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De aftrap voor het nieuwe jaar was een goede. Na de bewuste pieren en zagers met een kop koffie 

en poedersuiker bij Arthur te hebben opgehaald richting glooiing. Wat een koude wind!! Snel naar 

het Beerkanaal waar de oostenwind verre worpen mogelijk maakte. Maar het bleek al snel dat de vis 

dichtbij zat. Met opkomend water regelmatig bolkjes en wijtingen, soms met 3 tegelijk. Al met al 21 

wijtingen, 16 bolken, 1 zeebaars en...... Op één van de laatst gevangen wijtingen had een echte 

rivierprik zich vastgezogen (zie foto)!!  

 
Voor de recordlijst 15,4 cm, 't visje zwemt weer. Voor mij een echt unicum wat het vissen zo 

ontzettend leuk maakt! Ik wens alle Eurovissers dezelfde vangsten toe in dit nieuwe jaar.  

Gilles #59 

Dinsdag 31 december toch nog even gaan vissen in de Berghaven . Ik was niet alleen,er stond 

namelijk nog een Eurovisser. Begon om 10 uur met vissen zo'n beetje,2 hengels met een wapperlijn 

en daar onder een jojo,alle lijnen met dubbele haken zo als Stipo al beschreven had. Aas bestond uit 

zagers en schelpen.Lekker vlug me hengels in gepleurd ,want me klauwen lagen door de kou er zo 

wat af. In het begin was het niet veel een enkele wijting en van die klote steenbolken,en dat zijn juist 

de vissen die ik niet nodig had. Toen het eindelijk een beetje opkomend water was ,ving ik een gul 

van 47 cm , niet groot maar wel lekker. Wat me opviel is dat ik deze gul met een lopje uit de kant 

ving,terwijl ik met die verreworpen (wind mee ) alleen maar van die klote steenbolken ving. En geloof 

me ze gingen echt ver ,had geen lijn meer op me molen. Wat ik ook gezien heb is die boom die Stipo 

gevangen heeft ,tering wat een knijter. Er lag ook nog een halve treinbiels .ik weet niet of je die er 



ook nog aan gehad heb .maar dan ben je nog niet jarig hahaha. Maar goed, moet wel zeggen dat het 

water heel vies was ,het leek wel hele dunne ouwewijven stront, waar ik in stond te vissen.tering zeg 

wat was dat goor. Verder heb ik nog wat wijting gevangen,maar geen gul meer. Kreeg wel van die 

andere visser zijn gul,zijn vriezer lag namelijk nog vol. Rene de Brabander(ook Euro visser) kwam ook 

nog even kijken . Heb een heerlijke visdag gehad,wat ik nog even kwijt wil is een klein verhaal over 

mij. Ik viste al vanaf me 6de jaar aan zee ,me ouwe heer nam me altijd mee op het strand of op de 

boot het maakte niet uit . Jaar in en jaar uit visten we, op een gegeven moment kwam daar ook nog 

me zwager bij. We hadden een hoop lol altijd aan de waterkant. Maar op een gegeven moment werd 

me zwager een ex zwager en me vader ging naar de eeuwige jacht velden. Toen was voor mij de lol 

er wel gauw van af. Viste nog wel alleen door, 5 keer per jaar of zo. Maar een jaar geleden ontmoete 

ik LEON ,MARCEL EN SJAAK. Ik moet nu zeggen dat ik me eigen weer helemaal de pleurus vis.en het 

heel erg naar me zin heb met die bad gasten. Dat wilde ik nog even kwijt,Leon en de rest jullie 

worden bedankt.hahaha Allemaal een strakke plasser voor het nieuwe jaar, en dat we maar weer 

een hoop mogen vange..  

gr Wie anders PEET#1,3 UIT DELUUUUUUUFT 

Zondag 29 december op de waterweg geweest met NR: 262 (Hans) en NR: 334 (Erik). Het was zalig 

weer een beetje veel regen en een beetje erg veel wind maar ff een tentje gebouwd en we stonden 

lekker droog en uit de wind. De vangst was niet best 5 botten ,1 wijting en 3 baarzen (twee weer 

terug gezet) èèn had de haak geslikt dus die is mee gegaan. 

Willem nr:32 

HALLO haven vissers . Wij zijn zaterdag 28-12-2002 GAAN vissen in de bekenden haven . HET was erg 

druk te druk het was net kermis HA ,HA, DE volgende keer neem ik de FRIETKAR mee voor de 

verkleunde vissers. de vangst was niet best 23 wijtingen en1 grote steenbol dus niet best. EEN 
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zaterdag 28 december; we zijn weer ff wezen vissen bij de stenenglooiing op de maasvlakte, want er 

was geen plaats meer bij de papegaaiebek, het was stervens druk we hadden het slechtste aas van 

heel nederland, maar ja des ondanks hebben we nog een aardig gevangen met ze vieren. we hadden 

70 vissen in totaal waarvan 14 zeebaarzen en 1 grote gul (60 cm) 1 peutaal, een paar botten een 

mooie schar, en de rest mooie maatse wijtingen en een paar steenbolkjes, dus als nog een geslaagde 

avond 

groetjes steven, danny, glenn en rob. s. 

Hi Leon 

Zaterdagavond 28 dec van 17.00 tot 21.30 gevist op het strand van Hoek van Holland, hoog water om 

een uur of 22.00. Vangst viel tegen, volgens een bezoeker werd er vrijdag avond nog behoorlijk 

wijting gevangen, maar vannavond was het niets, 4 puitaaltjes gevangen. Gevist met een stalen 

afhouder van een cm of 10 en hieraan een lijn van 30cm met klein haakje. Om lekker te kunnen 

vissen stond er te veel branding, en was het moeilijk te zien of je beet had. Op de terugweg nog even 

bij wat vissers langs de Waterweg wezen kijken, maar die hadden samen een botje, dus dat was ook 

niet alles. Allemaal een prettige jaarwisseling toegewenst. 

Bert#168 

28 december vol goede moet pieren en zagers (altijd uit voorraad en vers) wezen halen bij 

h.s.Zuidland en in de Europahaven wezen vissen met Hans nr: 262 en Erik nr: 334. Fijn de wind boven 

op je koker en de vangst was niet om over naar huis te schrijven. Bij elkaar een stuk of dertig, wijting 



en bolk door elkaar en Erik had nog een zeebaars. 29 december weer verder met de hobby. 

Willem nr: 32 

Hi, met André, zaterdagavond 28 dec, wezen vissen op de Nieuwe Waterweg, een stuk voor de 

stormvloedkering. Kwam met opkomend water aan, na ongeveer een uur grote gul eraan, brak mijn 

onderlijn. Pas toen het afgaand water werd en het flink begon te stromen kreeg ik vaker beet. Nog 

een keer mijn onderlijn kapot door gul (oorzaak mosselbank?).Ben toen met 50/100 onderlijn gaan 

vissen en kon toen een mooie gul landen( ongeveer 60 cm ). Deze was perfect gezond en lekker dik, 

deze gezond en wel teruggezet i.v.m. volle vriezer thuis. 

gr Andre Toonen 

Hallo, een berichtje van Edwin, zaterdag 28 dec wezen vissen in de nieuwe waterweg, om ongeveer 8 

uur (9 uur hoog water), gevolg was twee hele kleine gulletjes en een botje verders geen beweging 

meer gezien maar wel een hoop attributen verspeeld. 

groetjes en doei 

(vrijdag middag-avond 27-12-2002) Wij zijn wezen vissen, in de waterweg tussen paal 1 en 2, gingen 

pas wat vangen toen het echt donker was en dat de vloed in het water kwam, een paar mooie 

wijtingen gevangen en een paar mooie grootte botten gevangen. (zaterdag middag-avond 28-12-

2002) zijn wij wezen vissen aan de papegaaiebek, zelfde sitautie, ook daar gingen wij vangen toen de 

vloed in het water zat en het pikke donker was. het reslutaat was 15 wijtingen, 2 kleine zeebaarsen, 

en diversen botten. we hebben aardig staan te tobben, want onze kous van de lamp viel tijdens het 

branden er zomaar er van af, gelukkig hadden we onze koplamp bij ons en een klein zaklantaarntje. 

toen het aas op was zijn we er mee gestopt, aas was zagers en pieren. 

koos # 147 en bjorn # 152. 

Haaaaaaaaaaaaaa die Eurovissers, ut heeft heel lang geduurt voordat ik zelf weer eens "normaal" 

kon vissen buiten de grote wedstrijden om ennnnnn iets te melen had, druk druk druk. Afgelopen 

vrijdag met mijn KMVC en Eurovissers maatje Sjaak Nuijt wezen vissen aan de Berghaven te HvH. 

Gevist van 17:45 tot 00:30, hoog water om 21:00. Beiden met 2 hengels, Sjaak met 2 x Pennellrig met 

3/0 Aberdeenhaken met daarboven 1/0 Bend hooks van Gamakatsu, ik 1 hengel dezelfde onderlijn 

en 1 hengel met 1 up/1 down 2/0 haken Aberdeen. Als aas, messen en pieren. Stond al 1 man te 

vissen vanaf 16:00 uur en die had toen wij kwamen maar wat klein grut gevangen, deze maar gelijk 

getroost met een dikke sigaar. Ik ving op up/down vrij snel een doublet ondermaatse wijting en Sjaak 

had na een uurtje of zo een maatse gul (zie -slechte-foto). Het was bloedverziekend warm zodat wij 

stonden te zweten in ons tuig, helaas niet van de hoeveelheid vis in het begin, maar dat veranderde 

gelukkig! Ik ving geen pepernoot op mijn Pennelrig, terwijl Sjaak toch nog 4 mooie gullen wist te 

vangen, echter ik ving 5 mooie dikke zeeeer maatse wijtingen op mijn up/down, maar heel ver weg 

meppend.  



 
Dichtbij vingen wij beiden alleen een stel zeer grote wrakratten (steenbolken) op allebei de 

systemen. Ik kreeg nog een mooie " gossie daar wordt mijn hengel uit de steun getild" en wist deze 

te verzilveren en dat was een kleine vette 5 ponder, die nu al door mijn mamma is veranderd in een 

Kroatisch vispannetje. Net toen we het zat waren en het aas op was, begon het echt te plensen en 

konden we niet ontevreden terug naar ons mandje met in de zak 6 gullen, 12 wijtingen en 8 bolken. 

O ja ik had nog een echte wegtrekker tijdens het afgaande tij en wist op 20lb haaklijn na een 5 

minuten takelen een prachtige 60 ponder te landen dankzij het gaffwerk van Sjaak. Ik had dus een 

echte boom gehaakt van pak um beet 5 meter bij 2 meter en de vissers die na vrijdag op de 

Berghaven hebben gevist of gekenen, moeten dat kreng hebben zien liggen op de kant. Het blijft 

sterruk spul hoor dat Amnesia, als je maar "lift and wind" a la Rex Hunt.  

Strakke lijnen van Stipo # 97 en Sjaak # 87 

Vrijdag de 27e met mijn vismaat Puck #249 en mijn schoonzoon naar de Maasvlakte getogen om 

weer na alle drukke dagen weer eens te genieten van de "hobby" . De voorspellingen waren slecht 

maar echte vissers laten zich niet weerhouden. Na aas gehaald te hebben, gelukkig nog wat pieren 

kunnen krijgen, naar de bekende vogelbek gereden. Na een paar vissers die onbekend waren met het 

gebied te hebben voorgereden, op de stek aangekomen. Eerst een afdakje gemaakt voor de 

eventuele regen, die later ook zou vallen, rustig de hengels opgetuigd. Gilles kwam ook nog effe de 

boel verkennen maar die had met andere Eurovissers afgesproken. Met hem afgesproken om via de 

mobiele elkaar op de hoogte te houden. Van 14.00 uur, tot invallen van de duisternis geen trekkie 

gezien. Na de invallende duisternis ging het los, gul niet gezien wel veel wijting hele mooie, maar ook 

grut. Veel terug gezet zodat ze nog wat groter kunnen worden. Halverwege, belde Gilles dat het bij 

hun niet erg liep, maar ja als je Arjan, die kale uit Delft en ook de webmaster bij je hebt staan dan kan 



ik begrijpen dat je afgeleidt wordt. Kort hierna viel het bij ons ook stil om na ongeveer een uur weer 

los te gaan. Al met al een dikke 30 wijtingen gevangen die we mee konden nemen. Dus toch nog een 

geslaagde sessie. Bij deze webmaster en alle andere Eurovissers een vangrijk 2003 gewenst en 

totziens aan de waterkant. 

John #99 

27 december 2002 

Het zal wel niet zo druk zijn zei ik om 15.00 uur aan de telefoon tegen Arjan #8 en vertrok richting 

Beerkanaal. Toen Arjan en Jan een uur later arriveerden was het echter wel mooi vol en kon 

ternauwernood nog een plekje worden veilig gesteld. Wat een (Euro)vissers waren er vandaag! En 

niet alleen aan het Beerkanaal maar overal leek het wel alsof de pieren volop verkrijgbaar en in de 

aanbieding waren en dat de vangsten, gelijk de Bijbelse 2 vissen, onbeperkt waren.  

 
"De geest van Theo #48" 

Tot de schemering werd er eigenlijk niets gevangen. Met het invallen van de schemering, het 

opkomende water en de aantrekkende stroom kwamen even later ook de eerste wijtingen boven. 

Maar echt dik was het niet. John #99 een Puck #249 berichtten even later telefonisch dat het aan de 

papagaaienbek een wijtingfeest was. Daar ben je mooi klaar mee als je zelf 3 bolken, 1 wijting en 2 

scholenbaarsjes op de kant hebt liggen! Arjan ving even later de eerste gul en dat gaf hoop voor de 

rest van de avond. Snel weer ingooien, maar de aandacht werd al snel van een trillende top afgeleid 

door een oranje collone die onze richting op kwam. Leon, Sjaak, Peet en Theo konden nergens meer 

een plekje vinden, maar door wat in te schikken en een hengeltje minder in te gooien, konden 

uiteindelijk alle lijnen toch het water in. Gedurende de rest van de avond werd er geregeld een visje 

gevangen, vooral wijting, steenbolk en een enkel zeebaarsje. Zelf had ik de ervaring dat met kleine 

haken (6) en klein aas meer vis gehaakt werd dan  



 
Theo #48 en Sjaak#2 wachtend op een doorbuiger 

de "valse beten" van grote haken en veel aas. Qua lengte van de onderlijnen heb ik niet zoveel 

verschil kunnen ontdekken. Anders is dat wanneer de gul echt loopt. In de vorige weken ving ik geen 

gul, terwijl de wapperlijnen met groot aas van de buren wel gul opleverde. Uiteindelijk was het een 

geweldige gezellige avond waar iedereen zijn visje had, maar slechts 3 gullen (Arjan, Ronald #76 en 

#59). De wijtingen waren van alleszins redelijk formaat, gezien het emmertje van Arjan waarin ook 

Leons vangst werd bewaard.  

 
Leon #1 verrast door fotograaf Gilles #59 



Ik had zelf zo'n 25 visjes waarvan 10 "dwerg"bolken. Om 23.00 uur vetrokken we weer richting huis 

vanaf de stek waar de geest van Theo voor Peet 1,3 toch weer een fikse gul in petto had, hetgeen 

door Arjan moeiteloos werd geaccepteerd.  

 
Door het slechte weer had het pak van #1,3 meer weg van een tampon  

gr Gilles #59 

Gisteren 27-12-02 , ondanks de slechte weersverwachtingen,vanaf 17:00 tot 00:30 gevist in de 

Yangtzehaven. Toen ik om 16:30 uur arriveerde was het al razend druk met vissers. Enkele vissers 

gesproken die vertelden dat de vangsten op de dag bedroevend slecht waren geweest. Na toch nog 

een goed stekje gevonden te hebben lagen om 17:00uur de lijnen in het water. Het was toen al 

behoorlijk donker. Vanaf dat moment was het ook gelijk bingo. De hengeltoppen stonden constant te 

klapperen . Bij een ieder in de omgeving zag je mooie Wijtingen bovenkomen. Ook werd er veel 

Steenbolk gevangen. De vloed van aanbeten duurde tot ongeveer 18:30 uur en was net zo abrupt 

over dan dat het begonnen was. Tot ongeveer 22:30 uur was het heel matig met de vangsten, 

waarbij zo nu en dan een Steenbolkje of een klein Wijtinkje gevangen werd. In deze periode had ik 

wel regelmatig beet maar praktisch allemaal missers. Na 22:30 uur toen het water al weer behoorlijk 

gezakt was werden de vangsten weer stukken beter en kwam de maatse Wijting weer terug. Ik heb 

gevist met zagers, omdat ik niet aan pieren kon komen. Ik heb ook nog een tijdje met reepjes vis 

gevist dit leverde flinke aanbeten op maar helaas geen vis. Gevist met paternosters zonder 

afhouders. Na een aantal vissessies in de Yangtzehaven durf ik de conclusie te trekken dat de periode 

tussen twee uur voor hoog en een uur na hoogwater geen goed tij is voor het vangen van Wijting op 

die stek. De keren dat ik er gevist heb is de periode net na het donker worden het beste. Al met al is 

het weer ook nog meegevallen. Zo nu en dan wat lichte regen en vrijwel windstil weer. Na 21:00 was 

het water rimpelloos. Om 00:15 uur begon het hard door te regenen. De boel snel ingepakt en met 

nog anderhalf uur rijden voor de boeg naar huis gegaan. Ik heb er in totaal 35 stuks gevangen , 

waarvan 14 mooie maatse Wijtingen die nu in de vriezer liggen. Ik wens alle (euro) vissers een goed 

en gezond 2003 toe met heel veel vis aan de hengels. 

v.g. Wout #154 



vrije dag op 27/12, lekker vissen in het calandkanaal daar aangekomen was het erg rustig er stonden 

twee vissers , eurovissers renz 101 en zijn maat deze wisten mij te vertellen dat ze nog niets 

gevangen hadden van 7 uur tot 1300 uur , ben het in de yantzeehaven gaan proberen van 1330 tot 

1800 toch nog 14 wijtingen almetal toch nog lekker gevist de groeten van rene 189 en een gezond 

2003.  

Rene Dobber 

Vanavond (27 dec) heb ik aan het Calandkanaal gestaan. 't Viel me goed tegen. Om half zes 

begonnen we, gelijk een paar mooie beten, twee wijtingen per trek. Ze waren nog mooi aan de maat 

ook! Later op de avond werd het echter steeds rustiger. Vrij veel lood verspeelt. Wie heeft er tips om 

dit te voorkomen? Een loodliftertje en een jojo-systeem heb ik al geprobeerd. Ook heb ik redelijk 

snelle molens. In totaal 10 wijtingen, een steenbolk en een klein gulletje (zwemt weer rond, maakt 

kleintjes...) Wel problemen gehad met het verlaten van het grasveld (voor de kering). Moest vaart 

houden om niet in de bagger vast te komen zitten, maar klapte daardoor met de voorkant van de 

auto op de stenen bij het oprijden van de weg. Bumper kapot... Pas op dus, bij nat weer beter 

gewoon langs de weg parkeren en twee keer lopen met al je spullen...  

Groeten, Leendert #315 

Met twee man 27/12 wezen vissen vanaf 16.00 op de Papagaaienbek. We waren zeker niet de enige. 

Het zag werkelijk zwart van de vissers. De eerste twee uur was het niet echt veel. Toen het eenmaal 

donker begon te worden kreeg de wijting er goed zin in. We hebben tot 21.00 uur gestaan. Gevist 

met pieren en zagers aan wapperlijnen in de hoop een gulletje te vangen, hetgeen niet is gelukt. In 

die paar uur wel 47 stuks maatse wijting binnen staan draaien. Al met al een paar lekkere uurtjes 

vissen. Goede jaarwisseling gewenst door Ed (no.95) en Wilco (322). 

Op kerstavond lekker wezen vissen (wat moet je anders doen op kerstavond ???) in de europa haven. 

Het weer viel wat tegen want Hans nr:262 en ik zijn helemaal verrot geregend (ik was zo nat dat de 

gul achter op mijn eurovissers shirt begon te spartellen). Maar de vangst maakte alles weer goed. Bij 

elkaar toch goed voor zo`n 43 vissen waarvan we er wel wat hebben terug gezet (te klein en gunstig 

gehaakt). Leuke bijkomstigheid is dat ik 10 doublets had, minder was een enorme buiger  



 
en bij het binnenhalen een afbrekende lijn omdat ik mijn lijn niet goed had gecontroleerd (rafels van 

het calandkanaal) ZIEK, ZIEK, ZIEK was ik er van maar weer een les voor de volgende sessie. 

Willem nr: 32 

Heden middag dinsdag 24-12-02 gevist aan het Callandkanaal net voorbij de stormvloedkering. Om 

14.00 lag de eertse hengel te water waarbij de aanbeet niet lang op zich liet wachten. Tot ongeveer 

een uur voor hoog water aardig beet gehad. Het laatste uur voor hoog en tot een half uur na hoog 

gevist echter zonder beet. Al met al een aardige middag met 14 wijtingen en drie steenbolken. Aan 

iedereen fijne feestdagen toegewenst en tot ziens bij eerstvolgende Eurovissers meeting.  

Hartelijke groeten Aad van der Kolk lid nr 9 

Op maandag 23 december nog effe naar de maasvlakte geweest. eerst even naar de Europahaven 

geweest , maar waar je daar kan vissen is me een raadsel. ik stond met de auto bijna tot de assen in 

het zand dus wegwezen daar. Toen langs de Chinese zee geweest(je weet wel die haven) daar werd 

ook weinig gevangen. uiteindelijk maar op de kop van de papegaaienbek gaan staan. Daar stonden 2 

jongens uit de achterhoek (2.5 uur rijden zeiden ze ) nou die hadden al 2x beet gehad in 3.5 uur 

vissen , tjonge dat zag er slecht uit . Maar gelukkig ben ik toch met vis naar huis gegaan 1 zeebaarsje 

en 6 mooie wijtingen en een klein bolkje . er werd alleen vis gevangen een uur nadat het donker was 

. de beten waren alleen maar kleine tikjes, dus scherp vissen.  

groetjes Willem T #28 

Maandag 23 december een mazzeltje, het was vanochtend rustig op mijn werk dus ik kon vrij nemen, 

dat zou dus vissen worden met #1,3 en theo #48 op de landtong. Gestaan tussen de kribben voor de 

kering van 14.30 tot 17.30 uur, waarin de paar beten die we kregen verloren gingen op lijnbreuk, het 

leek wel of er glas op de richel van de vaargeul uitgestrooid was. Ik kreeg 1 bot op het droge voor de 

rest was het niks, we haden geen zin om naar het Caland te verkassen voor de wijting. Vrijdag nieuwe 

kansen!!! Prettige kerstdagen allemaal !! 

gr Leon #1 



Ik ben op zondag 22 dec. gaan vissen met mijn collega Frans op de noorderpier van IJmuiden. Om 

06.00 uur bij Frans in Beverwijk langs gereden en toen samen naar de pier. We hadden onze 

vouwfietsen bij ons, dus dat was al lekker, want die hele pier oplopen is toch wel een heel eind. Alle 

spullen achterop gebonden en gaan fietsen met wind in de rug. Dat is op zich wel lekker, maar we 

zeiden al tegen elkaar dat we ons lol op konden als we terug gingen fietsen. Het was afgaand water, 

pikkedonker en zeiknat van de regen. Om 07.15 lag het eerste aasje in het water en die van Frans 10 

minuten later. Frans deed tegelijkertijd mee aan een wedstrijd, want hij is n.l. lid van de visclub 

aldaar. Om nou te zeggen dat het ideaal visweer was (nou nee). Ik had wel mijn nieuwe pak (van 

Hengelhuis Maassluis) aan en had het dus niet koud, maar mijn handen en voeten leken wel 

ijspegels. Van de week dus maar gauw even een paar van die speciale laarsen kopen. Rond negen uur 

was ik het dus wel zat en ging alles inpakken, ook omdat ik nog geen stootje gezien had. Frans bleef 

nog staan. Op de terugweg kon ik inderdaad mijn lol op, want met windkracht 6 vol in de patser een 

pier afrijden is bijna niet te doen, zeker als blijkt dat je achterband leeg staat. Uiteindelijk toch de 

wagen bereikt, alles erin gepleurt, natte pak uit (doe dit dus nooit in de stromende regen, want dan 

ben je dus nog steeds drijfnat) en gaan rijden. Het was ineens zeer dichte mist, of waren de ramen 

nou zo beslagen. Goed, raampjes open en rijden. Alles bij mekaar een niet zo'n leuke vissessie, 

maarja volgende keer beter. Zo blijkt het maar weer dat we met het Europoort gebied niet zo slecht 

af zijn, lekker bij de auto vissen. Tot zover weer, groeten, fijne dagen en een gelukkig nieuwjaar voor 

iedereen van Theo # 48 

P.s. Ik vraag me af wat Arjan # 8 vannacht heeft gevangen ? 

Zondagmorgen 22 december, 2 uur bij de Europahaven aangekomen met Ronald en Leonard.Gauw 

naar het water hengels ingegooid en weer snel terug naar de auto, want het was begonnen met 

regenen.Regenpakken aan en snel naar de hengels waar er een wel erg raar op de steun lag,ophalen 

maar dat was makkelijker dan gedaan een wijting en een mooie gul kwamen boven,goed begin dus 

ingooien en algauw gul nr. 2 kon niet beter op het weer na dan.Ronald hoorde ik een half uurtje later 

zwaar mopperen,een grote verspeeld net onder de kant.Later ving hij ook een mooie,zelf ook nog 

twee verspeeld en Leonard ook.Verder wel wat wijting gevangen maar niet veel zo'n tien de man en 

wat bolken. Om zeven uur zwaar doorgeregend en toch wat teleurgesteld na dat super begin naar 

huis gegaan, kortom de volgende keer beter. 

Arjan #8 

Het weerbericht bekeken op teletekst en toen besloten om zaterdagmiddag en 's avonds te gaan 

vissen in het Beerkanaal. Diverse hengelsportzaken gebeld, alleen Hengelhuis Maassluis kon nog aan 

pieren komen na 15:00 uur. Daar aangekomen rond 14:00 uur eerst nog wat inkopen gedaan 

schoenen (gevoerd) en nylon om onderlijnen te knopen.Oh ja en om niet te vergeten vis gegeten wat 

klaar stond voor de klanten. Om 15:30 gearriveerd, het was niet druk, 6 vissers.Met allemaal even 

een praatje gemaakt over de vangst, daar kan ik kort over zijn slechts gemiddeld 5 vissen en dat 

vanaf vanochtend 7 uur. Maar ik had de hoop nog niet verloren, beide hengels klaargemaakt, de 

eerste 2 uur niets gevangen. Allerlei verschillende onderlijnen geprobeerd en als laatste een delta 

afhouder met een lijn van ongeveer 80 cm en haak nr.2. Op de ene hengel mesheft en op de andere 

pieren (min. 3 Stuks) en toen jawel VIS: 9 wijtingen, 2 baarzen, 1 gul, 1 grote steenbolk en 4 kleine 

visjes voor de kat(teruggooien had geen nut meer). Om 10:00 naar huis gegaan.  

Groetjes, Armel #230 

hoi mede-eurovissers zaterdagavond 20 dec. naar de yangtsehaven geweest samen met johan#342, 

mijn zwagertje die nu ook bevangen is door het zeevisvirus. om 22.00 uur waren we er en zijn 

helemaal achteraan bij het keerpunt begonnen. het lijkt me daar toch een stukje ondieper dan de 

rest van de haven want na het ingooien werd er weinig lijn van de molen genomen. na een uurtje 



met 1 aanbeet zijn we halverwege gaan staan. het was erg rustig, maar 2 andere koppels. geen van 

hun was lid van de eurovissers, maar ze kenden de site wel, en keken er regelmatig naar. op onze 

tweede plekje hadden we meer succes. om 23.30 was het laag water, maar als zovaak maakte het op 

die diepte geen enkel verschil. om 2.00 uur begon het te regenen en harder te waaien, het werd er 

niet echt leuker op. rond die tijd hadden we 15 mooie wijtingen en veel kleine bolkjes. om 3.00 uur 

zijn we gaan inpakken, want het hoosde nu echt. de 2 koppels waren allang vertrokken en 1 koppel 

bijgekomen. ook zij geen lid, maar kenden onze site. we zijn nog even naar de waterweg gereden, 

maar ook daar harde wind, pal in ons gezicht, veel regen en lage temperatuur. we hebben daarom de 

hengels maar niet meer uitgepakt en richting leiderdorp gereden. toch een lekker maaltje wijting en 

samen met de steenbolk (allemaal teruggegooid..) toch ruim 30 vissies. volgende keer hopenlijk wat 

beter weer!!! vang ze en allemaal fijne feestdagen en een vangstrijk 2003 toegewenst!!!!!!  

tom#278 

Zaterdag 21 december weer op de slufter geweest met Hans nr: 262 en Erik nr:334. De vangst was 

zeer matig ondanks de Z Z Z (zelf zoekende zagers bij H.S.Zuidland vandaan). Hans 3 mooie wijtingen 

1 zeebaars ( weer terug naar mama) en 2 zeebaarsjes formaat garnaal. Erik 2 wijtingen 1botje en een 

puitaaltje. Willem 1 wijting, 4 zeebaarzen (weer terug gezet) en twee botten. Er is weer veel 

veranderd bij trap zes geen richels meer onder water, veel strand afslag en de zwin is een meter of 

dertig opgeschoven naar rechts. Kortom het was weer een verrassing. 

Willem nr : 32 

Zaterdag 21 december samen met mijn vader wezen vissen in het Calankanaal, geinspireerd door de 

wijtingvangsten die daar de laatste tijd gedaan worden. Hoog water om een uur of vier 's middag. 

Gevist met een hengel met een korte afhouder met 30 cm lijn en een klein haakje. We zijn begonnen 

om half elf, en tot vier uur geen stootje gezien, daarna, met hoog water begon het te lopen, en ik had 

7 wijtingen in vijf kwartier, ook vandaag zat de vis ver weg, mijn vader gooit niet zo ver, en ving er 

maar 3, deze tegen het donker aan. 

Bert #168 en Cor#186 

Vanmorgen,zaterdag 21 december wezen vissen. Om 6 uur begonnen in het Calandkanaal. Afgaand 

water. Wat wijting. Op een gegeven moment was de stroom er helemaal uit. De aanbeten ook. Toen 

zijn we overgestoken naar de steiger vlak voor de kering in de Waterweg. Daar nog een paar mooie 

botten en een leuke schol gevangen. Helaas moesten we om elf uur stoppen, toen kwam de stroming 

er net weer een beetje in. Volgende keer dus echt rekening houden met het tij!! Groeten,  

Leendert #315 

Mijn vader en ik zijn vrijdag 20 december, overdag wezen vissen in de waterweg bij paal 0.Eerst aas 

wezen halen(had alleen maar zagers jammer genoeg)en om half negen lagen de 2 hengels in.Het 

duurde zeker 2 uur voordat ik voor het eerst beet kreeg,het waren hele kliene tikjes dus de 

gedachten gingen uit naar kliene wijting maar het was een mooie gul van 55cm.Daarna kregen we 

vaker beet en er kwamen in het totaal 6mooie gullen tussen de 50 en 60 cm naar boven.Het was wel 

raar dat we maar hele zachte en kleine aanbeten kregen maar dat mocht de pret niet drukken.We 

hebben gevist met jojo's maar dan met de haak onder het lood. 

gr Henri 

hoi beste europoortvissers , Ik ben donderdag 19 december,eerst pieren gaan steken aan de 

oesterdam . Dit ging lekker , ongeveer 200 stuks in 1 H 30M . Daarna doorgereden naar de waterweg 

op het einde van de landtong . Ikzelf heb hier maar 1 beet gehad en ik had echt wel het gevoel dat 

het een joekel was maar helaas op 20 M voor de kant een vastloper tussen de stenen . Terug wat lijn 

gegeven , maar niet los te krijgen . Best wel frustrerend als je zo aan die top ziet rukken ! Naast me 



stond Will , die heb ik er 2 uit zien halen van 2 kilo en nog 4 vastlopers met leuke gulletjes eraan . 

Ook telkens kapot moeten trekken . Daarna ben ik nog 3 uurtjes naar het Callandkanaal gereden . 

Hier heb ik 27 wijtingen gevangen , allen tussen 25 en 35 cm . Best een aangename visdag . Tot de 

volgende keer , 

groetjes Paul . 

Hallo leon, Woensdagnacht 18 decembergaan vissen in de Beneluxhaven waar de 2 ferries liggen.We 

hebben op het pontonnetje gestaan maar na een kwartiertje en 4 mooie wijtingen meerde er een 

boot van het loodswezen aan.Een half uur later konden we weer vissen maar na 10 minuten was de 

volgende boot er al.Even gepraat met die mensen en dan bleek dat er soms wel driemaal per uur een 

boot zou komen.We hebben daar 2 uur gestaan waarvan een half uur gevist ( 8 wijtingen ).We zijn 

dan verder gereden op zoek naar de Europahaven en hebben elk weggetje geprobeert (het was wel 

donker ) maar we zijn er niet kunnen komen.Wel zijn we aan de Yangtzeehaven geweest (geen 

vissers ) en aan de Papegaaienbek (ook geen vissers ). We zijn dan naar de landtong gereden en 

hebben een uurtje in de Waterweg gevist ( net voor de kering ) en 1 beet gehad.Dan maar even aan 

het Callandkanaal gestaan waar de wijtingen volop actief waren.Alles bij mekaar zijn we 13 uur van 

huis geweest en 3 uur gevist met als resultaat een 40-tal wijtingen waarvan ongeveer de helft 

teruggezet. Volgende keer gaan we overdag nog eens op zoek naar de Europahaven zodat we onze 

tijd 's nachts kunnen besteden aan het vissen. Groetjes en prettige feestdagen, 

De Noorderwijkse Gullenmeppers. 

