veel meer actie op de hangel en de ene na de andere moddervette steenbolk kwam aan wal, 

en af een toe een botje. Het hoogtepunt van de sessie kwam na 2 korte stevige rukken op de K2, dit 

alles een dik uur na hoogwater. Ik stond op en nam de hengel vast, er zat nog niets aan. Plots werd 

met een doodsklap zowat de hengel uit mijn handen gerukt! De haak werd gezet en een spectaculair 

gevecht begon met iets 'zwaars' . Stukken mee zwemmend met harde duiken naar de bodem kwam 

hij dichterbij maar geen moment aan de oppervlakte te krijgen. Na nog een paar duiken vlak voor de 

kant voor de stenen, dacht ik vanne... dit kan ik shaken maar hij kwam alsnog de kant op, een stukje 

althans. Snel hengel neergelegd en hem onderaan gaan halen, het bleek een prachtige gul van 62 cm 

en een kilo of 3. Om 06.00 de vissessie gestaakt na vangst van alleen nog steenbolk. Onderweg naar 

huis via de mobiel Marcel uit zijn remslaap getrapt, die later uiterst verbouwereerd en slaperig de 

foto's van de gul stond te nemen. De foto's zijn nu geplaatst in de rubriek gul, voor een ieder die 

vandaag nog gaat vissen, veel succes en beet, ik ga mijn nest in, het is nu 08.00 uur!! 

Gr Leon 

 

Hee Lee !!!!!!!!!! 

Ben vrijdagavond (2 nov.) weer eens wezen vissen met m'n broer (Iwan). In eerste instantie was het 

de bedoeling om eerst aan het strand van Hoek van Holland te gaan vissen op wijting en gulletjes, 

maar daar aangekomen raakten we in gesprek met een zeevisser die net samen met z'n maat alweer 

ophield met vissen, want het zat er vol met apehaar en troep wat je in grote kluwen van je lijn moest 

trekken. Dus snel weer vertrokken naar de Waterweg (DSM).Daar aangekomen zag ik Leon al staan, 

en heb toen eerst m'n hengels in orde gemaakt, en ben toen naar hem toegegaan om weer ff bij te 

kletsen (je tuinde er mooi in Lee). Na ook nog kennis gemaakt te hebben met Marcel, was het tijd om 

te gaan vissen.Toen ik terug kwam bij Iwan, had die al een hele flinke bot te pakken. In het begin had 

ik meteen een paar mooie aanbeten, maar ik zat met iets te kleine haken te vissen (haak 1), en heb 

toen aan alle systemen haak 2/0 gezet. Na helaas nog een misser, was het toen snel raak en haale ik 

een mooie gul van precies 50 cm naar boven. Daarna was het ook meteen over en sluiten, en was het 

echt helemaal niets meer bij mij. Iwan ving later nog een gulletje van 35 cm, en ook daar was het 

toen gebeurd. Er gebeurde nog wel iets anders........., Iwan vroeg mij om nog eens met zijn hengel in 

te werpen, omdat ik net iets verder werp. Ik pak dus zijn hengel (Browning Extreme Surf) waar 170 

gram aanzat, en dacht die zal ik eens een beste swieper geven. Ik gooi en hoor een krakend geluid, 

gvdomme breekt die hengel doormidden. Ik heb denk ik nog wel een minuut staan kijken en dacht dit 

kan niet waar zijn, maar helaas het was toch echt zo. Heb inmiddels kontakt opgenomen met de 

hengelsportzaak waar hij vandaan kwam, en hoop nu maar dat deze de zaak schappelijk op kan 

lossen. O ja, ik had wel een heel blik spinazie leeg gegeten, zou het dan toch zo zijn ???? ? Gr. Peter 

 

Vrijdag 2 november. Gevist van 21.00 tot 04.00 uur met Leen en Leon bij de DSM. De hele avond 

geen stootje gehad, Leen wist er toch nog 2 gulletjes en 2 botten uit te halen en Leon maar 1 palinkje 

en dat terwijl hij mij had beloofd dat ik zijn gullen mocht hebben, kan je dus ook niet van op aan. 

Maar we laten de moed niet zakken. 

gr Marcel 

 



Hallo Mede-Vissers, We zijn vrijdag 2 november wezen vissen op de Boulevard,in mijn woonplaats 

Vlissingen, samen met Leo,Harald,Mo en ik (Raffie). Het weer was SUPER weinig/geen wind en de 

temp. was goed. Het was om 21:00 laag dus een mooi ty. We hebben lekker en gezellig gevist en de 

sfeer was maar al te goed. Tja en dan natuurlijk de vangsten........ Leo 18x maatse Wijting Harald 10x 

Wijting (maats) En ik 12x mooie maatse Wijting. Dus het was zeker een succes, de stek was goed en 

zeker de moeite waard. We hebben gevist met grote haken en dwarrel-lijnen. Tot de volgende 

Vissessie.  

Raffie 

 

Vandaag, woensdag 31 okt, toch weggeweest, maar nu om te zeebaarzen samen met een kennis uit 

Oostvoorne.En het is gelukt ook ik zelf had er 1 van 54 cm en 1 van 67 cm en 4,8 kg (Persoonlijk 

record).Gevist met loodvisjes en een twisterstaart er achter op een enkele haak (maat 4/0) Het is ook 

eindelijk gelukt na een goed jaar prutsen Greet Rob , voor de foto,zie rubriek "ZEEBAARS". 

 

Na afgelopen zondag lekker te hebben gevangen, gisteren, dinsdag 30 okt, ff de laatste pieren 

opgevist op het ponton bij Hoek van Holland.Hoogwater was om 14:00 uur ik stond er om 12:30. 

Gevist met 2 hengels (eindelijk weer eens want het is af en toe best druk)Aantallen waren een stuk 

minder dan zondag, maar ik ving wel 2 gulletjes. Op de ene hengel gevist met een jojo en op de 

andere een onderlijn met 2 lange wapperlijnen en een haakje 1/0. Totaal vangst van die dag was 3 

kleine wijtingen 4 kleine bolkies en 2 grote, 1 tong van 35 cm en de 2 gulletjes van +/- 45 

gegroet, Rob 

 

Zondag 28 Oktober, Na lang bellen en dreigen eindelijk alle B's weer eens tezamen aan de 

waterkant.Toen we s'morgens aan kwamen was het nog lekker rustig. Maar naar mate de middag 

naderde werd het steeds drukker, een goed gezicht dat er zoveel mensen de zelfde hobby 

beoefenen. Nadeel was alleen dat we maar met 1 hengel konden vissen, maar wat maakte het 

eigenlijk uit. Het werd een heerlijk daggie klein spul vangen, helemaal na hoogwater had je zelfs geen 

tijd om een bakkie te doen, telkens stond je top te rammelen, In 5 uur vissen was het resultaat 92 

stuks waarvan 1 gul van 47cm een enkele wijting en de rest bolk. 

Gr, Rob,Richard,Ronald,Arno 

 

Zondag 28 oktober, van 11.00 uur tot 14.30 uur gevist bij paal 6 op Rozenburg samen met Marcel 

Bouwman ! Alleen hij wist een bot te haken als enige opbrengst van een sessie zonder beet, ze zaten 

er niet vandaag! Met zijn digicam hebben we wel een mooie close-up foto gemaakt voor de rubriek 

"Bot" . Het was lekker weer maar daar is alles mee gezegd, verder niets verspeeld of zo. 

gr Leon 

 

Hallo Mede-Vissers, Zaterdagavond/nacht 28 oktober wezen vissen met Leo en een kennis van mij. 

We hebben gestaan op de RozenBurgse Landtong...... Was een mooie avond met weinig wind en 

droog. Aan het begin vd avond ving Leo meteen een mooie Gul van 52 cm, waarna ik na een 1/2 



uurtje ook een Gul van 46 cm haakte. Verders bleef het vrij stil op de toppen. Hee gek maar met 

opkomend en hoog werd er steeds minder gevangen Leo sleurde er nog een Zeetong uit van 40 cm 

en verders hebben we allemaal steenbolk en wijting gevangen (klein spul) Maar het was een gezellige 

en mooie visavond. We hebben gevist van 17:30 tot 01:00  

Groetjes en tot vis Raffie 

 

Vrijdag 27 oktober, Gevist met Peter op de landtong vanaf 17.30 uur tot 24.00 uur. Ik was nog bezig 

met het optuigen van de tweede hengel toen de eerste uit de steun getrokken werd, dat moest een 

grote zijn maar helaas bij het oppakken van de hengel was er al niks meer aan de haak, dat heb je wel 

eens maar het zag er veelbelovend uit voor de rest van de avond, niet dus , we konden maar geen vis 

van formaat aan de haak slaan het is gebleven bij 1 bot en 1 wijting en een aantal steenbolken, ik 

denk dat Leon en Sjaak de beste plek hadden ingepikt. Een paar 100 meter rechts van ons werden er 

ook een aantal gullen gevangen, het was zeker onze avond niet maar we hebben het toch wel naar 

onze zin gehad en niet geschoten is altijd mis dus concentreren we ons gewoon weer op de volgende 

sessie. 

gr Marcel 

 

Vrijdag 26 okt samen met Sjaak gevist voor de stormvloedkering op Rozenburg. Marcel, Peter, 

Wanda, en Jan met zijn broertje kwamen later. We zaten toch wel een aardig stukje uit elkaar omdat 

er al anderen tussen ons zaten maar Sjaak en ik hebben maar op ons eigen hengels staan letten. We 

hebben gevist van +/- 17.30 tot 23.15 met opkomend water. Onze vangsten bleven beperkt tot 3 

gullen van een halve meter, Sjaak 1 en ik 2. Ook heeft Sjaak nog een monster verspeeld, tijdens het 

beuken op de hengeltop schoot hij los op de helft. Al met al weer ff lekker gevist, ben benieuwd naar 

de vangstberichten van Marcel en Peter !!! Tevens wil ik even melden dat er weer een nieuwe 

webcam aan de Waterweg gemonteerd staat met een mooi uitzicht op de stek "havenhoofd 

Maassluis". Deze webcam is te vinden in de rubriek "links". 

gr Leon 

 

Gisteren, dinsdag 23 oktober, zijn The 4B's er eindelijk in de volledige bezetting op uit gegaan om een 

avondje te hengelen. Er was zelfs nog een introBee bij. Gevist bij de Berghaven in Hoek van Holland. 

We hebben gevist van 18.00-23.00uur. Hoog water om 20.00uur. We hadden alle vijf vangst (4 tot 7 

vissen de man) waaronder 1 gulletje (49cm) enkele steenbolkingen en het meest wijting. En er zaten 

echt een paar mooie exemplaren bij, niet alleen van die kleine magere k..wijtingkies. Ook zijn we een 

echt grote gul kwijtgeraakt. Niet door vastzitten of lijnbreuk; nee de haak (1/0-jammer genoeg niet 

groter) was afgebroken!!!! Hebben we dus ook weer eens meegemaakt. Was Gamakatsu Haak dus 

geen rommel!Al met al niet echt bijzonder goed dus. Waarschijnlijk zondag nieuwe poging. 

Groet 

Rob; Richard; Ronald; Arno; Mario 

The 4 B's 

 



Zondagmiddag 21 oktober kon ik me toch weer niet beheersen om de paar rotte pieren en handjevol 

kweekzagertjes van gisteren op te gaan vissen. Op de Rozenburgse landtong aangekomen, bleek mijn 

plekkie al bezet en ben op de Stormvloedkering zelf gaan zitten tegen het hek aan. Vanaf het begin 

begonnen de toppen te klapperen, het bleek alleen allemaal steenbolk. In de wetenschap dat ik maar 

weinig aas bij me had en het eigenlijk nog goed hoog moest worden, heb ik ff 1 hengel weggezet. 

Later toen de stroom er goed inzat, en ik weer met beide hengels aan de slag was, verspeelde ik de 

eerste aanbeet van een mooie gul door lijnbreuk. Ik dacht dat dat meteen de laatste kans was 

geweest want de pieren waren inmiddels allemaal door de steenbolk verslonden. Het begon 

langzaam aan donker te worden en ik was toch van plan om naar huis te gaan. Als laatste inworp had 

ik een heleboel kleine kweekzagers op mijn 3/0 gamakatsu-haak gezet zodat deze er meer uitzag als 

2 neukende inktvissen. Na de inworp kreeg ik meteen een forse aanbeet van een mooie dikke gul van 

dik een halve meter. Herhaling van dit concept leverde wederom alleen maar steenbolk op, en 

zodoende toch alsnog na 3 uurtjes vissen huiswaarts gekeerd. 

Gr Leon 

 

Zaterdagochtend 20 okt, gevist op Rozenburg op de stek van de laatste tijd, dit keer zonder vele 

aanbeten. Ongeveer 03.00 begonnen en 06.00 gestopt, met slechts 2 dikke steenbolken en een tong. 