Vanmorgen woensdag 18 december, pieren gehaald bij De Heul, gelijk uitleg gehad over het gooien, 

van marcel daarna gelijk doorgereden naar de yatzehaven schitterend weer ,om 12,30 had ik twee 

hengels ingegooid na twee uur en een praatje met twee vissers die naast mee stonden {ook al de 

halvedag niks gevangen] dacht ik dat word niks, maar toen kreeg ik beet en haalde de eerste 

wijtingen er uit,ik wilde om een uur of 5 stoppen maar ben tot een 19.30 door gegaan , 24 wijtingen 

en een bot was het resultaat , de groeten en vangse 

Leo #263 

Dinsdag 17 december ben ik met mijn vader eens effe wezen vissen op de papegaaiebek, gevist van 

hoog naar laagwater met als resultaat dat heel de avond onze hengels stonden te dansen, we vingen 

in 5 uur tijd 2 gullen, 2 hele flinke zeebaarzen, 83 mooie wijtingen en wat steenbolken en een zooitje 

botten. 

gr. steven s en rob s 

zondag 15-12 wezen vissen aan het callandkanaal. rond tien uur lagen de lijnen erin.we (mijn zoon en 

ik peter 240) stonden net voor het haventje met die slepers erin. er gestaan tot 12.15 uur wat we ook 

probeerden geen enkel teken van leven dus maar verkast naar de Yangtzehaven. daar aangekomen 

was het er erg druk. ik denk wel een man of 20. maar helemaal vooraan of achteraan (het is maar 

hoe je het bekijkt) was nog een beetje ruimte alles uitgepakt en vissen maar weer. na ongeveer een 

half uurtje het eerste visje op de kant een wijting van 18 cm snel onthaakt en weer lekker laten 

zwemmen. we hebben gestaan tot 17.30 uur gevist met pieren en zagers. de vis had duidelijk 

voorkeur voor pieren. gevangen: stefan(zoon) 4 Wijtingen 1 van 33cm de rest laten zwemmen. peter 

240 : 12 wijtingen 3 stuksvan 30tot35 cm. 9 onder de maat dus weer laten zwemmen. omdangs de 

kleine regenbuitjes toch lekker gevist. 

groeten Peter #240. 

Zaterdag 14 december naar het Callandkanaal geweest samen met Hans nr: 262 en Erik nr: 334. De 

vangst was redelijk, bij elkaar 34 wijtingen allemaal mooi aan de maat. De grootste was 40 cm. 

Willem nr: 32 



Vrijdag,13 december gevist van 19.00 tot 00.45 uur in H.v.H. op de ponton bij visrestaurant. Gevist 

met pieren aan paternoster en dwarrellijn.  

 
Er was geen verschil te merken wat betreft vangst tussen deze twee. Koud was het niet, maar glad 

wel toen wij om 00.45 uur huiswaarts gingen. Vangst viel niet tegen 8 gullen van ca. 49 cm 1 gulletje 

van 38 cm en een mooie wijting van 39 cm. Verder nog wat wijting en steenbolk. Tevens nog een 

paar flinke klappen op de hengels gehad. Dus gewoon een lekker avondje gevist. 

Groeten Erik- 331 

Haai, ben na twee weken er weer eens op uit geweest,s'morgens eerst een K 2 opwezen halen bij 

Steven {nog bedankt} en om een uur of half vijf vertrokken van huis, samen met Ronald.Vrijdag 13 

dec, kwart over vijf bij de Europa haven aangekomen en Sjaak #2 stond er al, was net begonnen en 

had al wat bolkjes en wijting.Gilles #59, arriveerde om een uur of zeven na een drietal files en 1,5 

later als gepland.Wij vingen toen nog niet veel ook wat kleine bolkjes en een paar wijtingen,Peter 

was ook gearriveerd en zo stond er toch weer een leuk ploegje eurovissers. Nadat Leon en Jan 

aangekomen waren zo'n twee uur voor hoog begonnen de vangsten ook wat aan te trekken, en ving 

ik mijn eerste gulletje met de nieuwe hengel.Zo rond hoog werden er meer gevangen en verspeelde 

Ronald een "grote" denken wij[ die je niet ziet zijn altijd de grootste] maar hij of zij bonkte lekker. En 

vijf minuten later ving ik en mooie, Gilles kreeg de gul er niet aan maar stond verder weer lekker te 

vangen, hij had er 13 bij elkaar, Ronald twintig meest wijtingen en ik ook zo iets met twee gullen, 

Peter ving ook wijtingen en ik weet dat Sjaak ook een gul en wijting had Leon geen gul dacht ik maar 

die stond iets te ver weg om bij te houden.En dan Jan #253, toen we weg gingen had hij al zeven of 

acht gullen dus we hebben les gehad. Verder heerlijk weer en weer erg gezellig. 

Gr.Arjan #8 

Vrijdagavond 13-12 Europahaven,Marian aan`t werk dus een avondje alleen vissen.Gezellig druk op 

de stek maar plaats zat ,dus halverwege gaan staan.Toen ik aankwam op de stek was een hopper 

druk aan het baggeren,dus eerst ff een praatje maken met de andere Eurovissers.Gevist van 21u tot 

01u .Hopper had een flinke richel gemaakt waar ik net overheen gooide met de K2 ,bijna alles dan 

ook op die hengel gevangen.7 gullen ,1 zeebaars en een paar wijtingen.lekkere klus vis 

dus.Aas:pieren en mesheft .Vanavond met Mar#320 ff dunnetjes over doen. 

Groeten Jan#253. 

Vrijdag 13 december 2002 met Raf en Tony naar het Callandkanaal geweest. Om 08.30 uur plaats 

genomen ter hoogte van de waterkering. Gevist tot 18.00 uur. In het begin slechts weinig beet 



gekregen. Het was toen practisch hoog water. Pas in de late namiddag toen het water af was begon 

de vis erg goed te bijten. Ik ving in het totaal 53 wijtingen, Raf had er 39 en een botje en Tony had 31 

stuks wijting. Ongeveer de helft van de gevangen vis was schone maatse wijting. Ik en Raf viste met 

het gewone paternostersysteen. Tony heeft meerdere systemen geprobeerd maar het maakte echt 

niet veel uit hoe men viste. Ik beaasde mijn haak met een klein stukje zager met in de haakbocht een 

klein stukje ( smalle repel) vis. De vis die ik gebruik is geep uit de vrieskast. Deze blijft perfect op de 

haak zitten en met een stukje vis zijn meerdere wijtingen te vangen. 

Groeten van Marc, Raf en Tony. 

Vanavond ( 13 december ) gevist bij de DSM en twee gullen en een mooie steenbolk gevangen.  

 
De grotere gul schoot tussen de stenen, maar ik heb em d'r mooi uit weten te krijgen na een 

kwartiertje gepiel. Mijn nieuwe Daiwa molen was daarbij een grote steun. Alles gevangen met zagers 

op mijn zelfgemaakte 3 haaks paternoster met haakje 2.Gevist van 19.30-21.45u. Bijtijds weer 

vertrokken i.v.m. opkomende ijzel. 

Rens #100 

Dinsdag 10 december gevist van 16.30-21.30 uur aan het Callandkanaal. Met 4 vissers ondanks een 

paar opwarmpauzes (erwtensoep en rookworst) toch nog 43 vissen, steenbolk, mooie wijtingen en 1 

gulletje. Pieren of zagers (bevroren!) maakte niet uit, onderlijn ook niet echt. Rond 21.30 uur was het 

-8 graden celsius! 

Groeten Eric#57, René#58, Jan#0 en Piet#0 

Vandaag dinsdag 10 december weer in het Beerkanaal geweest. Vooraan op de hoge steiger naast de 

pilotboten. Pas vlak voor hoog water (19:16) uur begon ik een beetje te vangen. In totaal 5 mooie 

wijtingen en een hele mooie gul van ruim 40 cm. Veel beter als gisteren dus! Vangen vooral met 

jojosysteem.  

Groeten,  

Leendert, #315 

Hoi Leon, 

Vanavond maandag 9 december, in het Beerkanaal wezen vissen. Helemaal niets. Van half vier tot 

acht uur gestaan, een enkele beet gezien. Geen lood verspilt. Gelukkig. Naast me stonden twee 

belgen, die vingen leuk vis. Gul, zeebaars, wijting en wat steenbolk. Bij elkaar toch een halve emmer. 



Ik heb gevist met het jojo systeem en met een driehaakspaternoster.  

Groeten, Leendert #315 

Zondag 8 december begonnen aan een sessie die meer weghad van een Jacques Cousteau-missie op 

Antarctica dan lekker vissen vanaf de Slufter. Met de snijdende oostenwind 5 a 6 in de kraag, op de 

Slufter gaan staan voor het uittesten van 1 van de beste molens in de wereld voor onze visserij, de 

nieuwe Shimano Aero Technium XT 10000. Ruud Lievaart van Hengelhuis Maassluis, waar deze 

molens uit voorraad leverbaar zijn, kwam mij de molen vrijdagavond even langsbrengen met de 

vraag wat ik er van vind, nou in een woord TOPKLASSE !!!!. Deze molen heeft een unieke eigenschap, 

alle andere spoelen van Shimano passen erop. Zodoende ik mijn eigen Ultegra spoel met dyneema 

erop gezet en smijten maar. Door de speciale manier van wikkelen, de spoel beweegt heel langzaam 

naar boven en beneden maar de beugel flitst er wel met hoge snelheid vele malen omheen, komt je 

lijn er zo op te zitten dat hij ook weer het makkelijkst de spoel verlaat bij het ingooien. Dat scheelt 

toch een fiks aantal meters bij het inwerpen, wat bv belangrijke details zijn in de wedstrijdvisserij. De 

molen is erg duur( zo rond de 500 Euro), maar alle waar naar zijn geld, je krijgt er wel superstevige 

high-tech lanceerinstallatie voor terug, tering wat gooit dat ver ! Ondanks het feit dat ik van Ruud 

ook nog verse mesheften, witjes , zagers en pieren had meegehad bleef de vis weg van de Slufter. Ik 

heb gestaan naast het natuurreservaat en gevist van 14.00 tot 16.00 uur. Vlak voor ik besloot 

onderkoeling te ontvluchten kwam er zowaar nog een gulletje aan de K2. Bij de terugtocht kreeg ik 

visioenen van Hellraiser 6, wat een martelgang, omhoog die duinen door naar de auto, anyway toch 

ff gesmeten dit weekend. 

Volgende week beter, gr Leon # 1 

Zaterdagavond 7 dec. om 14.00 uur vertrokken uit Arnhem.Aas gehaald in Oostvoorne .Tegen 16.00 

alles geinstaleerd in de Yanghtzehaven.Hoogwater om 16.45 uur.Aanvankelijk was het erg rustig op 

een verdwaalde steenbolk na.Echter toen het goed donker was constant geklapper op de hengels.Ik 

had wel het idee dat de wijting een voorkeur had voor zagers.Op pieren weinig aanbeet en op stukjes 

makreel helemaal niets.Eindresultaat 14 maatse wijting en 8 steenbolken waarvan 4 van goed 

formaat.Echt warm was het niet maar door je auto in de wind te zetten was het wel uit te houden 

wel last van koude klauwen.Al met al toch een goede avond tegen 20.45 uur alles weer ingepakt. 

Walter#89 

Zaterdagavond 7 december om ongeveer 17.30 uur begonnen op ons privestrand Vluchtenburg. 

Temperatuur iets onder nul, wind noord-oost, afgaand water. Recht voor de duinovergang lag een 

mooie diepe put dus zijn we daar begonnen en later verkast naar een aan de rechterkant 

vrijgekomen zandbank.Het was niet echt een gunstige avond voor ons.Je kent dat wel.Onderlijnen 

afgooien, je eigen onderlijn ophalen, de onderlijn van je maat ophalen, vuil op de voorslagknoop, die 

in je topoog vastloopt, een meeuw in de lijn en met koude handen niet te ontwarren knopen. We 

stonden dus de hele avond te klooien. Maaaarrrrrr!!! We vingen wel 5 gullen, een zeebaars en 16 

wijtingen kortom met 22 vissen op de kant konden we qua vangst toch niet van een slechte avond 

spreken. Dus om ongeveer 0.15 uur worstelden wij ons toch voldaan door het mulle zand de 

duinovergang over naar de auto. 

Edward van der Heul. 

Jaaaaaaaaa, het was weer kluuntijd zaterdagnacht 7 december, weer ff lekker op de slufter wezen 

vissen samen met Hans nr:262 en nog twee man maar die moeten eerst nog ff lid worden maar dat 

gaat helemaal goed komen denk ik. De vangst was nogal divers ik begon met een tong van 38 cm, 

toch wel leuk zo in de winter.  



 
3 wijtingen (waar is de rest gebleven) en 5 zeebaarzen waarvan er twee weer terug zijn naar 

moeders, het ene baarsje was nog geen 10 cm! Hans had een paar wijtingen een mini baars en een 

puitaal. Erik en Rafael 5 baarzen en een paar wijtingen. Het stroomde keihard en vergeleken met 

vorige week zag de slufter er weer heel anders uit, veel riggels onder water er is veel zand afslag 

geweest dus de stek is weer helemaal anders. 

Willem nr:32 

Hallo Eurovissers  

hoi leon wij zijn gaan vissen zaterdag 7 12 02 op waterweg bij de stormvloedkeerring van 12 

smiddags tot 20uur savonds en hebben goed gevangen marc 3gullen 8wijtingen 1tong en dan nog 

wat steenbolken andre had wel niets en ik had wel 7 gullen 15 wijtingen en dan denk den andre dat 

hij altijd dat hij het beter weet  

groetjes luc 

Vrijdag 6 december wezen vissen in de Yangtzehaven met mijn schoonzoon, die geen visser is, wat 

niet is kan nog komen, omstreeks 08.30 uur, was het al moeilijk om een plekje te vinden. Bij het 

ponton nog een plekje gevonden. Gezien de pool wind de auto zo geparkeerd dat we lekker uit de 

wind zaten. Over de gehele dag wat wijting gevangen en een schar die niet groter was dan de haak. 

Toen het donker werd ging het los. Met twee hengels was niet te vissen daar ze bleven klapperen. 

Omstreeks 19.00 uur gestopt met een mooie klus grote wijtingen.  

WAT MIJ WEL VAN HET HART MOET IS DAT DE (COLLEGA VISSERS) EEN GROTE ROTZOOI 

ACHTERLATEN. HEB NOG GEPROBEERD OM MIJN BUREN (DEMONSTRATIEF HUN WEGGEGOOIDE 

LIJNEN OP TE RAPEN) TE LATEN ZIEN HOE HET MOET, MAAR DAT HIELP NIET. DUS DAAROM 

VISSERS RUIM UW ROTZOOI OP EN VERPEST HET NIET VOOR UZELF EN ANDEREN, ZODAT WE 



KUNNEN BLIJVEN VISSEN OP DE PLEKKEN. 

GR JOHN 99#. 

Vrijdag 6 december 2002 samen met Raf gaan vissen op het Callandkanaal. Begonnen om 10.00 uur 

en gevist tot 19.00 uur. Ons aas bestond uit zagers die wij pas hadden aangekocht. Deze bleken 

echter reeds in verre staat van ontbinding te verkeren. Er was eigenlijk niet mee te vissen en de 

verkoper zal het nog wel te horen krijgen, schandalig. Ik had wat reepjes vis van thuis meegebracht 

en ving toch nog 29 wijtingen. Raf had een 20 tal wijtingen en wat kleine bolkjes. De beten kwamen 

niet echt dik maar wel geregeld. De wijting was over het algemeen iets kleiner van formaat dan een 

week eerder. De grootste wijting was 35 cm. Het merendeel was vis net de maat of iets groter. Wij 

stonden op de strook aan de kering. Er zaten nog andere vissers die kennelijk ook wel hun wijting 

wisten te vangen. Toen wij vertrokken stonden er nog verschillende vissers aan de Waterweg. Wij 

zijn er niet bij gestopt maar hopelijk sturen zij een vangstbericht zodat wij ook daar de bijtlust van de 

vis daar kunnen volgen. 

Groeten van Marc en Raf. 

Ik ben vrijdag 6/12 met twee collega's wezen vissen in de Yangtzehaven. Het begon al flink koud te 

worden en er stond al een heftige oostenwind die bij vlagen wel erg hard was. We begonnen net na 

18.00 uur te vissen en kregen al direct flinke rukken aan de toppen. De eerste vis die boven kwam, 

was al gelijk een gulletje. Hierna aleen nog maar wijtingen gevangen, waarvan sommigen lekker 

groot waren. Deze liggen nu allemaal te wachten op consumptie ! Om 22.30 viel het helemaal stil en 

zijn we na een kwartiertje gaan inpakken. Lekker weer de warme auto in en naar huis. Het blijft echt 

een heerlijk makkelijke stek, die Yangtzehaven !  

Groeten van Wim F. te W. #151 

Leon,hierbij een vangstbericht van mij,vrijdag 6 dec, naar Maassluis geweest en daar pieren en 

messchelpen gehaald en daar heb ik de tip gekregen om aan het einde van de stenen gloooien te 

vissen daar waar de stenen ophouden,maar daar aangekomen stond de wind pal in je gezicht dus 

maar verhuisd naar de Yangtzehaven,de auto lekker in de rug.Ik hebdaar gezeten van 13;00 tot 17;00 

uur en en nu eens in mijn ogen goed gevist weinig aas verlies door krabben en totaal 7 vissen 

gevangen 2 wijtings en 5 bolken deze zwemmen weer vrijrond,ook had ik regelmatig aanbeet maar 

daar toch teweinig mee binnen gehaald (onkunde!!)  

gr Ben &129 

Gisteren 06-12 de sint nicolaas perikelen ontvlucht en ons heil gezocht aan de Yangtzehaven. We 

hebben er gevist van 12:00 tot 21:00 uur. En eigenlijk weer het zelfde patroon als de voorgaande 

keren, namelijk op de dag bij opkomend water zijn de vangsten zeer matig. Echter een uur na hoog 

als het donker is staan de toppen constant te klapperen. Omdat wij met twee hengels vissen gebeurt 

het regelmatig dat je daardoor regelmatig missers hebt, omdat de Wijting er zich weer van de haak 

afdraait. We hebben met ons drieen weer goed gevangen, namelijk 58 Wijtingen, 23 Bolken, 3 Botten 

en Cees ving bij het laatste keer inhalen van zijn hengel nog een Tong van 40 centimeter. Dit was met 

recht de klapper van de dag. Ondanks de snijdende noordoosten wind was het er weer prima 

vertoeven. Kennelijk vonden dat meer vissers , want het leek gisteravond rond 21:00 uur de 

Kalverstraat wel tijdens koopavond. De kade stond namelijk helemaal vol met vissers. Trouwens wij 

hebben met pieren en zagers gevist, waarbij weinig of geen verschil in resultaat te merken was. De 

truc met stukjes vis wilde gisteren niet zo goed lukken. Wel was opvallend dat wij het beste vingen 

met een lange paternoster zonder afhouders. v.g.  

Wout #154, Cees #191, Leen #331 



Gisteren 6 dec. ben ik samen met Iwan weer eens naar de WW (voor de DSM) gegaan. We kwamen 

daar rond 13.30 aan en aangezien het zo rond 16.00 uur hoog was, had ik toch wel wat meer vissers 

verwacht, maar er waren maar 2 andere vissers. Misschien was het voor sommigen toch iets te koud 

?? Lekker met het waadpak aan gevist en zo rond 14.00 uur gingen de eerste wapperlijnen te water. 

Het duurde ongeveer een uurtje toen we beide lekker aan een bakkie koffie zaten (je zal het altijd 

zien...) toen ik een aanbeet kreeg die nu nog steeds op m'n netvlies staat. Ik heb in al die jaren dat ik 

nu aan het vissen ben nog niet zo'n aanbeet gezien. Ik kreeg eerst 2 flinke rammen op m'n top, de 

hengels stonden beide echt nog na te schudden op de hengelsteun, daarna toen ik snel m'n koffie 

had weggezet, zag ik m'n top zover doorbuigen dat het echt wel leek of er een boot aanzat, ik pak de 

hengel en voelde gelijk een flinke weerstand, toen maakte ik een cruciale fout door tegendruk te 

geven toen de top weer flink doorboog en was het pang !!!!!!!, GODVERDOMME, KUT enz.................. 

Daarna hebben we nog heel lekker staan vangen, ieder uur haalden we zo'n beetje elk een gul naar 

boven, en als bonus haalde ik met laag water nog een hele mooie gul naar boven van 55 cm. die echt 

lekker vet was, en die meer dan 3 pond op de teller bracht. Hij dook vlak voor de kant nog tussen de 

rotsblokken, maar daarom vis ik daar dus altijd met een waadpak, ik ben het water in gelopen en heb 

de lijn plus gul losgetrokken. Dit is dus nog een reden waarom ik met laag water aan de WW met een 

waadpak vis, ik heb dit nu inmiddels al 2 keer meegemaakt. Je kunt dan toch zo'n 10 meter lopen. 

Toch lekker staan vangen, maar die lijnbreuk.............. Totaal hadden we 8 mooie gullen van boven de 

40 cm., waaronder dus 1 van 55 cm, en nog 1 van bijna 50. 

Groeten van Peter en Iwan 

Vrijdagavond 6/12 acht uur present op de europahaven,onderaan de dijk gaan staan ivm koude 

noordwind. Samen met vrouw tot 03.00 u gevist, leuk gevangen,veel wijting waarvan 23 

meegenomen een paar hele grote bij. Marian had de enige mooie gul.Dus wordt het Lekkerbekjes en 

Kibbeling eten vanavond. 

Groeten en vangze, Jan#253 & Marian#320 

Vrijdag 6 december, samen met Piet #27 wezen vissen in het Beerkanaal. We hebben gevist van 

15.00 - 2.00 uur. Het waaide stevig en de wind was erg koud, gelukkig hadden we die schijn in de rug! 

We hebben mooie beten gezien, lekker vis gevangen, etc. Piet had 2 gullen van 40 cm, 4 mooie 

maatse wijtingen, een zeebaarsje van 30 cm en nog wat klein spul (wijtingen en steenbolkjes). Ik, 

Hans #37, had 3 gullen, één van 47 cm en 2 van 40 cm, verder nog 3 maatse wijtingen en wat klein 

spul. De gullen hadden geen voorkeur voor aas, de eerste pakte ik op pieren, de grootste met een 

mesheft en de laatste op een zager. De wijtingen heb ik gevangen op zowel pieren als zagers.  

Groetjes, Piet#27 en Hans#37 

hoi leon en de rest van de eurovissers  

Donderdag avond 5 dec ben in vanaf 21:30 in de yangtzehaven wezen vissen omdat er wind stond 

dus geen europahaven. Ik heb gevist tot 02:45 uur omdat ik het erg koud kreeg en geen beet meer 

kreeg. Voor het eerst dit jaar kan ik nu eindelijk zeggen dat ik gevangen heb zo 16 stuks 

wijting,bolken, en 2 leuke gullen niet van die grote jammer genoeg maar toch zo 34 cm 

(thuisgemeten) en heb er 3 vissen terug gegooit omdat ze even verder mogen groeien. Heb nog met 

iemand wezen praten die ook lid word van onze site hij had er van gelezen en vond het ook een hele 

mooie site. de vissen zijn schoongemaakt en gaat theo's menu maar eens proberen.  

gr jan#19  

p.s leuk stukje in de zeehengelsport over de eurovisser's 

Dinsdagmiddag 3 december, aas opgehaald in Oostvoorne en direct teruggereden naar het 

Callandkanaal, om daar mijn geluk eens te proberen. Voor het eerst met Meshelften.... Tot plm half 8 

gezeten en alleen een wijting gevangen aan pieren, de meshelften, bevestigd zoals Marcel me liet 



zien tijdens de laatste meeting. lieten ze links liggen... Misschien de volgende keer beter. 

Groeten, Ton#172 

 

 

Zaterdagavond 30 november weer ons geluk beproefd op strand Vluchtenburg. Aanwezig om 

ongeveer 20.30 uur. Het strand zag er mooi uit. Een hoge bult op de hoogwaterlijn dus we hoefden 

maar een keer te verkassen.Vanaf het begin steeds wijtingen,botten een zeebaars en een paar altijd 

voor puitaal uitgescholden vijfdradige meuntjes. Halverwege de avond eindelijk weer eens een 

denderende klap op de hengel, waar iedere rechtgesnaarde zeevisser een harde plasser van krijgt en 

dat is op het naaktstrand op een koude novemberavond best een lekker gevoel. Een gulletje van zo'n 

50 cm was de boosdoener. Buiten een vent op een gemoteriseerde driewieler en een idioot, die met 

een metaaldetector(!) aan de gang was, hebben wij geen vissers gezien. Wederom heerlijk rustig dus. 

Gevist tot 24.00 uur met een mix van pieren, zagers en mesheften en als resultaat 31 visjes van 

bovengenoemde pluimage.Voor de pier-only fanaten moet ik tot mijn genoegen mededelen, dat ik 

mijn gul toch echt aan een dikke zager ving! Met de complimenten aan Leon en Sjaak voor hun 

geweldige site, wilde ik deze keer eindigen. Tot volgend weekeinde.  

gr Edward vdr Heul 

Afgelopen zaterdagavond 30 nov, toch maar even naar de pier in Hoek van Holland geweest. 

Gelukkig nog genoeg pieren kunnen krijgen, tegen de verwachting in. Om negen uur op de pier 

aanwezig en doorgevist tot drie uur (HW om 23.40h). Eindresultaat 20 wijtingen, drie gulletjes en 

drie steenbolken. Helaas wel een mooie gul verspeeld. Had veel slechter gekunt, volgende keer 

hopelijk weer wat meer gul 

Jeroen # 302 

Na vrijdag met de groep aan de europahaven een leuk visje te hebben gevangen,ben ik zaterdag 

avond 30 nov, met Marian op herhaling gegaan.Heb ik geweten ook :-( Mar had de meeste vis,de 

grootste wijting en de grootste gul. Heb wel voor haar moeten gooien want de vis zat een flink eind 

uit de kant.mee voor de pan:11 maatse wijtingen 3 gullen en een zootje klein spul weer terug. 

Groeten Jan # 253 en Mar # 320 

zaterdagavond 30 nov, wezen vissen op de papagaaienbek opkomend water tot hoog er stond wijnig 

wind lekker weer gevist met 4 man met in totaal 5 hengels resultaat 4 gr steenbolken 122 wijtingen 

waarvan zeker de helft ver boven de 30cm 1 mooie gul 1 gr gul wegens lijnbreuk verspeeld kortom 

een ouderwetze geslaagde visavond  

gr ROB.S 

Dit weekend twee keer op de slufter geweest.Vrijdag nacht 10 wijtingen allemaal goed aan de maat 

waarvan 1 van 45 cm. Zaterdag nacht was het beter, wat meer wind en golven dus samen met Hans 

nr 262 lekker wezen klunen over het strand met als resultaat 34 wijtingen van mooi formaat. 

Willem NR: 32 

Nou, nou, daarvoor weer een nacht slaap overgeslagen! Zaterdagavond 30 nov, om 23.00 uur voor 

het eerst gaan vissen in de Yangtzehaven. Prachtige plek, met veel vissers, 20-25 man. Binnen 5 

minuten de eerste steenbolkje. Dat was lekker! Na nog 3 bolkjes en 2 kleine wijtingen viel het stil. 

Sporadisch nog een tikkie. Er kwam wel meer wind opzetten met af en toe regen. De wind pal in het 

gezicht. Om 3.00 uur naar de Waterweg gereden. Daar was helemaal niemand op het stuk voor de 

kering. Waren zij nou zo dom, of was ik dat? Nou, ik dus.. Om 6.00 uur maar weer teruggegaan, op de 



Waterweg 3 botten naar boven gehaald bij laag water. De Yangtzehaven was helemaal leeg. Geen 

auto meer. Wel veel meer wind, pal op de kant. Nog wel 2 bolkjes en 3 wijtingen, maar om 9.30 ben 

ik maar gaan inpakken. Er waren weer wat collega's bijgekomen, maar toen ik wegging, waren ook zij 

niet blij!! Ach, onderweg naar huis dacht ik nog aan het begin van mijn vangsten in de Europoort, 

soms kwam ik met niets thuis, terwijl ik nu regelmatig een maaltje mee naar huis neem. goeie vangst 

toegewenst,  

Tom#278 

Niet met de boot, wel met de boot, uiteindelijk zaterdagvond 30 november, maar niet gegaan 

vanwege de voorspellingen van aantrekkende wind. Dus samen met Ronald #76 en Arjan #8 op 

advies van Leon (nog bedankt) naar de Europahaven vanaf de kant geweest. Daar was de avond 

ervoor goed gevangen. In het begin, zo rond 17.30, pakten we af en toe een wijting of een bokje 

maar echt dik was het niet. Maar dat veranderde toen zo'n twee uur voor hoog de stroom er in 

kwam. Ron en Arjan stonden gefixeerd de klappen op de top af te wachten, maar helaas waarde de 

geest van Theo #48 nog rond en werd menig gulletje verspeeld door lijnbreuk, etc. Toch slaagden zij 

erin om een gul of 7, de meeste op de wapperlijn/jojo, uit het water te trekken. Zelf stond ik op het 

de schuine kant en kon daardoor niet zover gooien en dat was er volgens Arjan de oorzaak van dat ik 

geen gullenbeet gezien heb, maar wel veel wijting, steenbolk en 2 scholenbaarsjes heb gevangen. Al 

met al had ik er 33, Arjan en Ron een stuk of 15 de man en dan nog mooie gul er bij. Leuke avond op 

een leuke stek. Je zou niet zeggen dat er de avond ervoor zoveel man had gezeten, er was geen 

spoortje van te vinden. En op sommige stekken lijkt het soms wel een afvalplaats. Klasse mannen!!  

Gilles #59 

Ik Edwin nummer 269 en een vriend van mij zijn op vrijdag de 27 nov gaan vissen op Hoek van 

Holland.  

 
Daar aangekomen hadden we wat problemen met de lamp maar dat is verholpen door mijn vader.  



 
Bij de eerste worp was het al raak ik had gelijk 3 mooie wijtingen van een cm of 30. Dat ging de hele 

avond zo door en ik ving ook nog een klein zeebaarsje van een cm of 15.  

 
Maar verder was het een hele leuke avond en we vingen zo 30 vissen per persoon.  

groetjes Edwin van Tienen. 



Afgelopen vrijdag 29 november, mijn lood eens op een plekje uitgeworpen waar ik eigenlijk nooit zo 

positief over was: Het ponton bij de waterkering in Hoek van Holland. Hier ben ik al enkele malen 

geweest en vond de vangsten nooit geweldig. Heb hier deze maal echter 2 voor mij nieuwe vissen 

gevangen: een klein scharretje en een zeedonderpad (dit denk ik in eider geval). Wat een lelijk beest 

is dat zeg! Is het eetbaar? Je haakje je op een fatsoenlijke manier uit krijgen is in ieder geval niet aan 

de orde: zo'n grote bek dat het haakje gelijk in zijn maag zat.Een visser die naast me stond haalde 

een mooie gul naar boven. Zaterdagochtend wilde ik nog even mij aas opmaken: Wat een drukte 

langs de waterkant. Heb uiteindelijk mijn lood in de torpedohaven gegooid en heb daar alleen maar 

een paar flinke aanbeten gehad.  

Matthijs 194 

Vrijdag 29 november.  

Na de meeting van vorige week hadden velen besloten om vanavond weer te gaan vissen, het leek 

wel meeting 7. We hadden met z'n alle afgesproken bij Leon en zijn daar om 19.00 uur vertrokken. 

Na wat overleg over de stek hadden we besloten het eens te proberen in de Europahaven. Dus wij op 

weg in een lange rij auto's en om 19.30 ter plaatse. Daar aangekomen stond Huub #88 er en die had 

al aardige gullen op de kant liggen dus dat beloofde wat. Na allemaal een plekkie uitgezocht te 

hebben begonnen met vissen.  

 
De vissen kwamen vrijwel direkt aan de verschillende hengels, voornamelijk wijting en steenbolk. 

Iedereen wist toch wel een visje te vangen en sommigen wat meer. 

 



Ook de gul deed het goed en zelfs een paar mooie grote waaronder 2 van 53cm gevangen door Peet 

1,3 en Bert 168, ook kwamen er nog wat scholenbaarzen naar boven.  

 
Huub bracht mij nog een onderlijn (hij is zo onderhand mijn persoonlijke mentor),en na die 

gemonteerd te hebben ving ik ook mijn eerste gul van dit seizoen en direkt gevolgd door nog 1. Er 

werd ook de nodige vis verspeeld omdat het voor de kant al vrij diep was, ook ik verspeelde de derde 

naar ik denk een grote gul, maar dat blijft altijd gissen. Wel direkt mijn super onderlijn kwijt dus snel 

zo'n zelfde gemaakt maar het mocht niet meer baten, hoe kan dat Huub?. Het was ondertussen hoog 

water geworden en de vangsten liepen wat terug. Ook werden wij nog vergezeld door Sjoerd en Ed 

die het ook reuze naar hun zin hadden met onze leuke ploeg (een man of 16) dus lid worden mannen 

dan mogen jullie je ook Eurovisser noemen. Het was weer een reuze gezellige avond met een hoop 

lol onderling en Leon maar zingen die had dan ook weer de meeste vis natuurlijk. Al met al een zeer 

geslaagde avond en iedereen had vis.  



 
Leon #1,- 7 gullen en een zooi wijting, 

Peet #1.3,- 3 Gullen 16 wijtingen en een zooi steenbolken, 

 
Sjaak #2,- 2 gullen 4 wijtingen(waarvan 1 aangemeld record), 1 zeebaars en 2 steenbolken, 

Theo #48,- 1 gul en 1 zeebaars,  

Armel #230,- 3 zeebaarzen, 5 wijtingen en 11 stuks klein spul 

Jos #121,- 11 wijtingen ,5 steenbolken en 1 zeebaars,  

Jan #253,- 12 wijtingen 1 gul en 1 zeebaars, 

Bert #168,- 6 wijtingen. en 2 gullen, 

Jan #116,- 2 wijtingen 2 zeebaarzen en 3 steenbolken. 

 



 
Rob #50, een berg wijting, een zeebaars en een paling. 

Bjorn #179,- een zeebaars en wat wijting 

Mark #250,- niet gevist, mental coach van Bjorn, 

Ondergetekende Marcel #12, 2 gullen en 2 steenbolken. 

Ed en Sjoerd hadden ook een paar gullen en een berg wijting. 

Huub #88 (zie bericht hieronder). We hebben gevist met pieren, zagers en mesheften, sessie tegen 

01.00 uur gestaakt en tevreden huiswaarts gegaan.  

groetjes en vangse Marcel # 12 

Vrijdag 29 november gevist in de Europahaven. Gestart om 1600 uur de haak beaast met, jawel verse 

mesheftschelpen, geleverd door de Heul hengelsport. Geen geklooi met elastiek, wat wel 

noodzakelijk is bij diepvriesschelpen, maar direct met de aasnaald op de haak schuiven, en het zit 

perfect. Mensen met enige fantasie vinden levende mesheften waarschijnlijk een grote gelijkenis 

met iets hebben, want als de schelp niet reageert, is hij overleden. Laten wij met zijn allen vragen om 

iedere week verse mesheften in de winkel te hebben. Dit even terzijde. Haak beaasd, 

ingeworpen,binnen No time een aanbeet van een zeebaars. Regelmatig hierna pakten steenbolken 

het aas, formaat kleuterschool tot dat het water goed opkwam. Mensen wat een feestavond, de 

enen na de andere aanbeet van gul, wijting en een enkele zeebaars, kortom weer een goede avond. 

Voorbij mijn stek was een aantal lieden ook behoorlijk bezig om de zee leegte trekken. De virtuele 

wereld van de Eurovissers werd goed in de praktijk gebracht, een aardig visje werd op het droge 

getakeld met hier en daar mooie zware exemplaren. Net voor hoogwater gestopt met vissen, met 

een zak vol vis en lamme armen keerde ik huiswaarts.  

huub #88 

Vrijdagavond 29/11, met mijn vader,broer en zwager wezen vissen op de maasvlakte(op het strandje 

bij die ijzeren pijp).We zijn begonnen om 18.30 uur tot 0.00 uur.De vangsten waren de eerste 2,5 uur 

aardig we hadden bij elkaar 27 wijtingen waarvan 18 aan de maat.Toen het water echt opkwam 

kregen we geen beet meer.Het was een gezellige avond(broer en zwager voor het eerst mee,en gelijk 

een visje vangen). 

gr Henri #296 

Vrijdag 29 november 2002 om 19.00 uur met Raf en Tony gaan vissen op het Callandkanaal. Plaats 

gekozen tegenover de stormvloedkering. Raf en Tony kregen onmiddellijk beet en vingen enkele 

wijtingen van gemiddelde maat. Ik had zelf de eerste twee uur slechts een wijting. Kreeg wel beet 

maar ondanks het flink klapperen van mijn hengel kreeg ik de vis niet gevangen. Verder op de avond 

toch nog goed beet gehad. Raf had een wijting of 10 en wat steenbolk. Tony had een twintigtal 

wijtingen gevangen waarvan een 10 tal de maat hadden. Ik had zelf in totaal 26 wijtingen en een 7-

tal steenbolkjes. Mijn grootste wijting mat 43 cm... Het merendeel was maatse wijting met enkel er 



tussen van ongeveer 35 cm.. Omstreeks 02.30 uur zijn wij, na ons eerst nog goed laten uitregenen, 

ingepakt. Al bij al een leuke avond, spijtig van het laatste half uur regen waardoor alle spullen 

kletternat waren. Ik ben benieuwd naar andere vangstberichten. In onze buurt zaten meerdere 

vissers maar deze waren reeds weg toen wij vertrokken. Of die wat gevangen hebben weet ik niet. ? 

Groeten Marc, Raf en Tony. 

Hallo vis vrienden ,woensdagavond 27/11 , t/m 1.30 wezen vissen op het strandje naast de glooing 

met mijn maatje frank 293# na 6 steenbolken kwam het eerste zeebaarsje binnen na 10 minuten de 

tweede, zeker zijn schoolvriendje van de kleuterschool,kleiner kon niet,dus die zijn weer naar school 

terug ,daarna ving ik een vis die ik nog niet kon,de bek van een paling de rest een gewoone vis wel 

een lange rugvin. daarna 4 redelijke botten, bij frank was het niet veel beter.het weer was redelijk 

een beetje teveel wind.ok dat was mijn eerste vangst bericht de groete en vangse! 

Leo Benard #263 

woensdagmiddag 27/11 vanaf 13 uur tot een uur of 17 tijdens het lage water zijn Weijtse en Ries 

even gaan vissen op de pieren bij Ter Heijde. Het was natuurlijk heerlijk weer met een aflandige 

wind. Nadat Ries zijn eerste puitaaltje had gevangen, heeft hij ongeveer 2 uur voor gestaan qua score 

dan. Het laatste halfuur liep Weijtse weer in met en puitaaltje en dan bij het voor het laatst inhalen, 

net als vorige week kwam de klapper! De vvorsprong groeide tot 2 puitaaltjes en ik wil graag in het 

recordboek (geintje) want die laatste vis werd stevig vastgehouden door een krab. Een echt doublet 

dus Nadat de scharen anatomisch van de krab waren verwijderd ging het visje weer terug naar zijn 

moeder. Voor de rest kon je wapperen en jojoén en weet ik veel allemaal, niet 1 fatsoenlijke vis 

gezien. 

gr Weijtse #138 

Hallo beste visvrienden uit het europoortviswalhallagebied, maar weer eens een berichie van de 

man,die zich uitgeeft als de Rex Hunt van de regio. hierover zijn nog geen duidelyke 

herkeningspunten te vinden,maarja. Af en toe kan ik mijn vrijwilligersbaantje combineren met het 

uitvoeren van men favorieten bezigheid:VISSEN. zo ook weer dinsdag 26/11.jl. samen met mijn 

buurman wat piertjes gehaald,t was om 18.45u hoog op de hoek, dus wij naar t strand. we waren +-

1600u aanwezig,uitgeladen en al. In t begin liep het een beetje stroeffies,maar naargelang het 

donker begon te worden kwamen de aanbeten. Af en toe een doubletje en enkele aanbeten,zorde 

ervoor, dat t aas toch wel aardig snel opraakte. Over het hoge water was t aas dus op. Tip voor 

mezelf,neem voortaan wat meer aas mee! Totale vangst;3 botten,1scharretje,aardig wat wijting en 

een doormij nog gevangen leuke gul van 40 cm. Wat mij opviel,was dat het strand ineens over t hoge 

water heen vol stond met fanatieke vissers. Tip van mij voor jullie: Ga gewoon als t tegen de avond 

hoog wordt . Maar mischien hebben jullie ook wel wel wat gevangen? Hierover lees ik dan graag op 

de rubriek. vangtberichten van de eurovisserssite, well its nearly porgiepigg time, so goodby for 

now,and see you next time in our magnifficent area we call EUROPOORT. 

FRANK.c *NR:46* 

Dinsdagavond 26 nov, gevist in de waterweg bij de DSM waar het afgeladen was met vissers. 

Waarschijnlijk vanwege het goede weer en de vangstberichten van de laatste tijd. Gevist van 17.00 

tot 21.30 met om 18.45uur hoog water. Totale vangst: 5 wijtingen en 2 gulletjes van 45/50cm. 

Hadden waarsch. wel wat meer wijting kunnen vangen als we met kleinere haken hadden gevist, 

maar we hoopten nu eenmaal op wat meer gul.  

Gegroet 

Rob&Richard 

The 4 B's 



Aangestoken door het Wijtingvirus dinsdagmiddag, 26 november naar het Callandkanaal gegaan en 

mijn restant pieren van Zaterdag opgevist.  

 
Het begon pas echt te lopen toen het donker werd bij hoog water. Gezeten direct voorbij de kering. 

Resultaat ca 20 grote wijtingen en 8 bolken.  

Groeten Rob #50 

Vanavond dinsdag 26 nov gevist op een zeer druk strandje papegaaiebek/glooiing, het zat echt 

afgeladen vol. Op de kop naast Piet de baarsjager gaan staan, die vist daar elke dag. Afgelopen 

vrijdag middag hadden we er ook gestaan en toen had Piet nog een vette baars van zo'n 43 cm, met 

dikke buik. Ik had toen 2 botten en een zeedonderpad, alledrie op de loodvis/twister combinatie. 

Vanavond wederom een dikke bot en beiden geen baars gezien. 

gr Leon #1 

Ik ben vanmiddag dinsdag 26 nov, nog even wezen vissen, de pieren van zaterdag opgemaakt.Hans 

vader van Ronald is weggeweest weer links van de blokkendam en van half drie tot half zes had ik 14 

wijtingen allen groot van formaat 4 scholen baarsjes rond de 40 cm en een gul van 47 cm.Hans had 

een stuk of tien wijtingen en een pracht van een gul die ik er uit moest halen want hij kon hem niet 

bij de kant krijgen, ik schat hem op een dikke 70cm zo'n grote was jaren geleden vertelde hij, nog in 

de jaren dat het in zeeland goed was kan je nagaan. 

vis gr. Arjan #8 

hallo leon ,na een meeting en niet veel gevangen toch nog even vandaag zondag 24 nov toch nog 

even wezen vissen bij het beerkanaal kwamen er aan om ongeveer 12:30 tot17:30 daar aangekomen 

was het dus lekker laag maar ja dat maakt tegenwoordig niets meer uit geloof ik. wanda#25(mijn 

vriendin) had voorspeld dat ik met de meeting niet veel zou vangen want zij was er niet bij nou ze 

had gelijk met de meeting dus 1 ondermaats wijtingkje.maar vandaag had ik niets te klagen vangst 

was 4 steenbolkjes 2 ondermaatse wijtingen (die zwemmen weer heerlijk rond) 2 baarsjes ook 

onderde maat(ook deze zwemmen weer rond) en 2 zeer mooie gullen 1 van 53 cm en 1 van 48 cm 

dus niet verkeerd wanda had 2 steenbolkjes en 1 ondermaatse wijting maar ja ze had wat gevangen 

en ik dus ook. Veel aanbeten gezien maar meestal mis geslagen volgende week misschien weer ons 

geluk beproeven als het weer mee zit . 

vis groeten peter#17en wanda#25 



Calandkanaal 23 nov.Helaas ging vanwege te hoge golven onze wrakkentocht niet door, dan maar 

naar de Europoort. Het werd de zuidzijde van het Calandkanaal. Wind schuin in de rug en een heerlijk 

zonnetje! Gevist van 1100 -1600. Met drie man (Piet *27 ,een gast uit Zeeland en ik(Leo*3)) vingen 

we toch 30 vissen. Mooie wijting , waarvan 5 zeer grote, een baarsje en een gul. Ook enige krabben 

en een bot. Nog niet zo slecht als ik het vergelijk met de andere vangsten. Aas mesheften, pieren en 

zagers en tevens daarvan ook de combinaties. De vis had geen voorkeur. Ook niet voor de lengte van 

de wapperlijnen 30 of 60 cm , het maakte niet uit!  

Leo(3) 

zaterdag 23 november ben ik gaan vissen aan het calandkanaal eerste uurtje leuk gevangen ongeveer 

8 wijtingkjes en 2 gulletjes daarna mocht het niet meer baten begon te gieten en het was gewoon 

over!! geen stoot meer . we zaten om 17:00 tot 23:00 toen wij aan kwamen was het al hoog water 

helaas volgende keer beter 

groetjes mark 

Zaterdag 23-11-02 van 12:00 tot 21:30 uur gevist in de Yangtzehaven. Het was daar behoorlijk druk. 

Omdat het betrekkelijk rustig was met de aanmerende schepen was het toch mogelijk om een 

geschikte stek voor 3 personen te vinden. Alleen in de avond ongeveer 50 meter moeten verkassen 

voor een schip. De vangst was in de middag ondanks het opkomend tij 3 x niks. Tot ongeveer 17:00 

met 3 man hooguit 10 visjes. Op het moment dat het goed donker werd en het water begon zakken 

begonnen de vissen hoofdzakelijk Wijting en Steenbolk goed door te bijten. Af en toe zat er ook een 

behoorlijk grote Wijting tussendoor. Het beste was de grote Wijting te vangen aan stukje Steenbolk. 

Verder met Zagers en Pieren gevist. In totaal hebben we er 72 gevangen waarvan 35 maatse 

wijtingen. Dus al met al was het de moeite weer waard. v.g. 

Wout #154, Cees #191 en Leen #3… 

vrijdag 22 op zaterdag 23 nov, wezen vissen met broer en zoon in de waterweg t.h.v. stena lijn. om 

20.45 begonnen. veel stroming vier keer alles verspeeld vast dus. gestaan tot 22.15 geen stootje 

gezien. toen naar de maasvlakte gereden tussende kribben gestaan. we hebben gevist tot 06.15 

vanst totaal: zoon 0,0 broer 1 mooie bot en ikzelf 2 botten en een ondekende voor mijn leek op een 

paling. wel erg gezellig maar alweer slecht gevangen. 

groeten peter #240. 

22 november samen met Hans nr:262 gezellig wezen klunen op Bon Bini Beach (slufter). Veel 

apehaar maar toch ook 18 wijtingen van mooi formaat en Hans een gul van 70 cm aan een 

paternostertje met een zager.  



 
We moesten wel vluchten voor het opkomend water, binnen een kwartier liep het achter ons 

helemaal vol. 

Willem nr: 32 

Vrijdagmiddag 22 nov, gaan vissen in het Beerkanaal. Gestart om 15.00uur, net voor het hoge water. 

Als onderlijn gevist met een omgekeerde jo-jo, voorzien van twee haken, een vaste en een 

schuivende haak. Vrijwel onmiddellijk na het inwerpen, de haken beaasd met mesheftschelpen en 

een zeepier op de punt, volgden er aanbeten van steenbolken. Formaat niet om over naar huis te 

schrijven. Na hoogwater tegen de schemering begonnen de wijtingen zich te melden, ook een gul van 

45 cm en een ondermaatse baars vielen voor de aaspresentatie. Om 20.00 uur gestopt met vissen de 

vangst, 6 steenbolken, een ondermaatse zeebaars, een gul en 12 wijtingen waarvan 5 stuks van 35 

centimeter. Samenvattend, leuk gevist en aardig gevangen.  

Huub no 88 

Dit weekeinde op de vrijdagavond 22/11 gevist. Als echte "Beachboy"heb ik altijd een voorkeur voor 

het strand. In dit geval zelf een bizarre voorkeur voor het naaktstrand genaamd Vluchtenburg, 

gelegen tussen Hoek van Holland. Ik kom hier alleen in de winterse gulmaanden (Echt waar!) en dan 

ook nog gehuld in 5 mm. dik neoprene dus super veilig.Je ziet er zelden iemand vissen want het is 

een behoorlijk eind lopen.Niets voor autovissers dus! Het strand is er zeer breed er er ligt momenteel 

een grote bank voor de kant.Op dit moment alleen geschikt om er over het hoge water te 

vissen.Echter als je een paar honderd meter naar rechts loopt kom je de eerste strekdammen tegen 

en daar kun je perfect over het lage water vissen.Ik zag trouwens gisterenavond toch weinig vissers. 

Op Hoek van Holland stonder er maar vier en richting Scheveningen zag ik helemaal niemand. Rustige 

avond dus. Aankomsttijd 21.00 uur. De strekdam was al vrij dus we konden er direct op.Het water 

bleef echter lang over de kop stromen. Na een matige start begon de wijting er regelmatig op te 

pegelen, zeker toen we van de jojo overgingen op de paternoster. En ze waren groot, veel groter dan 

vorige week. Overigens zijn de strekdammen toch goede wijtingstekken. Ons record met twee man 

op een avondje was drie jaar geleden n.l. 78 stuks. Nu was het beduidend minder maar met 33 

wijtingen, een bot en een zeebaars kun je toch van een leuke avond spreken.We stopten precies om 



24.00 uur Tot slot moet ik nog even de groetjes doen van mijn vismaat Leen aan de boys van De Heul 

Hengelsport en zijn tevredenheid uitspreken over zijn onlangs gekochte waadpak.Zijn letterlijke 

commentaar: Een lekker pakkie voor een lekker prijssie! Tot volgend weekend! 

Edward van der Heul. 

Gisteren vrijdag 22 november van10:00 uur tot 18:00 uur gevist in de Waterweg voor de kering. Om 

16:00 uur was het hoogwater. Totale vangst 2 wijtingen en dat was pas in de schemering, daarvoor 

geen stootje gezien en het aas zat ook nog gewoon aan je haak. Mijn maat had ook 2 wijtingen en 

verder werd er hier en daar een botje en nog wat wijting gevangen. Ik wens de vissers op de meeting 

meer succes, ik heb ze in ieder geval niet weg gevangen. 

Groetjes Leo # 188. 

HALLO wij zijn vrijdag 22-11-2002 wezen vissen. we hebben eerst Aas gehaald in BERGEN op ZOOM 

prima Aas. daarna zijn wij doo gereden naar de niewe waterweg. bij de landtong want we hadden 

goede berichten gelezen op jullie SITE.we hebben staan vissen net voorbij de kering.de eerste haal 

gelijk vis.een wijting en een gul +=40 cm.dus wij dachten bij onszelf een goede nacht, NIET DUS. 

gevangen 2xgul+= 40 cm 2xwijting en 5xbot allen rond de 25 en 40 cm.volgende keer beter.DE 

BANJAARD VISSER 

wally en jan. 

Vrijdag 22 november samen met Raf gaan vissen naar de Stenen Glooing. Toegekomen om 15.15 uur. 

Het was de eerste keer dat wij daar visten. Toen we begonnen was het water hoog en was er goed te 

vissen. Bij mij bleef de aanbeet weg. Raf ving een 5 tal botten en een mooie zeebaars. Pa na een uur 

of twee kreeg ik een eerste aanbeet. Het was een middelgrote wijting. Kort nadien nog een felle klap 

op de hengel maar geen vis.Toen de stenen bloot waren was er niet meer te vissen. Het is daar 

levensgevaarlijk om naar beneden te gaan door die groene stenen. Wij besloten dan maar naar de 

papagaaibek te rijden. Het was toen rond 19.00 uur. Ik kreeg onmiddelijk beet en ontving die avond 

nog 26 wijtingen, drie steenbolkjes, twee zeebaarsen (een van de maat) en een mooie gul van 50 cm. 

Raf ving ook wat wijting (stuk of 10) en nog enkele steenbolken. Veel aanbeet gehad maar ook vele 

missers. Na middernacht en met opkomend water viel de beet wel erg tegen. Net voor we om 02.00 

uur stopten verspeelde Raf nog een grote vis in de kant. Waarschijnlijk ook een gul. De wijtingen die 

wij vingen waren geen joekels maar het overgrote deel was toch maatvis. Al bij al een geslaagde 

hengeldag. 

Groetjes en vang ze!!!!!!!!!!! Marc en Raf. 

Vandaag donderdag 21 november een middagje vrij genomen om het weer eens te gaan proberen, 

omstreeks 13.30 begonnen in de waterweg , daar was niets te vangen , het water was dik en bruin, 

om 15.30 richting het caland vertrokken ook daar was zwaar kl de vangst viel tegen 1 gr bot en een 

paar kleintjes voor de rest wel tikken op de top maar vangen was er niet bij  

groetjes Willem T 

Ik ben vandaag dinsdag 19 november nog even teruggegaan naar de plek van zondag dus links van de 

stenenglooiing, van elf uur tot twee uur had ik 1 bot, 2 bolken waarvan 1 terug, 13 wijtingen van zeer 

mooi formaat en 21 zeebaarzen waarvan 6 onder de maat dus terug. 

gr #8 ps Leon van Harte en op naar de dui........ 

Afgelopen zondagmiddag (17-11-02)toch nog maar even geweest op de pier in Hoek van Holland, net 

voorbij de knik. Ondanks de wat meer tegenvallende berichten die ik van bekenden hoor. Natuurlijk 

geen aas besteld dus dat moest uit de diepvries komen. Bevroren pieren, zagers en schelpaas dus. Ik 

had zelf het idee om even voor mijn plezier te gaan staan en niet voor de vis. Dat bleek tot 

hoogwater ook zo te zijn, net na hoog begon het 'feestje'. Maar dit kon ook aan mijn aaskeuze liggen, 



toen ben ik wat gaan expirimenteren met schelpaas. Toen ik uiteindelijk na een uurtje of vier vissen 

stopte, had ik toch nog 2 gulletjes, vier steenbolken en vier mooie wijtingen. Toch nog net iets meer 

dan ik verwachtte, zeker aan diepvriesaas 

GreetZZzzz... Jeroen # 302 

Om 11 uur was ik zondag in Maassluis rechts van het pontje 2 uur gevist en niks anders dan vuil 

plastic zakken,apehaar in mijn lijnen en door de buren werd ook niks gevangen dan maar naar H.v.H 

gereden,vlakbij de Stena line vond ik nog een plekkie 3 wijtingen,2 steenbolken en 1 mooie gul aan 

de pieren en zagers Groeten Ad # 291 

(De nu volgende 2 berichten horen op de pagina van de eerste 2 weken van november, echter die 

pagina zit vol. Stuur svp je berichten zsm in , door een des te groter aantal mensen worden ze 

gelezen, foto's komen later wel , nu wordt het een zooitje. Met dank, Leon #1) 

beste collega's vissers, 

Op maandag 11 november overdag gaan vissen HvH. 

 
resultaat: 14 zeebaarzen. 



 
De grootste 60 cm! .  

Groeten van Guy B. 

Ik ben vorige week woensdag op donderdagnacht (13/14-11) in Hoek van Holland wezen vissen. Eén 

visser maar gezien bij de DSM. Van ROB PUNSELIE heb ik gehoord dat die beste meneer een 23-

ponder eruit heeft gemept. Het zal je gebeuren jongens!! Ik had zelf 4 gulletjes gevangen waarvan de 

grootste +/-70 cm. was en de kleinste was rond de 45 cm. Ik heb een gigantische klap op mijn hengel 

gehad, dat mijn hengel van de steun eraf was.  

 
Voor de rest heb ik 6 steenbolkjes waarvan 2 onder de maat waren. Ze hadden de haak te diep 

ingeslikt, dus ik heb ze uit hun lijden gehaald. Vandaag donderdag (19-11) ben ik bij het tunneltje in 

Maassluis wezen vissen. Er waren heel weinig activiteiten over de hele line van de Waterweg. Het 

water was vreselijk vies. Er waren enkele aanbeten links en rechts van mij, kleine botjes enz, maar 

geen gul. Ik heb zelf een hele mooie eruit gemept. Het was met afgaand tij. Ik had mijn laatste aas 

opgezet, kreeg een flinke aanbeet, ik had geen puf meer om hem te landen, want aan de kant bleef 



hij vastzitten. Half uurtje zitten wachten totdat het water iets lager werd, ik zag een gebonk op mijn 

hengeltop. Nog eens een keertje geprobeerd om hem los te krijgen, maar helaas is mijn haaklijn 

afgebroken.  

Groetjes, #169 Reggie. 

Maandag 18 november ben ik samen met mijn vismaat Casper richting Europoort gereden,om op het 

strandje naast de stenen glooing te zitten . Het strand zat al vol met vissers. Gelukkig gingen er net 3 

vissers naar huis dus wij waren gelukkig voorzien van een visstek. Om 18.00 uur gooiden wij de 

hengels uit, het was bijna windstil. Het eerste uur werd door ons niets gevangen, terwijl er naast ons 

de een na de ander gevangen werd. Door de andere vissers werd gezegd dat je ver moest werpen 

omdat de vis ver van de kant zat. Dus nieuwe poging, en ja hoor er werd nu door mij ook aardig 

gevangen. Op het eind van de avond had ik 23 Wijtingen, 3 Steenbolken en een mooie grote Tong 

Mijn vismaat had 2 Wijtingen, 1 Steenbolk en een mooie Gul. Dus alles met alles een leuke visavond. 

Groetjes Bert en Casper ( lidnr. 224 en 226) 

Om 11 uur was ik zondag 17 nov, in Maassluis rechts van het pontje 2 uur gevist en niks anders dan 

vuil plastic zakken,apehaar in mijn lijnen en door de buren werd ook niks gevangen dan maar naar 

H.v.H gereden,vlakbij de Stena line vond ik nog een plekkie 3 wijtingen,2 steenbolken en 1 mooie gul 

aan de pieren en zagers Groeten Ad # 291 

zo 17-nov met ega en dochter een paar uurtjes op het strand H.v.H. wijtingen vangen. was zaterdag 

alleen geweest en best leuk wijting gevangen stok of 40,dus vrouw en kind in de auto en naar het 

strand. Pfff dochter mag volgende keer niet meer mee,ving meer vis dan mijn vrouw en ik samen 

zeebaars,bot,wijting,pieterman,ze heeft ze alle gevangen.Ohja voor ik het vergeet:m`n lamp gaf de 

geest,steentje gebroken heb van een collega visser zijn reserve gekregen,misschien is hij lid of 

bezoekt hij deze site. in ieder geval BEDANKT het had anders een kort avondje geweest. al met al een 

gezellig fam. uitje. 

Groet en tot ziens op de meeting Jan # 253. 

Afgelopen zondag 17 november wezen vissen in de Nieuwe Waterweg wederom met Paul. Na mijn 

laatste trieste vangstbericht is Reggie (van die hele grote zeebaars) mij te hulp geschoten met raad 

en daad. Met hem afgesproken, want hij wou ons wel verder op weg helpen. Eenmaal aangekomen 

bij de waterweg heeft Reggie ons van alles laten zien over onderlijnen, knopen, werpen etcetera. 

Heel veel geleerd. De eerste gul kwam dan ook binnen op mijn hengel waar Reggie mee had 

geworpen (een lege spoel). Daarna nog heel veel aanbeten gehad, en ook wat gevangen, maar ook 

een paar flinke jongens verspeeld door te lichte lijn en haken. Paul was ook tevreden want die ving 

zijn eerste gul, een heel behoorlijke van zo'n 50 cm. Uiteindelijk een leuke dag gehad. Reggie 

bedankt, je bent een kanjer!  

Joost # 288 

hallo iedereen hier weer een berichtje van ons wanda#25 ,leen#29 mijn ome cor en ik peter#17 

Zondag 17 november wezen vissen bij de dsm van +/- 1100 tot +/- 1630 de vangst was 12 botjes 1 

steenbolk(je) . wel veel aanbeten gehad maar voor de rest niets geen wijting geen gul jammer 

genoeg . maar ja we gokken op volgende week dat we lekker wijtingen gaan vangen en gul natuurlijk. 

we hebben gevist met zagers met opkomend tij en een beetje afgaand maar het stroomde er zo hard 

uit dat het niet meer leuk was .maar al met al een lekker vis dag gehad en toch nog wat gevangen en 

daar gaat het toch om. ik kon nog net mijn eer reden door op het laatst toch nog een botje te vangen 

(pppfffffffffffffffffffff gelukkig)sta je toch voor lul als je iedereen meesleept en zelf niets vangt. 

gr peter#17 



Daar ik veel zin had om te vissen maar geen aas meer op voorraad had, ben ik zondagmiddag 17 

november ff op het strandje naast de Papegaaiebek gaan zeebaarzen met kunstaas. Recept Reggie 

Doekhi, verchroomde loodvis , bruin/zwarte twister met rode glitters erin. Geen enkele baars gezien, 

toch wat gevangen! Krijg ik een aanbeet en ik zet de haak, je voelde meteen dat het geen baars was. 

Tijdens de dril voel je lichte tikkies en ik dacht aan een wijting , grote krab of zoiets. Nou mooi niet, 

het bleek een hele dikke bot?! die zich aan de twister had vergrepen! Lekker ff een paar uurtjes staan 

zwiepen, 14.00 uur begonnen, 16.00 uur gekapt ! Nu alles richten op de meeting, see you next week 

!! 

gr Leon #1 

Zondag 17 november: Graag wil ik melding maken van een schar van 26 cm gevangen links van de 

stenenglooiing, vanmorgen in het bijzijn van Ronald #76. Verder ook 1 grote bot, vijftien wijtingen en 

24 zeebaarzen allemaal scholenbaars tussen de dertig en veertig cm een pracht ochtend dus. 

Arjan#8 

Op zaterdag (16 nov.) ging het eindelijk weer los bij de gebroeders de Bakker, na een aantal weken 

de hengels niet te hebben aangeraakt. Na het aas te hebben opgehaald zijn we doorgereden naar de 

WW om het daar vanaf deze kant (H. v. H.) weer eens overdag te proberen. We begonnen met 

opkomend water en om 11.30 lagen we in, en na een paar minuten was het bij mij al raak, de top 

helemaal krom en omdat hij steeds weer weg dook kon ik hem met veel moeite op de kant krijgen, 

het was .......... een hele grote vuilniszak !!! Daarna hebben we redelijk staan vangen, een aantal 

mooie gulletjes, en Iwan had de grootste van bijna 55 cm, deze was echt lekker vet en had zich 

volgevreten met in totaal 8 krabbetjes die uit de maag kwamen (lekker werkje is dat .....) Er kwamen 

ook nog wat mooie wijtingen naar boven, en met afgaand water zijn we toen nog naar een dammetje 

gegaan op 's Gravezande waar we met laag water heel veel wijting naar boven takelden, waaronder 

enkele grote exemplaren, ik ving hier ook nog een mooie zeebaars bij. Al met al lekker staan vangen 

en het weer was werkelijk perfekt !!! 

Wij groeten U allen, Peter #5 en Iwan #6 

We zijn zaterdagochtend wezen vissen in de waterweg bij paal 0.De vangsten vielen een beetje 

tegen,we zaten met vier man te vissen en de vangst was 2 gulletjes,1 wijting en een steenbolkje.Het 

eerste gulletje viel er bij de keien vanaf maar bleef in het water tussen de stenen zwemmen,dakzij 

mijn zwager en een behulpzame mede visser toch de vis met de handen kunne pakken.Het was voor 

wat we hoorden over het hele stuk slecht. 

gr Henri #296 

Zaterdagavond 16 november weer ter visvangst getogen. Eerst nog even getwijfeld tussen de De 

Maasvlakte,op het strandje achter het hoge duin, en Hoek van Holland. Zaterdagmiddag even deze 

site geraadpleegd.Er was een berichtje van goede wijtijngvangsten op de vrijdagavond op Hoek van 

Holland. Het werd dus deze laatste stek. Dit is tenslotte veel dichterbij vanuit Vlaardingen. 

Aangekomen in Hoek van Holland bij de "Klok" bemerkten wij tot onze grote schrik, dat er een straffe 

noordwester was opgestoken. En noord in de wind is meestal vuil op de lijn. Dus snel maar even het 

strand op en aan een paar andere vissers gevraagd of ze vuil trokken. Gelukkig was dat niet het geval 

dus de waadpakken konden aan. Als stek kozen we een plek richting de pier, bijna voor de radarpaal, 

die daar in de duinen staat. Wij zagen hier n.l.wat minder golven(Lees ondiep water) dan recht voor 

de strandhuisjes. Om ongeveer 18.30 uur begonnen met vissen. Wij hoopten nog een laatste stukje 

van de eb mee te pakken want geen stroom is meestal geen vis. Als aas gebruikten we zagers en 

mesheften. Het was voor mij de eerste keer, dat ik met mesheften viste. Jan Nolet van Hengelsport 

De Heul in Schiedam had mij uitgelegd hoe je dit met behulp van een aasnaald en Baiting elastiek op 

je haak moest zetten. Je krijgt zo een prachtige hapklare brok in de vorm van een mini rollade. Het 



elastiek zorgt, dat het aas bij het werpen prima op de haak blijft zitten en vriend krab heeft er ook 

moeite mee. Ook een rollade van zagers bleef veel beter op de haak zitten. Zo zie je maar weer, je 

vist al dertig jaar aan zee en je leert toch weer wat bij.Terug naar de vangst.Inmiddels waren er nog 

meer vissers het strand op gekomen en ik telde zo'n 7 koppeltjes. Aanvankelijk was de vangst zwaar 

Kilo,Utrecht,Tango maar een uurtje na laag kwamen de eerste visjes in de vorm van wat wijting en 

wat bot. Inmiddels was de wind gaan liggen en je kon een krab aan je aas zien ruiken, zo mooi 

reageerden de hengeltoppen. Regelmatig pegelden er visjes op en om ongeveer half tien begon het 

water weer op te komen en we verwachtten dat het wijtingvuurwerk nu zou gaan beginnen, gezien 

de informatie op deze site. Echter helaas. We renden ons rot om onze spullen hoger op het strand te 

zetten want het water kwam als een stormvloed op. En niet alleen vanuit zee maar ook vanuit de 

hemel stortte het water naar beneden.Vis liet zich echter nauwelijks zien. Pas tegen het hoge water 

ving ik nog een redelijk gulletje en een zeebaars. Al met al zo'n 15 visjes met twee man gevangen dus 

toch een redelijke avond gehad en we kijken weer uit naar volgende week. 

gr Edward vdr Heul 

Gisteravond , zaterdag 16 nov, is Edwin #269 met zijn vis vriend Anthony aan het strand van Hoek 

van Holland wezen vissen. Daar aangekomen hebben deze twee makkers de avond van hun leven 

gehad. De ene wijting na de andere werd binnengehaald en tussendoor ook nog eens drie 

zeebaarzen waarvan twee van boven de 40 cm. Ook een paar botten maakten deel uit van de buit. 

Door gebrek aan aas moesten de twee om 00.30 kappen en ze zijn vastbesloten dit gauw een keer 

over te doen.  

Tuur #77 

hallo eurovissers, ben vandaag zaterdag 16 nov. in de yanghtzehaven geweest. was prachtig 

weer,beetje mistig,maar de toppen waren nog prima zichtbaar! hi. ik heb heel leuk wijting staan 

vangen daar,eerst met zagers gevist (aan pieren is bij ons in brabant niet meer aan te komen!) maar 

daar ving ik allemaal kleine wijting en steenbolk op,na een uurtje eens met een stukje geep 

geprobeerd,en dat werkte nog ook,meteen 2 mooie wijtingen eraan,daarna nog 24 maatse wijtingen 

gevangen,met enkele uitschieters naar de 35 cm.om 1 uur was het gedaan met de pret,de overslag 

boten waren weer vollop present daar in de haven,nog even in het calland geprobeerd,nog wat 

kleine wijting gevangen en wat botjes...... ik ben op dat idee van die stukjes geep gekomen via de 

vangstberichten van arjan # 8,die vorig jaar met stukjes makreel goed gevangen heeft daar,en het 

werkt echt! probeer het eens,je zal versteld staan,gewoon een stukkie vis op de haak prikken,of je 

aas aftoppen met een strippie vis,je pakt de grote er mooi tussenuit. groeten!! en vangzuh! 

nick # 280 

Vandaag, Zaterdag 16 november zijn 138 en 174 (Wies en Ries) voor het eerst weer gaan vissen, 

sinds lange tijd, want 2 weken terug met nix gevangen telt natuurlijk niet.We kregen een aardig 

stekkie door van Avicentra uit Monster, waar we het maar eens een keer moesten proberen, en dat 

was dan de Nieuwe Waterweg bij Maassluis onder het tunneltje door. Dat viel nog niet mee om dat 

tunneltje te vinden, maar eenmaal daar aangekomen was het voor ons doen een wereld stek. Lekker 

weer ook, windstil een beetje mistig en om 9 uur lagen we in. Allebei met een wapperlijntje en we 

hadden ruim de tijd om een bakkie te doen. Zoet water?? in de Waterweg??? da's een geintje zeker! 