De gul liet het afweten. Hopelijk hebben de mannen op de internetvisdag nabij Vlissingen meer geluk 

vandaag !!gr en succes mannen, 

Leon 

 

Hee Leon, hier weer een vangstberichtje van The 4 B's Gisteren, dinsdag 16 okt, gevist in de Nieuwe 

waterweg in Hoek van Holland bij de Bergingshaven. Na een bezoek aan Avicentra in Oostvoorne 

(nieuwe hengel kopen) hebben we het eerst nog even geprobeerd met laag water op de stenen 

glooiing op de Maasvlakte. Vorig jaar hebben we hier om deze tijd aardig platvis gevangen, maar of 

het nu te warm was, of dat de zon uitbundig scheen, ze waren er niet die platlappers. Dus snel naar 

de overkant naar Hoek v Holland om daar het hoge water mee te pakken. Was superlekker weer en 

om 15.08 uur hoog water. We waren er om 12.00 uur en hebben tot 20.00 uur doorgevist. Totale 

vangst: 55 vissen waaronder 4 gullen (43-45-61-66cm) 1 tongetje en de rest wijting en steenbolk. 

Ook hebben we een kwal, een zeester, 4 ouwe onderlijnen, een plastic zak en een t-shirt gevangen. 

Al met al niet verkeerd. Gegroet: Richard; Rob; Ronald en Maurice  

The 4 B's 

 

Zondag 14 okt het aas van van het weekend opgevist in de Waterweg op Rozenburg. Verschrikkelijk 

druk, overal vissers. Van paal 0 tot aan paal 10 was het gewoon moeilijk een behoorlijk plekkie te 

vinden, waar je ook nog een beetje aan/in de vaargeul zit. Na nog overwogen te hebben dan maar 

naar de Papegaaiebek te rijden toch maar ergens een stek gekozen tussen de strekdammen. Er stond 

nagenoeg geen stroming, en na om 11 uur begonnen te zijn, werd het uiteindelijk pas om 12.45 een 

beetje hoog, dwz, toen stonden de dammetjes pas onder water. Ook stroming was er bijna niet. 

Uiteindelijk 7 steenbolken en slechts 1 gulletje gevangen. Conclusie voor afgelopen weekend is denk 

ik dat het 's avonds stukken beter is dan overdag. Volgende week nieuwe kansen, 

gr Leon 



 

Vrijdagavond (12 oktober) weer eens wezen vissen met m'n broer Iwan die nu echt zeer fanatiek 

begint te vissen en die nu echt verslaafd is aan 2 dingen (vrouwen en vissen). Om 17.00 uur 

begonnen voor de DSM in de Waterweg, lekker in het zonnetje en tot aan de schemering alleen wat 

bot en steenbolk gevangen. Daarna ving ik 2 mooie tongen achter elkaar en een paar palingen. Laat 

op de avond pakte ik toch nog een mooie gul en kon ik toch nog tevreden naar huis. Iwan ving 

vanavond alleen wat klein spul, botjes, bolkjes en een paling. Zaterdagavond (13 oktober), onder het 

motto, "hoe kom ik van m'n visvirus af", toch maar weer wezen vissen met broer Iwan. Na aanleiding 

van een vangstberichtje op deze site geplaatst door Marcel en daarna een telefoontje naar de enige 

echte visgoeroe Leon, wezen vissen in de Waterweg vanaf de landtong. Met laag water aangekomen 

en alweer lekker in het zonnetje gestaan, voor de schemer weer een aantal grote botten en wat 

bolkjes. Daarna een beste paling maar die heb ik eigenlijk liever niet aan m'n lijn, dus toen toch maar 

grote haken gemonteerd (2/0), wat de vis aardig selecteerde. Een aantal keer mooie aanbeten 

gehad, een mooie steenbolk gevangen, maar helaas kon ik geen gulletje vangen. Iwan ving eerst 

alleen wat klein spul, maar laat op de avond was het voor hem eindelijk raak, een mooie aanbeet 

gevolgd door een gul van zo'n 50 cm. (zijn eerste ooit). Op de weg terug heb ik dit vaak moeten 

aanhoren en ook voor hem is er nu geen weg meer terug, hij is verslaafd !!! Ben nog in kontakt 

gekomen met Leo (die vaak op de site zeevissen te vinden is), die mooie visverhalen te vertellen had 

op de momenten dat het vrij rustig was met de aanbeten. 

Dit was het weer Lee, gr Peter de Bakker 

 

Hoi Leon, Hier weer een bericht van ons. Vrijdag 12 Okt. van 19.45 tot 02.15 gevist aan de waterweg 

met 6 man. Resultaat totaal 4 gullen van rond de 40 cm, 7 botten en 3 steenbolken + een mooie 

paling. We hadden liever wat meer gul gevangen maar het was gezellig. 

Groetjes André. 

 

Vrijdagavond 12 oktber, Na de dag begonnen te zijn( veel te vroeg ) zie vorig bericht zijn we 's avonds 

om een uur of 6 weer terug gegaan naar de landtong vergezeld van vrienden.(Leon, Peter, Leen en 

Raffie en Harald). Dit keer hadden we ons neergetreken voor de stormvloedkering. Het begon al 

direct goed we hadden allemaal ontzettend veel aanbeten voornamelijk klein spul. Raffie haalde als 

eerste een mooie gul boven (zijn eerste ooit gevangen) en al snel volgde er nog een paar.Het viel op 

dat de eerste gullen redelijk dicht voor de kant werden gevangen.Er werden ook redelijk wat botten, 

paling en steenbolken gevangen. Het was weer een erg geslaagde sessie mede ook dankzij het 

schitterende weer en dit keer had iedereen gul gevangen. Verderop zaten nog 2 mannen uit 

Oostvorne die ook goed vingen en met name aardig wat wijting. Het is ontzettend leuk als je met een 

groepje aan het vissen bent en je leert zoveel van elkaar over hoe te vissen en waar. We hebben 

allemaal zo onze kwaliteiten ,Leon door zijn lange zeevis ervaring, mijzelf over de kennis van het 

materiaal ga zo maar door. Heb zelfs nog even aan Raffie en later aan Peter een snelcursus Gul 

schoonmaken gegeven, hardstikke leuk allemaal. Kijk al weer uit naar de volgende sessie. Tevens 

weer foto geplaatst onder de rubriek "gul"!!! 

gr. Marcel 

 



Vrijdagochtend 12 okt, om 07.30 de remslaap verlaten om eens lekker gullen te gaan takelen in de 

Waterweg. Wat Marcel en ik niet wisten , is dat het vandaag nationale steenbolk-dag is, en zodoende 

hebben wij bij paal 0 zeer goed grote forse steenbolken staan vangen maar geen gul! Er stond weinig 

stroming, heerlijk weer maar we kregen slechts een aanbeet van een gul die helaas door Marcel 

werd verspeeld. Rond 12.30 huiswaarts gekeerd, en vanavond doen we weer een nieuwe poging. 

gr Leon 

 

Vrijdag 5 0kt. van 19.30 tot 02.00 m'n schoonvader wezen vissen met m'n zwager bij de waterweg. 

Resultaat 4 gullen rond de 50 cm.!!!! Ook verschillende verspeeld. Groetjes Cobie. Binnenkort ben ik 

weer aan de beurt. 

 

Vrijdag 5 okt gevist samen met Sjaak op de Rozenburgse landtong in de Waterweg, van 15.30 tot 

20.30. Het zou om 17.30 hoog water zijn en tot die tijd kreeg ik het voor elkaar om 5 vissen te 

verspelen, waaronder 2 grote. Ik had op de stek voor mij een knap vervelend obstakel een meter of 

20 uit de kant liggen waarop vele onderlijnen braken. Ben op een gegeven moment zelfs met 65/100 

onderlijn gaan zitten en toen eigenlijk geen last meer gehad. We visten met 3 systemen, een enkele 

dwarrellijn, 2 lange dwarrellijnen van 60 cm, en de jojo! Tijdens hoogwater kwamen de knallen weer 

en Sjaak ving 2 mooie gullen, 1 erbij van 4 pond. Ik ving ook een mooie gul en later nog 4 steenbolken 

en een krab, die krengen zitten er dus nog vollop. Toch een lekkere vissessie gehad, Marcel 

Bouwman kwam later nog aan met een stel, Peter en Wanda, trouwe bezoekers van de site. We 

zullen later nog wel horen wat die hadden. Komt iedereen as zondag nog naar de ZILT in 

Stellendam??? gr succes en miischien tot zondag, 

gr Leon 

 

Vrijdag 5 okt, Niks dus, alleen maar je zooitje verspelen het ging steeds harder stromen, we gaan 

morgen maar weer om een uur of 16.00 word nog aardig weer voorspeld.  

gr Marcel 

 

Zondag 30 september. Gevist samen met Leon op de Rozenburgse Landtong met opkomend water. 

We hebben gevist van 13.00 tot 16.00. (14.30 uur hoog water.) Resultaat: Leon 1 bot en ik 2 gullen 

(waarvan 1 mooi formaat!), 1 bot en 1 steenbolk. Voor een uitgebreid verslag met foto's moet je 

binnenkort even mijn eigen rubriek bezoeken: Simone's shop. 

Gr. Simone 

 

Hallo, afgelopen vrijdag 28 sept, ben ik bij het strand van Ter Heijde wezen vissen. Ik had 7 

zeebaarsen (tussen 25 en 30 cm.), 1 kleine wijting , 1 schar en 1 tong van 32 cm. Ik had er weinig 

vertrouwen in i.v.m. dood tij. Ik heb er gezeten van 05.00 uur tot 10.30 uur. Het aas bestond uit 

zeepieren, weinig wind, kortom een lekkere morgen . 

groetjes Bert 



 

Vrijdagavond 28 sept, zelfde plaats als vanochtend, dit keer met Sjaak, we stonden er om 23.00 uur 

en zijn om 02.30 uur afgenokt. Het was vanavond een behoorlijk stuk slechter dan vanochtend, 

alleen ik kreeg een gul van 50 cm en een bot op de kant. Een stuk verder had iemand eerder op de 

avond een gul van 65 cm gehaakt. 

gr Leon 

 

Vrijdagochtend 28 sept gevist op de Rozenburgse landtong van 09.30 tot 13.20 uur. Resultaat 6 

steenbolken, 1 palingkje, 3 gullen en nog zeker 4 gullen verspeeld achter de stenen. Dit alles met 

bijna geen wind en zonnend in de blote bast. 

gr Leon 

 

Gisteravond, dinsdag 25 Sept wezen vissen in de Waterweg, Hoogwater om 21:34 Gestart om 19;25 

om dat iemand het aas was vergeten en we nog ff terug naar huis moesten. Werd een prima avondje 

weinig wind en goed vis 5 gulletjes waarvan 4 fileerbaar 2 wijtingen 1 paling en 10 Steenbolken. Wel 

kwam er na 21:30 er veel vuil de vaart in hele slierten aan je onderlijn. Gauw weer 

Gegroet, Rob/Richard 

 

Hoi, Wij zijn zondag 23 september 's morgens ook naar paal 10 geweest en hebben bijna niets 

gevangen alleen wat bot bolken en een paling, wat erg tegenviel na jou laatste mailtje, volgende keer 

beter. 

Arjan 

 

Zondagmiddag 23 september lekker met Simone gaan vissen in het Calandkanaal, om meteen is uit 

te testen of de wijting er al zit. Ik kreeg er wel beet, kleine tikjes , geen vis gevangen. Het was wel 

lekker vissen met de wind in je rug en een heerlijk zonnetje. Om 17.30 toch maar naar de Waterweg 

verkast en dat was maar goed ook. Resultaat 3 gullen waarvan 2 van 4 a 5 pond, en 2 palingen 

waarvan 1 dik een halve meter. Om 19.30 net voor het donker tevreden huiswaarts gekeerd. 

groetjes Leon en Simone 

 

Zaterdagochtend 22 september van 07:00 tot 12:00 wezen vissen met Dennis Kusters (DAM-team). 