Nou ja, maak niet uit, we hebben staan vissen met zagers en pieren met als resultaat een stuk of 5 

botten, wijtinkje en wat steenbolk.Enlul die ik ben, ik had net de rest van mijn zagers, een stuk of 10 

weggegooid en was van plan mijn hengels op te ruimen. Bij het inhalen van de eerste hengel hing er 

toch nog een tong in van 32 cm...en das voor mij een grote!! en bij het inhalen van de laatste hengel 

zat daarnog een mooie steenbolk aan. Ik dacht, dat mijn maat gek wier...en ik ook wel een beetje. 

Een prima dag gehad met 20 andere vissers aldaar ter plaatse. 



hallo wij zijn vrijdag 15 november in de Yangtsehaven bij de maasvlakte geweest. de vangst was ; 2 

zeebaarzen. 43=47 . 1 tong van 43. en 34 grote wijtingen.over de 30 cm. en 41 kleintjes. dus geen 

slechte avond. groetjes, de BANJAARDVISSERS. 

wally en jan. 

Vrijdagavond 15 november afgesproken om 20.00 uur bij mij voor de deur, het peleton bestaande uit 

Sjaak #2, Marcel #12, Theo #48 en good old Peet 1,3 !  

 
Schitterend in afwezigheid was Arjan #8, maar die was in trainingskamp op geheime locatie in het 

Calandkanaal( zie bericht hieronder), zich voorbereidend op de confrontatie met #1,3, volgende 

week tijdens de meeting 6. Alle pyschologische oorlogsvoering hieromheen is trouwens te volgen in 

"Achter het Net" op de Eurovisserspagina. Voor de deur dus topoverleg waar we zouden gaan, 

brainstormend en analyserend namen we alle stekken, omstandigheden van vanavond, en eventuele 

drukte op de stekken(vrijdagavond is tegenwoordig bijna overal full house) door. Conclusie was, 

teveel zoetwater in de waterweg, geen wind, en de Papegaaiebek zou wel eens al helemaal vol 

kunnen staan, lopen en klunen was geen optie, zeker bij mij niet want ik was al de hele dag aan het 

vissen(zie bootvangstberichten), dus de uiteindelijke keuze viel op Beerkanaal/Tennesseehaven. Die 

keuze bleek niet verkeerd, we stonden er alleen, en hebben werkelijk een heerlijke avond mogen 

beleven. Alleen Theo en Peet visten met 2 hengels, Sjaak, Marcel en ik met 1 hengel en 1 haak, 

jojosysteem, als aas mesheften, zagers en pieren. Mensen wat een klappen hebben we gezien op die 

stokken, soms werd de hengel echt helemaal opzij uit de standaard gerukt, werkelijk spektakel. 

Mooie wijtingen kwamen er boven, en alhoewel wijting niet echt "mijn vissoort" is heb ik me 

uitstekend vermaakt op deze visserij, dat beloofd wat volgende week op de meeting der wijtingen!  



 
Theo was de eerste met een mooie gul, die overgens later door # 1,3 werd gejat. Peet deed die 

sneaky aan zijn eigen haak en Sjaak trapte er volledig in, die stond Peet dus ff later mooi voor lul te 

fotograferen, we hebben vanavond ons weer eens ouderwets de pleuris gelachen. Arjan is dus 

gewaarschuwd voor de gebruikelijke fraude-tactieken van Peet ! Niet dat hij die nodig had, want bij 

Peet en mij ging het vanavond helemaal los, wij hebben continu goed door staan vangen. Bij de 

andere boys viel het af en toe wat stil, hadden ook meer last van vastlopers, maar ook zij vingen 

gestaag hun visje. Rond 23.00 uur kregen we nog bezoek van Peter #17 en Wanda #25 die ff kwamen 

kijken, was ook weer hartstikke leuk. Hoogtepunt van de avond was een tong van 42 cm aan de 

hengel van Peet, zou grote tong de voorkeur hebben voor de haken van diegene met de grootste 

bek, grote tong-grote bek, ja daar zit volgens mij wel verband tussen :-) !  

 
Prachtvangst hoor Peet, klasse !!!! Rond 01.00 uur zijn we gekapt, iedereen dik tevreden, vollop 

wijtingen(zowel maats als ondermaats) gevangen,  



 
totaal 5 gulletjes(Theo 1, Peet en ik allebei 2) en 1 tong ! Wij zijn klaar voor volgende week, een ieder 

kan zich dit weekend gaan vergrijpen aan de wijting in de Europoort, ze zitten er vollop!!! 

succes Leon #1 

Haai ik ben vrijdagavond 15 november, met Jan # 108 en Leen en Erik naar de ertsoverslag gegaan 

waar Erik werkt en op de kade gevist daar.De vangst viel wat tegen want ik had wat meer gul 

verwacht op dat diepe water maar ik zelf had twaalf grote wijtingen en een grote paling de andere 

vingen ook leuk maar hadden ook wat grote bolken er bij en Erik nog een mooie gul.Hoop er toch 

meer te mogen vissen want er moet meer te vangen zijn . 

Arjan #8 

Vrijdag 15 november. Gaan vissen op het strand van Hoek van Holland. Weinig wind uit oostelijke 

richting. Alleen Kweekzagers en mesheft schelpen als aas bij hengelsporthuis Maassluis ingeslagen. 

Gestart met vissen om 16.30 uur, bijna laagwater en geen vuil op de lijnen. De eerste aanbeet was 

een fraaie zeebaars van ongeveer 40 centimeter. Na het aansteken van de petromax kwam de beet 

er goed in. Geen zak met Engelse nothings dit keer maar een dikke 50 wijtingen gevangen waarvan 

meer dan de helft aan de maat was. Om 21.00 uur waren de zagers op en ben ik gestopt, overigens 

van je aan mesheften ook leuk wijting. Het is alleen een heelgepruts om ze met elastiek op kleine 

haken te zetten. Kan je nog aas krijgen spoed je naar het Hoekse strand want het sterft er echt van 

de wijting. Als onderlijn gevist met twee haken no 1 en swiveltees en de haaklijntjes waren ongeveer 

35 centimeter lang, (getordeert marcel en een haak)  

Huub no 88 

Vrijdagavond 15 nov, ben ik een aantal uurtjes naar de landtong geweest, na eerst even m´n piertjes 

opgehaald te hebben bij de Heul. Tevens op advies van die en geen een “koplamp” gekocht en 

degene die momenteel het meest verkocht wordt is natuurlijk ook weer een dure (45 euro) merk 

petzl van maar 70 gr incl 3 batterijen. Inderdaad zit hij perfect je merk bijna niet dat hij op je k hoofd 

zit. Wel een mooi moment om de nieuwe “Europas” in te zetten, maar al met al moet ik wel thuis 

weer uitleggen dat de pieren zo´n 45 euro kosten, o ja vanwege het slechte weer natuurlijk. 

Vervolgens naar de landtong gegaan en schrok ik van het aantal vissers! Het leek wel of dat er een 

eurovissersmeeting ingelast was. Wel 25 of 30 auto´s van het begin tot het einde. Ik heb uiteindelijk 

een plekje gevonden voor de vuurtoren en na de waterkering. Vanaf het moment dat ik mijn 

“fanatics” operationeel had hek ik regelmatig mooi beet gehad en uiteindelijk totaal 12 botten 

gevangen, maar dan ook alleen maar BOT. Het weer was super, genoten dus. Helaas geen echt 

lekkere vis gevangen, of zijn die botten toch wel te eten Theo??  

Tot de volgende meeting Eurovisser 121 # Jos Mels 

Beste Redactie, Paramaribo, de kale Surinamer is back!! Ik ben enkele Eurovissers tegengekomen en 

hebben mij gevraagd waarom ik de laatste tijd niks meer op de site plaatst. Begin November ben ik in 

Hoek van Holland gaan vissen. Het weer was best ruig! Ik stond met één visser mijn arm uit de kom 



te gooien. Zoals jullie weten loop het seizoen op zijn einde af. Als je een aanbeet hebt dan heb je 

echt een hele goede dag! Die bewuste dag had ik niet het gevoel dat ik een zeebaars zou meppen. Ik 

kreeg een klap op mijn hengel en ik wist even niet waar ik het moest plaatsen. Ik dacht dat ik vast zat 

en opeens begon mijn hengel een beetje te bewegen en plotseling nam hij een run!! Man, ik wist niet 

wat me overkwam!! PANIEK, STRESS!! En maar bonken!! Met veel moeite heb ik er een 13-ponder 

uitgemept!! Hij was 85 cm. lang. Dat was de grootste zeebaars die ik voor dit jaar heb gevangen. Ik ga 

me voorbereiden voor volgend jaar. De 16-ponder is nog niet van me af ;-)  

 
Rob Punselie heeft mij plechtig beloofd om mij te helpen om hem er uit te halen. Die zeebaars heb ik 

gevangen met een loodvisje met schubben erop en een zwarte twister met rode glitters erin. Op die 

loodvisje heb ik zilvere plakfolie overheen geplakt om hem een extra demensie te geven. Ik heb best 

wel veel succes met deze combinaties gescoord!  

Reggie #169 

Gisteren dinsdag 12 november, wezen vissen, wederom met Paul. Vroeg vertrokken vanuit Arnhem 

om de hele dag te vissen op de Papegaaienbek en de Yangtzehaven. De wind maakte het vissen erg 

moeilijk (het stormde bijna), en daarnaast slinkte de onderlijnen voorraad zeer snel, ondanks de tip 

van Leon. Na geen enkele beet besloten we naar Rozenburg te gaan. Daar lekker uit de wind gezeten, 

maar weer vastzitten ondanks loodlifters en klaplood (nog wel een beet gehad, maar ook mis). Toen 

al het lood en de onderlijnen weg waren zijn we bij Hengelhuis Maassluis nog wat wezen halen, en 

vervolgens nog even in Maassluis geprobeerd. Daar werd het met de wind en regen toch wat te gek, 

en de lol was eraf. Na een lange visloze, dure dag reden we naar huis...ook nog geflitst. Je hebt van 

die dagen! Het was wel heel gezellig, maar toch een bittere bijsmaak over het niet vangen en 

vergooien van lood. Tips zijn heel welkom (vooral over stekken waar je niet zoveel vast komt te 

zitten!)  

Joost # 288 

Mijn eerste vangstbericht sinds lid.. Ben maandag 11-11 wezen vissen op de papagaaienbek ik lag 

s'ochtends om kwart over tien in, en toen heb ik tot half 2 geloof wel 20 van die ondermaatse 

Steenbolken gevangen om af en toe gek van te worden..!! En toen eindelijk om half 2 mun eertse 

mooie Zeebaars, hengel terug en binnen 5 minuten de tweede Zeebaars (zelfde hengel) en een kleine 

tien minuten later een grote Steenbolk. dus dat ging wel weer ff lekker, ik heb later op de dag nog 

een mooie Gul en mijn allereerste Tong (tong?? jaja..) met een mooi formaat van 40 cm...totaal heb 

ik die dag ongeveer 40 ondermaatse Steenbolken, 2 Zeebaarzen, 1 Steenbolk, 1 Gul en een tong... al 

om al voor mij een mooie dag.. 

groeten Ronny # 284 



Ben Maandag 11 november nog even wezen vissen in de waterweg. Marcel belde me op dat het om 

1930 uur hoog was en dat de kans groot was een gulletje te haken. Eigenlijk zag ik het niet zo zitten 

met die twee mislukte vissessies van 31 okt en 1 nov jl. Toen had ik helemaal niets. Maar toch gaan 

proberen, en ben dus met Ar en Mars gaan staan in de waterweg in HvH. We kwamen om 17:00 uur 

en en dus lagen we op tijd in het water. Ik viste met de jojolijn en Mars met een enkele dwarrelllijn 

met pieren. Wat Arjen deed weet ik echt niet. Mars ving af en toe een wijting en Ar ook. Ik ving niets, 

en ik kreeg steeds meer het idee dat mijn lijn te kort was. Naarmate het hoger werd ving Mars echt 

een hele mooie gul en Ar ook. Ar was inmiddels met dezelfde lijn gaan staan als Mars. Ik ving 

uiteindelijk twee wijtingen en een behoorlijk grote steenbolk. Marcel ving een wijting of 6 en 2 

gullen. Arjen ving 2 gullen en 4 wijtingen. Toch nog netjes met maar 1 hengel. Ik heb echt geen geluk 

met mijn nieuwe 5 meter stokken. Ik denk dat ik ze maar laat instralen voor de volgende meeting.  

De groeten Barry #36 

Ben vanmorgen, zondag 10 november, met Ronald en zijn vader weer naar de waterweg geweest en 

het viel een beetje tegen Ronald ving het best hij had vier gullen zijn vader een en ik ook een die 

echter een grote wond had op het midden van zijn lijf dat ik hem niet mee durfde te nemen, verder 

nog even wezen buurten bij twee andere eurovissers en dan blijk toch weer hoe leuk het is om lid te 

zijn : Het is gelijk gezellig als eurovissers elkaar tegenkomen al is het voor de eerste keer, echt leuk! 

Arjan #8 

Vandaag zo 10-11 wedstrijd meegedaan aan het strand van Noordwijk.3e plaats vak A behaald met 7 

vissen. En alweer een hengel stukgegooid , 3e in twee weken tijd.Eerste worp met nieuwe,meteen 

stuk. Gewone over-head worp met 150 gram.Snap er nixx meer van,denk dat ik maar weer ga 

witvissen. :-( 

Groeten Jan # 253 

hallo mede euro-vissers zondag ochtend 10 november ben ik Martin#193 met mijn maat Rene#187 

wezen vissen op de waterweg voor de kering.We waren om 04.15 present met mooi opkomend 

water.De vangst bestond uit 6 leuke gulletjes een platte en een mooie wijting.Ter plaatse hebben we 

Arjan#8 ontmoet en we hebben ff staan babbelen over hoe het misschien verder gaat met de euro-

vissers.Na een leuk gesprek en de belofte dat we elkaar bij de volgende meeting zullen tegenkomen 

namen we afscheid van elkaar. Tot na een uur op het punt van hoogwater hebben we nog beet 

gehad daarna was er door de sterke stroming bijna niet meer mogelijk om te vissen.Om 11.00 zijn we 

weer voldaan huiswaarts gekeerd met een lekker maaltje vis bij ons.  

vr groeten Martin # 193 

hier rene en martin, vandaag zondag 10 november, wezen vissen in de waterweg van 5uur tot 12uur 

de vangst 6 gulletjes 1 bot 2 steenbolkjes 1 wyting lekker weer en niet veel wind nog even een 

praatje gemaakt met arjan #8 had de dag ervoor een grote verspeeld en probeerde het weer , zat 

hem niet lekker zon grote te verspelen vlak voor de kant groetjes en vangse rene en martin . 

Zaterdagmiddag 9 november, om 15.30 uur gestart met vissen in de Yangtzehaven. De wind stond 

noordwest en als je daar danvist dan stat de wind lekker achter in je rug . net voor het hoge water 3 

gullen gevangen van ongeveer 2 pond. Na het in zetten van de eb een aantal maatse steenbolken en 

een paar wijtingen aan de maat gevangen. Gevist met zeepieren en als onderlijn een omgekeerde 

jojo. Hierbij gaat mijn dank uit na een hengelaar uit Zeeland die zo vriendelijk was mijn zoon hubert 

en ondergetekende een pak pieren, kersvers, te overhandigen . Om 20.00 uur gestopt omdat de 

beten afnamen.  

Huub no 88 



hoi mede Eurovissers, zaterdagavond 9 en zondagochtend 10 november gevist op de landtong, vlak 

na de picknickplaats ( weet je nog,Lex?). Hans # 275 en ik Tom # 278 gingen uit Leiderdorp weg om 

21.30 en om 22.15 hingen de lijnen in het water. Het was zo'n beetje dood tij, maar we wilden de 

hele nacht vissen, dus de getijden deden er niet zo aan toe. Het waaide flink Z- ZW, dus de toppen 

gingen door de wind goed tekeer. Hans en ik spraken daarom af om om het kwartier de hengels te 

controleren, want een aanbeet was toch niet te zien. Om 22.30 kwam het eerste doublet bot boven 

en 3 minuten later de tweede. Een lekker begin dus. Om 0.00 uur begon het goed te gieten, maar de 

botten bleven gulzig. Om half 2 was het laag water en gelukkig droog en de familie in de zak was 

aangegroeid tot 15 stuks goeie maat bot. Een paar postzegels, maar de rest toch rond de 30 cm.! Om 

half 3 begon het tij weer een beetje op te komen (hoog water om 5.21 uur) maar de wind bleef 

heftig. De eerste echt zichtbare aanbeet was rond 3.00 uur en bleek een palinkie van 40 cm. te zijn. 

Deze mocht weer terug naar de Saragossazee, laat hij maar zijn oma sturen. ( Het was verder rustig 

rondom ons. Aan het begin van de visnacht stonden 2 Spanjaarden met hun aanhangwagentent 

naast ons ( weleens eerder gezien daar) die om 2.00 uur terug naar Spijkenisse gingen, en ter hoogte 

van de picknickplaats stond een auto met 4 man en 1 hengel(!!!!!) die al om 23.30 vertrokken met 5 

vissies. ) Normaal wordt altijd gezegd dat opkomend tij het beste tij is, maar zoals altijd met vissen, 

weet je het maar nooit. Dit was dus de rustigste periode van de visnacht. Veel wind, draaiend naar 

NW, af en toe een buitje en gelukkig regelmatig bot en af en toe een scharretje van 25 cm. Om 6.30 

gelukkig nog een toegift in de vorm van een mooi gulletje van 45 cm. met een botje van 5 cm. in zijn 

bek. De conclusie van deze nacht : laag water is ook vangen, bot is er genoeg, en ondanks slecht weer 

goed gevangen: 30 botten, 4 scharren, 1 palinkie en een gulletje. We hebben in ieder geval weer 

genoten!!!! veel visplezier en jullie horen vaker van ons!! 

Hans # 275 en Tom # 278 

hallo leon hier eens een vangst bericht van ons .zaterdag 9 november zijn we om 1130 gaan vissen bij 

de dsm met een klein stukje afgaand tij en daarna tot bijna hoog +/- 17uur. wij leen#29 mijn ome 

cor(geen lid) en ik(peter #17). het weer zat ons erg mee we hebben aan het einde pas een buitje 

gahad we hebben lekker gevangen de vangst was  

 



4 gullen, leen 2 cor 1 en ik 1 zei de gek, cor had ook nog eens 5 botjes en leen 3 ik had geen bot maar 

wel drie mooie steenbolkjes er bij. dus naar dat ik had vernomen van marcel de dag er voor hebben 

wij het niet slecht gedaan helaas hadden wij geen krab . groetjes peter#17 en leen#29 

9 november met afgaand tij op de landtong geweest net na de kering. 2 wijtingen, 2gulletjes en wat 

botten.  

 
Heerlijk weer gehad en dat is toch ook wel lekker. 

Willem nr:32 

Ik ben zaterdag 9 november van 14.00 uur tot 20.00 uur wezen vissen op kop van de bergingshaven. 

Er stond een gigantische stroming, zeker vlak na laag. Het is trouwens een prima stek om al je 

voorradige lood naar toe te brengen. Ik ken geen plek waar je zo vaak vast zit. Maar goed, voor het 

vangen van de voor deze plek beloofde grote gullen heb je wat over, niet waar? Uiteindelijk slechts 

drie wijtingen gevangen waarvan er twee van redelijk formaat. De derde mocht weer zwemmen. 

Overigens kreeg ik de meeste aanbeten na hoog water.  

groeten John #261 

Hallo Eurovissers Zaterdag 9-11-02 van 12:30 tot 21:00 duurgebracht aan de Yangtzehaven bij een 

prima visweertje. Droog en een matig noordwesten windje in de rug. Door de drukte van de 

afmerende scheepvaart hebben we wel een paar keer moeten verkassen maar dit mocht de pret niet 

drukken. De vangst bestond uit 25 Steenbolken (waarvan een paar van prima formaat > 25 cm ) 8 

maatse Wijtingen en een Rode Poon . Al met al een prima visdag. v.g.  

Wout #154 Cees #191 

Ik ben vandaag zaterdag 9 november met Ronald naar de waterweg geweest net voor de kering en 

heb 1 gulletje gevangen en Ronald drie alles in het laatste half uur net voor hoog, Met de laatste 

worp had Ronald op allebei z'n hengels een gul maar we moesten gaan zelf heb ik er nog een grote 

aan gehad, {en dan bedoel ik echt groot} nog niet zo'n gebonk gevoeld dit jaar maar helaas net voor 

de kant lijnbreuk. Ga straks weer om een uur of vijf hopen wij er weer te staan. 

Arjan #8 

HALLO EUROVISSERS  

hoi, vandaag zaterdag 9 nov. in de yanghtze haven gevist,leuke vangst gehad,ging er wel met een 

zwaar hoofd naartoe,in verband met de kleine vis die daar gevangen word (werd?) heb in totaal 4 te 

kleine vissen gevangen,zwemmen weer vrolijk rond,en twaalf leuke wijtingen ( 25-35 cm) en een 



monsterwijting van 40 cm! ik had eerst natuurlijk het vermoeden een gulletje vast te hebben.hi. ik 

hoop dat de grotere vis daar wat aanwezig blijft,is toch wel een leuke stek! groeten en vangzuh!! 

nick # 280. 

Vrijdagmiddag 8 november samen met Sjaak #2, Marcel #12 en Rens #100 staan beschimmelen 

tussen de laatste kribben na de stormvloedkering in constante zeikregen. Was echt niet leuk vissen 

zo,  

 
qua vangsten hadden we allemaal alleen maar botten, we hebben het slechts een 3 uurtjes 

volgehouden en hopen op een betere kans later in het weekend! Tot dan , tightlines ! 

gr Leon #1 

Donderdag 7 november maar weer de stouteschoenen aangetrokken en richting het westen gereden 

ondanks dat de vooruitzichten niet best waren. Plek gezocht op de Landtong en de spullen uitgepakt. 

Sta ik te vissen zie ik ineens een smurf met een oranje warmtepak. Bleek Arjan nr 8 ook zijn geluk te 

willen beproeven. Nou het was ook een beproeving Hagel, regen storm alles heb ik gehad. Op het 

laatst begon het zo te onweren, dat ik maar eieren voor mijn geld gekozen heb met mijn nieuwe 

hengel van 5 meter. Gooit wel lekker overigens. De vangst viel zwaar tegen. 1 gul 32 cm vier botten 

en een tong (nou tong was een postzegel) is weer naar z'n moeder toe om later weer eens bij mij te 

bijten.Haha. Helaas heb ik tijdens die sessie ook mijn favoriete onderlijn verspeeld. Het was 

overigens best wel druk met vissers, maar heb daar nog niets van gelezen, Zijn waarschijnlijk stekken 

pezers. 

Nou gr John #99. 

Gisteren dinsdag 5 november,na een leuke dag in de yangtzehaven werden mijn visneef en ik 

geattendeerd op deze site zeer mooi en uitgebreid. zeker voor mensen die niet in de buurt wonen 

een mooie handleiding. We vissen al meer dan 25 jaar op die plek en vooral voor dat de haven er was 

toen visten we aan de overkant en vingen alles wat we maar wilden met respectabele afmetingen. 

groetjes ab en geert 

Een eerste visvangst bericht van martin lidnr 264 Vandaag di 5 nov wezen vissen in de waterweg 

rechts van dsm Begonnen om 1100uur hoogwater zou om 1445 zijn ,dus ook tot zolaat op de eerste 

aanbeet gewacht en nog verspeeld ook vastgelopen tussen de stenen Om 1600uur eindelijk toch nog 

een gulletje gevangen van een pondje of vier Om 1700 uur gestopt na geen stootje meer te hebben 

gehad. Gevist met wapperlijn en jojo Wie heeft er nog goede adviesen qua stek en onderlijn daar 

mijn wappers en jojos meestal in de klit zitten. Advies!!! melshout@zonnet.nl Vrijdag ga ik het nog 

maar eens proberen. 

gr Martin #264 

Hallo hier een vangstbericht: Gisteren, dinsdag 5 november, wezen vissen met Paul in de Waterweg 

bij Maassluis, en later in de Europahaven op de maasvlakte. Paul had nog nooit op zout water gevist, 



maar had snel in de gaten hoe dat ging. Na twee uur leerde ik net zoveel van hem als hij van mij. In 

de waterweg stroomde het verschrikkelijk, zo erg dat het eigenlijk niet te doen was. Veel troep aan 

de lijnen, en geen enkele beet. Het tij liep ook heel anders dan voorspeld. Dus verkassen naar de 

Europahaven... Daar vingen we heel veel wijting, alleen niet groter dan 15 cm. Ook nog een ander 

vreemd visje, een soort van zeeduiveltje. Later nog een scholletje, was ook te klein, maar had de 

haak geslikt (dus toch maar voor de pan). Helaas werd het toen te donker en te koud om door te 

gaan, en zijn we weer huiswaarts gereden. In de Europahaven stonden meerdere vissers te vissen. 

Ook kwam ik nog eurovisser no. 8 tegen. Een aardige kerel die mij probeerde over te halen lid te 

worden van de Eurovissers. Even gezellig gekletst, en ik heb hem beloofd mijn vangstbericht door te 

sturen, bij deze dus!  

Joost Zoeteman (Arnhem) 

Op de Waterweg gaan vissen samen met Raf. Toegekomen op dinsdag 5.11.2002 om 20.30 uur. 

Gevist tot 04..15 uur op de landtong voor de stormvloedkering, tussen de eerste en tweede 

strekdam. Gevist met zagers. Resultaat was magertjes. Ikzelf 3 kleine botten en een gulletje van 39 

cm.. Raf wist 9 botten, 1 paling van 1 kg. en een ondermaats gulletje te vangen. Lang blijven zitten in 

de hoop dat de beet er zou inkomen maar de vis kwam gewoon niet los. Er waren weinig vissers. Met 

opkomende water heb ik even de oversteek naar het Calandkanaal gemaakt om te kijken of de 

wijting er al zat. Ik heb daar ongeveer 20 minuten gevist met de hengel in de hand maar heb geen 

aanbeet gevoeld. Volgende keer beter. 

Groeten Marc en Raf. 

Zondag 3 november samen met Rob #50 wezen vissen op de Berghaven van Hoek v Holland. Rob liet 

gelijk zijn pieren aan me zien hoe je die lang goed kan houden . En ja hoor ze zagen er nog als nieuw 

uit ,heel mooi gedaan Rob. Je kan dit na lezen in het Loodsmannetje,hoe je het moet doen . Maar 

goed nu even over het vissen,er stond een wind in onze giechel te blazen dat was niet mooi meer. Je 

kon er nog net tegenin gooien,je lood waaide zo wat weer de berghaven in. Er dreef trouwens wel 

weer een kelerezooi door het water heen zeg,elke keer als je in haalde zat er 20 kilo compost aan je 

lijn . Daar wordt je ook achterlijk van. We hebben wel lekker gevist mag ik zeggen en lekker staan 

ouwe hoeren . Er stonden nog 2 vissers aan onze kant maar die hadden niks. Rob had verder ook 

niks,heeft ook nog geprobeert zijn pieren in de jenever te dopen maar dat leverde ook niks op. Ik zelf 

heb wel aan me pieren staan likken ,en dat leverde wel 2 gullen op.  



 
Dus die Arjan had toch gelijk , ze bewegen en kronkelen dan veel meer .hahahahaha  

gr Peet #1,3 

Maandagavond 4 november aan de Waterweg ter hoogte van DSM m'n kansen gaan beproeven. Om 

02.00 uur zou het hoog water zijn...... Om 22.00 uur met lekkere piertjes aan de slag en direct al 2 

(altijd grote) gullen verspeeld.....af en toe een buitje. Om 01.30 uur een 100 m verkast omdat ik 

continu vastzat.... Tegen hoog water aan een tong van 32 cm, mooie gul (52 cm) en nog een tong van 

38 cm.... Wat vechten die beesten zeg! Om 03.00 uur de laatse tong van 40 cm, ik dacht altijd dat het 

een zomervis is: wat is er aan de hand?? Spullen ingepakt op naar huis, bij het binnenhalen nog een 

steenbolkje....... Al met al een geslaagde sessie en een emmer vol vis, sorry, ik bedoel de diepvries!  

Groet HJ #274 

zondag 3 nov, 

m'n aas van gisteren wezen opvissen op de landtong. dit werdt dus geen vissen maar krabben 

voeren, jesus wat zitten er veel van die krengen.geen beet gehad en om me heen ook geen visje zien 

vangen.een echte avondstek dus.  

lex #74 

Zaterdag 2 november: Voor het eerst wezen vissen op de blokkerdam en kwam daar toevallig met eb 

aan en heb de eerste paar uur aan de binnenzijde tevergeefs gevist veel aanbeet en waarschijnlijk 

van krab want wat ik aan de haak kreeg was alleen maar krab soms zelfs 2 op 1 haak ook op zich een 

record volgens mij, ben daarna op een van de vlakke stenen gaan staan en gaan vissen naar de 

buitenzijde, het regende inmiddels behoorlijk en kreeg niet veel beet tot ik in gesprek kwam met een 

andere visser die op het strand stond links van mij en stelde dat hij nog nooit zo laag water pijl had 

gezien en volgens hem de vloed al had moeten inzetten,en mij een aantal scheermesschelpen 

aanboot, wat een verschil, ik had volgens mij met mijn aas nog niet de bodem bereikt zat er al een 

pracht van een zeebaars aan opvolgend op mijn andere hengel met zagers kreeg ik een paling en 

direct erachteraan nog een paling en terwijl de paling nog bungelde aan de ene hengel had ik alweer 

de tweede zeebaars aan de haak op de andere hengel, daarna viel het als een donderslag in heldere 

hemel geheel stil en heb om elf uur avonds mijn zaken ingepakt zonder verder nog iets gevangen te 

hebben, ik vraag mij af hoe dit kan bijt de zeebaars alleen vlak voor opkomend tij wie kan mij 

hierover meer vertellen? verder heb ik een adres gekregen waar ik scheermesschelpen kan kopen en 



zal zeker de volgende keer met een grote zak vol naar de blokkerdam terug keren.  

PS. zou graag een keer af willen spreken om met een paar geroutineerde vissers te gaan vissen, wie 

heeft er zin in en durft dit met zo'n amateur als ik aan (lid267) 

hallo allemaal vrijdag-avond 1 november in de waterweg wezen vissen met mijn maat 

Rene#187.Arriveerden om 19.30 aan de Nieuwe -waterweg en ondanks slechte weersvoorspellingen 

waren we niet de enigste.We konden nog een plekje vinden voor de waterkering tussen andere 

vissers in.We hebben gevist tot 04.00 en de vangsten waren redelijk.We hadden samen 5 leuke 

gulletjes een paar mooie wijtingen en een aantal steenbolken.Ondanks vele regen en harde wind 

hebben we lekker gevist 

groetjes Martin#193 

vrijdag avond 1 nov.  

ben vanavond met m'n zoon naar de yatzee haven geweest. toen ik aankwam stonder er een stuk of 

vijf te kanjeren daar,en een half uurtje later stond ik moederziel alleen.dit wordt dus niks dacht ik en 

ja hoor slechts vijf visjes in drie uur tijd. volgende keer beter  

lex. #74 

Hallo Eurovissers, Bij deze ontvangen jullie mijn vangstbericht van afgelopen vrijdag... - - - Op vrijdag 

1 november met lichte regen aangekomen op de landtong aan de nieuwe waterweg bij Paal 10, waar 

eerder mijn vader overdag redelijk goede vangsten had gezien bij andere (euro)vissers. Om 20.00uur 

begonnen met vissen, er was verder niemand te bekennen bij deze stek. Het was rond 24.00uur hoog 

en waren hoopvol voor en rond die tijd enkele gullen te verschalken. Het was inmiddels steeds 

harder gaan regenen en nog geen enkel stootje te zien op de hengels. Wel kwamen er steeds meer 

vissers aanlopen, dus dat gaf hoop voor later. Pas na behoorlijk verregend te zijn, waren er rond 

24.00uur korte rukjes waar te nemen op een van de 3 hengels die we hadden ingegooid. Mijn vader 

sloeg aan en haalde een klein gulletje boven water... Het binnendraaien verliep overigens ontzettend 

zwaar, het leek alsof we een bed van apehaar heen moesten draaien. Iemand ervaring mee op die 

stek? We dachten beiden 'nu gaat het los' maar niks daarvan, nog steeds stonden de hengels 

bewegingsloos en het was inmiddels aardig droog geworden. Mijn vader wees mij een drie kwartier 

later op een hengel die toch wel kleine tekenen van aanbeet vertoonde. Ik sloeg aan en voelde 

eigenlijk met de ervaring van het apegras in het achterhoofd de gul niet zo goed en probeerde 

binnen te draaien. Dit ging zeer moeizaam, ook al omdat een van de vissers links van ons niet echt 

goed kon ingooien en over onze lijnen heen wierp, maar samen met mijn vader haalde ik een 

behoorlijke gul boven water. Het was naar schatting een gul van rond de 60-70cm en een pond of 6. 

Wat me opviel, is dat de aanbeet helemaal niet wild was (de hengel werd niet bepaald uit de steun 

getrokken), maar als er zo'n mooie vis uit het zilte water komt, wat geeft dat dan? Het was pas over 

het hoge water heen, dat we deze dikke gul hebben gevangen. 

Groet, Jeffrey & Teun Epping 

Vrijdag 1 november op de landtong geweest samen met Hans nr:262. Het was bagger weer maar dat 

mocht de pret niet drukken. De vangst viel over de hele linie niet eens tegen.  



 
Wat botten 1 tong (39 cm) 1 baars (39 cm) en Hans ving nog een mooie gul (59 cm). Volgende week 

weer verder. 