Lekker weer droog en een zonnetje. Bij onze 1e worp allebei een mooie Tong van 28 cm. Daarna veel 

klein spul, oa schol, zeebaars, wijting. Zaterdagavond wezen vissen met Leo en Peter(buurman), we 

zijn gaan vissen op het 4e strand voorbij het Nollestrand, de nrs 1 tot 3 waren al dik bevolkt, en dit al 

om 19:00. Dus een paar strandjes verder gaan staan. We hebben gevist van 19:00 tot 01:30. Toen we 

de hengels ingegooid hadden merkten we al snel dat het aas er HEEL snel af was, je kon bijna om de 

5 min. nw aas er op doen. Het tij was 00:00 laag dus hebben vooral met afgaand water gevist. Het 

was een mooi droge avond en het gezelschap was weer goed. De vangsten waren: Leo: 7x wijting---



1x Puitaal---1x Zeebaars (weet helaas geen maten) Peter: 1x Wijting Raffie: 3x Zeetong 29cm 32cm 

37cm 1x Wijting 35 cm. Verders weer een hele leuke avond met mijn vismaat Leo. 

gr Raffie 

 

Hierbij m'n verslagje van vrijdagmiddag/avond 21 september. Ben op vrijdag wezen vissen met m'n 

broer die pas sinds kort meegaat naar de waterkant, en het werd wel weer eens tijd om naar de 

maasvlakte te gaan. In de middag zijn we begonnen aan de Pap. bek, en daar hebben we behalve wat 

scharretjes en een bot niets gevangen, alleen helaas wel 2 x een onderlijntje verspeeld. Het blijft toch 

wel moeilijk vissen daar zonder vaak vast te komen zitten, vind ik. Toen het begon te schemeren, zijn 

we maar verkast naar de Stenen Glooing, omdat ik m'n broer wilde laten zien dat je daar ongeveer 

elke keer binnen 5 a 10 minuten beet zou krijgen. En inderdaad takelden we zeker iedere 10 minuten 

1 a 2 botten per keer naar boven !!! Hier is echt sprake van een ware bottenplaag en ze slikken ook 

elke keer alles naar binnen, zelfs haak 2 gaat moeiteloos naar binnen. Nu waren we daar niet echt 

voor gekomen, maar helaas kregen de andere vissen niet eens de kans om toe te happen. Ik had het 

echt wel bekeken om een uurtje of 1.00 uur en we waren van plan om nog even te blijven, toen de 

hengel van m'n broer (waarom hij ??) echt helemaal krom ging staan. Toen hij aan het binnendraaien 

was dacht ik in eerste instantie aan een mooie tong, maar het bleek te gaan om een mooie zeebaars 

van 58 cm !!! Hij vond het zonde om de vis te doden, dus hebben we hem weer lekker laten 

zwemmen. Volgende keer maar weer wat gulletjes mee voor de pan !!! 

Groeten van Peter 

 

He he het was eindelijk weer eens normaal weer, we schrijven vrijdag 21-09-2001 wij(vriendje Leon , 

vriendje Sjaak en ik) waren vandaag allemaal vrij dus wij naar de landtong van Rozenburg om weer 

eens lekker de hengels uit te gooien. Als stek het ponton bij paal 10. We begonnen om 14.30, het 

was toen laag en hebben gevist tot 21.30 met opkomend tij dus. De eerste uren was niks, hele sterke 

stroming maar toen het bijna hoog was begonnen we zowaar wat aanbeten te krijgen. We hebben 

weliswaar niet zo veel gevangen maar de vissen die we hadden mochten er zijn. Leon en ik hadden 

allebei een leuke gul van 4 pond en allebei een paling, natuurlijk was mijn paling veel groter en lekker 

dik en een centimeter of 80. Ik had een flinke steenbolk, 1 gul en 1 paling, Leon had 1 gul, 1 paling, 1 

botje en 4 steenbolken. Tevens verspeelde hij 1 flinke gul met het aan dek tillen en nog een paling en 

een bot. Sjaak deed het vandaag voor 2 steenbolken en een voorn(!?). Al met al weer een geslaagde 

vissessie. De foto's zijn te zien in de rubriek "gul"en "zeepaling". 

Marcel, De Heul Hengelsport. 

 

Dinsdag 18 september gevist op de waterweg direkt naast de stormvloedkering op de landtong, 

perfekte dag gehad begonnen om 14.00 hr. en gestopt om 21.00 hr. Vangst 3 tongen (1 van 30 en 2 

van 35 cm) 4 gulletjes tussen de 36 en 43 cm. 5 flinke botten en 2 palinkjes. Het hele opkomend tij 

tot ca 3 uur na hoog gevist, het was heerlijk weer droog en bijna windstil al met al een heerlijke dag. 

Wat opviel was dat de beet er het beste inzat toen de vloed net begon dor te zetten, naarmate het 

water hoger werd namen de aanbeten af, van 18.00 hr. tot 21.00 hr. maar 3 aanbeten gehad 

waarvan 1 palinkje gevangen. Hopelijk wordt het weer een goed gullenjaar als ze er al zo vroeg zijn. 

Succes voor diegene die gaan vissen. 



Vriendelijke groet Bert. 

 

Zondag 16 september eindelijk na 2 weken cold-turkey weer eens gevist, en dat viel niet mee om 

verschillende redenen. Ten eerste werd het erg moeilijk om een plek te vinden, er was volgens mij 

een wedstrijd bezig voor de DSM, je kon er nergens meer tussen. Toen voorbij de stormvloedkering 

op het ponton gaan zitten en wat een kutstek is dat. Er zaten al twee vissers en die hadden al 

behoorlijk lood verspeeld. Bij gebrek aan een betere stek daar toch blijven zitten en als enige een 

flinke bot gevangen. De stroming was zeer hard en je lijn spoelde gewoon weg (200 gr lood). Dit alles 

tussen tropische moessonbuien en een wind als uit de film "Twister". Toch wel weer effe het gevoel 

gehad en mijn 'slagen' gemaakt, volgende week beter.(vooral het weer hoop ik) 

gr Leon 

 

Hallo Medevissers, Zaterdag 15 september overdag wezen vissen met Dennis Custers van "Het DAM-

Team" in het mooie Borselle (Zeeland) Dit is natuurlijk heel leuk, want die jongens weten echt waar 

ze over praten, zijn toch de echte profesionels. Zij weten echt hoe het moet. Moet ook wel als je voor 

een team moet uitkomen. Maar voor mij extra informatief want ik kreeg veel tips, aanwijzingen en 

les. Dus heb er veel van geleerd. Nogmaals bedankt Dennis...!! We hebben ook nog wat 

gevangen......... In totaal hadden we 37x Zeebaars Dennis 24x en ik 13x, veel klein spul maar toch ook 

een paar keer 2 en 3 tegelijk aan de lijn. Ook zaten er wel een paar grotere bij 2x 33cm en 1x 35cm. 

Al met al......... een mooie dag die leerzaam EN leuk was. Veel wind op de kop en grote golven, 

maaaaar droog........ Dus vol moed op naar de volgende sessie...... 

Veel visplezier Raffie 

 

Bij deze nog even een vangstberichtje van gisterenavond(vrijdag 14 sept).Ben wezen vissen in de 

Waterweg en ik kwam aan met laag water (ongeveer 20.00 uur). Toen het begon te schemeren kreeg 

ik een mooie aanbeet en haalde ik tot mijn verrassing aan een haakje 4 met dunne steel een leuk 

gulletje (40 cm.) naar boven. Ik was eigenlijk van plan om wat tong te vangen, maar heb toen dus 

snel een systeem met grotere haken gemonteerd. Ik ving nog redelijk wat bot (ben niet voor niets de 

bottenkoning), en nog 3 palingen, waarvan 1 mooie. Toen ving ik aan de hengel met de grote haken 

nog een leuke tong van 40 cm (had haak 2 helemaal ingeslikt). Daarna kreeg ik nog een prachtige 

aanbeet en ik voelde dat het een mooie vis was, maar helaas verspeelde ik die vlak voor de kant, ik 

zal dus helaas nooit weten wat het was maar het voelde door de diverse tikken aan als een leuke gul. 

Al met al heb ik dus een leuke avond gehad,  

Groeten, Peter 

 

12 september 2001.Samen met Raffie heb ik vanaf 16 30 uur tot 19 30 uur op het Slufterstrand 

gevist(laatste trap). ZW 4-5, later 5-6, zorgde er voor dat we niet ver in konden gooien.Ook een stuk 

het water inlopen was levensgevaarlijk ivm diepe kuilen waarin een soort drijfzand zat! Zodoende 

was er niet achter de branding te komen waar de zeebaarzen zich ophouden. Met twee platten en 

twee zeebaarsjes rijker zijn we ,ivm met komend water en een toenemende wind, naar de 

Papagaaienbek verkast. Daar stonden we vanuit de "kofferbak" te vissen. Heel wat comfortabeler!! 

We vingen nog 4 palingen en een steenbolk. Onze "buren" vingen alleen een zeebaarsje en een bolk. 



Een van de buren was Chris( met de camper), die heeft volgens mij binnenkort daar zijn postadres 

want hij is er (tegenwoordig met vriendin) bijna altijd. Als hij er niet is, is dat om boodschappen te 

doen in de hengelsportzaak en om aas te steken!! Hij vertelde dat Kees(de andere vaste bewoner 

met caravan en hond) mooie zeebaarzen had gevangen de avond daarvoor; die had aan einde 

tegenover de ECT gestaan. Ook waar wij stonden (net voorbij de eerste groene boei)was volgens 

Chris een baars van een meter (jawel 100cm) gevangen . De schubben, ter grootte van een knaak, 

moeten er nog liggen! Om 23 00 uur regenden we nog net even flink nat en zijn we naar huis gegaan. 

Volgende keer beter!Leo. 

 

Hallo Mede-Vissers, 

Woensdag 5 sept was weer tyd om een Hengel in te gooien, samen met mijn Vismaat Leo, zijn we 

naar De Banjaard gegaan, ter afwisseling. Het was droog toen we aankwamen, maar dit duurde niet 

lang... Veel wind en Veel regen speelde ons parte en maakte de avond iets minder fijn. Na een 1e 

slibtong van mij, hadden we meteen de smaak te pakken. He een klein tikje op mijn K2 nou even 

laten liggen, na een 5 min. toch maar ingehaald en tot onze grote schik een Steenbolkje, schik.? zul je 

zeggen ....... JA schik want er zat een HAP uit dat visje, het visje had zicht netjes gehaakt, maar er was 

een andere Roofvis die dacht maar das lekker en heeft van onder de kop tot net iets voor de staart 

met 1 hap alles weggegeten. Ik schat een hap met een doorsnee van een cm of 8. Je kon de vorm van 

en bek zien. Wauw grote vissen dus..... En inderdaad ver in de regen en de mist kwam een volgend 

monster aan....... de Yerseke 31 op een 80m uit de kant sleepte hij zijn netten netjes over de grond, 

iedereen een beetje in paniek en allemaal draaide wel snel onze hengels in, mijn "nylon" hengel was 

binnen toen ik mijn K2 met dynema, met een rotgang over de grond zag vliegen, mijn hengelsteun 

brak in 3 stukken en de hengel sleepte over de grond richting de branding. De Yerseke 31 had mijn 

lijn te pakken, ik sloeg vast en hoopte dat mijn onderlijn brak, maar helaas hij zat vast aan mijn 

Dynema, met een zingend en zoefend geluid begon mijn spoel te roken en werd er z'on 100m HEEL 

snel afgespoeld, door mijn slip heen, shit een mes een schaar.....ahhhhh die gaat fout.....snel een 

schaar........en tjak mijn GROTE beet voer weg..... Schade: 100m Dynema weg onderlijn en 

Hengelsteun in 3 stukken door het midden gebroken. Wat een ravage...........!!! Nadat deze boot nog 

6x voorbij heeft gesleept zijn we maar gestopt en naar huis gegaan, resultaat vangst: 2x Slibtong en 

1x Paling. De vangsten van de andere vissers waren niet veel beter. Verder was de avond, net als 

anders weer geslaagd, maar met leuk gezelschap is het altyd gezellig. 

Groetjes Raffie 

 

Zondag 2 september even het aas op gaan vissen bij paal 0 van 13.30 tot 16.15 uur. Veel te veel 

rotzooi in het water, hele trossen zeewier en weer eens een redelijk harde stroming. Slechts enkele 

steenbolken gevangen en erg veel spijt gekregen dat ik de spinhengel niet bij me had. Dit omdat ik 3x 

een mooie zeeforel heb zien springen, volgende keer beter dan maar. Begin al aardig te hunkeren 

naar oktober, zodat we weer eens lekker gul kunnen takelen. 

gr Leon 

 

  

 



he leon en simone Hier een paar berichten van franky uit Eindhoven [delta 692] Mijn vader en mijn 

vismaat r van osch zijn 24-8 naar de wrakken geweest vanuit de maasvlakte en de resultaten waren 

voor de tijd van het goed 70 kg gul en geen wind al met al dus een mooie dag. Ikzelf ben 27-8 ook 

vanuit de maasvlakte naar de wrakken gegaan met een vismaat uit tilburg en ook deze dag was weer 

een groot succes .Ik ben om 02.00 uit eindhoven vertrokken en was om03.30 op de trailer helling .Ik 

had de dag ervoor net een niewe radar op mijn boot gezet dus we konden mooi in de nacht 

aanvaren. We kwamen ongeveer om 05.30 op het wrak aan en er liep een goede opkomende stroom 

dus zijn we voor anker gegaan en we vingen gelijk twee mooie gullen.maar tot 12.00 hebben we er 

nog maar 4 bij gevangen. Om 12.00 zaten we zonder stroom dus hebben we een uurtje niet kunnen 

vissen rond 13.30 zat de stroom er weer goed in en toen hebben we tot 16.00 lekker gevist. we zijn 

toen richting helling gegaan met als vangst 80kg gul gestript 1rode poon en 1mooie leng .wij zitten 

nu weer op rustig weer te wachten maar het zieter de komende dagen niet goed uit.groetjes uit 

eindhoven, Franky Smits. 

 

Hallo Mede-Vissers,  

Donderdagavond/nacht 30 aug, wezen vissen bij de beroemde "Paal 0" in de "Europoort" . De stek 

was mooi lekker uit de wind. En de auto stond vlakbij, scheelt weer sjouwen. Ik was daar met goed 

gezelschap en met iemand die zeer veel weet over vissen in de Europoort en daar buiten. Ik was daar 

met Leon, vd site: "Delta 562" www.vissen-europoort.nl Mooie site zeker eens een kijkje nemen.We 

hebben er gevist van 20:30 tot 02:15. Er zat weinig stroom in het water, dus de vangsten zijn niet zo 

perfect, resultaat: 3x Slibtong 23,26,28 cm. Maar weer geen Zeebaars hier........waar zijn ze toch.? 

Maar zoals ik zei met de lichtjes in de poort en de grote schepen die telkens voorbij varen en.......een 

leuke vismaat, is zón avond altyd een feest. 

tot de volgende Vis-sessie Raffie 

 

Vrijdagavond 24 augustus Westkapelle,  

Wezen vissen bij de KNRM van 21:00 tot 04:00.Een warme mooie avond windstil en alles lekker in t-

shirtje. We waren met 5 vissers o.a. Leo uit Numansdorp, Chris Henny en Arry uit Gouda en ikzelf uit 

Vlissingen. De vangsten: De Gouda boys allemaal 1 Tong.....De absolute winaar Leo met 7x Tong en ik 

(Raffie) 2x slibtong 2x Zeebaars en 1x Gul. Al met al een leuke en gezellige avond............. Tot de 

volgende vis-sessie...................... 

Raffie 

 

Vrijdagavond 24 augustus tesamen met Marcel en Sjaak gevist op de Papegaaiebek, het was vies 

benauwd en windstil. Er stond ook nagenoeg geen stroming en op een steenbolkie na heb ik geen 

schub gezien, ook om me heen niet. Drama tijden dus, gelukkig had ik mijn portie afgelopen nacht al 

gevangen. 

gr Leon 

 

Donderdag 23 augustus gevist samen met Rein Heijboer vd delta 1543 voor de Blokkendam op de 

maasvlakte. Geweldig weer gehad de gehele nacht, windstil en warm, hele nacht in een t-shirt 



gezeten. Rein had 6 tongen en 3 steenbolken, en ik zelf had 10 tongen , 1 aaltje en 2 steenbolken. 

Lekker nachtje gehad zo, zeker voor herhaling vatbaar. 

Leon 

 

hallo,hier weer een berichtje van roland,gevist op woensdag 22-08.Weer naar het wrakje gegaan op 

ca 13 mijl,resultaat 80 kg gestripte gul.Had meer kunnen zijn als de stroming van het opkomend tij 

wat harder was geweest.Meeste gevangen aan de pier,een enkele aan de pilker, het water was 

vermoedelijk te bruin.Al met al een geslaagde dag,bladstille zee en stralend weer. tot na de 

vakantie,ga tot 11-09 naar turkije. collega vissers goedevangsten gewenst!!!! Roland Delta 1242 

 

Maandag 20 augustus, wezen vissen in de waterweg welgeteld 1 vis gevangen een steenbolk. Een 

maand geleden op de gele boot bij het vis -paleis gezeten met me schoonvader een geweldige dag 

gehad met veel zon en vis. Mij schoon vader kon ze niet vangen ik wel 1 tong 2 palingen 4 

steenbolken 3 gulletjes. Een leuke stek waar ik wel vaker vis maar het stroomt er zo hard. Weten 

jullie een leuke plaats waar je fijn kan zitten en vangen. Ik heb jullie web site al door gespit en ik ga 

zeker nog enkele plaatsen proberen maar ik woon in Amsterdam dus een paar goeie tips kan ik wel 

gebruiken. Je zult wel denken van uit Amsterdam naar de waterweg, ja voor ons is dit de leukste plek 

om te vissen. Trouwens mijn schoonvader komt uit utrecht. Ik ben al een wat ervaren visser en mij 

schoonvader een onervaren visser. Waar koop jij je aas. Maandag in hoek van holland gehaald wat 

een drama spul, groot en klein en stinken. Normaal rij ik om naar maassluis goed spul en fijne service. 

Alvast wil ik je bedanken en ga zo door met jullie site.  

Arjen de Ruiter 

 

Vrijdag 17 augustus, goedeavond,hier een berichtje van Roland,net thuis van een vissesie die in het 

totaal 24 uur heeft geduurd,(ben wel bekaf nu). Eerst op de tong gevist voor de vuurtoren,resultaat 

16 tongen(wel erg grote),5 palingen,1 zeebaars en tegen de ochtend nog enkele horsmakrelen die 

we teruggooiden en heerlijk werden opgepeuzeld door een zeehond.Toen naar een wrakje gegaan 

op ca 13 mijl,resultaat 40 kg gestripte gul, en 2 erg grote zeebaarzen verspeeld.Ook hier weer visite 

gehad, nu van 10 tuimelaartjes.`s morgens een erg ruw zeetje,na enkele uren bladstil.Al met al een 

mooie dag,zeker na de visite van onze niewsgierige noordzeebewoners. 

tot horens, Roland v Osch, Delta 1242 

 

Vrijdag 17 augustus gevist met Raffie en Linda uit Vlissingen, Marcel Bouwman van fa de Heul, en 

mijn vriendin Simone. De Papegaaiebek bleek niet lekker bevisbaar door een harde wind recht op de 

kant. Uit comfort verkast naar de Amazonehaven, waar het lekker vissen was maar niet lekker 

vangen. Slechts miniatuurspul kwam op de kant, niks bijzonders, alle aanbeten waren van kleine 

wijting en steenbolk. Desalnietemin een bijzonder gezellige avond gehad. Er blijken zo via deze site 

leuke contacten te ontstaan en we hebben inmiddels 2 weken voor het 1-jarig bestaan, 10.000 

bezoekers gehad! 

gr Leon en Simone 

 



Hoi Leon, Nogmaals dank voor de rondleiding en de tips die we gisteren (zaterdag 11 aug) van jou 

mochten ontvangen.Het was behalve informatief ook nog bijzonder gezellig. Zoals beloofd nog even 

de lijst met alle door Bert, Peter en mijzelf gevangen vissen. Bert: 2x paling 35 cm en 1x tong 23 

cm.Peter: 1x bot 12 cm.Harald: 1x bot 12 cm. We zijn dus niet voor niets geweest............ Je had 

echter ook gezegd dat de vangsten momonteel zeer mager waren, dus wat dat betreft heb je 

volkomen gelijk gekregen. Voor de volledigheid wil ik ook nog melden dat Peter waarschijnlijk een 

mooie zeebaars had gehaakt bij de strekdam, maar dat deze tijdens de dril in de lijn van Bert zwom. 

Resultaat lijnbreuk en geen vis. Zelf heb ik nog de harders belaagd met brood, en uiteindelijk werd de 

broodvlok met daarin mijn haak ook gegrepen. Helaas sloeg ik niet snel genoeg aan, waardoor ik 

deze vis miste. Vlak daarop pakte een andere harder mijn op brood lijkende kleine witte dobber, 

maar daar kon ik natuurlijk niets mee.Al met al qua vangsten tegenvallend, maar verder een 

welbestede dag.Hopelijk kunnen we nog eens afspreken. 

Groeten, Harald (Bert en Peter). 

 

Leon ook van deze kant namens peter en mij bedankt voor de rond tour op de maasvlakte wij komen 

zeker van de winter bij je terug om je te laten zien hoe wij die grote jongens er uit sleuren Voor de 

bezoekers van deze site een dagje maasvlakte met Leon is zeker de moeite waardt mijn computer 

doet het gelukkig weer groeten uit nijmegen bert 

 

Zaterdag 11 augustus afgesproken met enkele bezoekers van deze site, om wat stekken op de 

maasvlakte en europoort te laten zien. We hadden om 10.00 uur afgesproken op de Papegaaiebek, 

maar aangezien ik vrijdagnacht niet gevist had, was ik al om 07.00 uur ten tonele. In die tijd tot 10.00 

uur ving ik 2 botjes, 1 mooie paling en een hele mooie zeebaars. Toen de sitebezoekers arriveerden 

hebben we er nog even doorgevist en ik ving nog het een en ander aan mini-spul. Rond een uur of 

12.30 hebben we ff een rondje Maasvlakte gedaan, en tenslotte heb ik ze afgedropt bij paal 0, zij 

bleven immers tot vanavond laat. Ben benieuwd wat het bij hun geworden is. 

gr Leon 

 

Dinsdag 7 augustus gevist aan de Papegaaiebek van 10.30 tot 14.30 en behalve minibotjes en 

gulletjes niks gevangen. Iedereen die er stond klaagde vollop over dat het momenteel zo slecht is in 

de hele regio. Misschien dat door de drukke vakantieperiode en intensieve bevissing van de 

Maasvlakte en Waterweg een schaarste is ontstaan of alle soorten zijn in zeer mindere mate 

aanwezig, zeker de paling. Ik kreeg nog wel een "mooie" tip van een visser die er al een paar dagen 

stond met de caravan( en die overigens slecht gevangen had, wat makreel, stuk of 5), over het 

langdurig conserveren van pieren. Je haalt de goede harde pieren na je vistrip eruit, legt ze in een 

krant, zout erover en een paar uur laten staan. Dan de natgeworden krant verversen door een droge 

en hij zegt dat je ze zo maandenlang goed kan houden, zonder in te vriezen. Ik vroeg hem of dat niet 

ging meuren maar dat scheen mee te vallen, zeker als je ze in een plastic doosje bewaart. Nou..(!!??) 

de groeten, Leon 

 

Zondag 5 augustus, wat een mooie visdag met de boot op de Grevelingen had moeten worden, werd 

een drama aan de Waterweg door zware onweersbuien en windkracht 5. Om toch een beetje van het 



aas af te komen gevist aan de stormvloedkering van 08.30 tot 13.00 uur. Met slechts 1 paling 

gedesillusioneerd huiswaarts gekeerd. 

Leon 

 

hoi, ik ben zaterdag 3 augustus met een jongen die nog nooit een vis gevangen had naar de uitlaat 

van de centrale geweest om dat ik er van uit ging dat hij daar zeker wel vis kon vangen, maar helaas 

niets.Daarna zijn we naar de nieuwe haven gegaan op de maasvlakte om op de zeebaars te gaan en 

toen we ingooiden werd er naast ons al een mooie gevangen, maar toen ik ging kijken bleek het om 

makreel te gaan gewoon met een dobber twee meter uit de kant met een zeebliek gevangen bij de 

haringvlietsluis op zo'n drie tot vier meter. Ze hadden er met z'n drieën in drie uur tijd een stuk of 

twaalf en erg veel lol. Ik heb toen met de spullen die ik bij me had een paternoster gemaakt met 

twee haken met stukjes wijting[we hadden een heel kleintje gevangen met aas] en twee kleine 

kunstvisjes en gewoon langs de muur laten zakken, na zo'n vijf minuten zei Rob dat hij beet had, toen 

ik de hengel overnam[ een binnenwater spinhengel] kon ik hem niet houden, de slip stond niet open 

helaas en erg kleine haken, helaas maar waar een grote makreel of een zeebaars? De zelfde avond 

ben ik gaan peuren op de oude maas en het was feest in anderhalf uur tijd met een peur 28 palingen 

waarvan 5 teruggegooid en Rob had de avond van z'n leven.We willen graag met de visploeg wat 

tong gaan vangen hebben jullie nog goeie tips? 