Willem nr: 32 

Olla, Ik heb jullie vrijdagmiddag 1 november net gemist. Hoorde van een Hongaar dat jullie net een 

1/2 uurtje weg waren en niet echt veel hadden gevangen. Nou, een geruststelling, ik heb zelfs geen 

tikkie gezien. Wel heerlijk gestaan met mijn nieuwe pak(die uit Ruuds Page). Ik kan niet anders 

zeggen dat dat een wereldpak is. Misschien tot gauw.  

Groeten Theo P.s. Gevist van 16.00 uur tot 18.45 uur 

Vrijdagochtend 1 november samen met Leon #1, Marcel #12, Rens #100 ,Arjan #8 en ik zei de 

gek(Peet 1,3) wezen vissen op de Landtong voor de kering. We starten om half 10.Er zat weinig 

stroming in het water,maar Leon ging toch nog even zee baarsen. Maar dat leverde niks op,ik ving al 

gauw 2 botten. Gelijk retour weer de waterweg in ,want die zijn niet te vreten. Marcel haalde al 

gauw een gulletje naar boven en Rens ook. Maar die Arjan naast me haalde al gauw 3 gulletjes naar 

boven . En aangezien wij altijd in een soort competitie vissen,had ik dus weer een achterstand. Ik 

dacht ga eens afkijken hoe en wat voor aas hij gebruikt,er moest iets zijn waarom hij van me wint . En 

ja hoor hij masseert zijn pieren en zagers eerst voor die ze aan de haak doet,en wat die toen deed 

kon ik met geen pen beschrijven. Hij likte en kuste zijn pieren ,die beesten begonnen gelijk meer te 

bewegen . Ja daar kan ik niet tegen op .Ik heb veel te grote klauwen om te masseren ,en kussen, nee 

daar begin ik niet aan .hahahaa. Maar goed, ving later ook nog een gulletje . De stand tussen Arjan en 

mij was 3 .3 maar Arjan had meer meter vis dan ik .Dus die gozer heeft weer gewonnen van me. 

Arjan bedankt......... Rens die haalde nog een tongetje naar boven ,ik geloof wel dat die het naar zijn 

zin had om met de harde kern te vissen. Met Leon ging het vandaag niet best ,die stond alleen maar 

brand hout naar boven te halen ,zo veel zelfs dat je er een flinke boot van kon bouwen. Nee die had 

verder niks. Aan het einde van de vissessie gingen Leon, Mars en ik nog even verwerpen. Die 2 

hadden er nog een meningsverschil over,vanne.... ik gooi verder. Het is haast niet te zien hoe ver 

men nou gooit,wel gooide Leon nog over een boot heen. Maar goed er zijn natuurlijk weer de nodige 

loodjes afgevlogen ,en mijn oog van me hengel lag in drieen .Lache toch. We hebben gevist tot half 3 

.  

gr Peet uit Deluuuuuuft 



 

 

Donderdag 31 oktober samen met Raf en Tony gaan vissen op de Waterweg. Plaats ingenomen links 

van de strekdam op ongeveer 400 meter voor de stormvloedkering. Raf rechts van de strekdam en 

Tony tussen mij en Raf. Om 15.00 uur begonnen met vissen. Eerste aanbeet rond 16.30 uur. Lichte tik 

op de hengel en maatgulletje van 40 cm. was binnen. Met opkomende water meer aanbeet maar 

zeer licht. Kreeg de vis niet gevangen ondanks het feit dat ik met haak n° 1 viste. Tony had 

ondertussen 3 maatse gulletjes(2 x 40 cm en 1 x 35 cm). Even tot bij Raf gaan kijken. Vangt dit jaar 

steeds goed zijn gulletjes. Om 21.00 uur zat hij nog altijd zonder vis en was hij al zeven 

onderstelletjes kwijt. Hij kon er niet mee lachen en ik ben dan maar terug gaan vissen. Tussen 21.00 

en 21.30 uur kwam de vis los. Reusltaat 4 gullen (55 cm. - 50 cm. - 2 x 40 cm. ) Daarna viel de beet 

volledig weg. Om middernacht nog een gulletje van 40 cm. gevangen. en een eerste ondermaatse 

wijting. Tony ook nog een gulletje en Raf was er dan toch in gelukt een gulletje van net de maat te 

vangen. Vertrokken om 01.45 uur. Beet was toen volledig weg. Er zaten nog wel een aantal vissers 

toen wij vertrokken. Raf had vernomen van andere vissers dat de vis zeer slecht gebeten had. Ik en 

Tony(die door breuk van de slinger van zijn molen slechts met een hengel had gevist) hadden dus 

zeker geen klagen. Gevist met een afhouder en onderlijn van 40 cm. . Kreeg met jojo systeem geen 

beet. De beten op de waterweg zijn beduidend minder dan de laatste weken. Hopelijk is de wijting 

weldra in het Calandkanaal te vinden.  

gr Niels van Looy 

Na een lange pauze ben ik weer eens wezen vissen met Arjen. Omdat ik hoorde dat er behoorlijk gul 

werd gevangen, besloten we mijn nieuwe hengels maar eens uit te proberen. We zijn gaan staan 

naast het vispaleis aan de waterweg in HvH, op het grasveldje. We gooiden onze eerste lijn in om 

20:00 uur. Met opkomend water ving Arjen een steenbolk. Het werd erg druk onder water, maar 

geen vis. Wel heel veel krabben. Met hoog ving Arjen nog een leuke gul, en nog een steenbolk. Ik heb 

letterlijk geen stootje gezien. Wel heerlijk gestaan daar. Geen wind en maar een jojolijn verspeeld. 

Oh ja, Peet 1,3 gaf mij een tip. Twee pieren en een zager als versteviging. De krabben willen je 

bedanken Peet, ze vonden het heerlijk. Donderdag sta ik er weer, dus hopen op meer succes. 

Barry #36 

vandaag ( donderdag 31 okt) wezen vissen in het callandkanaal (op de landtong bij de kering),van 

08.00 tot 10.00 gezeten en 1 beetje gehad. toch maar even de weg over gestoken en in de waterweg 

geprobeerd,meteen de eerste worp een mooie gul van net geen 50 cm,daarna was het weer een half 

uurtje stil,nog een flauwe aanbeet gehad,en er kwam een DODE schar naar boven,aan een 

onderlijntje van iemand anders(afgebroken onderlijntje) hi,dan sta je wel ff te kijken..... maar goed,ik 

hoop dat snel de wijting mag arriveren,want dik is het nog niet,groeten en veel succes met het 

vissen! 

nick # 280. 

Woensdag 30 okt. S'avonds om 20.00 uur richting Maasvlakte op naar de Tongenstek tussen de 

Papbek en de Glooiing daar aangekomen zaten er al 4 vissers getver'' dus terug naar de Landtong aan 

de waterweg zijde terhoogte van de zendmast. Het miezelde een beetje maar er was weinig wind van 

betekenis. Na de hengels te hebben uitgestald viel er een bijna uit de steun door een enorme ruk en 

de eerste gul kwam op de kant.  



 
Het water kwam snel op en om 23.35 was de eerste Tong op de kant en een lap 44 cm.  

 
Gul na gul rukte aan de hengel met ook wat Bot en Bolkjes viel het reuze mee de vangst 23 gullen 

waarvan 18 boven de 40 cm ,  

 
7 Tongen waarvan er 4 weer zwemmen, 6 Botten en 4 Bolkjes deze zwemmen alle weer. Na een 

geweldige nacht lekker om 04.00 naar huis ff pitten want om 08.00 uur moest ik weer naar het werk. 



Om 02.00 uur kwam Charel nog ff kijken hij was aan het ..werk..Eurovisser nr: ? 

Groetjes Tom # 45 en Har # 110 

di 29-okt.twee nw hengels uitproberen op het strandje...niet dus strandje vol,geen plek. dan maar 

een stukje lopen met die zooi naar de andere kant van de zandbank.gevist van 20.30 tot 24.00 

resultaat: 7 zeebaars 2 van 45+,9 grote botten,1 tong 42 cm,en wat wijting. heb twee harpoon 

hengels gekocht 4,40mtr. jongens wat zijn die krengen strak,zien er wat kitsh met uit al die kleurtjes, 

maar molen-houder is verstelbaar zodat breette van de greep op de hengel op eigen voorkeur kan 

worden gezet.ideaal ! gooi een flink stuk verder nu,draai me gek met inhalen :-) wo 30-okt nw poging 

op hetzelfde plekje..twee en half uur gevist. gek geworden van de scholen-baarsjes.twee hengels niet 

bij te houden,volgens mij zat ik midden in de eerste klas te vissen, zo`n 16-17 baarsjes van +\- 25cm 

gevangen en nog meer gemist.kwart voor elf stootte ik tegen mn lamp en sneuvelde het kousje in het 

donker op beide hengels nog een baarsje,uiteraard alle baarsjes weer teruggestuurd naar de juf. 

weekend ns kijken of er nog grote zitten.best twee leuke avondjes. 

Goeie vangst allemaal, Jan # 253. 

Woensdag 30 oktober.Eindelijk na al dat werk weer eens de hengels uit de kast gepakt en richting 

het westen gereden. Na in Maassluis pieren gehaald te hebben ri Landtong gereden. Op de punt leek 

het wel zomer zoveel gasten al daar aan het vissen waren. Toen maar een plekkie naar binnen 

gezocht. een tweehonderd meter voor de kering was nog plaats, Toen ik aan hetoptuigen was kwam 

Arjan effe langs. Na leon er even tussen genomen te hebben, die dacht dat hij Arjan aan de telefoon 

had, gaan vissen omstreeks 17.00 uur. Begon goed een mijn schoonzoon (Die nooit vist) ving gelijk al 

een bot en vervolgens een maatse gul. Na met mijn nieuwe bij hengelsporthuis Maassluis gekochte 

Beast surf een superworp gedaan te hebben(gooit wel lekker zo'n 5 meter stok) ving ook ik mijn 

eerste maatse gul. Toen viel het een tijdje stil. Met opkomende tij ging het weer los. Ik kreeg echter 

wel les van die knaap zeg. Hij ving vervolgens 7 maatse gullen een tong en een mooie paling. Ik bleef 

met Let wel twee hengels steken op 4 stuks. Jan nr 19 kwam ook nog effe kletsen tijdens de sessie, 

Jan vogende keer een gewoon draagbare radio meenemen. Ieder geval een leuke avond gehad. 

Omstreeks 12.30 uur weer een uur en een kwartier tuffen, waarna ik na de vis in de vriezer gekwakt 

te hebben moe maar voldaan in slaap viel. O ja Leon ben je inmiddels uit ge-wit?  

gr John #99 

Woensdag 30okt,wezen vissen in de berghaven.Het was heeeeeeeerlijk weer ik begon 2 uur voor 

hoogwater, maar kreeg pas na hoogwater de eerste klap op me top,pakte een mooie gul van 

44cm(op de meshef schelp)later nog 3 wijtingkjes(mini)en een steenbolk en een zeebaars van 42cm , 

en 3uur na hoogwater binnen een kwartier nog 3 gulletjes net aan de maat toen was het over ben 

om 2 uur naar huis gegaan. Ik ga het morgen weer proberen in het zonnetje heeeeeeeerlijk. 

GroetjesRene#200 

Na een hele dinsdag jezelf voorstellen hoe groot die baars gaat worden, Woensdag 30 oktober vol 

goede moed naar de ppbek en zwiepen maar wij waren er wel maar de baars mooi niet mijn vangst 

bestond uit: 1 krab mooi van formaat maar hij telde niet, 2 mooie kokkels en zeker 5 mosselen de 

vangst van Leon heb ik niet precies bijgehouden maar deed zeker niet onder van die van mij, en dit 

alles met kunstaas EEN SUPER OCHTEND> 

Arjan #8 

hoi leon en de rest van de eurovisser's.  

Vandaag woensdag 30 okt eindelijk de kans gehad op te gaan vissen. Vanmorgen vroeg even naar 

ahoy gegaan om wat pieren te halen waren mooie dikke zeg,en zo naar het calandkanaal gegaan. 

ongeveer 10:00 uur heb ik mijn hengels uit gegooit en een bak koffie gepakt en lekker in het zonnetje 



gezeten en wachten op het eerste beet. heb daar tot 15:00 gezeten 1 steenbolk en 1 plate gevangen. 

Daarna naar de nieuwe waterweg geweest tegenover stenaline en heb daar tot zo 18:00 gevist een 

paar keer leuk beet gehad maar verder niks de buurman naast me had 3 mooie maatse gullen. De 

reden dat ik gestopt ben is dat mijn accu van de auto leeg was omdat de radio heel de dag aanstond 

stom van me ,gelukkig waren er nog mensen aan het vissen die gelukkig een starkabel hadden en zo 

weer stroom kreeg om toch nog weg te komen. kwam nog john nummer 99 tegen die was daar voor 

de kering aan het vissen even met hem gepraat en kreeg steeds mooie beet maar noppers geen vis te 

zien,hij was samen met een jongen die voor het eerst viste, was een leuke gezellige dag met mooi 

weer en weinig vis volgende keer beter zeg ik maar weer.  

gr jan #19 

Dinsdag 29 oktober van 1530 tot 2015 gevist in het Calandkanaal. 20 00 hoog wind matig uit de zo 

hoek. Pas tegen hoog wat gevangen: 1 gul, 1 tong(31) , 1 wijting, 2 steenbolkjes en maxipaling wel 5 

cm dik .  

Leo(3) 

Dinsdag 29 oktober vroeg in de middag vers aas op gaan halen bij Hengelsport de Heul, om is lekker 

te gaan genieten van mijn weekie vrij !Gisterochtend al een poging gedaan op de Papegaaiebek om 

een dikke oktoberbaars te vangen, echter daar was qua wind niet te vissen! Morgenochtend nieuwe 

poging samen met Arjan #8 en Marcel #12. Affijn vandaag dus , om 15.00 uur op de blokkendam, en 

dit is zeker geen stek die ik adviseer, want het is er ronduit zeer gevaarlijk.Je moet echt weten met 

welke wind je er kan staan, en dan nog slaan de golven van de Stena Line je er haast vanaf. Ook de 

goeie platte stukken van de blokken moet je weten te liggen, zeker als het donker is , is dat zeer 

lastig.Gevist met een jojo en de dubbele dwarrel en zolang het water afging was het niks , niet eens 

beet. Maar tegen een uur of 18.00 met het omdraaien van de stroming ging het los, resultaat 6 

baarzen en een mooie gul.Met het intreden van het duister en het steeds hoger wordende water 

vond ik het wel mooi geweest voor vandaag, morgenvroeg weer verder ! 

gr Leon #1 

Maandag middag 28 okt, paar uurtjes aas op wezen vissen van vrijdag. Heb nu een methode 

gevonden om de pieren het toch wel een paar dagen naar de zin te maken. Zal hier een apart 

verhaaltje over sturen voor het "Loodsmannetje".Naar een voor mij een nieuwe stek gegaan vóór de 

Maeslandtkering aan de Noordkant. Daar stond ik nog een beetje uit de toch wel harde wind. Eén gul 

gevangen en een (altijd) grote verspeeld tussen die stenen daar. 

 
Kon er niet niet bij komen. Levensgevaarlijk. Dus bij laag water nooit meer vissen daar. En neem 



extra lood mee!! 

Groeten Rob#50 

Hoi, Leon Ik ben vanavond, maandag 28 okt, wezen vissen op de landtong in de waterweg +/- 150 

meter voor keering van 20:15 tot 22:45 vangst 2 Gulletjes. 

 
Gevangen met pieren (snot pieren deze had ik ingevroren en ontdooid in de hetelucht oven 10 min. 

70 graden)Oh ja en stroomde helemaal niet. 

Groetjes Armel E.V. 230 

maandag 28 okt.  

Eindelijk dan weer eens een berichtje van lex.Ik had nog een handje gezouten zagers van een maand 

of drie geleden die maar zielig in de kelder lagen,ben dus een paar uurtjes op de landtong geweest, 

eeeeeeen met succes.Had in drie uur tijd vijf mooie gullen en wat bolk.heb alleen in het pikkedonker 

gestaan omdat het steentje van mijn lamp gescheurd was en geen reserve bij me had.maar ja 

ondanks het kekloot zonder licht toch leuk gevangen.de vis zat erg ver weg deze keer,dus steeds een 

lamme tak van het draaien,maar rust morgen op mijn werk wel weer uit.ga van de week zeker nog 

een keer maar dan met vers aas, wie weet gaat het dan nog beter.Dit was dan weer de eerste keer 

op de gul dit jaar en hoop dat er nog vele zullen volgen.Toch wel weer leuk dat gullen, na al die 

hardervangsten van afgelopen zomer.(( heb er verleden week trouwens nog zat gezien))  

LEX. 

Maandagavond 28 oktober,nog even mijn aas wezen op vissen van een afgelopen vrijdag nacht.Ging 

eerst even kijken bij de Berghaven in Hoek van Holland,daar stonden 3 Belgen te vissen .Ze hadden 

nog niks.Ben toen naar de DSM gegaan,daar vlug mijn hengels in gegooid.Stond te popelen om te 

vissen,het duurde niet lang of de eerste gul lag al weer op de kant.Rond de 52 cm was die ,ik dacht 

dat gaat lekker hier.Na een tijdje weer flink gebonk op mijn k2,nam een duik op mijn hengel ,en sloeg 

volgens mij zijn hele boven lip eruit.Ja dat was een beetje te fanatiek,maar ja wat wil je, je zit vol 

adrenaline.Maar goed om een lang verhaal kort te maken,na een half uur nog een gul gevangen van 

ook rond de 50 cm.heb er ook nog 1 verspeelt ,zat vast daar.Klote zooi ......Ben ook weer zo wat door 

me lood en onderlijnen heen, daar wordt je ook achterlijk van .Nee en lekkere vis plek is het niet daar 

zo ,maar ja je moet toch wat he.Ben om 9 uur weer naar huis gegaan ,had geen aas meer .  

gr PEET UIT DELUUUUUFT 

Heel veel wind dat was zeker, toch wilde Piet, Leo en ik wat gaan vissen, dus zijn we zaterdag 26 

oktober, uitgeweken naar de Europoort, dan kun je een plekje zoeken uit de wind.Om 15:00 



afgesproken met de andere vissers om vervolgens naar onze stek te gaan, we hadden opkomend 

water, dus dat is meestal goed vissen.Na 18:00 zou het water op z'n hoogst zijn.Na wat klimmen en 

klauteren konden we onze spullen uit pakken en jawel bijna geen wind, de wind die er stond was in 

de rug dus een pluim voor Team-maat Piet.Na een eerste worp pakte Leo meteen een mooie Paling 

die aan een lijn zat van een andere visser die heer ook was geweest, even onthaken en meteen weer 

verder laten zwemmen.de stek was goed want al snel wisten we aardig wat visjes te verzamelen, 

bijna alles aan de maat, met als topper een Gul van 53 cm.We vingen: Paling, Steenbolk, Wijting, Gul 

en Zeebaars. De hele avond was eigenlijk goed maar met afgaand werd het wat minder met de 

vangsten.We visten met Mesheften en Pieren, lange dwarrellijnen met grote haken en afhouders.We 

vingen de hele avond goed ons visje, om 23:00 zijn we gestopt om weer naar huis te gaan.Een leuke 

visavond met leuk gezelschap en droog weer. 

Gr Raffie Team Zeevisland www.zeevisland.com 

Hallo Eurovissers Met excuses voor de late verzending van dit vangstbericht. Ik heb een weekje op de 

camping in Rockanje gezeten en daar heb ik geen computer tot mijn beschikking.Ik heb de afgelopen 

week (van 20-10 tot 26-10) verschillende keren op de Haringvlietsluizen gevist.De resultaten waren 

helaas slecht. Zondag 20-10-02 kon ik nog een Fint van 47 centimeter vangen op een verenlijntje. 

Verder niets meer.Wel werden er nog wat zeeforellen van rond de 45 centimeter gehaakt.De overige 

dagen was het helemaal niets meer. Er was geen zeebliek meer, waardoor de roofvissen ook 

vertrokken waren. En in de tweede helft van de week werd er ook volop gespuid door bijna alle 

schuiven , zodat het water bijna zoet was, hetgeen ook niet echt bevorderlijk was.Dus ik denk dat het 

voor wat de sluizen betreft voor dit seizoen afgelopen is. Ik ga de volgende vissessies maar op de 

maasvlakte houden.  

v.g. Wout #154 

zaterdag 26-okt van 8 tot 12 uur `s avonds op het strandje aas van donderdag opgemaakt. resultaat 1 

gul,1 zeebaarsje,12 wijtingen,1 bot en een zooitje bolk.hele avond veel beet maar hoofdzakelijk klein 

spul. meegenomen:1 gul 6 wijtingen en een bot.is me dit seizoen nog niet gelukt om tong te 

vangen,zie ik bij de vangstberichten een lap van een tong. 

gratz aan de vanger.groeten Jan # 253 

hallo allemaal Afgelopen vrijdag-avond 25 okt, ben ik Martin#193 met mijn maat Rene#187 gaan 

vissen in de waterweg.Ondanks het slechte weer en zeer harde wind hebben we lekker staan vissen 

op ongeveer 100 meter voor de waterkering.Om ongeveer 18.00 kwamen we aan op het moment 

van hoog water.Vrijwel direkt na de eerste inworp lukte het Martin een mooie maatse gul te 

verschalken en ook niet lang daarna kwam het eerste gulletje bij Rene op de kant.We hebben tot ong 

01.00 staan vissen maar toen veranderde de weersomstandigheden zo snel dat langer doorvissen 

niet verantwoord was. Het resultaat was 6 maatse gullen,1 fraaie tong,1 wijting,1 paling zelfs die nog 

en 6 steenbolken.Al met al ondanks het gure weer toch lekker staan vissen 

NIEUW RECORD !!!! 

Vrijdag 25-10-02  

De weersvoorspellingen waren niet je van het, maar wij zijn echte bikkels dus er zou gevist 

worden.We vertrokken om 19.15 vanuit Schiedam naar de stenen glooiing.Van de partij deze sessie 

waren, Leon nr 1, Sjaak nr 2 , Marcel nr 12, Peet nr 1,3 , Peter nr 17 en Leen nr 29.Om 20.00 uur 

lagen de eerste hengels in het water en de eerste aanbeten volgden al snel. Er werd redelijk 

gevangen,veel botten, zeebaars, gul paling en tong.Halverwege de avond kreeg Peet 1,3 een zaaier 

op zijn hengel, het koste heel wat moeite om deze vis aan de kant te krijgen.Onze bekken vielen 

open toen hij uiteindelijk de vis uit het water trok, het bleek een tong maar wat voor een, de 

spanning steeg, er moest gemeten worden. 



 
En ja hoor 47,5 cm een nieuw Eurovissers record. Peet zijn seizoen kan niet meer stuk.Om een uur of 

twaalf begon het flink te bliksemen en de wind werd stormachtig, het was niet verantwoord om nog 

langer te blijven staan.De Totale vangsten bedroegen: Sjaak 2 botten, Leon 1 zeebaars 1 paling en 3 

botten, Peet 6 botten en 1 tong, Peter 4 botten 1 zeebaars en 1 gul, Marcel 1 gul en Leen moest 

helaas zonder vis huiswaarts.Uit respect voor onze nieuwe recordhouder mocht Peet 1,3 op de 

terugreis voorop rijden en wij er op gepaste afstand achter.Peet van harte knul.Wat een avond.  

groetjes Marcel nr. 12 

Afgelopen donderdagmiddag 24 Oktober lekker van het zonnetje zitten genieten aan de Waterweg.Ik 

zat gesteld om half 2 HW was om +/- 4 uur, op de eerste worp al een gul gevangen, vangsten bleven 

tot HW een beetje uit.Maar resultaat van deze middag 3 maatse gullen, 3 retoer (onder de maat) en 

hellaas 2 verspeeld tijdens binnen draaien. 

Groet Rob, one of the 4'bees 

Hallo Eurovissers, 

Op donderdag 24 oktober ben ik om 22.00 uur gestart aan de Nieuwe Waterweg. De vangsten waren 

zo goed dat ik uiteindelijk 30 uur lang achtereen heb gevist.Met tent en plu heb ik het barre weer van 

vrijdagavond doorstaan. Ze zeggen wel eens de aanhouder wint. Totale opbrengst: 22 gullen, 1 bot 

en 1 wijting. Bij elkaar meer dan 20 kg aan vis. Het was een heavy vismarathon. Maar na pas 4 maal 

in dit nieuwe gebied te hebben gevist en inmiddels tonnen lood verspeeld, ben ik zeer tevreden over 

de europoort. 

Groetjes van Johan uit Apeldoorn 

Donderdag, 24 oktober vanaf 15.00 uur tot 21.00 uur gevist op de landtong tegenover de Stena Line. 

Het weer was prima en met de wind in de rug (zuid-westen) leek me dit de perfecte locatie om met 

verre worpen de nodige vis te verschalken. De vangst viel echter tegen. Na vrij snel een maatse gul te 



hebben gevangen bleef het op een paar kleine aanbeten na stil. Na 19.00 uur heb ik nog een 

steenbolkje en een zeester gevangen. Door het gebruik van loodlifters heb ik gelukkig het verlies van 

materiaal kunnen beperken tot twee onderlijnen met lood. Toen het rond 21.00 uur begon te 

miezeren ben ik huiswaarts gegaan.Volgende keer hopelijk meer succes. 

John # 261 

dond 24 okt wezen vissen in de waterweg opkomend water tot ong 3 uur over hoog water bij paal 0 

vangst van edwin en mij was 4 gullen 1 gr wijting 1 gr steenbolk 1 zr gr tong 44 cm en div vissen 

verspeeld vlak onder de kant wegens vast lopen  

groeten rob.s en edwin 

Heden middag donderdag 24-10-02 gevist aan het einde van de landtong. Weinig of geen beet, maar 

bij het schemeren toch nog een tong en een steenblok gevangen.Probleem was hier ook weer het 

vastlopen en na het verspelen van 8 ondelijnen vond ik het om 19.30 welletjes en naar braboland 

gereden waar mijn vrouw het eten al klaar had staan. Als er vissers zijn die mij plaatsen aan de 

waterweg kunnen wijzen waar je minder snel vast komt te zitten dan zie ik deze nuttigen info wel 

mijn kant opkomen.  

Hartelijke groeten Ad nr. 9 

Tegen beter weten in, gezien de huidige vangstberichten, toch vandaag (donderdag 24 oktober) gaan 

vissen. Gekozen voor de plek nog voor de stormvloedkering aan de Rozenburgse kant gezien de 

windrichting. Zat heerlijk in de luwte. Ben begonnen ca 11:00 uur tegen laag water aan. Gezeten tot 

14.30 uur toen was ik het lijnen inleveren beu. Ver werpen betekende lijn kwijt, dichtbij werpen geen 

vis. Resultaat 3 botten.  

 
Alles om mij heen had geen vis. Toen verkast naat het Callandkanaal met de wind op mijn kop. Geen 

lijnen kwijt daar, maar helemaal geen vis. Gezeten tot ca 17:00 uur toen had ik er genoeg van. Hoop 

met de overgebleven pieren van de week nog iets te beleven.  

Groeten Rob#50 

Na de berichten van maandagavond van een kennis ben ik vandaag woensdagmiddag 23 oktober, 

wat vroeger gestopt met werken om ook wat super baarzen te gaan vangen men vertelde mij dat ik 

op depapagaaien bek moest zijn en dan gewoon met kunstaas gaan wandelen en gooien maar.Daar 



aangekomen raar maar waar strand kwijt en als ik door reed naar het eind nog voorbij de plaats van 

meeting 4 dus waar die haai gevangen werd, daar sloegen de golven over de weg echt nog nooit 

gezien. Dus van vissen is niets terecht gekomen en ben daarna nog even bij de uitlaat wezen kijken 

en daar was dus ook geen strand meer te zien en van de blokkendam ervoor alleen de bovenst 

stukjes mooi om te zien maar jammer van de tijd morgenochtend maar even gaan kijken want ik blijf 

hoop houden op zo'n super vis.  

gr Arjan #8 

Hierbij nog even ons vangstberichtje van afgelopen maandagavond (21 oktober) Ik ben samen met 

Iwan naar de Waterweg gegaan waar we om 19.00 uur helemaal geinstalleerd stonden en vrijwel 

meteen was het alle hens aan dek. De toppen bogen gelijk flink door en de eerste gulletjes volgden al 

snel, ik had eerst een kleintje en vlak daarna een mooie maatse gul, Iwan had 2 kleintjes en ook een 

flinke voor de pan. Ik ving daarna nog 2 gulletjes die ik ondanks dat ze net aan de maat waren maar 

weer heb laten zwemmen zodat ze wellicht nog wat groter kunnen worden. Iwan ving tot slot nog 

een mooie zeebaars en dat was het dan wel, het duurde ongeveer zo'n 3 uurtjes en daarna was het 

over en hadden we veel tijd om lekker te ouwehoeren. Binnenkort toch maar eens naar de overkant, 

wellicht is het daar iets beter. 

Groeten van Peter en Iwan 

Maandagavond 21 oktober, na de late dienst, aanhanger vol met allerlei rommel, warm pak aan en 

rijden maar. Aangekomen bij de waterweg, alles opgezet en vissen maar. Veel wind de eerste nacht 

en weinig gevangen, een gulletje en twee postzegels om hem naar huis te kunnen verzenden. 

Volgende ochtend dan toch maar verkassen. Rond 1 uur de spullen in de aanhanger gekiept en eerst 

maar naar Rozenburg om de plaatselijke snackbar een bezoek te brengen. Vandaar uit weer naar de 

waterweg, dit keer vlak voor de kering gaan zitten. Water was afgaand en een stroom dat er stond, 

niet te geloven. Veel vast, dus pauze nemen en op het gasstelletje soep en koffie gemaakt. Rond 6 

uur zijn we een kleine 50 meter opgeschoven en toen ging het los. Nog twee gulletjes gevangen, 

twee tongen, een grote schar. Bijvangst waren enkele handen vol steenbolken en een partijtje 

wijting. De wind werd steeds heviger en de regen was ook aardig van de partij. Toen het rond 3 uur 

's-nachts weer vreselijk hard ging stromen en we midden in de regen en wind wederom met drie 

hengels 1 vis naar boven haalde besloten we vroegtijdig een eind aan de marathon te maken. Laatste 

hengel binnengehaald, voorzien van een wijting en de spullen ingepakt. Al met al 30 uur visplezier 

gehad al viel de gul wat tegen ....... volgende keer beter ....... 

grtz eelco #222 en remco #247 

"Doorgezonden door: www.zeevisland.com "  

Hoi Raffie, Helaas kon ik destijds wegens omstandigheden niet op de zeevislanddag zijn. Ondertussen 

heb ik natuurlijk niet stilgezeten. Zo ben ik al een aantal keer wezen oefenen op en rondom de 

Maasvlakte. Zo was ik gisteren zondag 20 oktober,eerst eens twee plekken aan het uitproberen op 

de Papegaaienbek. Het enige wat daar trek had in mijn pieren waren wat krabben. Bovendien heb ik 

3 tuigjes verspeeld. Vervolgens ben ik tegen het eind van de dag iets verderop in de Shanghaihaven 

gaan zitten. Nog een keertje 100 meter verkassen en was het raak. Rond een uurtje of half zes was 

het achter elkaar beet. Twee behoorlijk uit de kluiten gewassen gullen en een boel klein grut 

(steenbolken en 3 kleine gulletjes). Als klapper een zeer bovenmaatse schol. Ik zat op een goede plek, 

want verderop had men helemaal niets. Het was bovendien nog twee keer dat ik een behoorlijke vis 

aan de lijn had maar die kennelijk zo slim was om er halverwege het inhalen met mijn haak vandoor 

te gaan. Ik heb me ter plaatse laten vertellen dat dat wel eens schol kan zijn omdat die behoorlijke 

kracht kunnen uitoefenen op hun kaken en ze de dwarslijn van de onderlijn doorbijten. Klopt dat?  

Groetjes, Bas uit Capelle aan den IJssel 



Hoi Leon, hier weer een berichtje van de 4 B's 

Zondag 20 okt, gevist bij de DSM van 14.00 tot 18.00uur met om 16.00 hoog water. Lekker weertje 

en verschrikkelijk druk met vissers daar langs de kant. Vangsten??? Jawel niet al te veel maar vooruit: 

4 gulletjes van tussen de 40 en de 50cm, 1 botje en er uiteraard nog een paar verspeeld, maar dat 

weet je daar vantevoren.  

Groeten Ronald, Rob en Richard 

Na waarschijnlijk de wekker een aantal keer een beuk gegeven te hebben, kwam ik zondag 20 

oktober niet om 04.00 uur , maar om 07.00 uur uit bed op het laatste aas van vrijdag te gaan 

opmaken, dwz ik had beter eerst kunnen kijken hoe dat er uitzag. Op de plek waar ik wilde gaan 

staan op de maasvlakte was het te ruw, zodoende besloten eens in de binnenzee van de blokkendam 

te gaan vissen, maar dan ter hoogte van het vliegveldje. Het was afgaand water en ik begon te vissen 

met rotte pieren en en zagers, er was werkelijk haast niet mee te vissen. Wel had ik nog een paar 

witjes springlevend bij me. Heerlijke stek, strandje helemaal uit de wind, 400 meter van de blokken 

af, perfect visweertje , zonnetje op het dak! Vangsten en beet ronduit slecht, 2 minibaarsjes op de 

witjes, maar wel een lel van een breedkop op de enkele dwarrel , een cm of 60 en echt moddervet. 

Rond 11.30 huiswaarts gegaan. Volgende week nieuwe kansen !!! 

gr Leon #1 

"dit bericht is doorgezonden door: www.zeevisland.com"  

Zaterdagavond 19 oktober 2002 hadden we afgesproken op de landtong van Rozenburg. Chris, Leo, 

Raffie, Joel en Linda. Over het weer niets te klagen. Op een enkel buitje na droog en een steeds 

zwakker wordende zuid-wester in de rug. Tot het donker was er tijd om bij te praten. Arie kwam nog 

even buurten en later was ook Piet van de partij. Naar het lage water toe regelmatig een visje. Ik ving 

in een tijdsbestek van zo'n 2 uur een 5-tal gulletjes. Ook Raffie ving zijn eerste gul van het seizoen. 