Groeten Arjan 

 

  

 

Hé Lee,Hierbij ons (ik en m'n broer) verslagje van vrijdagavond/nacht 27 juli !!! In eerste instantie 

was het onze bedoeling om naar de landtong te gaan om daar tussen de strekdammetjes te gaan 

vissen, omdat er verder in het Europoortgebied niet zo heel veel werd gevangen. Toen ik echter het 

aas bestelde, hoorde ik prachtige verhalen over tongvangsten vanaf de stranden van 's Gravenzande 

en omgeving. Er zouden daar nachten geweest zijn, waarbij meerdere vissers zo tussen de 15 en 20 

tongen vingen !!!!! Ik twijfel hier niet aan, want het kwam uit zeer betrouwbare bron !!! Wij hadden 

natuurlijk weer een zeer slechte avond te pakken, want wij vingen maar 1 grote tong van tegen de 40 

cm. en verder 2 palingen, 1 mini zeebaarsje en 2 botten (de puitaal reken ik niet mee). Volgende 

week sta ik weer met m'n hengels langs de waterkant, en hoop ik toch echt eens op een superavond 

!!! 

gr Peet 

 

Eindelijk weer online, na een dikke week platgelegen te hebben door het beruchte Simcam-virus, die 

trouwens mijn hele schijf heeft gefrituurd dus jullie emailadressen ook, Is het weer mogelijk om de 

vangstberichten door te geven. De laatste keren dat we hebben gevist leverde weinig vis op, wat 

kleine tong en paling uit de Waterweg. Pas afgelopen Vrijdag 27 juli 2001, was het weer leuk, gevist 

met de boot voor de Blokkendam van 21.00 tot 07.00 uur. Er stond toch een behoorlijke deining en 

er waren soms tussenpozen van een 1.5 uur geen beet. Uiteindelijk had Sjaak 1 tong, 1 gul en 6 

steenbolken(grote), en ik had zelf 3 tongen, 9 gullen, een vijftien stuks steenbolken en een mooie 



paling van rond de 70 cm. Collega's van de delta 647 kwamen terug met 64 tongen. Natuurlijk gelijk 

het systeem geinspecteerd en daar had de schipper werkelijk vakwerk van gemaakt. 

gr leon 

 

Woensdag 18 juli gevist in de Waterweg op Rozenburg van 22.30 tot 03.30 uur. Resultaat 2 tongen 

en een bot. Aan de andere kant van de krib had er een 5 tongen. 

gr Leon 

 

Vorige week zijn we met 4 man op Langeland in Denemarken geweest. Een boot gehuurd in 

Spodsbjerg. Elke dag de zee op en een kilometer uit de kust op zo'n 18 meter water veel gul 

gevangen. Gevist met de spinhengel met 12/00 gevlochten lijn. De shad met daarboven een zijlijntje 

met een delta-visje was zeer succesvol. De vis varieerde van 2 a 3 pond tot 5 a 6 pond. Naar schatting 

zo'n 200 gullen gevangen. Er werd ook aardig platvis gevangen maar daar zijn we niet aan 

toegekomen. De gulvisserij was toch wel erg verslavend. Reken maar dat je sport hebt met 2 gullen 

van 5 pond op de spinhengel. Volgend jaar gaan we zeker weer. 

Groetjes, Chris,Henny,Arry,Pascal 

 

Zondag 15 juli gevist in de Waterweg samen met ene Leslie, een visser die ik 2 dagen geleden 

ontmoet heb. Hij ving 2 tongen en een zeebaars en ik 2 tongetjes. Begint eindelijk een mooie 

tongvoorraad in de vriezer te ontstaan. Heerlijk weer en opkomend tij gehad, pas na 23.00 uur ging 

de tong azen evenals vrijdagavond. 

gr Leon 

 

Vrijdagavond de 13e juli weer eens in de 'good old' Waterweg wezen vissen vanaf de Rozenburgse 

landtong. Sjaak en Michel hebben tot aan 23.15 meegevist maar alleen Michel wist een klein botje te 

verschalken. Zelf ging ik om 01.00 weg met 3 botten, 2 zeebaarzen en 1 tong . Lekker weer gehad. 

Gr Leon 

 

Maandagavond 9 juli 2001 weer eens de Papegaaiebek bezocht, gevist van 20.00 tot 12.00, resultaat 

slechts 1 tong van 31 cm. Pogingen met de geepdobber en kunstaas leverden geen vis op, dit alles 

met afgaand water. 

Gr Leon 

 

Gisteren Zondag 08-07-2001 wezen vissen met Marcel in de Nieuwe Waterweg van 04:30uur t/m 

09:30uur. Al gauw hadden we 2 maatse zeebaarzen gevangen. In de loop van de ochtend hebben we 

een paar postzegels, grote bot gevangen en een mooie baars verspeeld. Tussendoor met een 

teleskoopwerphengel met kunstaas gevist en voor de eerste keer van mijn leven een behoorlijke 



grote Fint gevangen. Het weer was werkelijk een nationale ramp. Nadat we totaal tot onze 

onderbroek te pletter waren geregent zijn we naar huis gegaan. 

Groeten André 

 

Vrijdag 6 juli, Sjaak en ik rond 08.30 met de boot vertrokken en een stek gekozen voor de 

blokkendam op de Maasvlakte. Daar echter geen enkele beet terwijl de Lowrance volop vis aangaf. 

Dat bleken helaas kwallen en bliek. Ook bij de MV-boei en de SAM geen enkele beet gezien de gehele 

ochtend. Tegen de middag weer voor de blokkendam gaan liggen en met de spinlat met lepel en 

pilker begonnen. De rest van de middag was "open huis" , zoveel makrelen en finten als je maar 

wilde. Vooral de grote makrelen ( 40-45 cm) waren werkelijk een genot om te bevissen. Ze gaan echt 

tekeer als gekken, met constante run's en wild geknok. Je verwacht doordat je met licht materiaal 

vist iedere keer weer een giga-zeebaars en het blijkt steeds weer grote makreel. Sjaak ving ook nog 

een mooie horsmakreel. Zodoende uiteindelijk toch een hele leuke visdag gehad waarin alleen 

kunstaas vis opleverde (muv een enkel scharretje). 

Groeten Leon en Sjaak 

 

Gisteren (dinsdag 3 juli), lekker weer, daggie vrij genomen, en samen met vismaatje Rob lekker staan 

zwiepen op de waterweg. De bedoeling was vooral zeebaars. Daar hebben we er 3 van gevangen, 

waarvan 2 groot genoeg om mee te nemen. Verder hebben we ons scheel gevangen aan Fint. We zijn 

de tel kwijtgeraakt maar we moeten er met z'n tweeen toch wel tussen de twintig en dertig 

gevangen hebben. Leuke vis om te vangen aan een licht hengeltje, alleen jammer genoeg schijnt die 

niet te vreten te zijn, dus alles weer terug in de plomp.Verder zwommen er ook een aantal harders 

onder de kant en werd er aan het einde van de pier, aan de zeekant, regelmatig makreel gevangen 

aan de paternoster.De zomervis is dus weer redelijk aanwezig, nu alleen de baars nog in iets grotere 

getalen indien mogelijk. 

MvG, Richard en Rob The 4 B's 

 

Zaterdag 30 juni, tijdens het zonnen toch nog even een spinhengeltje met geepdobber op de 

Papegaaiebek uitgezet. Was goed voor de eerste fint van dit jaar, gevangen met als aas een reepje 

bot. 

Leon 

 

Ha Lee, Hierbij nog even een vangstberichtje van mij en m'n broer !!! Afgelopen vrijdagnacht (29/6) 

hebben we aan de Pap. bek gevist.Toen het schemerig begon te worden om een uurtje of 23.00, toen 

kreeg ik aan mijn hengel een paar beste lellen, maar ik was toen even bezig met een ander 

onderlijntje dus zei ik tegen m'n broer, sla maar aan en haal hem binnen !!! Dat had ik dus beter niet 

kunnen doen, hij ving echt een hele mooie tong van tegen de 40 cm !! Toch niet slecht voor een 

beginnend zeevisser !!!Ik dacht nu gaat het beginnen, zakken vol vis, Leon bellen om met z'n auto 

langs te komen omdat al die vis niet in m'n auto past !!!, grote koppen in de krant over megavangst 

door de gebroeders de Bakker. Nou mooi niet dus !!! Geen enkele aanbeet meer tot een uur of 01.00 

en toen ving ik nog een mooie paling !!! Toen zijn we om een uur of 02.00 naar de Glooiing verkast 



en kregen daar nog wel beet en vingen hier ook nog een tongetje, verder wel veel beet maar volgens 

mij waren dit allemaal krabben of hele kleine vis !!! Resultaat dus 1 knappe tong, 1 mooie tong en 

een leuke paling !!!Maar wel heerlijk weer gehad, dus volgende keer maar weer proberen. Lee, de 

groeten en we moeten deze maand maar weer eens afspreken dacht ik zo !!! 

Groeten van Peet 

 

Donderdag 28 juni, gevist tussen Steenen glooiing en Papegaaiebek van 22.00-01.30 uur, geen enkele 

beet , alleen grote trossen zeewier !! 

Leon 

 

Dinsdag 26 juni gaan vissen op de Papegaaiebek. resultaat was 1vette palingvan 83 cm , verder 

slechts een paar botten op een dertig meter uit de kant gevangen door mijn zoon. Zeer veel last van 

krabben. 

Paul Maes 

 

Zaterdag 23 juni om 08.45 uur richting MV-boei gekoerst waar onze passagier van vandaag, Johan 

Buitjes (zwager van Sjaak), eerst de stek ging bevoeren met een plas kots. We zijn daar de gehele 

ochtend gebleven en hebben zo'n 80 scharren de boot in getrokken. Zelfs Johan (zie ook rubriek 

"humor") heeft vandaag vis gevangen en soms nog hele mooie ook. Over het algemeen was het 

allemaal klein spul met o.a. wat kleine wijting en veel kleine schar. In de middag zijn we voor de 

blokkendam gaan liggen en daar ving ik nog een paar hele mooie scharren en een gulletje. Toen we 's 

ochtends vertrokken was de zee bezaaid met miljoenen kleine zeebliekjes en dan kan je ook geep, 

makreel en zeebaars verwachten. Pogingen door hier gericht op te vissen met kunstaas zijn mislukt, 

maar een tweetal vissers die de gehele dag driftend voor de blokken hadden gevist hadden maar 

liefst 25 zeebaarzen, varierend van 40 tot dik in de 80 cm . Dit zijn geen indiane-verhalen want ik heb 

ze zelf gezien ! Hopelijk is het volgende week goed bootweer want ik kan haast niet wachten om daar 

ook is gericht op te gaan vissen dmv driftend voor de blokken het kunstaasje er tussen te mikken. In 

ieder geval een heerlijk dagje gehad, vangsten vielen wat tegen maar het weer was goed. 

gr Leon 

 

Donderdag 21 juni, om 22.30 gearriveerd op de blokkendam en gevist tot een uur of 01.30. Veel te 

harde noordwestenwind met hoge golven en ontzettend veel vuil/zeewier in het water. Om de paar 

minuten een paar kilo ijsbergsla in je onderlijnen. Zonder ook maar een enkele aanbeet verkast naar 

de strekdammen tussen de Papegaaiebek en de Steenen glooiing, eigenlijk exact hetzelfde verhaal. 

Toen de ebstroom eruit ging was het vreemd genoeg gedaan met het zeewier. Ik had niet verwacht 

dat er nog iets gevangen zou worden, maar met het doorbreken van het daglicht ving ik toch nog 2 

gulletjes van ca 40 cm en een hele mooie tong van 36 cm. Van de tong heb ik foto's gemaakt en die 

zijn inmiddels geplaatst in de rubriek "zoutwaterfoto's" . Ik stort nu in van de slaap (08.30 uur) en 

groet u allen !! Veel visplezier komend weekend, gr Leon 

 



Hallo allemaal, Hier een vangstberichtje van ons, . Maandag nacht,18 juni, ff wezen vissen in de 

waterweg bij de bergingshaven. Gevist van 21.30 tot 04.00. Het was 01.00 hoog en we hebben best 

redelijk gevangen. De totale vangst bestond uit 2 grote tongen, 3 kleine tongetjes, 1 paling, 3 

gulletjes, 4 wijtingen, 2 steenbolken en een bot. En er was denk een legioen aan krabben aanwezig 

De groeten Richard en Rob The 4 B's 

 

Vrijdag 15 juni, 00.25 uur begonnen in de 8e petroleumhaven met een loeiende oostenwind 

ongeveer 1.5 uur gevist zonder ook maar een enkele aanbeet. Op advies van een collegavisser 

meegegaan naar de steenen glooiing echter daar de rest van de nacht voor lul gestaan(1 botje). Was 

06.30 uur weer thuis. Aardig frusterend om op de terugweg te constateren dat een 2 tal vissers op de 

Papegaaiebek 15 tongen in de emmer hadden liggen met daarbij nog diverse palingen. Raar eigenlijk 

dat het zoveel scheelt in pakweg een kilometer kuststrook. 

gr Leon 

 

Gisteravond donderdag 14 juni, weer eens lekker gaan vissen aan de waterweg. We begonnen om 

18:30 uur met in de eerste trek al een steenbolk... Het werd alleen steeds minder naar mate het HW 

naderde wel nog een gulletje en een klein tongetje. Maar toen het eindelijk goed donker werd en de 

stroom weer naar buiten begon te lopen, stond er toch drie hengels tegelijk te klapperen, alle met 

een klein gulletje Resultaat deze avond 6 gulletje 4 steenbolken, en 2 tongen, waarvan er een met de 

hand werd binnen gehaald wegens een vastgelopen molen. Maandagnacht gauw weer 

Gegroet Rob,Richard,Ronald (the 4'bs) 

 

Vrijdagavond 8 juni, met Sjaak en Michel gevist tussen de strekdammen voorbij de stormvloedkering 

op de rozenburgse landtong. Gehele avond afgaand water en alleen grote krabben boven zien 

komen, alleen ik had een klein zeebaarsje. Wel bereikte mij daar wel weer de verhalen dat er vorige 

week zeer goed gevangen is door de wedstrijdvissers van de avondcompetitie, veel tong, paling en 

bot. Wij gooiden om 24.00 uur de handdoek in de ring, ik heb nog wel van Andre vd Rhee gehoord( 

die bleven langer zitten) dat het daarna ook niets meer geworden is. 