Leo had vandaag een bottenstek uitgekozen. Rond het lage water gingen Raffie, Linda en Joel weer 

huiswaarts. Leo en ik bleven nog even staan in de hoop dat het kenteren van het tij nog vis zou 

opleveren. Alleen Leo ving nog een bot en een gulletje. Rond 01.30 uur gestopt.  

Chris 

Team Zeevisland 

Zaterdag 19 oktober  

Samen met Wanda nr25 en Peter nr17 om 22.00 richting Maassluis vertrokken. We wilden dit keer 

het eens op het havenhoofd aldaar proberen, daar aangekomen was het er aardig druk dus besloten 

wij een stukje door te rijden naar de DSM. Het weer viel reuze mee, weinig wind. Na het ingooien 

ving ik vrijwel direkt de eerste gul, dit beloofde wat. Na wat tegenslag met lijnbreuken,ik lag 

waarschijnlijk over een richel met veel mossels want mijn voorslag was iedere keer doorgesneden, 

ben ik van ellende maar wat dichterbij gaan vissen en pakte vrijwel direkt de volgende gul dit keer 

een wat grotere die lekker op de hengel bonkte, voor de kant liep het lood vast en na wat lijn te 

hebben gegeven nam de gul het lood weer mee en kon ik hem aan de kant krijgen.  



 
Bij Peter en Wanda bleven helaas de aanbeten uit, voor hun was vandaag het visseizoen weer 

begonnen en alle begin is moeilijk. (niet gelijk slaan). Bij mij was er ook verdere aktie te bespeuren en 

om 3 uur (hoog water) werd de stroming te erg en besloten we maar weer eens huiswaarts te 

keren.(Dit keer had ik de terugweg in 1 keer goed). Ik wilde Huub nog even bedanken voor zijn goede 

tip (die hij besloot te geven na het lezen van onze voorgaande vangstberichten), na 2 keer vissen 2 

keer vis gevangen weliswaar nog geen aantallen maar het zit er aan te komen, ik geloof dat ik denk 

dat ik een crack ga worden maar ik weet het nautuurlijk niet zeker. Volgend weekend weer een 

nieuwe poging. voor de mede Eurovissers die het vandaag (Zondag) nog gaan proberen, succes.  

Marcel nr.12 

Za 19 october. 

Ben wezen vissen op de landtong bij een grote rood met witte paal in het water (kon ik auto 

tenminste kwijt) samen met Mark #250 , alhoewel, ik viste en hij lag te maffen in de auto. Heb er van 

10.00 tot 1300 gestaan (moest vroeg weer in Nijmegen staan) en alleen platvisje van 10 cm gevangen 

(zag geeneens aanbeet). Wel m'n persoonlijk inwerp record verbeterd, me onderlijn bleef maar 

verder gaan, zag er erg indrukwekkend uit, helaas zat me normale lijn er niet meer aan omdat er het 

een en ander niet helemaal goed liep dus een grote *ploing* maakte een eind aan de verbinding 

lijn/lood.  

Maja, toch relaxed ochtendje gehad, zit wel stevig te wachten op die eerste gul ;p. gr Bjorn #179 

Collegae vissers, ik ben vrijdag avond 18 oktober met een oude vismaat na eerst wat aas bij De Heul 

gehaald te hebben naar het strandje bij stenen glooiing gereden. Het werd een avondje buien, wind 

en wat vis echter niet teveel. Het resultaat bleef steken op drie bolkjes en een leuk zeebaarsje. Wat 

kunnen die kleine steenbolken toch nog voor een beet zorgen. De visjes waren max 15cm en ondanks 

de wind zag je duidelijk beet.Met het naar huis gaan nog een paar andere vissers gesproken welke 

eigenlijk het zelfde resultaat hadden, echter een baars meer. Misschien zondag nog ff wat aas 

opvissen op de landtong.  

Gr Jos # 121 

Vrijdag 18 okt opgeschrikt door de telefoon rond 12.45 uur, Ruud #158 stond al 5x op de 

nummermelder, STRESS, vet verslapen dus!! Omdat het donderdagavond al van dat choleraweer 



was, maar niet gaan vissen, en zodoende dus afgesproken vrijdagmiddag te gaan. Als de brandweer 

zo snel mijn zooitje bij elkaar geraapt en naar Maassluis gescheurd, dat allemaal al met vette 

hoosbuien onderweg. Naast het westerhavenhoofd de auto geparkeerd en een half verzopen Ruud 

had daar inmiddels al 2 hengels inliggen. Nou laat ik er maar 1 doen dacht ik, zeker toen ik de kanis 

opendeed, en zag wat een pokkebende dat was, laatste keer er alles er blijkbaar los in 

gesodemieterd. Ook Rens #100 kwam aan en er gezellig bij. Tussen zware hagelbuien door vingen 

Ruud en Rens beiden een torretje, Rens ook nog een mooie bot. Verders bleef het stil, je moet daar 

echt het afgaande water hebben tot 2 uurtjes voor laag.  

 
Het leuke van deze stek is dat je "live" te zien bent via de webcam en zo kon Simone me op haar 

werk een beetje in de gaten houden. We zijn vanwege het slechte weer snel afgetaaid en 's avonds 

om 21.00 uur werd ik opgehaald door Marcel #12 en Peet #1,3 voor een sessie op de landtong. 

Mensen hou in de gaten dat dit weekend 1 kant van de beneluxtunnel afgesloten is, dat wordt dus 

vet omrijden op de terugweg ! We zijn na de stormvloedkering tussen de kribben gaan staan met nog 

helemaal laag water (02.00 uur hoog), en ik ving redelijk snel het eerste gulletje. Meteen daarna 

kwam bij Marcel de eerste en toen we lekker stonden te ouwehoeren met zijn 3en, ging het inneens 

helemaal los op beide hengels van Peet , wat resulteerde in een doublet gul en een bot!  



 
Bij Marcel kwam daarna nog een mooie gul, en bij mij een bot van 37 cm. Peet sloot de sessie af met 

een botje en een tong! Wild was het niet en ook vanavond kloteweer, maar het was wel weer flink 

gezellig, me de pleuris gelachen. Rond 01.00 uur gekapt.  

gr Leon 

Woensdag 16-10  

Maasvlakte De GLooiing van 1845 tot 2300 

Papegaaienbek 2315 tot 0030  

Hoog om 0100 ZW 4-6 .  

Het begon goed met een baars van 43 cm, even daarna een van 40 cm. Hierna 11 platten schol, bot 

en griet en op twee na mooie maatse vissen. Ter afsluiting een baars van 39 cm. Nadat het op de 

glooiing te ruig werd ivm zeer hoge golven ben ik naar de PP bek uitgeweken. Hier heb ik geen 

stootje gezien! Gevist met pieren aan zijlijnen van 60 cm met haak 2.0 en een met haak 4. Gek 

genoeg heb ik de baarzen aan de kleine haakjes(4) gevangen.  

Mvg Leo. 

Dinsdag 15 okt. was de planning geweest om met Theo & 48 en zijn collega,s te gaan wrak vissen met 

de Stella Bel maar helaas waren er te weinig deelnemers,dus geen doorgang,omdat ik toch vrij was 

ben ik toch gaan vissen, messchelpen thuis uit de diepvries en pieren gehaald in Oostvoorne en op 

naar de Papegaaienbek aldaar op het strandje gezeten van 09.30 uur tot 1 uur na hoogwater, 1krab 

boven gehaald en verder geen beet gezien op de top,daarna verkast naar de Yangtzehaven daar heb 

ik gezeten tot 16.00 uur,in het laatste half uur een paar aan beten en als resul-t 1 krab en verder niks 

gevangen.Ik heb nog gesproken met Rens&100 en andere vissers die daar zaten en ook daar was de 



vangst nihil tot niks.Ik zat waarschijnlijk op het verkeerde moment en tijdstip  

gr ben &129 

hallo, ben dinsdag 15 okt, van 09:00 tot 17:00 voor de eerste maal gaan vissen in Europoort. Onze 

keuze (buurman en ik) viel op de pier HvH, maar na een uurtje kunstaas-verspelen was ik het beu. Ik 

zag trouwens geen enkele andere visser iets bovenhalen. Dan maar eens proberen op het 

naastgelegen strand, en ja hoor... 7 zeebaarzen. (54 cm, 48 cm, ...) Geen enkele ondermaatse! Toffe 

dag gehad ondanks de verre trip (Antwerpen - Rotterdam) Voor herhaling vatbaar!  

gr Guy 

Ik ben op dinsdag 15 oktober even gaan vissen op de pier van HvH. Portie pieren gekocht bij Albtros 

in HvH en naar de pier vertrokken. Jammer dat het altijd zo'n stuk lopen is voordat je op de visplek 

bent. Ik heb gevist net na de pijp, en ben begonnen om 10.30 uur. Om 11.30 uur zou het hoog water 

zijn. De eerste hengel ingegooid met een jojo en pieren en daarna de tweede hengel optuigen. Deze 

opgetuigt met een onderlijn met 3 dwarrellijnen zoals Arthur had omschreven voor meeting # 5. 

Toen ik deze hengel had ingegooid, begon hij al te klapperen voordat ik hem in de steun kon zetten. 

Na ophalen bleek dit een bolkje te zijn. Deze beesten geven toch een grotere aanbeet dan dat ze in 

werkelijkheid aan lengte hebben. Op de jojo ving ik een gulletje van 39 cm. Na een uur heb ik de 

dwarrellijn eraf gehaald, omdat daaraan alleen maar bolken werd gevangen. Ik heb daarna nog een 

uur met 2 jojo's gestaan, maar kreeg geen tikkie meer. Om 12.30 uur had ik het wel weer gezien en 

heb alles weer ingepakt. Voor en na de sessie ben ik nog even in de bergingshaven gaan kijken, en 

daar stond Rene de Brabander Eurovisser #200 te vissen. Hij toen een gulletje, een bot en wat 

steenbolk gevangen. 

Groeten Theo#48 (Swedish Chef) 

maandag 14 oktober s avonds toch nog even naar het standje bij stenen glooing geweest het waaide 

wel erg hard nw 6 . voor de verandering wel lekker stil met vissers met het opkomende water vingen 

arie.k en ik 7 gullen tussen de 35 en 40 cm 3 tongen van ong. 35 cm 1 paling 8 botten 3 wijtingen 5 

steenbolken toch nog een leuke vangst ondanks het weer 

groetjes rob.s 

Zondagavond 13 oktober. Vanaf 17.00 uur tot 23.00 uur gevist op het strandje tussen de 

papagaaienbek en de glooiing. Bij opkomend water 1 tong 40 cm, 1 grote bot, klein gulletje, twee 

steenbolken en 1 wijting. Gevist met zagers. Een hengel een dwarrelijn 50 cm, de andere twee stalen 

afhouders. Net voor hoogwater nagenoeg geen aanbeten meer, na hoogwater niets meer. De 

buurman ving diverse botten, een gul van 40 cm, 1 tong en een klein zeebaarsje.Net voor de regen 

zaten we weer in de auto. ps Bjorn, geen krabben deze keer. 

Martin 256 

Zondag avond 13-okt met overgebleven aas (ons kweekzagers+ons slikzagers) nog een paar uurtjes 

aan de glooiing gestaan.Stond er geheel alleen,geen lamp te zien. Anderhalf uur voor hoog tot een 

uur na.Resultaat : niet een keer beet .Zal wel aan een aantal dingen gelegen hebben,eerste keer dat 

ik daar heb gevist,dus had geen idee waar te gaan staan.En ook had ik moeite met ingooien,op strand 

gooi ik zo`n 90-100 mtr hier haalde ik denk ik maar ong 60.Schuine talud komt niet ten goede aan 

m`n werp-vermogen.Iemand misschien tips voor deze stek ?Waar te gaan staan en hoe te gooien 

vanaf deze talud? 

Groeten Jan # 253 

zondag morgen 13 okt. naar de landtong geweest (eeste keer hier) achteraan gezeten in de 

waterweg (na ja staan in de regen) hier niets gevangen wel veel keremn vast en spullen kwijt. rond 

11.30 uur naar het calandkanaal op het autoponton gestaan daar slechts drie grondeltjes (grootste 



14 cm) en twee krabjes (dus slecht) dit alles bij afgaand tij. ben nog maar een beginner dus als 

iemand nog goede tips voor mij heeft. 

Jan de Boeff # 228 

Zondag 13 okt gevist in de waterweg met als resultaat een gul van net geen 40 cm .Later bleek het 

een vekeerde keus te zijn want nummer # 8 (Arjan) kwam langs en liet even zijn vangst zien, het leek 

wel of hij rechtstreeks van de visafslag kwam EEN eeeemmmer vol vis .Oja gevist met een jojo of was 

het nauw klojo systeem ??? 

grts Ricardo. 

Zondag 13 okt. Na even op Leon gewacht te hebben, zijn we samen met collega Leo naar de glooiing 

gereden en om zo'n vijf uur begonnen wind in de rug en gooien maar.Al snel de eerste tong en dit 

voorbeeld deed volgen we hadden elf tongen de grootste net geen veertig cm de kleinste twintig en 

met de schemering kwamen de baarzen we hebben er zeventien gevangen.Half negen hoog water en 

de baarzen waren verdwenen niets meer gevangen en zijn om negen uur richting koffie gegaan, met 

een zeer tevreden collega die dit nog nooit had mee gemaakt.Nog even langs de landtong gereden 

waar we nog een eurovisser tegen kwamen die een gul had sorry naam vergeten ik dacht dat het # 

119 was?????? 

vis groeten Arjan # 8 ps Delluuuffft wanneer???? 

Met 5 steekzagers van elk 20 gr stuk, zondagochtend 13 okt om 04.15 uur richting maasvlakte 

gereden waar ik had afgesproken met mijn zwaar toffe vismaat Arjan #8, die voor de gelegenheid 

ook zijn collega Leo mee had genomen. Vanaf de glooiing begonnen rond 05.00 uur met 1 hengel en 

een van gisterenavond geknoopte onderlijn met 3 wapperlijntjes zonder afhouder, stalen 

Mustadhaakies 4 erop, geen toeters en bellen. Kleine stukjes van zo'n enorme steekzager erop en in 

de eerste trek meteen een tong. Dat gebeurde daarna nog 2x, totdat ik mijn superlijntje door een 

wikkel rond de top helaas afgooide. Toen een onderlijn uit de winkel geprobeerd met stalen 

afhouders haakie 6, maar de beet was weg. "Vaag", dacht ik en ik besloot ff bij Arjan en Leo te gaan 

kijken want die stonden een stukkie verder. Daar ging het nog steeds vollop los met zowel tong als 

baars, je zag die emmer steeds voller worden. Effe overlegd met Arjan en weer teruggelopen , hengel 

opgehaald, en daar bleek een doublet tong aan te zitten, 1 erbij van 40 cm, en die was echt smerig 

dik, waar de ingewanden zitten leek het wel of ie een pingpongbal had ingeslikt.  



 
Rond 07.30 uur gekapt, aas was op, met op de teller 6 tongen en 3 baarzen. Eenmaal in Schiedam 

aangekomen bij Marcel #12 even de vis af gaan geven, ik heb die man de laatste tijd behoorlijk van 

zijn breekstaven beroofd, dus een flink maaltje vis ter compensatie voor hem! Bij hem thuis hebben 

we die dikke tong opengesneden en de maaginhoud geinspecteerd, daar zaten 2 enorme pieren in, 

ze hadden eigenlijk meer weg van franse tappen ! Arjan en Leo waren nog even gebleven, ben 

benieuwd wat hun totaal is, dat batterij hengels van hun had de hele morgen Parkerson ! 

gr en goeie vangsten Leon #1 

Hallo Eurovissers Zaterdag en zondag (12 en 13-okt) weer eens op de Haringvlietsluizen 

doorgebracht. De vangsten waren niet best. Ik heb zelf behalve wat bliekjes niets gevangen. Verder 

werd er sporadisch een Fint gevangen en een enkele Steenbolk. Ook was het aantal gevangen 

Zeebliekjes beduidend minder als tijdens andere keren. Zaterdag waren er wel grote Forellen die kort 

onder de oppervlakte zwommen maar die helaas niet tot bijten te verleiden waren.  

Wout # 154 

Zaterdag 12 / Zondag 13 oktober 

Tom Brasser en vismaat Andre v/d Akker gingen richting Landtong om 20.30 uur het was prachtig 

visweer en we hadden er zin An. Daar aangekomen leek het wel een Meeting van vissers man wat 

veel , plekkie bezet maar water genoeg .Andre kreeg kriebels bij het zien van de vangsten en wilde 

starten maar eerst koffie ,er werden mooie Gullentjes en Tong binnen gedraaid hoofdzakelijk aan 

Pieren die waren helaas niet meer voorradig maar Zagers genoeg . Om ongeveer 23.00 uur vingen we 

de ene na de andere gul plusminus 35 a 40cm. Andre ving om 01.00 z"n eerste mooie Tong en er 

volgde er meer Bolk was er ook bah om 02.15 pakte ik een mooie Gul 54 cm man wat een sport en 

zwaar we zaten ongeveer bij de hoge zendmast de vissers naast ons verdwenen om 01.20 uur en 

kwamen met 100 pieren aanzetten ThnX plus onze zagers 6ons hebben we ons prima vermaakt de 



koud viel mee . We zijn om 06.15 uur hem gesmeerd lekker naar de verse koffie . Resultaat: Andre 

#243 11 Gullen , 3 Tongen en een Bolk. Tom #45 17 Gullen , 1 Tong en 2 Bolken en een Paling 

Groetjes van twee tevreden Eurovissers (Arjan #8 volgende keer koffie bij Rinus) Ps: alle kleintjes 

zwemmen weer bij hun vader en moeder. 

beste europoortvissers, jaha,zonnetje,veel wind,maar toch ook weer kriebeltjus in de buik. Laten we 

op vrijdag beginnen,veel wind dat zei ik al.Ik,eigenwijs dat ik ben,men spulletjes op orde gebracht en 

ik moest en zou naar t Beerkanaal. waarom? kweetniet? in maaslius kwam ik erachter dat er toch wel 

heel erg veel wind stond. Terzake : Geen vis,maar achter de dijk van NEREFCO toch wel lekker toeven 

met windkracht 6 uit de oosthoek. zaterdag,avond wel te verstaan. op het oosterhoofd van 

maassluis, leuk plekkie, te doen ook wel met de brommer vanuit Vlaardingen,dat wel natuurlijk. 

Iedereen vangt daar wel een leuk vissie,uitzonderingen nagelaten[uhmm,ik misschien?] Totale 

vangst; een botje. jaaha, beste lezers van de europoortvisserssite u leest t goed;ik citeer mezelf,een 

botje. Enfin.Zondag,t aas was nog niet op. het was wel verschikkilik boutweer. Weer een oostewindje 

een goede moed,nu nog een stekkie,wat zei je?Laag water, daar weet ik dan wel wat op..! ik naar s 

gravezande. Juist,want als t laag water is kan je moeilijk vissen in de regio,nou is t zo dat ik nou niet 

precies de Rex Hunt[nou denken mensen bij mij in de stad daar anders over] van het rijnmondgebied, 

maar als IK,dan gewoon ffkus 4 leuke gulletjes uit t water weet te slingeren[waarvan de grootste 43 

cm was], mag ik toch spreken van een geslaagd weekend.DUS, hoog of laag, t maakt mij niet uit, laat 

die kale maar schuiven.  

see you next time in the wonderfull world of our magnifficent piscetorial regent frank.C. 

Hiero berichtje van nummer #242 en #245, zaterdag 12-10-2002 wezen vissen in de 

waterweg(tegenover DSM) vanaf 18:00 afgaand water tot 04:00 nog steeds laag water. gevist met 

slikzagers, pieren en kweekzagers de wind was tegen de avond gaan liggen en was goed 

vertoeven.zie hier de vanst.groeten en tot ziens.  

 

Zaterdagavond 12 okt, de pier van Hoek van Holland. Weer een tijd geleden dat we daar geweest 

zijn, aangezien we toch elke week wel een keer aan de waterweg staan. Met de hengels recht 

omhoog. Kreeg wel kramp in de nek !!!!!!!!!!! Daar aangekomen regende het, toch maar uitgestapt 

en plekkie gezocht. Het was weer lekker druk daar, maar toch een plekkie gemaakt tussen een drietal 

belgen. Gelukkig was het droog geworden. Hengels opgetuigd en vissen maar, eerste uur alleen maar 



krabben voeren en vuil vangen Na een geslaagde avond toch 11 gullen weten te vangen. Onze (zuider 

buren hadden in totaal met z`n 3en welgeteld 4 vissies weten te vangen).Met een lange wapperlijn 

en meerdere haken. Maar de vis die we vingen was wel op verre worpen en met een jojo onderlijn. 

Zou het toch zo`n groot verschil maken???????????? Volgende week maar weer keer !!!!!!!!!!!!! 

Groetjes uit gouda van Robie. 

zaterdag(12 - 10) wezen vissen in het calandkanaal,waar precies weet ik niet omdat ik er niet zo 

bekend ben. iniedergeval vlak bij de strekdammen in de waterweg! hi. geprobeerd op wijting,wat 

niet lukte,alleen een scholenbaarsje gevangen op de steekzager. vissers die naast mij stonden vingen 

ook wat baarsjes maar geen wijting,wel heb ik nog een mooie "doorbuiger" gehad en tijdens het 

ophalen voelde het duidelijk aan als een gulletje (stoten) echter vlak voor de kant schoot de vis eraf. 

verder allemaal succes met het vissen daar,mooie stekken hebben jullie in de europoort!!! en 

leon,nog bedankt voor het mailtje met routebeschrijving! 

nick,oudenbosch-nb. 

Zaterdag 12 Oktober wezen vissen met mijn maat,aan de waterweg ter hoogte van de scheurweg. 

Gevist van 16.00 tot 03.30 Naar eerst een paar kleine visjes gevangen te hebben,plotseling enorme 

klappen op de top. En jawel hoor een mooie gul kwam uit het donker te voorschijn, 68 cm.Dit is 

een nieuw Eurovissersrecord !  

 
Verder nog een paar mooie gulletjes erbij gevangen.  

Peter 90 

Zaterdag 12 okt. Wat zagers gehaald en naar de maasvlakte gereden 5 uur bij het strandje,dat 

helemaal vol bleek te staan. Dan maar een stukje lopen,valt niet mee al die zooi meezeulen,aan de 

andere kant van zand-bank gaan staan. Tot half negen gevist,resultaat twee mooie baarzen en een 

paar botjes.ga vanavond aas opmaken op de glooing. 

Groeten Jan # 253 

hoi het is zaterdag 12 okt, en leker weer om te gaan vissen eerst naar de waterweg 3uur gevist geen 

tikkie dan maar naar de yantzehaven daar gevist van 5uur tot 11uur vangst 15 steenbolkjes en ander 

klein spul 3wytingen en een zeebaars niet veel om mee te nemen maar toch genoeg actie gehad . 

de groeten van rene dobber nr *187* 



Zaterdag 12 okt op de landtong geweest met twee man. Resultaat 4 gulletjes (tussen de 35-40 cm), 2 

botten, 1 tong (38 cm) en een mooie paling. Gelukkig geen regen. 

Willem nr: 32 

Ben zaterdagmiddag 12 okt, om 1300 uit Nijmegen weggereden om weer eens een leuk dagje te 

gaan. Heb eerste uurtje op de pier gestaan met een paar gezellige belgen, en rond 1800 eens een 

aantal onderlijnen armer verkast naar m'n favo plek , onder de expo . Ik was net bezig met de 2e 

hengel te beazen toen m'n 5 meter stok een vrij goede imitatie van een C deed, ik erheen rennen, 

struikel vlak voor ik bij hengel ben en heb de hengel nodig om staande te blijven, hierna toch maar ff 

aangeslagen en voelde nog even wat weerstand, maar was toen weer weg, baalde er toch best wel 

van, want het zag er echt uit alsof ik de Koerks aan me hengel had 8(. Hierna nog een beetje slap 

ogende aanbeet gehad wat een paling van zo'n 60 centimeter werd, ik wilde hem terugzetten, maar 

hij had weinig hulp nodig toen ik eenmaal de haak eruit had, jezus was vergeten hoe glibberig die 

beesten zijn, even niet vergeten om volgende keer een oude theedoek mee te nemen. En hierna 

begon m'n 2e hengel hevig te trillen als een intern massage apparaat voor vrouwen en dat blek een 

palingkje van centimeter of 20 te zijn. Toen het begon af te lopen nog even naar de DSM gegaan , 

waar er zojuist erg goed gul was gevangen bij opkomend water, maar na een uur nog geen beet dus 

om 2300 weer terug naar Nijmegen gereden. Al met al toch weereens wat aan de kant gehaald, baal 

nog steeds van die eerste, zag er erg indrukwekkend uit.  

Bjorn #179 

Eerst wil ik jullie bedanken voor de spontane manier waarop jullie mij bij de club hebben opgenomen 

verder heb vrijdag op zaterdag nacht de 11e in de yangtze haven gevist i.v.b. met de 

harde/stormachtige zeewind de vangst was vond ik matig 2 wijting 1 kleine gul 3 krabben en 10 ik 

denk steen bolken maar zeker weten doe ik dat niet verder wil ik van deze gelegenheid gebruik 

maken om twee badge bestellen,  

vriendelijke groeten Willem 

Gisterenavond vrijdag 11 oktober, gevist van 17.30 tot 21.30 bij de stormvloedkering aan de kant van 

Hoek van Holland. Met z'n tweetjes voor het hoge water 4 mooie gullen van rond de 50cm. Ook nog 

2 verspeeld. Na het hoge water slechts nog 2 kleinere gulletjes en 2 bolkies. Lekker avondje als je het 

windje in de rug had.  

Greetz 

Rob & Richard 

The 4 B's 

Hallo allemaal, Ik ben geen lid van de eurovissers, maar wel een grote fan van de site en uiteraard 

van zeevissen. Gisteren, vrijdag 11 okt, even met mijn vader wezen vissen bij het pontje van 

Maassluis. Gevist van 18.00 – 22.00 ( 20.00u hoog ). Begonnen allebei met een botje. Daarna even 

niets meer, maar plotseling stonden alle 4 de hengels te klapperen. Een keuze gemaakt welke te 

pakken en op 2 hengels een leuk gulletje geland, beiden zo’n 45 cm. We dachten dat ze nu gingen 

bijten, maar het bleef weer een uur stil. Toen af en toe beet en uiteindelijk was de vangst: 3 botten, 4 

gulletjes en 1 wijting. Gevist met jojo’s. Tot aan hoogwater veel last gehad van vuil, daarna helemaal 

niet meer. Ook de krabben waren hier gelukkig niet aanwezig. Trouwens een ideale stek bij het 

pontje, geen gesleep met je spullen en acrobatische bewegingen over spekgladde stenen. Wel 

oppassen dat je geen pont haakt, want na de nodige sport die je eraan beleefd, is het vrij moeilijk om 

deze te landen.  

Groeten Rick 



Vrijdag 11 oktober laat in de middag naar de Maasvlakte gereden, via Maasluis en de pont trouwens , 

omdat ik eerst nog even verse mesheften op wilde pikken bij het Hengelhuis ! Nog moe van 

afgelopen nacht, waarin Marcel #12 en ik, op de strekdam van Ter Heide nog wat wilden vissen(dat 

was geheel onmogelijk trouwens ivm het vuil in het water), zette ik beide hengels uit, 1 met een jojo 

haak 4/0, en 1 met 3 wapperlijntjes en haakie 4. Zo gevist van 17.00 tot 19.00 uur. In mijn eerste trek 

meteen een doublet scholenbaars, allen op de zager. Andere hengel met mesheft ook meteen een 

baarsje. Tot de schemering volgden er zo nog 5 baarzen, 2 tongen en een kleine slibtong. Telefoon 

rinkelde en Marcel #12 melde dat hij op de landtong stond, Sjaak #2 was ook onderweg.  

 
1 baars en de 2 tongen meegenomen voor de gasten van morgenavond aan het diner, en naar de 

landtong gereden waar we nog een paar uurtjes hebben gevist tussen paal 0 en de laatste krib. 

Helaas helaas , geen beet meer gezien daar, Sjaak is nog blijven hangen, Marcel en ik kozen het 

hazepad !  

Gr en strakke toppen, Leon 

Hallo Chris nr 73 vrijdag 11 okt, gevist in Scheveningen op de vd Valk pier gevist van 0:30 tot 7:30 net 

over het hoog tij heen beetje koud maar verder goed weer de vangst was niet best drie leuke gullen 

en een tong van ongeveer 40 centimeter. 

Groetjes Chris. 

Donderdag 10 oktober hadden we geboekt bij Sima charters voor een dagje wrakvissen. 

Woensdagavond kregen we te horen dat het geen doen was om de zee op te gaan. Samen met mijn 

vismaat toch besloten om er op uit te trekken. Dus donderdagochtend vroeg aas gehaald bij 

hengelhuis Maassluis. ( Ruud was zo aardig om ons reeds om 07.00 uur aas te verstrekken) 08.00 uur 

zaten wij op de Maasvlakte bij uitlaat van de centrale. Was op dat moment laag water. Na een 1/2 

uurtje waren wij het echt we werden letterlijk gezandstraald door de harde wind en het 

meegevoerde zand. Ook mijn viskoffer was gevuld met zand. Verhuist naar de Papagaaienbek, ook 

daar na een half uurtje weer vertrokken i.v.m. de wind. Dus maar eens naar de Yangtzehaven. Daar 

zaten we lekker met de wind en vingen een steenbolk en een wijting, alle twee klein. Na twee uur 

waren we de krabben spuugzat en verkasten naar de Waterweg net na de waterkering. Daar zaten 



dus nog meer krabben. Na twee minuten de haken schoon leeg. Overgestapt naar het Callandkanaal ( 

op het poton bij de vuurtoren) Misschien verhuisten de krabben mee, want ook daar konden we 

twee minuten vissen waarna de haken schoon leeg waren. We hebben tot het donker gevist en nog 

twee kleine wijtingen gevangen. We hebben gevist met een wapperlijn, met en zonder afhouders 

diverse haakmaten. Als aas zeepier, zagers en meshelften. Ik denk dat de krabben de vissen te snel af 

waren. Vraagje aan de collega vissers : Ik ben geen ervaren eurovisser maar zijn er altijd zoveel 

krabben of heeft dat met de oostenwind te maken ?  

Martin 256 

Gisterenmiddag woensdag 9 oktober, gevist op het westelijk havenhoofd te Maassluis. Oostenwind 

4-5, half in de rug en achter de kade met een heerlijk zonnetje! De gulletjes wilden niet bijten tussen 

1300 en 1830. Wel had ik twee mooie tongen 34 en 33 cm. Ook de andere aanwezigen vingen op één 

gulletje na, niets anders dan wat platvisjes en een klein tongetje. Ik stond ongeveer 30 m voorbij de 

parkeerplaats. Er zat veel vuil in het water , daardoor kon er dan niet snel binnengedraaid worden 

waardoor de lijn vast liep en ...........ping , kapot de handel 4 X. Leo (3) 

nou vanochtend dinsdag 8 oktober, naar hengelhuis maassluis geweest even een zooi spullen 

gehaald.daarna naar de berg haven gegaan en gaan proberen was voor mij de eerste keer in de 

waterweg,ut stroomde niet normaal meer me steun pleurde nog een keer om maar ik pakte toch nog 

3 gulletjes van ongeveer 45 cm was wel heeeeeeeerlijk weer om te vissen . 

nou tot hooorens rene 200# 

Nu ook eens een vangstbericht van mijn kant...maandag 7 oktober wel bepakt, nieuwe stok mee 

opgehaald door remco #247 naar de landtong, zwager voor het eerst mee. Het weer zag er goed uit, 

en al snel had ik de eerste gul op de kant (gulletje eigenlijk) Naarmate het donkerder werd werd het 

ook steeds kouder, vangst bleef nog uit ......... half twaalf werd Remco ziek, leek wel zeeziek want hij 

bleef maar zijn maaginhoud over de wal verspreiden ...... nog 4 uurtjes gevist, resultaat 5 gulletjes en 

4 botjes ...... mooiste moment: ik schrok wakker van mijn zwager die aan het vloeken was, hij met 

alle kracht de K2 aan het inhalen, dacht dat ie een walvis had ....... met een grote glimlach trok hij 5 

kilo wier en een gul naar boven. Al met al een leuke nacht gehad, lekker koud en helaas ook overdag 

nog steeds een zeezieke Remco  

grtzzz eelco#222 

Even een berichtje van een (nieuwe) kantvisser in de Waterweg: 7 oktober gevist bij DSM, Hoek van 

Holland. Net na hoogtij aangekomen om 16.30 uur. Na een half uur een redelijk dril (vermoedelijk 

een forse gul) verspeeld omdat m’n ankerlood zich vastgreep tussen de stenen…..nieuw lood, nieuwe 

jojo, weer kwijt. Lekker begin, zeker een kilo lood verloren en 4 gullijnen. Dan maar paternoster en 

verhip, m’n eerste gul van tegen de 40 cm. Een uurtje niks, alle ankerlood kwijt. Leuk, ongeankerd 

vissen met afgaand tij: binnen 2 minuten lig je met je lood en paternoster aan de rand van het 

diepere deel tegen het stenen talud aan. Toch maar doorgegaan en binnen 2 minuten een tong van 

ca. 30 cm en na weer 5 minuten afgedreven lood een tweede gul van ca. 45 cm. Volgens mij ligt er 

tegen het talud een stroomgeul waar de beestjes goed te eten hebben bij afgaand tij. Koud, donker, 

naar huis gulletje eten! Was toch een leuke avond!  

HJW uit Den Haag 

hallo Leon, Gisteravond maandag 7 oktober, ben ik even vissen op het havenhoofd van Maassluis, 

gevist van 19.30 tot 21.00 met pieren en mesheften, 1 gulletje boven (erg klein) en een andere 

verspeeld(die was groter zo te voelen). Na 20.30 ging het wel erg hard stromen en kwam er veelvuil 

in mijn lijn, na 20.30 dan ook geen beet meer gehad. Ik ben dan ook wel een amateur vanaf de kant 



maar toch heb ik mijn eer weer gered door wat te vangen.  

De groeten Ruud nr.158 

Maandag 7 oktober!!!Nou, daar sta ik dan in mijn spreekwoordelijke hemd. Schreef ik gister met veel 

bravour dat de gul WEL terug was in de Waterweg en dat de Berghaventijgers lekker puh niks 

hadden. Vandaag kan ik ze een hand geven. Met het restant van het aas van gister op dezelfde plek 

gaan staan, paal 8, zelfde tij ietsiepietsie ander resultaat. Om precies te zijn helemaal niks nakkes, 1 x 

beet gezien en die heb ik nog als sukkel 1e klas verspeeld, ergo ut kan verkeren. Hoop komend 

weekend revanche te nemen op die schubselaars en wat nekken te snijen, dus tot dan. 

Strakke lijnen....... Stipo # 97 

Nou heeft het eeeeeeeeven geduurt, maar eindelijk heb ik de tijd kunnen vinden om weer eens de 

poken af te stoffen. En dan nog alleen omdat mijn zwager Raymond per se wilde vissen. Gelukkig 

maar, anders had ik nog niet gevist denk ik. In elk geval zondagmorgen 6 oktober, 11:00 uur, stond hij 

aan de deur te bellen terwijl ik om wakker te worden nog aan de koffie en de eigen stook stond te 

lebberen. (sorry hoor, "nare" gewoonte die ik heb opgedaan toen ik pas op vakantie in mijn 

vaderland Kroatie was. De 1rst volgende keer kan ik waarschijnlijk wel acte de precense geven bij de 

meeting en zal ik voor jullie oordoppen meenemen tegen mijn oeverloos gezwets en een paar liter 

raketbrandstof om wat levers te laten klappen.Ehhhhhh, ik dwaal af. Om 11:30 stonden we aan de 

Waterweg ter hoogte van paal 8, allebei met 1 stok vissend en als aas pieren afgetopt met 

opgebonden meshelft.  

 
Lekker weer, uit de wind, 5 torren en 5 bolken en wat missers, omdat ik/we te kleine haken 

gebruikten. (1/0 en 2/0) en gevist tot 15:30 uur. Kale kets aardig verknetterd, zwager leuke klus vis 

mee voor de pan, dus morgen weer met de rest van het aas. Gulletjes waren net aan de maat op een 

grotere (?) na die een pond of 2 a 2 1/2 was, daarvan geen foto omdat de batterij leeg was.  



 
Op de foto's mijn zwager Ray, die als topsporter zich het leblazerus stond te draaien om de vis 

binnen te krijgen en nu eens respect heeft voor ONZE sport met zijn verzuurde karatespiertjes. Al 

met al toppiedaggie. PS Jongens....ze komen echt weer die gulletjes, de Berghavenboys Marcel, 

Sjaak, Leon en Peet hadden gewoon ff pech op 4 oktober, gelukkig maar anders had ik vandaag geen 

ene reet gevangen. ;-)  

Strakke lijnen.......Stipo # 97 

Omdat de E.F.S.A bootwestrijd vanuit Scheveningen niet door ging zijn Sjaak #78, Arthur#77 en 

Edwin (zoon Arthur) zondag 6 oktober wezen vissen in het Caland kanaal om te kijken of de zilveren 

ridders al gearriveerd waren (wijtingen). het tij was perfect ( 16.00 hoog) en de maanstand o.k.  

 
Helaas was er niets anders te vangen dan dikke palingen die zich te goed deden aan een cocktail van 

pieren en verse mesheften, wel ver weg werpen.  



 
We stonden net achter de waterkering aan de Westzijde en hebben gevist van 12.00 tot 17.00. zelfs 

geen huisbewoner van het Calandkanaal als de steenbolk te bekennen.  

Sjaak #78 en Tuurke#77 

zaterdag avond 5 okt om 2100 uur vertrokken naar de waterweg aande kant van de landtong ik 

andre vanden akker 243 en tom brasser nou alles uitgepakt en dan eerst een bakje koffie nou maar 

snel beginne want we hadden er wel zin in nou ik had vrijwel vlug beet en ja wel mijn eeste vis een 

mooie paling en later nog een gulletje en een tongetje maar we moesten jammer genoeg in pakken  



 
om een uur drie want het waaide nogal en dan later nog een flinke bui regen over ons heen nou 

helemaal zeik nat natuurlijk en toen maar gauw naar huis terug volgende keer meer succes en zonder 

regen en wind  

gr Andre 

Zaterdag ochtend 5 oktober, ben ik met mijn vismaat Marco wezen vissen in de Yangtzehaven. We 

zouden eerst vanuit Scheveningen vertrekken met de Feyenoordsuportersvereniging maar dat ging 

vanwege de wind niet door. De vangsten waar zeer mager te noemen, we hadden uitzicht op totaal 

14 hengels! Marco had echt mazzel! 1 mooie tong van ca. 35 cm De rest kleine wijting en steenbolk 

en 1 redelijke platte Direct onder de kant waren grappige grondeltjes te vangen en dat ging aan de 

lopende band! even leuk maar zonde van het aas.  

Eric 

Zoals aangekondigd op de agenda is de sub afdeling Westland van de Eurovissers Vrijdagavond, 4 

oktober naar de Maasvlakte gegaan. Ondanks de NWwind toch lekker gestaan tegen het 

houtenschot aan de westkant van de Stenenglooiing. Wij Rob#50, Bert#168 en het aspirant-lid Hans 

hebben heerlijk gevist van ca 18.30 uur tot 02:00 uur van Laag naar Hoog water. Hans die voor de 

eerste keer een zeehengel hanteerde begon al snel met drie gullen. Bert werd gek toen ik tong ging 

vangen maar hij pareerde zich later snel met een bot en een gul.  



 
In totaal niet veel (7 gullen en gulletjes, drie botten en twee forse tongen), maar heerlijk gestaan bij 

een mooie nacht.  

 
Groeten Rob#50 

Vrijdagavond 4 okt, van 21.00 tot 03.00 wezen vissen met Marcel, Sjaak, Leon en ik (Peet) We 

hebben gevist op de Bergingshaven van Hoek van Holland. Als je iedereen moet geloven ,dan wordt 

er al veel gul gevangen in de waterweg, nou wij zaten met 8 hengels (en niet van die kleine hengels 

ook gelukkig) te vissen. We hadden beter bij het vispaleis vis kunnen kopen want het was klote. We 

hebben veel vast gezeten en veel lood en onderlijnen verloren . Nee, die visplek is voor mij betreft 

erg achteruit gegaan . Maar goed, lekker geouwehoert daarzo en het was droog weer . Vangsten, 

Leon 1 gulletje en 20.000 krabben Sjaak had deze keer niks, Marcel alleen een sleepboot, die trok zijn 

lood en lijn de haven in,hoe gek word je dan ???en nog alles netjes los krijgen ook,je kon mij weg 

dragen....En ik 2 gulletjes en ook die klote sleepboot,maar ik was alles kwijt.snik snik .  



 
..................gr Peet uit de deluuuuuuft........................................... 

Vrijdagochtend 4 okt , gevist van 00.00 uur tot 03.30 uur op de stek voor het "Albert Verlindebos" 

oftwel Het Lickebaerdbos, tussen Vlaardingen en Maassluis, de stek naast de zandplaat. Dit samen 

met Marcel #12, en eeen prima weertje. Vrijwel meteen kwam er een leuke paling op de eerste 

hengel, waarna Marcel met een bot begon. De beten gingen achter elkaar door en zo vingen we 

aardig wat bot , nog een paling en 2 kapitale BRASEMS !! De tong hebben we er nu in 2 sessies 

uittesten niet kunnen vinden dus vanavond weer is ergens anders kijken, succes allemaal van het 

weekend en tot zaterdag (morgen) op de ZILT in Stellendam ! 

gr Leon #1 

Eerlijk is eerlijk, er zijn ook dagen dat er weinig gevangen wordt. Donderdagavond 3 okt, probeerde 

ik nog wat aas op te maken van de bootsessie ervoor, maar op het strandje was er veel wind en zat ik 

niet lekker op mijn eigen stekkie. Resultaat van 20.00 tot 22.00 uur: geen vis. Naast me was er eerder 

op de avond al wel een gulletje gevangen en zoals je in het vangstbericht van Rob S kunt lezen is er 

daarna ook nog tong gevangen, maar in mijn periode was het helemaal niets. Dus een stek voor oude 

mannen opgezocht: de Yangtsee haven. Hier wel beet, maar meer dan één steenbolk(je) was niet te 

verleiden.  

Gilles #59 

donderdag 3 okt weer eens naar het strandje geweest erstond veel wind nw 5 wat het vissen moeilijk 

maakte maar met invallen van de schemering begon het toch goed te lopen ik heb gevist tot 24.00 

uur met als resultaat 3 botten 2 zeebaarzen 1 wijting 8 mooie gullen 4 mooie tongen  

groeten Rob.S 

Ik ben vanavond woensdag 2- 10 -02 met Jan#108 naar de maasvlakte geweest en heb weer leuk 

gevangen het begon met een botje daarna een baarsje en een paling.Om een uur of negen de eerste 

tong en om half twaalf hadden we er 14 en allemaal mooie. Jan had er 6 en ik 8 verder ook nog drie 

bolkjes, dus weer een prachtige avond met regelmatig contact met Gilles die met Theo op de boot 

zat erg gezellig dus. 

Arjan #8 



Ahoy allemaal, vanavond, dinsdag 1 oktober, met pieren gevist bij DSM, het was stil a/d 

waterkant,zal wel met het voetbal te maken hebben. 4 gullen en een bolkje gevangen, slechts een 

onderlijn verspeeld, maar er zat jammergenoeg vis aan....de gullen bonken weer lekker. Drie stuks 

kort achterelkaar gevangen op 3,5 uur voor hoogwater. 

grtz., #100 Rens. 

Dinsdagavond 1 oktober weer naar het strandje geweest. Voor de verandering was het er andermaal 

druk, maar mijn eigen stekje was nog vrij. Gevist van 19.30 tot 00.45 met windstil weer. Aan het 

begin van de avond veel en overtuigend beet, maar naarmate de avond vorderde werd het steeds 

stiller. Het valt wel op dat de wintergasten langzaamaan beginnen te arriveren want opnieuw ving ik 

een mooie wijting, maar de 14 gulletjes zijn wel het meest overtuigende bewijs. Naast 2 palinkjes, 

een zeebaarsje en een steenbolkje, nog 6 tongetjes gevangen waarvan één van mooi formaat: 39 cm. 

De aanbeet was als van een gul en ook tijdens het indraaien dacht ik lang een gulletje te hebben 

aangeslagen. Wat mij verder opviel was dat de meeste tongen nu op de zeepier worden gevangen, 

terwijl enkele weken gelden de zager verreweg favoriet was. Naast me werden ook de nodige 

gulletjes gevangen, maar degenen die visten met een korte onderlijn en de haken zwaar op de 

bodem, hadden verreweg de meeste vis. Vanavond met Theo #48 met de boot naar de blokkendam, 

voorlopig de laatste vissessie, want dan is het Zilt en dan is de vacantie voorbij.  

Gilles #59 

 

 

Maandagavond 30 sept, met Arjan #8 naar een van zijn supergeheime stekken geweest. Gevist van 

19.00 tot 23.30 met zagers en pieren. We hebben drie hengels gebruikt, maar montagekeizer Arjan 

had aan zijn hengel een complete kerstboom hangen (zie ook meeting 3) dus het zouden er zo vier 

kunnen zijn geweest. We zaten heerlijk zonder wind met uitzicht op de binnenkomende schepen, 

alleen de beet was niet overtuigend. Maar gevangen werd er wel al was de helft van de tongen 

ienimini. Uiteindelijk met z'n tweeën gevangen: 18 tongen, 3 gullen, 2 palingen, een handvol 

steenbolken en 1 schar, wijting, bot en zeebaars.  

Gilles #59 

Vanmorgen zondag 29 sept, maar weer eens een poging gedaan om op de pier van HvH een baarsje 

te verschalken, het was me tenslotte pas een keer gelukt.Om een uurtje of zes gestart. Ik dacht laat 

ik maar eens zo´n mooie witzilveren shad (aanbevolen door Reggie) er opzetten. Na een uurtje 

meppen jawel knal op een meterje of 25 uit de kant daar hing hij, zie foto,  

 
een baarsje van zo´n 47 cm voor mij een pr. Nou ja met het vorige baarsje wat nog in de vriezer 

logeerde een aardig maaltje zie foto twee in Theo's Culinaire Leefnet. Jawel, zelf klaargemaakt ( mbv 

het tweede kookboek van Jamy Oliver, je weet wel dat geinige engelse kokkie), wit wijntje erbij en 



smullen maar!  

Groeten, # 121 Jos 

zondag 29 september met 2 maten wezen vissen op het strandje naast de stenen glooiing, van 14.15 

to 22.15. Zoals verwacht was het op de dag 0,0, maar ook helaas in de schemering en opkomend tij 

bleeft het nagenoeg doodstil. om 21.15 echter de 1e maar ook enige mooie tong en om 21.30 nog 

een palinkje, was helaas niet veel maar het weer was perfect!  

Eric 

Zondag 29 sept wezen vissen aan de Maasvlakte, wat moet je anders met zulk weer? Wilde naar het 

strandje van Gilles, maar daar zag je door de hengels het water niet eens meer, zo druk was het toen 

ik daar aankwam (ongeveer 16.30 uur). Dus toen maar naar het strand van de Papegaaiebek. Gevist 

tot 1:30 uur, al m'n aas opgemaakt. De vangst was niet zo geweldig als de andere verhalen, maar hee 

ik had tenminste iets! Dat is ook wel eens anders geweest. Het begon met een bot, daarna een tong, 

toen nog een mooie gul en als klap op de vuurpijl nog een Scrotum polyethylenum: KWARTET! Ben 

benieuwd hoe het baarzen op de pier van HVH is gegaan...  

Michiel #164 

Zondagavond 29 sept samen met Marcel #12 wezen baarzen op de pier van HvH, echter er stond 

geen stroming. Prachtig weer, dat wel maar geen enkele beet, Theo de chefkok stond al wat vroeger 

op de pier en had met aas nog een gulletje. Gevist van 19.30 uur tot 20.45 uur, verder niemand wat 

zien vangen 

gr Leon #1 

Zondagavond 29 sept, naar het strandje geweest. Er zat al zo'n man of 15 die er sinds een uur of 12 

zaten en nog geen schub hadden gezien. Dat is niet zo vreemd, want dit is een echte nachtstek. Met 

de schemering ging het inderdaad gelijk los, iedereen balen want hun aas was nu op! Het is in ieder 

geval duidelijk dat de gul massaal naar binnen komt, want degenen die het geluk hadden nog wat aas 

over te hebben vingen ze achter elkaar. Tot 01.00 uur had ik er zelf 14. Na 01.00 uur, toen bij laag 

water de stroming eruit ging, was het ook gedaan met de vangst. Van het ene op het andere moment 

geen stootje meer. Dus maar naar huis en voorbereiden op de volgende sessie. Als er deze week 

iemand 's avonds mee wil met het bootje naar de Blokkendam moet hij dat maar even laten weten 

via "Achter het Net" (niet via mijn mail, want dat werkt niet) O ja, bijna vergeten de TONG!!: 6 stuks, 

waarvan 5 japen van jongens en ook nog 2 palinkjes.  

Gilles #59 

Hallo Eurovissers Dit weekend 28 en 29-09-02 vanwege het mooie weer en aantal uren aan de 

Haringvlietsluizen doorgebracht met als doel een aantal Finten te bemachtigen. Zaterdag lukte dit 

absoluut niet. Althans niet op kunstaas. Er werden wel enkele Finten met aasvisjes gevangen. Ook 

werd er zaterdagmiddag een pracht van een Regenboogforel van ongeveer 75 centimeter gevangen. 

Deze vis werd gevangen aan een Haringpaternoster. (Waarschijnlijk een gehaakt visje gegrepen) 

Zaterdag werd er ook nog wat platvis (Bot) en Steenbolk gevangen. Zondag is het me nog wel gelukt 

om twee Finten te vangen op veertjes. Voor de rest werd er m.u.v. grote hoeveelheden Zeebliek 

niets gevangen. T.a.v. het vangen van zeebliek wil ik nog het volgende kwijt. Dit gaat nog een keer 

helemaal fout en zal de stek mogelijk voorgoed gesloten worden net zoals dit al eerder vanwege het 

dreggen gebeurd is. Namelijk de regels worden er constant met voeten getreden, vanwege het vissen 

met kruisnetten en met werpnetten. Dit is in kustwater namelijk niet toegestaan evenals het vissen 

met levende aasvisjes. Je kunt erop wachten dat er een keer controle komt van de AID en/of politie 

en dan zijn de rapen gaar. Dus mensen verziek deze stek niet en het vangen van Zeebliek gaat 



evengoed met een spieringpaternoster. v.g.  

Wout # 154 

Afgelopen zaterdag 28 September gevist op een van de dammen bij Ter Heijde. Gevangen 1 zeer 

grote paling van 78 cm en 1 zeebaars van 33 cm, niet veel maar toch wat. Het weer was het mooiste 

van deze dag. 

gegroet allen Simon 

Hallo hier Braboland Ad nr. 9 is wezen vissen aan de Stenaline in Hoek van Holland op zaterdag 28-

09-02. Aan het eind van de rit 4 mooie gullen gevangen en verder heel veel beet gehad en vissen 

verspeeld tussen de stenen. Ongeveer 6 stuks lood verspeeld omdat ik toch te ver wilde werpen 

hoewel het mij door een zekere van Tienen verteld was dit niet te doen. Aan ieder nadeel zit altijd 

wel een voordeel en het voordeel is dat de kist aanmerkelijk lichter was en het een leer voor de 

volgende keer is. Voor wie uit de buurt van Braboland komt en een keer mee wil moet mij Ad nr. 9 

maar mailen tuur bedankt voor de tip en het wijzen van de weg. Conclusie : Mooie stek die zeker het 

bezoeken waard is. 

Hartelijke groeten, Ad. 

Zaterdag 28 sept met 6 man vertrokken vanuit Arnhem om eens lekker tong e.d. te gaan 

vangen(althans dat was de bedoeling)Eerst even aas bij Avicentra gehaald daarna ons tegen 16.00 

uur geinstaleerd op de p.p. bek,hoogwater tegen 19.40 uur.Op de p.p. bek echt geen stootje gezien 

maar wel verschrikkelijk veel lood en tuigjes verspeeld.Tegen 18.00 uur zijn we verkast naar de 

Europahaven echter hier ook kommer en kwel welgeteld 2 mini bolkjes.Kortom een teleurstellende 

sessie.Als ik dan zondag vangstberichten bekijk is er dus toch nog wel tong gevangen op de p.p. 

bek.We laten echter de moed niet zaken en gaan binnenkort het gewoon weer proberen. 

Walter#89 

Zaterdag 28 september zijn 45# en 243# wezen vissen op de Maasvlakte op de papbek net voor de 

pijp. We begonnen om 20.30 uur het was lekker druk en het weer was prachtig na alles te hebben 

neergezet eerst koffie. Het water ging snel af en het bleef stil op de toppen jongens wat een rust te 

rustig geen goed teken en ja hoor toch nog een tikje een nieuw MICRORECORD een aaltje plusminus 

20 cm verder helaas niks we zijn om 01.00 uur verkast naar de Yangtzehaven hier ging het iets beter 

bolkjes a 7 en 8 cm en een prachtige Zeester verder ook nog Eurovissers gesproken 182# Piet Bras en 

Maat. Om 06.50 vertrokken helaas volgende keer beter. Vangst alles zwemt weer ? 

Groetjes Tom Brasser en Andre van den Akker uit Rotterdam 

Zaterdagmiddag 28 september besloten om naar de zuidpier van IJmuiden te rijden i.p.v. naar het 

strand van Vlugtenburg te gaan om een herkansing te nemen op vorige week zaterdag.(Die 

herkansing komt later nog wel een keer als hoog water wat later in de avond valt.) Nu verder over de 

piervisserij. 17:30 vertrokken uit Rotterdam-zuid en ik kwam +\- 18:30 aan op de parkeer- plaats in 

IJmuiden. Na een wandeling van 20 minuten de pier op ben ik tussen plateau 3 en 4(dit zijn de 

uitstulpingen in het looppad van de pier) aan de bin- nenkant begonnen met 2 hengels, 1 hengel 

paternoster met afhouders en 1 hengel met 2 lange wapperlijnen met pieren en zagers. Vanaf de 

eerste gooi begon ik steenbolk(jes)te vangen en tot het donker(+\- 20:15) bleef dit zo door- gaan, 

daarna werd het rustig. Om 21:45 begonnen de beten weer aan te trekken en begon ik gulletjes en 

paling te vangen. Jammergenoeg geen tong waar ik ei- genlijk voor gekomen was maar je kan niet 

alles hebben, volgende keer beter. Gestopt om 01:30. Eind conclusie: leuk gevist, prachtig weer en 

gezellig nog wat bijgepraat met wat andere bekende piervissers. Vangst: 5x gul/ grootste 47 cm, 

kleinste 32 cm/, 5x paling /grootste 52 cm, kleinste 29 cm/ en een zooitje steenbolk. 

Groetjes Timo #220 



Na de eerste keer(vrijdag 27 september) met de eigen boot te zijn weggeweest, zie 

bootvangstberichten, nog even naar het strandje: tongen meppen. Vlak na aankomst kwam Arjan #8 

met zijn maten en het werd hartstikke gezellig. Zeker toen Peet belde vanaf de landtong en live-

verslag deed van de vangst van die dikke paling. Al met al weer leuk gevangen met 5 tongen, maar 

koning was dit keer Arjan met een echte deurmat! Nog bedankt voor het gidsen trouwens! 

Zondagavond ga ik waarschijnlijk nog een keer.  

Gilles #59 

vrijdag 27 september geweest naar de Maasvlakte met een maat die nog geen lid is van de 

Eurovissers, (moet hem nog zo ver zien te krijgen) Om 18,00 uur, begonnen naast de Stenen glooiing 

op het strandje aldaar. Mijn maat ving al snel een mooie gul, dat was ook alles. Tot 23.30 uur daar 

gestaan, toen is mijn maat wat gaan wandelen en kwam terug van de punt bij de puinstort. Hij zei 

daar staat een vent in een rood warmtepak en die heeft aardig gevangen, maar gaat weg daar. Ha 

bleek dus achteraf dat Arjan #8 het was geweest, jammer dat ik je gemist heb Arjan. Er zaten nog wat 

mensen die nog weinig hadden. Alle zooi daar naartoe gesleept en wachten. Vervolgens tot 08.00 

uur staan vissen (het begon aardig te druppen) snel ingepakt ri Arnhem. Resultaat 1 paling, vier 

knapen van tongen , vijf stuks laten zwemmen, (mogen wat groeien) 7 gullen allen boven de 35 cm 

en vier zeebaarsjes en drie botjes. Het was voor ons dus nog de moeite waard geweest na zo'n lange 

dag, daar ik reeds om 06.00 uur uit de veren was en ik aardig kapot was,(ook van het vissen, eindelijk 

weer eens.)  

John #99. 

Vrijdag 27 september 2002  

Het weekend staat weer voor de deur en dan begint het toch weer te kriebelen, er moest gevist 

worden. Dit keer viel de keus op de landtong bij paal 0. We vertrokken om 19.30 bij Leon (die nog 

een beetje groen zag van zijn bootavontuur van vandaag) samen met Peter, Theo en Sjaak, Michiel 

voegde zich ter plaatse bij ons. Het was een mooie heldere avond en weinig wind. Nadat we allemaal 

ingegooid hadden ving ik al snel het eerste botje, en vrijwel meteen erna takelde Leon een flinke 

paling van 74cm op de kant (nieuw eurovisserrecord),de toon was gezet.  



 
Snel weer beazen en ingooien, na een paar minuten mijn top weer krom, ik haalde een botje en ja 

hoor een mooie tong boven.  

 
Peet haalde ook zijn eerste 2 vissen binnen, twee botten, een doubletje dus. Ook Theo ving later een 



bot. Het zag er naar uit dat het een goede avond zou worden. Dus niet, het water was afgaand en 

heel weinig stroming en verdere aanbeten bleven uit op een klein botje van leon na. Het was 

inmiddel 12 uur geworden en we besloten naar huis te gaan, bij het indraaien van de hengels bleek 

er nog een flinke bot aan te hangen. Het was weer onwijs gezellig en muv de tong zwemt alles weer 

vrij rond, we hebben gevist van 20.30 tot 24.00 uur.  

Marcel #12 

Gisterenavond vrijdag 27 sept, weer naar de maasvlakte geweest met Pierre en Ronald.We zijn 

begonnen op de blokkendam maar er stond zo'n deining dat de golven er overheen sloegen en er zat 

zoveel vuil in water dat er niet te vissen was,dus dan maar naar het strandje op de papagaaienbek.Er 

was een man aanwezig en het bleek de tongenkoning Gilles te zijn. Daarnaast gaan staan en rustig op 

het donker gewacht. Nadat Gilles het sein gaf ze zitten er hoor begonnen en gelijk een zeebaarsje 

gevangen,en de tongenkoning ook een.Toen begon het Gilles kwam los en ving al gauw drie mooie 

tongen en wij niets maar na een uurtje eindelijk ook een en wat voor een 43 cm.Verder hebben we 

echt leuk staan vangen tot het laatste uurtje toen was het over. Gilles had 5 tongen en 2 gullen,en ik 

had 2 botten 2 palingen 1 zeebaarsje 2 gullen[tjes] en 2 tongen en het was weer beregezellig. 

Arjan #8 

Hier mijn eerste vangstbericht. Ik lees ze heel graag, dus ik stuur er ook zelf een. Gisteren , 

donderdag 26 sept, een paar uur voor hoogwater gaan vissen bij Hoek van Holland, op de pier van de 

haven van het loodswezen. Een leukere plek is de steiger bij het vispaleis, maar die was al bezet. Er 

stond een behoorlijke wind, gelukkig in de rug, wat het vissen toch altijd moeilijker maakt. Eerst een 

vermogen aan lood vergooid, ook met loodlifters...als iemand hier nog goede tips voor heeft! Het 

was dan na een uurtje toch raak, een flinke ruk aan de hengel...dat leverde een mooie gul op van zo'n 

45 cm. Daarna nog een flinke beet, maar de lijn verspeeld. Het lood was op, maar toch nog een 

laatste poging gedaan met een paltvislepel en twee haken erboven in de haven (minder vastzitten), 

dat leverde toch nog een zeebaars op van 40 cm. Kortom toch nog best aardig voor 3 uurtjes vissen. 

Mijn vriendin was ook mee, en begint het ook steeds leuker te vinden. Ze begint zelfs al over haar 

"zeepierenfobie" heen te komen.  

Groeten Joost Zoeteman (Arnhem...tja, het is ver, maar je moet er wat voor over hebben) 

Donderdagavond 26-9 gevist van 17:30 tot 20:30 in de Waterweg bij de DSM. M'n maat Theo had 2 

gulletjes, ik had niets. Wel ontzettend veel lood verspeeld, dit is toch wel een lastige stek. Het 

overgebleven aas aan Rens, eurovisser # 100 gegeven waar we ook nog even gezellig mee hebben 

staan kletsen. 

gr Leo #188 

Hallo redactie,  

Paramaribo in aantocht!! Gisteravond maandag 23-09 ben ik om 22.00 uur wezen vissen op de pier 

van H.v.H. Ik was het eigenlijk niet van plan, had een N-O wind, was behoorlijk heftig. Kreeg echt de 

kriebels, was toch maar gaan vissen. Tot 12 uur 's avond was het hardstikke stil, de wind was een 

beetje verzwakt, er waren in totaal 4 vissers op de pier. Waarvan 2 bekende, 1 van hen was Alex en 

die andere ken ik niet bij zijn naam (mag ik niet zeggen) maar het was die meneer die een grote 

zeebaars had gelanceerd (die op zijn benen stond te trillen) hij was met zijn zoon. Rond de 1 uur 's 

nachts zag ik die man echt zweetend een joekel van een baars binnen halen, ik hoefde hem niet te 

helpen, want zijn zoon die was er als de kippen bij. Het waren hele spannende minuten, zijn zoon die 

had plotseling ook beet. Toen kreeg die meneer nog een geweldige aanbeet, toen had ik het even 

niet meer. Ik ben een paar meter naast hun gaan staan, ik gooide uit, BOEM!! gelijk een geweldige 

aanbeet. Een baarsje van +/- 70cm. ruim 8 pond. Foto hieronder.  



 
Vervolgens kreeg die meneer nog een geweldige aanbeet, maar die schoot onderweg los. Het was 

gewoon een moment opname, daarna was het gebeurd. We zijn om 2 uur 's nachts weer richting 

huis vertrokken. Alex was om 23.30 uur vertrokken. Ik zei nog tegen die beste meneer: "ga nog niet 

weg...ik heb ze besteld, ze zijn onderweg!!" Hij zal er wel spijt van hebben, hij stond op de goede plek 

waar ze zijn gevangen. Vandaag ga ik iemand van het Hengelshuis blij maken, TEUNTJE!!! Fijne gozer.  

TIP: Probeer zoveel mogelijk visvrienden te maken, want als er een school baarzen op een bepaalde 

punt zijn gegroepeerd, kan je makkelijk naast je vrienden staan (denk ik) en dan heb je ook vis.  

Groetjes, Reggie #169 

Zondag 22 september ff het aas van gisteren proberen op te maken, echter daar had ik de 

medewerking van vis voor nodig en die kreeg ik niet !!! Gevist van 15.00 uur tot 17.00 uur voor de 

DSM , samen met Simone. Het waaide erg hard maar geen last gehad van vuil water of bladgroenten. 

Helaas ook niet eens beet. Volgende week hopelijk beter, kreeg vanmiddag alleen mijn steekzagers 

maar op, heb nog flink wat slikzagers, misschien vd week nog de gelegenheid ! 

sportgroeten Leon #1 

Ik ben op zondag 22 september nog even gaan vissen aan de bergingshaven in de Hoek, omdat ik nog 

wat aas over had van de meeting op 21 september. Daar aangekomen om 14.30 uur stond er al 

iemand te vissen. Hij had nog niets gevangen. Dus ik dacht, gauw installeren, misschien lukt mij het 

wel. En jawel, na een half uurtje, een gulletje. Daar bleef het bij, want het was om 17.00 uur hoog 

water en het ging stromen als een gek. Wanneer je ingooide, lag de lijn binnen 3 minuten aan de 

kant. En de hoeveelheid apenhaar die je dan ophaalde was met geen pen te beschrijven. In de 

tussentijd kwam er iemand bijstaan die ik wel vaker in de bergingshaven tegenkom en daar ook vaak 

vist. Hij had nog een zooitje pieren over en kiepte die in mijn aasbakje, zodat die weer lekker gevuld 

was. Zo blijf je aas opmaken. Toch wel rot zo'n hobby hihihihihihi. OKEE, MORGEN DUS WEER, in de 

bergingshaven vanaf een uur of 18.00. Ik hoop alleen dat het niet zo stroomt. OJA, Rene de 

Brabrander #200 kwam ook nog even kijken met zijn zoontje.  

Groeten Theo#48 

Hoi Leon, Afgelopen zaterdagmiddag 21 sept,bij de Papegaaiebek in het Europoortgebied wezen 

vissen. Het was goed weer, één keer een bui gehad en verder was het heerlijk. In het begin een paar 

stootjes gezien, maar verder totaal niets gevangen, nou ja, nog een krab dan! In de buurt werden een 

paar visjes gevangen, niet echt veel. Het was echt slecht. Ik heb gevist met pieren, slikzagertjes en 

mesheften.  

Groetjes Hans 



Hallo Eurovissers, Ik heb zaterdag 21-09 weer eens mijn heil gezocht op de Haringvlietsluizen. Ik heb 

er 2 x anderhalfuur gevist en met veertjes geprobeerd wat Finten te vangen. s Morgens gevist met 

opkomend water. Volop zeebliek aanwezig en ook veel jagende roofvis. Echter slechts één fint weten 

te bemachtigen. s Avonds met afgaand water niets gevangen. Er werden door andere vissers nog wel 

Geep en Steenbolk gevangen. Volgende keer beter.  

v.g. Wout 154 

Hier is mijn allereerste vangstverichtje voor deze site. Ik was (samen met nog iemand dan) op 

zaterdag (21 september) om half negen uit rotterdam vertrokken voor een dagje vispret. Het was 

toen nog vrij rustig aan de waterkant en besloten het bij de strekdammen van HvH eens te proberen. 

Rond eenuur of twaalf zou het laagwater zijn dus konden we er makkelijk op komen. Het weer was 

rustig, weinig wind en af en toe een druppie regen. Ook het water leek er vrij rustig uit te zien, maar 

schijn bedriegt. Na m'n eerste inworp met zo'n 150gr lood, spoelde me lijn binnen enkele seconden 

zo weer tegen de kant aan. Dus dat was weer binnenhalen, vastzitten, lood verspillen onderweg, al 

met al geen fijn begin. Dus kon ik op voor een tweede poging, dit keer 190 gram. Ik gooide het zo ver 

mogelijk uit en wilde net m;n hengel op de steun zetten toen ik opeens m'n top zag klapperen. BAM 

dat was best snel en ik draaide binnen met het reseultaat een gulletje van een kleine 40 cm (op een 

zeepier). Mooi genoeg om mee te nemen dacht ik. Totdat ik hem omdraaide en een grote, etterende 

vleeswond van 3 centimeter doorsnee in op z'n zijakant zag. Zo te zien had ie daar al een tijdje last 

van, dus ik wilde geen risico nemen met voedselvergiftigingen enzo en dus gooide ik hem maar weer 

lekker terug. Ik was weer lekker hoopvol, maar de rest van de dag was het echt klote daarzo. Heel 

veel vastlopers en veel te harde stroming, zelfs met 190 gram en stilstaand tij spoelde die nog weg. 

Je kon dus gooien wat je wilde maar na verloop van tijd lag je maar weer 10 meter van de kant af. 

Mijn vismaat had toen nog niks (behalve een krab, yeah...) twee mannen naast ons hadden samen 

ook 1 gulletje en een zeebaarsvisser had 1 zeebaars. We besloten dus maar te verkassen richting de 

keering, daar zijn we net achter gaan zitten. Nou ja, daar raakten we nog meer lijnen kwijt als op de 

pier en ook weinig tot geen aanbeten. Typisch was wel dat als ik m'n best deed zo ver mogelijk te 

komen ik geen enkele beet had, en als je een meter of 30 voor de kant lag dat er dan wel wat 

activiteit was. Maja ondanks dat niks erbij gevangen en ook nog een moesson op ons dak gehad en 

dus hadden we het om 15.00 wel weer gezien voor vandaag en gingen we weer huiswaarts. 