Leon 

 

Vrijdagmorgen/middag 8 juni stond ik om 05.15 uur tussen de Papegaaiebek en de Stenen glooiing, 

alles geprobeerd qua systemen echter slechts 1 wijting. Achter mij lag trouwens een dode zeehond, 

lekker luchtje by the way. Rond 10 uur verkast naar de Papegaaiebek en daar tot aan 13.00 uur 3 

botten gevangen. Bar slecht dus allemaal, hopelijk vanavond beter in de Waterweg, wordt dus 

vervolgd. 

gr Leon 

 

Gisteravond 6 juni, geprobeerd in de waterweg een zeebaarsje te vangen. Alweer nie gelukt.. , 

iemand nog bruikbare tips ? 



gr 4B's 

 

Zondagavond 3 juni: Met een harde noordwestenwind 6 a 7 leek mij alleen de stek voor de DSM 

geschikt om te proberen een tongetje te vangen. Dit geprobeerd van 21.30 tot 02.00 uur. Het weer 

was inderdaad goed echter de aanbeten niet. Op een kleine paling na geen schub gezien. 

Leon 

 

Vrijdagavond 1 juni gevist vanaf de Papegaaiebek met veel regen en opkomend water. Geprobeerd 

er achter te komen wat het meest lucratieve systeem zou zijn voor de komende avond en zodoende 

4 hengels geposteerd met : 1 enkele wapperlijn boven de bodem (ons vertrouwde systeem), 3 

wapperlijnen (erg korte), 2 wapperlijnen (60 cm), en 1 "weegschaaltje". Met uitzondering van de 

weegschaal vingen alle systemen redelijk, resultaat: 5 botten, 2 wijtingen, 1 steenbolk, 1 tong 

(35cm), en 1 paling van 62,5 cm. Gevist van 18.00 tot 02.00 uur 

gr Sjaak 

 

 

Gisteravond, dinsdag 28 mei, samen met Rob en Ronald een paar uurtjes wezen baarzen op de 

wandelpier in de waterweg. Helaas, ze waren niet aanwezig. Ook andere vissers niets zien vangen. 

Gevist met kunstaas. Voornamelijk met twisters aan een jigkop of aan een pilkertje. Ik had een 

nieuwe molen gekocht en daar 16-honderdste dyneema op laten draaien. Ik gooide alleen constant 

pruiken op m'n lijn. Zo erg dat we er maar 30-honderste nylon even snel hebben opgespoeld. Geen 

idee waar het aan ligt; tegenwind?, lijn te slap op de spoel?, verkeerde molen voor deze lijn? Als jullie 

het weten mag je het zeggen. Wat me verder ook stoorde is dat er 2 visserboten vlak voor de kust 

aan het slepen waren en dan bedoel ik toch een meter of tachtig van de wandelpier af. Naar mijn 

mening vissen die gasten op deze manier al het kleine spul weg. De kust is toch de kraamkamer voor 

alle vis en zeker voor kleine platvis. Maar het mag blijkbaar want de kustwacht vaarde ook voorbij 

zonder reactie. Benieuwd wat jullie mening hierover is, want wij vinden eigenlijk dat ze met die 

sleepnetten minimaal 2 mijl uit de kust moeten blijven.  

De groeten Richard (en Rob en Ronald) (The 4 B's) 

 

Hoi, ik ben Arjan van Drunen en ik bekijk elke week wel jullie vangstberichten.Ik heb een van jullie 

ontmoet bij het callandcanaal afgelopen winter.Wij zijn vorige week met z'n achten naar Langeland 

gegaan voor de zevende keer en het weer was fantasties, maar de vangsten erg slecht, normaal 

hebben we daar volop gul maar dit jaar haast niets zelf heb ik er maar vier gevangen maar wel mooie 

grote van zo'n zeventig tot tachtig cm en dat op een spin hengeltje.Verder zijn we met aas gaan 

vissen en hebben veel wijting,schar,schol,bot,geep,haringen wat knorhanen gevangen.Na drie dagen 

waren de pieren en zagers veranderd in pulp wat nog wel veel schar opleverde en heel vieze 

vingers.Na een stukje in de zeehengelsport,ben ik het gaan proberen met stukjes haring en wat een 

wonder aas is dat we vingen er echt van alles mee.Verder nog een haring lijntje naast de boot laten 

zakken als handlijn en daar heb ik ook vanalles meegevangen zelfs een gul van vijftig cm dus grote 

pret. Morgen gaan we weer boeken voor volgend jaar dus je begrijp wel dat we ondanks de afwezige 



gul veel lol hebben gehad.Zelf denken we dat de gul zich niet liet zien bij gebrek aan stroming we 

hebben in de hele week maar die uur stroming gehad en toen vingen we ze ook direct.We snappen 

er helemaal niets van hoe dat zit op Langeland met het getij, dus tips zijn welkom.Verder goede 

vangsten toe gewenst deze zomer en ga zo door. 

Arjan 

 

Zaterdag 25 mei hele dag zelfde plek gevist als gisteren, waar de vrouwen lekker hebben kunnen 

zonnen, zaten mijn maat Luc en ik bijna voor niks te vissen, alleen Luc ving een mooie bot. 

gr Leon 

 

Vrijdag 24 mei gehele middag met opkomend water gevist achter de centrale op de Maasvlakte, 

helaas voor niks!! De enige beet werd vlak voor de landing verspeeld door een tweetal neerdalende 

zwanen die dwars door mijn lijn vlogen. 

gr Leon 

 

Donderdag 24 Mei, de rest van het aas wezen op vissen in het Calandkanaal, dit werd een matig 

dagje 4 botten 1 steenbolk en een puitaal. Maar ook nu lekker in het zonnetje. 

Gr, Rob & Richard The 4B's 

 

Donderdag 24 mei zeer enthousiast rond 00.30 uur vertrokken richting Papegaaiebek, mezelf 

voorgenomen om tot een uur of 11 in de morgen te blijven zitten. Daar aangekomen bleek er toch 

nog een lastige nooroostenwind te staan maar die zou later in de nacht gaan liggen. Hengels 

ingegooid, he das vervelend, allebei de batterijen van mijn toplichtjes leeg ! Even later gaat de lamp 

uit , benzine op en vergeten mee te nemen. Dan maar doorgevist tot de eerste vastloper of in de war 

geraakte onderlijnen en toch nog een gulletje en flinke steenbolk weten te vangen. Rond 04.00 uur in 

bed gekropen en 's middags met mijn broer Martin het aas op gaan vissen in het Beerkanaal. We 

visten met licht materiaal en Martin ving een hele flinke bot (zie rubriek zoutwaterfoto's) en een wat 

kleinere en ik had zelf ook 1 mooie bot. Gevist met opkomend water tot 17.00 uur. 

Leon 

 

Woensdag 23 Mei, wezen wrakvissen, met Simacharters vanuit Maasluis. Voor de zomer visserij een 

redelijk dagje geworden met 2 man hadden we toch nog een kist gul met een gewicht van 6 tot 10 

pond.Bijna alle gul hebben we gevangen op een blanke pilker. Voor de rest super weer en bijna geen 

golfslag.  

Gr, Rob & Richard The 4B's 

 



Dinsdag 22 mei, gevist op de pier van Hoek van Holland met kunstaas op zeebaars van 14.15 tot 

17.00 uur. Helaas geen enkele tik gezien en van de ondervraagde andere vissers ook niemand. 

Vanochtend waren slechts kleiene baarsjes gevangen. 

Leon 

 

Vrijdag 18 mei, gevist van 20.00-20.30 uur in de Amazonehaven met slechts 1 klein steenbolkje van 

Michel. Daarna verkast naar de Papegaaiebek en met heerlijk weer gevist totaan 00.30 uur met licht 

opkomend water. Resultaat: Sjaak had 1 mooie gul en 1 paling, Michel een gulletje, 1 bot en een 

steenbolk. Ik zelf had 4 gulletjes, 1 wijting en 2 steenbolken. Allen gevist met 1 hengel. 

Gr Leon 

 

Donderdag 17 mei,Eindelijk weer eens een hengeltje kunnen uitgooien. Een keer een nieuwe stek uit 

geprobeerd, dit ook omdat er op ons vertrouw plekje bij de DSM veel te veel wind stond. Was niet 

alles maar toch nog een vissie kunnen vangen 1 bot 1 zeebaars en de eerste paling van het seizoen. 

Wel vingen we alles op wat oudere zagers gegroet, 

rob & richard The 4B's 

 

Ik ben maandagavond 14 mei naar de Stenen Glooing aan de maasvlakte geweest, en heb daar van 

22.30 t/m 04.00 gevist !!! Ik begon in de stromende regen, maar kon lekker even schuilen in de auto 

!! Daarna werd het gelukkig droog en viel de wind bijna geheel weg, en heb ik ongeveer 20 vissen 

gevangen, maar het was wel allemaal klein spul. Ik had veel botten van rond de 25 cm (ik ben dan 

ook niet voor niets de bottenkoning van Den Haag) en daarnaast nog wat torretjes, wijting en een 

zeebaarsje. Al met al dus niet heel bijzonder, en totaal geen tong of paling gevangen. Misschien de 

volgende keer wel. 

Groeten van Peter 

 

Zondag 13 mei, nog even de laatste piertjes op gaan vissen voor de stormvloedkering op Rozenburg. 

Terwijl de rest van Nederland voor de buis Ajax-Feyenoord zat te kijken , kregen Simone en ik zowaar 

nog een paar aanbeten op de 5 meter stokken. Slechts 1 gulletje werd geland, echter veel te klein. 

Wel waren er wel weer genoeg grote zwemkrabben aanwezig, sommige van het formaat "godzilla"!! 

Toch zo even lekker van de laatste zonnestraaltjes genoten van 18.45 tot 20.30 uur!! 

Leon 

 

Zaterdag 12 mei, gevist met de boot bij de MV-boei, 8.30 uur lande het lood op de bodem. We 

begonnen meteen als gekken te vangen. De een na de andere flinke wijting belandde in het leefnet. 

Dat leefnet was tegen 11.00 uur al behoorlijk zwaar en vol met vis, totdat Sjaak het plots voorbij zag 

drijven, van de boot af!! Met ontzettend veel fortuin lukte het mij om mijn lijn die ik op het punt 

stond om in te werpen nog over het afdrijvende leefnet te werpen. Na zachtjes inhalen zagen we de 

gehele inhoud langzaam de zee opdrijven en de meeuwen er als gekken op tekeer gaan. Sjaak, die 

het touw had vastgemaakt, kreeg meteen de volle laag van Michel en mij. Zo moesten we met ons 



3en weer aan de slag en dat bleek geen probleem!!!!!!!! We gingen vrolijk door met het vangen van 

wijtingen en schar en tussendoor ving ik nog een gulletje en een klein zeebaarsje. In de middag zijn 

we voor de Blokkendam gaan liggen en daar bleek weinig beet te behalen. Ik ving daar nog wel 3 

kleine zeebaarsjes en 2 wijtingen en Sjaak nog twee grote steenbolken. Eenmaal aan de kant konden 

we uit het net toch nog 43 maatse scharren, 19 wijtingen, 1 gul en 2 grote steenbolken halen. 

(Zeebaarzen uiteraard teruggezet, ze waren te klein). Zo hebben we vandaag een heerlijke dag gehad 

met weinig wind en warm weer inclusief de teruggegooide vis en die uit het leefnet 's ochtends is 

ontsnapt, zo'n dikke 100 vissen gevangen.  

Leon 

 

Vrijdag 11 mei, een atv goed besteed ,met de duikwacht de noordzee op geweest Aan de schipper 

heeft het niet gelegen zeker 15 wrakken bezocht Prachtig weer gehad ,gladde zee ,maar met 6 man 

13 gullen wel goed aan de maat 2 polak en 3 steenbolkken gevangen gezien het aantal wrakken en 

de tijd en de middelen van pilkers alle soorten kleuren,korte lijnen, lange lijn, afhouder met pieren 

,inktvis,zagers toch een zielige vangst  

groeten uit nijmegen van bert 

 

Vrijdag 4 mei, gevist op de pier van hoek v holland op zeebaars van 11.00 tot 15.30 uur. Het was 

redelijk goed weer alleen zorgde de noordenwind ervoor dat ik tot aan het kruis in het zeeschuim 

stond. Ongeveer 12x mijn kunstaasje verspeeld in het gedeelte na de ijzeren pijp. Dat ga ik dus niet 

meer met nylon doen maar met gevlochten lijn, dan loopt het waarschijnlijk toch iets hoger door het 

water. Stekelmans bleek vandaag niet aanwezig, er stond weer nagenoeg geen stroom en de collega 

zeebaarsvissers bleven ook met lege handen. In de avond ben ik met Sjaak en Michel voor de DSM 

geweest vanaf 19.00 tot 23.30 uur. Werkelijk heerlijk weer, bijna windstil op deze stek. Ik ving daar 

slecht 1 botje, Michel niets, maar Sjaak lag nog even 3 botjes en 1 hele mooie breedkoppaling van +/- 

50 cm op de kant(was trouwens een geweldig mooie aanbeet om te zien). 

gr Leon 

 

 

Zondag 29 april, dit maal de pier van Hoek v Holland uitgekozen om de eerste maatse baarzen uit het 

majem te trekken. Schitterend weer, echter nagenoeg geen stroming en dus ook helaas geen 

zeebaars gezien. Wel effe lekker gegooid met mijn nieuwe Eternity- zeebaarshengel (3.50 meter). 

Een aanrader, gooit verschrikkelijk ver en weegt bijna niets( IM8-carbon). 

Leon 

 

Zaterdag 28 april, gevist op zeebaars vanaf de Rozenburgse landtong (muizengaatje), slechts een 

aanbeet, echter verspeeld. Als aas gevist met bucktail-jigs en pilkers voorzien van twisters. 

Leon 

 



Vrijdag 27 april samen met pa een dag wezen vissen,allebei een snipperdag.om 10.00 uur reden we 

weg en om 12.15 uur hadden we ruim 200 pieren gestoken in ouwerkerk.toen eerst gegeten en 

daarna naar de brouwersdam gereden naar het sluisje.hier vingen we in 20 minuten 40 

haringen,meer dan genoeg toen schoongemaakt,"gekaakt" op advies van een oude baas en ook op 

zijn uitleg thuis in het zout gelegd nu afwachten of ze eetbaar zijn.om 15.00uur toen naar dishoek 

gereden,en hier geweldig genoten geen wind geen golven alleen ook geen vis allebei slechts een 

platvisje, ikzelf een vis verspeeld waarschijnlijk een zeebaarsje aan de bewegingen in het water te 

zien.opvallend waren de duizenden kwallen die aanspoelden.om 2.00 uur gingen we weer op huis 

aan na een hele mooie ontspannende dag. 

groetjes van andré en z'n pa 

 

Vrijdag 27 april, met heerlijk weer en weinig wind bar slecht gevangen in de 8e petroleumhaven met 

afgaand/laag water. Ik had slechts 2 kleine botjes en Sjaak en Michel niËnte. Gevist van 19.00 tot 

10.30 uur 

Leon 

 

Gisteren( maandag 22 april) wezen vissen in de Nieuwe waterweg bij de DSM om de nodige 

achtergebleven gulletjes op de kant te krijgen. Ik begon om 15.00 uur met opkomend water (16.30 

hoog), en heb t/m 20.00 uur doorgevist. Ik had 1 systeem met lange dwarrellijnen en 1 systeem met 

een jojo-onderlijn, en viste met zagers en pieren. Resultaat 1 gulletje, 4 botten en 2 scharretjes, het 

wil dus nog niet echt vlotten met de gul !!! (zagers waren duidelijk favoriet). Volgende week zal ik het 

nog eens in de avonduren gaan proberen, misschien heb ik dan meer succes. 

Groeten Peter 

 

Vrijdag 19 april, 's ochtends om 11 uur plonsde het lood in het water voor de DSM, er stond een 

harde koude wind en het zou 14.15 uur hoogwater zijn. Ik had afgesproken met Peter den Bakker, 

een trouw bezoeker van deze site. Hij had nog nooit een gulletje gevangen en daar moest 

verandering in komen. Dat is hem gelukt, hij kreeg 2 stuks op de kant vandaag, evenals 4 botten, 

vandaar dat ik hem vanaf heden de 'haagse bottenkoning' noem. Zelf kreeg ik vandaag 4 gulletjes en 

3 botten op de kant. Sjaak en Michel hebben ook nog van 19.00 uur totaan 21.30 uur meegevist, 

maar die bleven met lege handen( wel koude). 

Leon 

 

Zondag 15 april, het aas van afgelopen vrijdag op wezen vissen voor de DSM in de Waterweg met 

slechts 1 hengel. Er stond een harde westenwind en de opbrengst was 2 gulletjes, waarvan 1 mooie. 

Verder ook nog 2 verspeeld, helaas. Gevist van 19.00 uur tot 21.30 uur met opkomend water. 

Leon 

 

Zaterdag 14 April, wezen vissen bij Rockanje (het bottenstrand) een wedstrijd georganiseerd door de 

Zeenaald. En de op brengst was voor de Hartstichting. Wij hebben niets gevangen. En het was bij de 



rest ook mager het waren maar 1 of 2 visjes en de hoofdprijs ging naar iemand die 86 cm bij elkaar 

had gevangen in vak A en in vak B ( waar wij in zaten) was het 38 cm geen vette hap dus. Prijs hadden 

we wel, er waren zoveel prijzen en alles werd verloot. 

Groetjes van Pa, André, en Cobie van der Rhee. 

 

Vrijdag 13 april samen met Sjaak gevist in de 8e petroleumhaven van 19.00 tot 22.00 uur, zeer 

waterkoud weer, slechts 1 botje 

Leon 

 

Donderdag avond 12 april van half vijf tot 9 uur nog even wezen vissen met opkomend water in de 

waterweg, Resultaat 10 kleine gulletjes met 2 man, begint dus weer eens redelijk te worden over de 

gehele linie werd er nu ook een visje gevangen. 

Gr, Rob& Richard. 

 

Zondag 8 april, toch eerst naar de Steeneglooiing geweest, maar door harde tegenwind snel weer 

vertrokken . Je lood kwam met de zelfde gang weer richting kant. Zelf had ik nog geeneens 

ingegooid, Wel pakte een maat van ons in de eerste worp al een bot.Gauw dus weer oud en 

vertouwd naar de Waterweg, is al met al toch een redelijke dag geworden resultaat 3 gullen van 55+ 

3 van rond de 40 cm 5 mini torretjes en 1 grote steenbolk. We hadden wel het idee dat ze dit keer 

echt van ver moesten komen, en dat 2 lange sleeplijnen nu niet werkte, zelf pakte ik bijna alle vis op 

een jojo van 1,5 meter. 

Gegroet alle 4B's en twee aanverwante 

 

Zaterdag 7 april hebben Sjaak en ik gevist in het Scheepvaartcollege te Rotterdam, en allebei een 

Vaarbewijs 1 gevangen. Voor de rest wegens tijdgebrek helaas niet gevist. 

Leon 

 

Zondag 1 april, vroeg in de ochtend, 7 uur, naar de betonnen steiger gereden aan de Waterweg, 

echter het terrein ervoor is gesloten dus je kan er niet meer met je auto bij. Om wederom problemen 

met de portier van het Stena-terrein( insiders weten wel wie) te voorkomen, maar niet de auto op 

het parkeerplaatsje voor het hek gezet, en ben maar voor de DSM gaan vissen. Nog ook maar geen 

enkele tik op de hengel gezien en 10.45 uur weggegaan. Slechte 1 april grap dus. 

Leon 

Vrijdag 30 maart voor niks naar zee gekoerst, samen met Sjaak gevist op de Papegaaiebek van 19.00 

uur tot 21.30 uur zonder ook maar een enkele beet. Collega visser had over de gehele dag 5 kleine 

gulletjes en gisteravond vanaf donker tot 24.00 uur ook geen enkele beet gezien. 

Leon 



 

Gisterenavond, donderdag 29 maart, nog even gevist in de Waterweg. Gevist van half 5 tot 9 uur. 

Vangst: 3 Gulletjes, 2 kleintjes en 1 mooie van 51cm. Ligt nu in de vriezer. Het is dus nog niet 

bijzonder. Groet 

Richard en Rob (The 4 B's) 

 

Zaterdag 24 maart met 3 man gevist in de Nieuwe Waterweg aan de binnenzijde van de 

stormvloedkering. We begonnen om 14.00u. De eerste inworp leverde mij direct 1 gulletje van 35 

cm. Mijn broer ving 1.5 uur later een nog kleiner gulletje. De wind stond recht in het gezicht en 

omdat we geen aanbeten meer kregen hebben we het toen nog in het Caland Kanaal geprobeerd. 

Met de zon in het gezicht was het hier goed vertoeven. Hier hebben we 1 steenbolkje, 3 krabben en 

een zeester gevangen. 

Groeten Marcel 

 

Zaterdag 24 maart, wezen vissen in ellenwoudtsdijk vanaf de kant toch in twintig meter diep gevist 

,met drie man totaal niks gevangen ,ook twee andere vissers vingen niks verkast naar de banjaard 

daar vijf uur vervist, slechts een schar en drie krabben ,ook negen andere vissers hadden niks, al met 

al niet best . 

groeten bert 

 

Zaterdag 24 maart, mezelf voorgenomen om weer is een keertje gericht op tarbot te gaan vissen, 

immers had ik die 3 jaar geleden deze tijd, behoorlijk aan de haak. Aangekomen rond 12.30 uur voor 

de Uitlaat op de Maasvlakte, bleken er helaas (nog) geen zandspieringen aanwezig, en die moest ik 

toch hebben voor de tarbot. Dan maar een tijdje voor de blokkendam gevist met kweekzagers echter 

zonder aanbeten. Rond 14.30 uur het wel gezien, ik wilde verkassen maar waar kon ik zo gauw met 

de spinhengel en kleine boothengel terecht. Ben het toen is gaan proberen in de 8e Petroleum-haven 

en daar heb ik me toch aardig vermaakt met dat lichte hengelmateriaal. Resultaat: 2 steenbolken, 4 

ondermaatse zeebaarzen en 1 bot. Dat alles al vissend vanuit de auto naast je hengels met een lekker 

zonnetje op de plaat. 

Leon 

 

Vrijdag 17 maart, Vrije dag opgenomen om samen met Leon (goh, wat is die vent fanatiek), nog wat 

wijting uit het Calandkanaal te halen. Leon stond zelf 's ochtends vroeg (ongeveer 08.00 uur) al op de 

blokkendam omdat hij hier vorig jaar om deze tijd veel verschillende vissoorten had gevangen en ook 

wat mooie gullen. Dit keer was het echter zwaar klote, hij heeft geen enkel stootje gezien. Om een 

uur of 13.00 kwam ik aan bij het Calandkanaal en Leon stond hier toen al ongeveer 2 uurtjes, maar 

ook hier nog geen beet gezien. Samen hebben we het toen tot een uur of 16.00 met 4 hengels 

geprobeerd, maar wederom geen enkel stootje. Het was wel ontzettend gezellig ouwehoeren met 

Leon !!! Daarna zijn we verkast naar de waterweg om daar misschien nog wat gulletjes op de kant te 

krijgen. Ook daar tot ongeveer 18.00 uur helemaal niets, en toen ik even daarna mijn hengels al had 

afgetuigd ving Leon toch nog een leuk gulletje (had hij toen ook wel verdiend). Ik heb toen natuurlijk 



meteen m'n hengels weer opgetuigd, maar helaas zonder succes. Leon verspeelde nog een gulletje, 

en Sjaak die inmiddels ook was gearriveerd ving met z'n eerste inworp ook meteen een klein gulletje. 

Al met al een hele leuke dag gehad en ondanks de slechte vangst heb ik toch weer het nodige 

geleerd. Leon en Sjaak nog bedankt voor de gulletjes die nu in de koelkast liggen, klaar om vanavond 

op te eten. !!! Hopelijk tot een volgende keer 

Groeten Peter 

 

Maandag 12 Maart, snipperdag, Samen met mijn pa er op uit geweest. 6:00 vertrokken naar 

Ouwerkerk om pieren te steken. Daarna zijn we gaan vissen naast de oosterschelde dam,maar hier 

kregen we totaal geen beet dus verkast naar burch sluis ,maar ook hier geen enkele aanbeet.toen zijn 

we s`middagsom 14 uur alsnog naar de papagaaienbek gegaan mede met het oog op de wind . daar 

aangekomen lekker weer, uit de wind en in de zon.ook hier niet veel vis maar toch nog 4visjes 

gevangen waaronder 1 klein zeebaarsje(jawel) al met al weinig vis maar een prachtige dag,om 22 uur 

kwam ik voldaan thuis. 

groetjes andré 

 

Zondagmiddag 11 maart, saampies met Simone gevist bij paal 0, zeer harde stroming (springtij??!!), 

4x zootje verspeeld en slechts 1 klein gulletje. 

Leon 

 

Zondagmiddag 11 maart, met 4 man erop uit geweest resutaat was er helaas niet naar. 10 visjes 

meeste wijting en 1 schar alles retour.Hopelijk deze week wat betere berichten. 

Gr The 4B's (totaal) 

 

Vrijdagavond 9 maart, kort gevist op de Papegaaiebek. Harde zuidwesten-wind, afgaand water. Sjaak 

1 botje, ik 2 gulletjes. Zondag nieuwe poging, maar dan met het goede tij. 

Leon 

 

Zondagmiddag 4 maart, het aas van afgelopen vrijdag op gaan vissen op de betonnen steiger in de 

Waterweg. Met klote-tij, helemaal laag en nog steeds hard stromend, geen enkele beet gezien. 

Leon 

 

Vrijdag 2 Maart gevist bij de Papegaaiebek samen met m'n schoonvader en zwager. De wind was 

hard, koud en midden in ons gezicht dus dat was afzien. De vangst was ook niet super: 2 grote maar 

zeer magere botten, 9 inimini botjes, 2x een meun of lompe hoe je het noemen wil, 1mini steenbolk 

en een matige + nog een maatse wijting Cobie (vrouw van André) 

 



Vrijdag 2 maart, lekker adv'tje en vanochtend om 8 uur vertrokken, gewapend met de 5 meter K2 en 

DAM-Sumo. Begonnen op de stenen glooiing en na 2 uurtjes zonder aanbeet (zelfs de haken zaten 

nog vol aas) verkast naar de papegaaiebek. Daar wachtte me het zelfde onheil, zelfs krabben zitten er 

niet. Om 13.00 uur met Sjaak afgesproken bij het Calandkanaal waar we talloze wijtingen vingen en 

verspeelden. Rond 16.00 uur wegens onderkoelings verschijnselen gestaakt met vissen, onze tenen 

lagen los in onze laarzen. Door de noordoosten wind waren in het Caland gigantisch verre worpen 

mogelijk. 

Leon 

 

Gisteren, donderdag 1 maart, nog een paar uurtjes wezen vissen in de Waterweg, Je moest wel een 

beetje tussen de boten door gooien ivm de blokade van de comercieele vissers. Was wat beter dan 

dinsdagavond. Resultaat 2 gullen van rond de 55/60 cm 1 kleintje, 1 grove bot en 2 wijtingen. Mvg 

Rob, 

The 4B's 

 

 

Dinsdag 27 feb in de middag/avond, even wezen vissen aan de waterweg was weer weinig soeps. 

Resultaat 3 kleine gulletjes en een bot. Later op de avond nog op een andere stek wezen kijken, Daar 

was het ook redelijk rustig geweest, maar 1 vissende dame (jaja ook vrouwen vissen fanatiek op zee) 

ging wel naar huis met een tasje met vis, (bot/wijting/kleine gul) maar hier had ze wel de gehele dag 

voor gestaan. Er was hier ook een zeeprik boven water gekomen , deze zit nu in een envelop richting 

een onderzoeks instituut. Mvg, Rob & Richard , The 4B's 

 

Afgelopen vrijdag 23 februari, een dagje vrij genomen om het weer eens in de waterweg te 

proberen. Oorspronkelijk zouden we een dagje met de boot meegaan vanuit Maassluis (kijk eens op 

www.wrakvissen.nl; hier staat tegenwoordig een scheepsjournaal op met leuke info en leuke foto's). 

i.v.m. slecht weer werd deze trip afgeblazen. Dus op de waterweg, half 4 hoog water, en dus stonden 

wij om 12 uur met de eerste lijnen in het water. We stonden niet alleen; op de stek stond het 

maximaal vol met 14 hengels. Wij stonden in totaal met 3 hengels. We hebben doorgevist tot 

17.30uur en de totale vangst bedroeg 1 mooie gul van 55cm, 1 klein gulletje, 1 maatse wijting en 1 

kleine steenbolk. Naast ons stond er iemand die 3 mooie gullen had, die kon meer tevreden zijn. Hij 

bleek zijn pieren in te smeren met geurstof, dus wij ook gelijk smeren, maar zonder resultaat. Blijft 

lastig te beoordelen of je met smeren nu echt daadwerkelijk meer kan vangen. Aan de linkerkant had 

er eentje 2 Steenbolken en een klein gulletje. De andere twee vissers hadden helemaal niks, en da's 

nie veel. Ik denk dat we deze week 's avonds nog een keer gaan. De aanhouder wint moet je maar 

denken, en het zal toch langzamerhand hopelijk beter gaan worden. De groeten, 

Richard en Rob ,The 4 B's 

 

Drama-weekend qua vangsten, afgelopen vrijdag 16 feb, met Sjaak gevist in de Waterweg voor de 

DSM met redelijk weer, wind in de rug. De hele avond slechts 1x beet van een miniatuur-gulletje. 

Zaterdagmiddag op de slufter was nog erger, zelfs geen enkele beet gehad. Buiten dat hebben we 



afgelopen donderdag de stuurkabel van de boot gebroken tijdens een proefvaart op de Brielse maas, 

zodoende konden we ondanks perfect boot-weer niet de zee op. Weekend om gauw te vergeten. 

Leon 

 

Afgelopen zaterdag 10 februari, eerst met Richard op het strand van HvH begonnen hier was het 

gauw bekeken. Na de eerste worp waren we al 40 meter lijn kwijt zoveel vuil zat erin. Dus dan maar 

met laag water in de Waterweg. De eerste 2 gulllen melde zich al snel, en dat met vol naar buiten 

stromend water. De 3 uur daarna niets (Richard was ondertussen al weg gegaan had andere 

verpichtingen) Maar net over hoog water wist ik er toch nog 5 bij te pakken waarvan 2 mooie van iets 

meer dan 60cm. 

Rob & Ricard (heel even dan) 

 

Vrijdag 9 feb, samen met Sjaak gevist voor de stormvloedkering in het Calandkanaal. Geweldig mooie 

dag met weinig wind en een lekker zonnetje, goed voor 16 wijtingen waarvan 9 maatse. Aanbeten 

kwamen het best bij opkomend water. We hebben beide gevist met 2 hengels, 1 hengel met een 

dwarrellijnsysteem op de bodem en de andere hengel met een dubbele dwarrellijn van 75 cm. De 

vangsten waren op beide hengels evenveel. 

Leon 

 

Vrijdag 2 feb, Papegaaiebek van 08.00- 14.00 uur, volgens mij is er een vat uranium overboord 

geslagen want vis zit er niet op het moment. Sjaak had een wijting en ik een gulletje (allebei te klein), 

en we hadden verder eigenlijk geen beet. Dit alles bij constante natte sneeuw en oostenwind. 

Leon 

 

 

 

vrijdag 26 januari gevist aan de papagaaienbek met mijn vader.te ver naar rechts begonnen [op 

advies van de zeehengelsport] daar zaten we constant vast. later zijn we een eind naar links gegaan 

en daar zaten we helemaal niet vast.en op een gegeven moment zat ik wel vast en toen haalde ik 3 

oude lijnen omhoog inclusief ankerloden.gevist van 17.30 tot 01.00 uur weinig gevangen bijelkaar 

een stuk of 6 visjes weiting en steenbolk.ik heb trouwens de shakespeare k2 van 5 meter 

aangeschaft[na lang sparen] een geweldige hengel maar als de vis niet bijt helpt het niets.groetjes 

andré.ps hoe komen we bij de dsm waar jullie het steeds over hebben? 

 

Vrijdagavond 26 januari, papegaaiebek, afgaand water. Vangst: 1 gulletje en 6 wijtingen. Vissers die 

er 's middags voor het hoge water waren hadden allemaal gul op de kant gekregen. 

Sjaak 

 



Afgelopen zaterdag 20 januari, gevist bij de DSM,gestart om 10 uur vlak voor hoogwater kregen we 

toch wat aanbeten, resultaat 2 gullen van rond de 50 cm, 4 kleintjes, 3 botten en een wijting. Wat 

ons op viel is dat de mensen die niet ver konden werpen totaal geen vis vingen. We viste met 

gemende onderlijnen, dat wil zeggen 1 haak met pieren en 1 haak met zagers, opvallend hier aan 

was dat we alles pakte op de zagers. Gebruik ook eens een onderlijn met 2 lange sleeplijnen (min 

60cm) van 20 ponds amesia, na lang uit proberen zijn wij er van overtuigd dat dit toch 1 van de beter 

aas systemen is. 

Groet, Rob&Richard 

 

Zaterdag 20 januari. Gevist samen met Rein Heijboer van de Delta 1534 vanuit Ouddorp een mijl of 9 

eruit. Buitengaats toch nog behoorlijk hoge golven en guur weer. Gevist bij de wrakken van de 

Oosterboei, Tholen en driftend richting Steile hoek. Geen vis gezien en 1 anker verspeeld. 

Leon 

 

Leon, Gisteren vrijdag 19 januari, wezen wrakvissen vanuit Stellendam met de MS.Mijntje. Ongeveer 

3.5 uur gevaren voor we het eerste wrak hadden bereikt, en even later lagen de eerste gullen aan 

dek. Zo hebben we aantal wrakken bevist, de vangst was niet echt slecht, maar er zijn betere dagen 

geweest. Het probleem zit vooral in het volgende - maar dat is inmiddels bij de meesten wel bekend; 

er was geen wrak waar geen netten stonden, en was dit niet het geval dan waren ze net geweest. Wij 

waren rond de middag getuige van het volgende - en onze uitstekende schipper, Jens Wolters van de 

voormalige snelle CATCHUP II was zo goed om op de plek te blijven zodat we op een afstand van 

ongeveer 50 meter het een en ander konden meemaken. Een Engelse vissersboot de MS.GRIMBEY, 

was net bezig de markeringen binnen te halen met aansluitend de netten. Je mond valt werkelijk 

open als je ziet hoeveel kabeljauw ze op deze manier binnen halen met werkelijke kanjers erbij. Dan 

vraag je je toch af hoe belachelijk de visserijwet in elkaar steekt. Sommige Nederlandse vissers 

moeten aan de kant blijven omdat zij geen quota meer hebben en de buitenlandse vissers halen voor 

ons de vis weg. Nu weet ik wel dat onze schepen hetzelfde voor de Engelse en Deense kusten doen, 

maar toch blijft het een onbevredigende situatie en voor de sportvisser niet te verteren. Als wij bij 

een wrak komen waar toevallig geen net staat is het uitsluitend de pan leeg schrapen, en duurt het 

volgens de kenners weer een aantal weken voor er weer behoorlijk vis zit. Het zou toch perfect zijn 

als snel werd besloten een eind te maken deze visserijvorm. Misschien moeten we met z'n allen wel 

een keer naar Brussel en flink schreeuwen,meestal helpt dat wel. Maar goed, ik heb m'n hart gelucht 

en was ik al met al nog redelijk tevreden met 4 knappe Gullen en 6 flinke Steenbolken. Groetjes van 

Jaap en tot een volgende keer. 

 

Zaterdag 13 januari: Wij waren bij de bergingshaven aan de Waterweg. 7 gulletjes & 4 wijtingen en 

goed weer. 

Rob en Richard 

 

Zaterdag 13 januari. Vroeg in de ochtend op Vluchtenburg ('s Gravenzande) gearriveerd, enkele jaren 

geleden een favoriete stek van ons. Er bleek echter geen slok water meer te staan en zodoende 

rechtsomkeert gemaakt richting stena-steiger. Daar aangekomen , de gehele dag met een te harde 



eb-stroom te maken gehad, Sjaak en ik hebben geen enkele tik gezien op de 5 meter kanonnen. Een 

uurtje voor hoog water hadden we er genoeg van, degene die voor ons op deze plek hadden gezeten 

bleken vanaf 3.45 uur vanochtend al geen stootje beet te hebben gezien. Volgende week beter. 

Leon 

 

Zondag 7 januari, gevist bij paal 0 met opkomend water. Weinig tot geen beet. Slechts 2 gulletjes, en 

daar heb ik dan ook een hele tijd voor gestaan. Het was erg druk langs de Waterweg en volgens de 

'verhalen' is er gisteren bij paal 0 erg goed gevangen, oa 1 van 10 pond. Vandaag is het bar en boos 

geweest, op een klein enkel gulletje/botje na werd er om mij heen geen vis getakeld. 

Leon 

 

zaterdag 6 januari, wezen vissen bij de DSM, net naast paal 2. Matig dagje alleen vis rond hoogwater 

gevangen totaal 4 kleine gulletjes en 11 wijtingen en een bot.was trouwens wel erg druk. er werd 

over de hele linie slecht gevangen, de goede vangsten werden zaterdag alleen op de wandelpier 

geboekt. 

Rob & Richard 

 

Vandaag, Zaterdag 6 januari, om 9.30 bij de DSM gevist in de Waterweg, en het was best wel druk. 

Binnen een uur 4 kleine gulletjes en 2 wijtingen dat wordt een goede dag denk je dan toen wij om 

5uur naar huis gingen konden we wel geteld 4 gulletjes en 7 wijtingen bij schrijven maar het weer 

was goed 

Groeten bert 

 

Vrijdag 5 januari, gevist met Michel en Sjaak op de papegaaiebek met opvallend goed weer. Er was 

slecht stormachtig weer voorspeld maar daar hebben wij niets van gemerkt. Gevist van 20.30 tot 

23.30 uur. Resultaten: Sjaak een zeebaarsje, Michel 1 wijting, en ik 1 gul, 4 wijtingen en 1 steenbolk. 

Het was dus allemaal niet echt fantastisch, maar we hebben wel behoorlijk gelachen en een leuke 

avond gehad. 

Leon 