Adios, grtz Chris 

Hallo ik ben Wally en mijn maat jan gaan altijd in zeeland vissen . Wij zijn 20-09-2002 gaan vissen bij 

de Maasvlakte. We hebben eerst aas gehaalt in oostvoorne. Wij zijn gaan kijken voor een goede vis 

stek ,we zijn gaan staan in de haven (Yanshaven) we hebben gevist van 17.00 tot 23.30 . Gevangen: 1 

bot & 20 kleine wijtingjes het viel tegen . Maar we proberen het nog eens.  

=DE BANJAARD VISSERS= 

Vrijdag 20 september 

Zo, dat is lang geleden. Eigenlijk veel te lang, maar na een vakentie van twee weken en een weekje 

rust daarna, is het eindelijk zover dat we weer eens op de tong konden op het strand. Arjen Marcel 

en ik zijn op een strekdammetje gaan staan op het strand van Kijkduin. Tot mijn grote schrik waren 

mijn twee molens vastgeroest, omdat ik na mijn laatste vissessie van enkele weken geleden ze 

zomaar in een zak heb gegooid. Na een beetje klooien liep mijn enen molen kut, en de andere wel 

redelijk. Ik gooide als eerste in om ongeveer 21:00 uur en ving al gauw een klein palinkje. Marcel ving 

een hele grote( 45 plus) baars die eigenlijk bijna geen beetregistratie gaf. Hiena haalde ik er ook een 

grote baars uit. Toen ving ik nog een paar tongen en een fucking killing bot. Wat kunnen die beesten 

aan je hengel rukken zeg als ze wat groter worden. Uiteindelijk was het resultaat met pieren en 

kleine zagertjes. Marcel 2 baars, 2 tong en twee paling Arjen 1 bot Barry 1 baars, 4 tong, een mega 



bot, twee paling Geen slecht begin vond ik. Ik kon helaas niet op de meeting komen ivm een 

vrijgezellenfeest.  

Jongens see you Barry 

Hoi Eurovissers, Vrijdag 20 september in alle vroegte van Apeldoorn richting Europoort gereden. Dit 

is mijn eerste keer om daar te vissen. Inmiddels heb ik de vangstberichten gelezen en was ik razend 

benieuwd naar de grote vangsten. Alles bijelkaar 20 uur gevist: veel vastlopers en helaas niets 

gevangen. Bij de parkeerplaats in Maassluis zag ik hoe een andere visser een tweetal grote 

zeetongen eruitsleepte. Tot diep in de nacht gevist, behalve een paar zeebolk en bot niets bijzonders. 

De volgende dag, zaterdag, ben ik wederom naar de Europoort getrokken. 8 uurtjes gevist maar geen 

enkele aanbeet. Hoewel ik niets bijzonders gevangen heb, heb ik van diverse mensen, w.o. 

Hengelhuis Maassluis heel veel tips gekregen. Mijn dank hiervoor, want dat heeft mijn tweetal 

visdagen weer goed gemaakt. 

Groetjes uit Apeldoorn van Johan. 

Gisterenavond 20 september weer eens met Iwan wezen vissen en het was de bedoeling om naar de 

maasvlakte te gaan om eerst met laag water aan de stenen glooing te staan en dan met opkomend 

water naar het strandje te gaan. Eerst het aas weer gehaald bij Avicentra in Monster en daar 

natuurljk nog even de laatste vangstberichten gehoord. We hoorden daar dat er goed tot zeer goed 

tong en zeebaars gevangen wordt momenteel op Kijkduin. We hebben toen besloten om iets door te 

rijden naar 's Gravezande om daar weer eens vanaf een dammetje te gaan vissen. We zijn begonnen 

om 19.00 uur en na een uurtje pas de eerste aanbeet, ik ving een leuk gulletje van zo rond de 45 cm. 

Toen een uurtje later was Iwan aan de beurt en hij ving een gul van bijna 50 cm. Ik dacht nog nu gaat 

het beginnen en gaan we gullahmeppah, maar de hele avond geen stootje meer gezien, alleen Iwan 

verspeelde nog een flinke vis net voor de kant die er met z'n haaklijn vandoor ging. Al met al dus een 

goed begin, maar zoals zo vaak de laatste tijd zeer matig gevangen !!! 

Groeten van Peter en Iwan. 

Donderdag 20 september, Leon en ik (marcel 12) besloten een nachtje te gaan vissen , het weer was 

perfect en we besloten naar het strandje van het Lickebeardbos nabij Maassluis te gaan. We haden 

van diverse mensen gehoord dat het zo'n goede tongstek was. Dus wij besloten daar maar eens een 

kansje te wagen. Om 23.15 waren we ter plaatsen na wat zoeken, voordat we het recreactie gebied 

introkken hadden we natuurlijk wel eerst onze deuren goed op slot gedaan vanwege het vele volk 

wat zich 's nachts daar schijnt te vermaken. Na wat afwerkplekken te zijn gepasseerd zagen we links 

een schitterende kom met een strand. Wij snel de auto uitgeladen en onze pakken aangedaan, ja je 

neemt geen enkel risico, voordat ze zo'n pak uithebben, maar achteraf gezien heb je daar helemaal 

geen last van, gewoon zeggen dat je vegetarisch ben. Ik was mijn tweede hengel aan het optuigen 

toen de eerste al flink tekeer ging. Het was een mooie bot het begin was er. Na verloop van tijd Leon 

een flinke zaaier op de top, ook een bot.  



 
Ik ving direkt daar op een zoutwatervoorn, toch een hele aparte ervaring.na wat botjes en een paling 

had ik een zee brasem aan de haak, het mot niet gekker worden dacht ik nog maar wel leuk.  

 
Het ging eigenlijk de hele nacht wel door maar niet de gehoopte tong. Nog even de totale vangsten 

voor de goede orde. Leon: 4 botten , 1 voorn en 3 palingen. Marcel 5 botten 1 voorn 1 brasem en 2 

palingen.  



 
We vertrokken 04.30 uur huiswaarts. Deze vissessie was enigzinds teleurstellend maar toch zeer 

geslaagd. 

gr Marcel #12 

Hallo redactie, Here I am again!! Paramaribo in de aantocht!! Gisteravond maandag (16-09) ben ik 

gaan vissen op de pier in H.v.H. was best wel druk. Ik stond op mijn bekende stek 34.5 en een bakara 

(Hollander) begon spontaan Surinaams met mij te lullen, ik was blij verrast. Zijn naam is Rob PUNS 

"de blanke Surinamer" (de beul van Hoek van Holland). Hij wist precies wie ik was. hij zei: "Je bent 

toch die kale Surinamer!" Waarop ik zei: "Ja hoor, ik heb altijd ruzie met de kapper, die kan niets aan 

mij verdienen." Het weer was prachtig om te vissen. Ik stond naast Rob te vissen en ik kreeg op een 

gegeven moment een geweldige aanbeet, halverwege schoot ie los. Johhhhh.....waarop Rob gelijk 

zei: "Ik zag die top van je hengel gaan jonge..was een hele goede aanbeet". Rob die was heel scherp 

aan het vissen, hij verloor een berg tuig, toen haalde hij een baarsje van +/- 40 cm. eruit. Links en 

rechts van ons werden er een paar joekels gevangen. Later op de avond kreeg Rob een geweldige 

aanbeet en hij heeft een baars van 71 cm. gevangen en weegt iets meer dan 8 pond. Ik vond het best 

leuk om naast iemand te staan die een hele goede visser is!!  



 
Het moraal van Europoort Vissen staat bij "PUNS" hoog in het vaandel. Baarsjes die net tegen de 

35cm. aantikken, allemaal terugzetten!! Ja toch... Ik voelde me net een amateurtje (ben ik ook ;-) ). 

Maar zoals ik het gezegd heb, de 16-ponder kom ik bij jullie deponeren!!  

Groetjes Reggie #169 

Hierbij even een berichtje van mijn zondagochtend (15 september) aan de pier van HvH. Na 3 

pogingen zonder "baarsresultaat" toch maar weer een poging gedaan, onder het mom van de 

aanhouder wint. Gestart om een uurtje of zes, de vorrige dag op advies van Leon ff wezen shoppen 

bij De Heul hengelsport. Er was we al verteld dat ik met een gevlochten lijntje moest vissen ipv mijn 

gewone nijlon lijn. Wel bij De Heul werd ik deskundig geholpen en kon ik dus zondag op pad met m´n 

nieuwe Fireline en wat jigkoppen shads en pilkertjes jonge jonge wat een keus. In eerste instantie 

was er nog een andere visser en verder veel wind. Het was opkomend water. Wel het duurde toch 

nog 3 uur gooien voordat ik eindelijk mijn eerste zeebaars (met kunstaas) mocht verwelkomen. Gaaf 

hoor, een knal op de hengel en flink tegen sputteren, echter mijn nieuwe lijntje (en nieuwe knoop 

voor de voorslag) deden het prima, een baarsje van 40 cm ok dan 39 maar ik was er wel zeer content 

mee. Ik dacht nu nog een paar maar dat zal de volgende keer wel worden want hoe ik ook m`n best 

deed geen baars meer. Toen ik om een uurrtje of 11 de pier verliet bleek dat er aardig wat gulletjes 

gevangen waren ik zag er bij een paar gasten een stuk of 5 a 6 liggen. Dus misschien iets voor de 

liefhebbers! Trouwens Reggie waar was jij? Ik had nog wel wat advies kunnen gebruiken! 

Groeten Jos # 121 

Zondag 15 sept, met z'n tweeën gevist op de papagaaienbek van plm. 17.00-01.00 uur. Na de 

duisterinval kregen we wat aktie te zien, resultaat 1 mooie tong en een gul van plm 40 cm. Mijn neef 

Gerwin verspeelde de enige aanbeet die hij heeft gehad, misschien was het wel die haai, je weet wel 

die van de meeting ;-) We moeten maar 'ns een andere stek proberen, de vraag is alleen waar?? 

Helaas geen foto, had mijn camera geupdated, een aantal foto's gemaakt van de omgeving maar 

totaal vergeten de vis te fotograferen, stom, stom... 

Groeten, Ton#172 

Ik ben op zaterdagmiddag 14 september naar de nieuwe plek van Leon gereden. Daar aangekomen 

kwam ik inderdaad een paal tegen, zoals Leon in zijn vangstbericht had omschreven. Die opzij 

gegooid, door gereden en de paal weer terug gelegd. Op dat moment kan je drie kanten op. Ik heb ze 

alledrie geprobeerd waarbij 1 poging resulteerde in uitzicht op het water. Het is inderdaad lastig 

rijden met al die konijnenholletjes, en dus zeker s'nachts met terugrijden niet te doen. Het was niet 



helemaal naar mijn zin, vooral omdat er windkracht 6 op de patser stond en ben dus mijn geluk gaan 

proberen op het Beerkanaal zoals omschreven staat op de stekkenplek. Ook daar om 15.00 uur (laag 

water) aangekomen volop wind en heel veel krabben. Dus na een uurtje weer opgekrast. 

TROUWENS, de nieuwe plek van Leon is in het voorjaar (meeuwenbroedseizoen) niet te doen omdat 

daar dan ongeveer 7 1/2 miljoen meeuwen zitten, die maar 1 doel hebben en dat is jouw kop 

onderschijten. GOED, na vertrek van het Beerkanaal even naar een meer vertrouwde plek gereden, 

enwel naar DSM. Ik heb daar van 17.00 tot 20.00 uur staan vissen met mesheftschelpen en zagers. 

Binnen 15 minuten een ondermaatse baars gevangen op de mesheften, en daarna nog wel een paar 

keer een paar goeie klappen op de top gehad (ook op de mesheften, goed spul, is niks mis mee), 

maar verder niets gevangen. By the way (dat is bij de weg) heb ik die baars weer terug gegooid, 

OEPS, teruggezet, sorry. 

Groeten Theo#48 (Ik ben alleen geweest, want de Swedish Chef had geen zin) 

zaterdag 14 sept toch maar wezen vissen op het strandje tussen papagaaienbek en stenenglooing er 

stond een zeer harde noorden wind waardoor er bijna niet te vissen viel met als resultaat toch nog 9 

tongen mooie grote maat 4 palingen 6 botten 2 mooie gullen 1steenbolk 1wijting  

groetjes rob.s 

Zaterdagavond 14 sept: Ik ben met Pierre en Jan #108 naar de waterweg geweest net voor de 

kering,prachtig plek met een noordenwind,in de hoop een tongetje te kunnen vangen maar helaas 

het mocht niet zo zijn.Pierre had drie botten en een klein tongetje Jan helaas niets en ik ving in het 

laatste half uurtje dan toch nog een gulletje van veertig cm en een paling dus toch niet voor niets 

geweest. Ik denk maar zo volgende week vangen we er hopelijk meer op de vluchtenburg. 

Arjan #8 

HI Leon,  

Zaterdagavond 14 sept, van 1800 tot 2230 wezen vissen bij de stormvloedkering aan de Hoekse zijde, 

hoogwater om 21.30, gevist met een dwarrellijn van 1 meter en met pieren. Over het resultaat kan ik 

kort zijn. Helemaal niets! Dit is nu al de derde of vierde keer dat ik nagenoeg voor niets ben geweest. 

Schiet lekker op! Het is te hopen dat de vis massaal naar de kust komt voor volgende zaterdag. 

Bert#168 

Hoi Leon nog wat gevangen op het zoete nat? Ben zaterdag de 14e geweest op Papagaaienbek, 

begonnen om 1600 uur, op de kop bij de puinstort. straffe noordwester op de kop, stonden later met 

ongeveer met 15 man, tot 22.30 gevist. vangst 1 gul 35 cm 1 botje Kanjer van zeebaars verspeeld. 

Nam 150 gr lood mee en mijzelf (hoezo vissers latijn) hij begon te zwemmen en voordat ik de slip kon 

instellen, trok hij de hengel naar beneden en schoot los. De rest had ook niet veel een paar kleine 

tongen en kleine baarjes. Was heel druk om de hoek. Je werd gek van het vuil was haast niet te 

vissen.  

Sport groeten John #99. 

Beste redactie, Here I am again, Paramaribo Rotttie Barra ja toch ;-) Op vrijdag 13-9 ben ik in de 

avonduren op de pier gaan vissen. Het was helemaal niks, ik heb heel mijn assoriment: (waarmee ik 

een winkeltje kan beginnen) shads, twisters, curlytile enz. uitgeprobeerd, geen ene stootje maar wel 

heel veel wind gevangen. Een maatje van mij Alikanun gaf mij een nep zager en zei vervolgens ga het 

hiermee proberen, helaas geen stootje. Vandaag Zaterdag 14-9-2002 ben ik om 6.30 uur het weer 

gaan proberen op de bekende stek (Pier van H.v.H. no 32.5). Heel weinig vissers, het weer was 

uitstekend. Er stonden een paar mensen op de pier om een speciale vrachtschip te bekijken met zijn 

belading. Ik heb weer van alles en nog wat uitgeprobeerd en geen aanbeet. Ik had die zager van Ali 

nog bij me en die heb ik opgezet. Pats boem een geweldige aanbeet. Een zeebaars van 68 cm (een 



hele vette) heb ik mogen verzilveren. ALI !!!!!!!!!!! die zager van jou was goed hoor, vaker doen hoor 

;-) Ik heb hem op de foto gezet  

 
, (ik heb die "badaap" STIPPO niet gevraagd om een foto van mijn vangst te maken) alleen deed die 

flitser het niet. Als die foto te donker wordt ben ik bang dat jullie mij niet op de foto zullen zien 

staan, alleen die zeebaars, wordt nog opgestuurd. Om 9.00 uur ben ik vertrokken en ik kwam Jaap 

tegen (verkoopt loodjes op de pier) die op de gul was. Toen hij die baars zag, is hij gelijk gaan 

zeebaarzen. Ik ga voor de 16-ponder en dan kom ik het bij jullie dumpen ;-)  

Groetjes Reggie #169 

Vrijdagavond de 13e (of is het nou de 1,3e ??) zijn Weijtse en Ries weer eens gaan vissen bij de 

vloedgolgwaterkering aan de Hoekse kant. We stongen ( da's Heijs dialect = bewoners van Ter Heide 

aan zee, de mooooooiste kustplaats van heeeel Europa !!!) gesteld om 19.00 uur en het eerste 

halfuur had die ouwe Heijer vier kleine botjes van een centimeter of 15..zeker een heel nest daarzo! 

Daarna viel het stil (en wij ook..) totdat het donker wier. Daarna kwam Ries in actie voor een torretje 

(is dat nou niet vreemd voor de tijd van het jaar ?? Volgens Avicentra werd er wel meer gul gevangen 

deze dagen.) Dat was dus een dubbelvangst, want doordat de of het tor het begaf bij het onthaken, is 

hij helaas schoongemaakt voor de paella. In zijn maag vonden we nog een tongetje van anderhalve 

cm. groot, en die was ook al dood. Gelukkig kwam naderhand familie tong nog een paar keer langs, 

niet de allergrootste, en die zijn dus zonder schade onthaakt en terug gezet.Om een uur of 23.00 zijn 

e genokt, het bier was op, de zagers waren op en het was donker ook. En wat een lekker weer was 

het. En we hebben dus ook de aankondiging gezien van die meeting bij Vlugtenburg...of we 

komme??? Tja, er zijn nog wat oude, onuitgevochte kustdorpvete's aanwezig, dus als we steun 

krijgen in de strijd van jeulie, dochten we wel dat we komme zouwe... 

Inmiddels is het vrijdagochtend 13 sept, 03.00 uur en ben ik net terug van een tongsessie op het 

strandje tussen papegaaienbek en steenen glooiing. Om 20.30 begon het te schemeren en dat was 

het sein om actief de hengels te bemannen. Tot mijn grote schrik en verrassing kwam daar ook onze 

webmaster in hoogst eigen persoon aan, die ook zijn geluk wilde beproeven. Dat gaf best wel druk, 

want al die grote vangstberichten zonder getuigen, moest ik nu maar zien waar te maken. In ieder 

geval was het wel hartstikke leuk om naast een ervaren rot te zitten en hier wat van op te steken. 

Om een lang verhaal kort te maken, de hele avond ving ik regelmatig een visje en om 01.30, was de 

balans 9 botjes, 6 tongetjes en 3 paling. Alles op de zager en wederom met de korte metalen 

afhoudertjes. Lees het vangstbericht van Leon voor zijn ervaringen...  

gr Gilles #59 



Afgelopen donderdag 12 sept, naar aanleiding van Reggie's berichtjes over baarsvangsten HvH de 

hele middag ingeworpen en ingedraaid; nada nix nul...hoorde van andere vissers dat er ruim 4 weken 

heel magertjes is gevangen. Waar zijn ze nou?  

John Roelofs 

Donderdag 12 sept eindelijk is naar die "nieuwe" stek waar ik het een tijdje geleden over had, 

tenminste nieuw, vroeger kon je er met de auto komen, tegenwoordig alles afgezet. Het gaat hier om 

de hoek van Beerkanaal en het Calandkanaal, aan de overkant zie je het strand van de Papegaaiebek. 

Je volgt de route zoals beschreven in stek Beerkanaal, tot je aan je rechterhand een witte olietank 

krijgt met daarop de letters VEDIOFOR meen ik. Voor die tank ga je de weg rechtsaf tot je niet meer 

verder kan, daar kom je bij een houten paal/slagboom. Je stapt uit, legt die paal opzij en rijdt het veld 

in richting waterkant. Dat is een behoorlijk stukje, rij voorzichtig, het zit er vol konijnenholen. Richt je 

op de bossages helemaal aan het einde van het veld, parkeer de auto, en loop de laatste 20 meter 

want er ligt een greppel voor het fietspad bovenaan de dijk. Daarachter ligt de prachtige stek, het 

eerste wat ik zag was enorme hoeveelheden ZEER GROTE harders aan de stenen kluiven. Alleen de 

K2 opgesteld met een jojo-systeem, haak 4/0, en als aas mesheftschelpen. Op de zeebaarsstok zette 

ik alvast een kunstaasje. De wind was noord en kwam wat van de zijkant, zon echt vol in de plaat, 

heerlijk! De vloedstroom begon te lopen en ik had net Simone aan de bel toen ik een geweldige klap 

op de K2 kreeg. Een mooie baars van ik schat zo'n 42 cm met vette buik kwam op de kant! Aha ze zijn 

er, hengel opnieuw ingegooid en met kunstaas aan de slag ! Na mijn 2e worp kwam er toen ik mijn 

red-gill net het water uithaalde, echt een formidabele kolk in het water, shit net te laat, meteen weer 

ingegooid. Maar linksboven achter me stond de K2 alweer door te buigen, dus als een speer naar 

boven, en verdomme net te laat. Ja wat nu, het was of het een of het ander. Besloten omdat de 

mesheften het geweldig doen op de baars, alleen met de K2 door te vissen. Boem, daar kwam de 

volgende alweer, en wederom een mooie baars van boven de 40. De stroom was inneens weg en de 

beten ook, zou ik blijven zitten om vanavond hier verder te proberen op tong. Met in de wetenschap 

zijnde dat ik nog terug moest rijden door die heide in het donker, besloot ik naar de Papegaaiebek te 

gaan, plekkie van Gilles. Daar aangkomen bleek die er zowaar te staan, en hij kwam me meteen 

begroeten. Rechts naast hem in zijn aura stonden nog 3 man, die zouden 48 uur blijven. Zodoende ik 

10 links van Gilles gaan staan, onderlijn met 3 lijnen, en 1 hengel een enkele dwarrellijn. Toen de 

schemer begon kreeg ik even les van Gilles die met zijn 3 stokken het ene visje na het andere begon 

binnen te halen, echt bizar, en ik niet eens beet ! Dat ging de daarop volgende paar uur zo door, ik 

werd er echt helemaal gek van, scheldend en vloekend liep ik over dat strandje. En Gilles ging maar 

door, dan weer een mooie paling, tong , bot noem maar op ! Om 24.00 uur was ik het zat, Gilles kon 

me ook niet uitleggen waar het aan lag, naast elkaar, zelfde aas, zelfde systeem, behalve dan dat 

Gilles met metalen afhouders viste, misschien zit het hem daarin. Toen ik langs die gasten rechts van 

hem liep, zag ik bij hen ook de gedesillusioneerde blik in de ogen, die kregen ook geen beet, en 

stonden ook schaapachtig toe te kijken hoe die Gilles het stervensdruk had met de beet op zijn 

hengeltoppen ! Ja die Gilles heeft een wereldavond gehad , neem dat van me aan, 4 van die 

klootzakken naast je die daar zo staan te schutteren. Oja , ik heb er wel wat gevangen, zowaar een 

schoenveter van 20 cm! Dit weekend ga ik zoetwatervissen(roofvis) in Friesland , hopen dat dat beter 

gaat !  

Goeie vangsten allemaal van het weekend en sportgroeten, Leon #1 

Woensdag 11 september. Gedreven door het mooie middagweer naar Hoek van Holland gegaan. 

Met de Shimano Spinning 300XH de lepel/haringpaternoster combinatie geprobeerd op de Fint en of 

zeebaars. Gevist direct na laag water. Gezien de stroming aan de voet van de Noorder Pier in de hoek 

op de laatste krib. Resultaat na een half uur 2 flinke finten en een zeebaars.  



 
Ca. 15:00 uur kwam de Discovery langs, te laat gereageerd en weg was mij plastic zak met vis. Ik kon 

nog net mijn tas grijpen en op een hoge steen in de hoek gaan staan. Het water kwam tot mij knieën. 

Je bent dus gewaarschuwd!! Met natte schoenen, broek en voeten doorgevist, maar nog slechts 

twee maal een fint er aan gehad die er spontaan weer afsprong. Heb op de terugweg 

haringpaternosters gehaald met grotere haken. Verder niemand iets zien vangen.  

Groetjes, Rob#50 

Vandaag Maandag 9 september gevist op het plekje van Michiel (zie vangstbericht van Vrijdag jl.). Ik 

was geboeid door die vangst van de "Scrotum Polyethylenum". Ik heb ze vroeger vele malen zelf aan 

mijn haken gehad. De laatste tijd iets minder en zo waar....Toevallig had ik wel mijn camera bij mij en 

zend hierbij een foto van deze onbeschermde vissoort.  

  

Groetjes Rob#50 

Haaaaaa die Eurovissers.  

Eeuwen niet gevist( ergens in juli voor ut laatst!) door allerlei omstandigheden qua werk en prive en 

uiteraard de vakantie. Heb wel zo vaak als ik kon de avonturen gevolgd van al die grappenmakers die 

achter de schubben aanzaten, zowel hier op het web als langs de waterkant en het valt mij op dat er 

steeds meer mensen de moeite nemen een leuk stukje te schrijven op de site van de Eurovissers voor 

die sukkels zoals ik, die soms zo stom zijn niet te gaan vissen als er WEL vis zit! Vandaag, zondag 8 

september effe een uurtje tussen 4 en 5 staan gooien op de baars, eigenlijk mijn jongste zoon Ivan, 

ter hoogte van paal 7 in de Waterweg. Dat is pak um beet zo een 500 meter landinwaarts vanaf de 

stormvloedkering gemeten. Resultaat......hij had 1 aanbeet die hij helaas niet kon verzilveren, 

jammer had het zo leuk voor hem gevonden. Koud thuis vlug aan het avondmaal van (gekochte) zalm 

en ringggggggg, de telefoon. Reggie 169#......Schrik van de Orinoco, bedwinger van de Brokopondo 

en Beul van de Waterweg! Die was dezelfde middag wezen baarzen op de pier en hij had een baars 



voor me van 70 cm (jokkebrok, hij was maar 68,5 cm). Gezien het feit dat hij er geen foto van had 

gemaakt ben ik zo brutaal geweest deze knoert op de gevoelige plaat te zetten zodat hem tenminste 

recht wordt gedaan en daarna vlug gefileerd. Moet toch eens met die gozer gaan vissen, want hij 

sleurt er de een na de andere knoepert uit  

Groetjes en strakke lijnen van Stipo 97#  

  

Daar ben ik weer!! De kale man uit Paramaribo, met z'n grote flaporen ;-) Ik ben vandaag ( zondag 8 

september) op de pier van H.v.H om 13.00 uur gaan vissen. Rara, waar zijn de Eurovissers..... In totaal 

waren er 4 mensen aan het vissen. De wind was best wel irritant, het was een oostenlijke wind. De 

pier was boordenvol dagjesmensen. Ik kon best wel moeilijk uitgooien, ik moest telkens kijken of er 

mensen langs liepen, anders had ik een heeeeeeleeeeeeee grote vis ;-) Het was niet zo wild als 

gisteren (7september). Ik viste met een zilver kleurige lepel (40 gram, dat was een tip van 1 van die 

jongens die daar werken) die ik vorig jaar bij Ahoy in Rotterdam-Zuid had gekocht. Ik vond het 

veelste zwaar, vandaar dat ik er helemaal niks mee had gedaan. Met deze barre weer 

omstandigheden (veel wind), heb ik het uitgeprobeerd met een rode wijkleurige twister. Na een paar 

uur heb ik helemaal geen aanbeet gehad. Ik was bezig op te halen, om een shad op te zetten, en ik 

kreeg toen een geweldige aanbeet. KASSA!!!!!! Een baarsje van +/- 70 cm. en weegt 6.1 pond.  

Groetjes Reggie #169 

Hay Leon en Simone,  

Ik ben vandaag (7 september om 10 uur) op de pier van hoek van holland gaan vissen helemaal tegen 

het einde. Het weer was barslecht. Je kon heel moeilijk uitgooien, als je uitgooide leek het wel of je 

aan het frisbeen was. Ik heb 1 visser op 32.4 gezien,heb even een praatje met hem gemaakt. Hij had 

helemaal niks gevangen. De moed zakte in mijn schoenen. Dacht bij mezelf; wat doe ik hier joh. (32.4 

zijn de markeerpunten van de opstaande randjes op de pier).Ik fietste door naar 34.5. Op een 

gegeven moment was die ene visser uit het zicht verdwenen. Ik stond helemaal alleen. Ik dacht bij 

mezelf;"Ben ik nou zo gek genoeg om met dit weer te gaan vissen. Jeetje, waar zijn de DIE-HARDS 

nou." Jongens, jullie zullen het niet willen geloven, maar na een half uur bezig te zijn leek het of er 

een hele school zeebaarzen zijn blijven hangen. De een na de ander haalde ik eruit. Het was vlak aan 

de kant, op nog geen 10 meter. Ik heb in totaal 12 zeebaarzen van boven de 35 centimeter en een 

harder van 55 centimeter gevangen(die harder had ik aan z'n ogen vastgehaakt). Binnen een half uur 

was het afgelopen, was wel erg moe, ik had geen armen meer over.Om 12 uur ben ik weer richting 

huiswaarts gegaan. Ik viste met een zilveren shad die ik van de week bij viswinkel De Heul in 

Schiedam heb gekocht. Kreeg nog 10% korting ook, omdat ik lid ben de van euro-vissers. Het was een 

topdag voor mij voor dit jaar en het jaar is nog niet afgelopen. Ik heb nog nooit van mijn leven zo 



hard gezweet. Het was echt 'beesten'.  

  

Groetjes, Reggie #169 

Hoi Leon,  

Nou, het is me dus weer niet gelukt. Ik ben tot 05.30 uur blijven zitten en had in eerste instantie een 

beetje last van de de stroming toen het weer richting zee ging. Veel wier dat achter de afhouders 

bleef zitten. Op een gegeven moment had ik beet en na een zware dril bleek het een hele rare vis. De 

Nederlandse naam kon ik niet vinden, maar in het Latijns heet 'ie Scrotum polyethylenum. Jammer 

dat ik geen rolletje in m'n camera had want dit was een mooie voor de rubriek Curiosa. Als iemand 

denkt de Nederlandse naam te weten, dan hoor ik het wel.  

Volgende keer beter... geloof je het zelf? Michiel#164 

Vrijdag 6 sept gaan vissen tesamen met Theo #48 , Marcel #12 ,Sjaak #2 en Michiel #164 vertrokken 

naar de landtong, waar we tussen 22.00 en 23.00 uur begonnen te vissen, het zou 03.00 uur hoog 

zijn. Als aas hadden we zagers en mesheftschelpen, en de bedoeling was een gulletje uit de vaargeul 

te trekken. Zoals de laatste tijd wel vaker liet de vis zich weer niet echt grijpen in de Waterweg, de 

beten bleven nagenoeg uit. Marcel begon met een botje, Theo deed hem ff later na en Sjaak ving een 

tongetje. Zelfs ving ik een kleine tong en een wat betere(zie foto) en ook nog een schoenveter !  



 
Al met al prima weertje gehad, wel vele vastlopers, eea inherent aan vissen in de Waterweg, maar 

dat betaald zich soms wel uit in grote gullen. Mijn nieuwe 5 meter(jaja alweer een nieuwe) voldeed 

uitstekend, over die stok kun je alles lezen in de nieuwe rubriek Ruuds Page! Michiel is een die-hard, 

die bleef nog toen wij rond 03.45 uur aftaaiden, hij moest en zou vis op de kant krijgen !! Ik hoop 

echt voor hem dat dat gelukt is maar dat horen we nog wel !  

gr en goeie vangsten, Leon #1 

Dinsdag 3 september  

Vandaag aangemeld als lid bij de Eurovissers en gelijk al mijn eerste vangstbericht. Vanmorgen mijn 

vader uitgenodigt voor een sessie geep en makreel vissen met de dobber. Begonnen om 11:30 aan 

de rechterkant van de binnenzee op de blokkendam en gestopt +/- 15:30. Leuk gevist en geeindigd 

met 5 makrelen en 11 gepen, dit alles met 1 hengel gevangen. Dit was de eerste keer dat mijn vader 

op deze manier aan zee heeft gevist en ik ben bang dat hij de volgende keer weer mee wil. Zondag 1 

september heb ik trouwens een van jullie leden ontmoet en dit was Michiel zoals jullie in zijn eerdere 

vangstbericht hebben kunnen lezen. Sorry Michiel geen vangstbericht van de zuidpier bij IJmuiden 

maar ik hoop dat je hier ook genoegen mee neemt. Was het nog wat op de pier van HvH? We lezen 

het wel.  

Visgroeten Timo 

maandag 2 sep wezen vissen papagaaienbek veel wind no5 maar in weken niet zo goed gevangen 

opkomend water zorgde voor veel beet met als resutaat 22 maatse tongen 3 palingen 1 wijting 4 

botten 1 steenbolk dit allmaal in 3 uur tijd met 3 man 

groetjes rob.s 

Leon en Simone, Here I am again, de man uit Paramaribo!! Ik ben vanmorgen maandag 02-09-2002 

wezen vissen op de pier van H.v.H. Ik was daar om 6 uur in de ochtend, ik was de enige op de pier, 

wat een ruimte joh, had de hele pier voor mij alleen ;-) De afgelopen dagen was de vangst erg matig. 

Om 8 uur kreeg ik een flinke aanbeet, en ik had een hele mooie baars van 45 cm. Er kwam een iets 



oudere man aanlopen, hij was nog geen 10 min. bezig, of hij had een baars van 75 cm. Ik heb hem 

geholpen, om die baars er uit te halen, hij stond helemaal op z'n benen te trillen! Hij moest gelijk een 

bakkie doen, en een shaggie roken, om van de schrik af te komen. Ik zei nog tegen hem, mijn naam 

staat op die baars ;-) Eurovissers...de grote jongens zijn gearriveerd!!  

Groetjes Reggie #169 

Vandaag maandag 2 september met mijn overgebleven aas naar de Waterweg gegaan. Gevist op het 

Ponton naast het Visrestaurant. Eerst geprobeerd bij HW van ca. 10:00 uur tot 15.00 uur en toen 

weer van ca 19 :00 uur tot 23.00 uur. Je werd gek van het groen en de krabben. Iedere 5 minuten 

ophalen, schoonmaken en opnieuw beazen. Buiten een zeester niets gezien. Nog staan praten met 

Rob de zeebaarsvisser, die Barry ooit op het prikbord vermanend heeft toegesproken. Hij zegt van 

plan te zijn ook lid te worden, dus kunnen we nog wel iets van hem leren. Mooie plek dat ponton, 

weinig vastlopers, maar ook weinig vis dus sta je je al gauw te verleven in je eentje. Volgende keer 

beter. 

Groeten Rob#50. 

zondag 1 september: 

He He , eindelijk in de europoort gevist, samen met het nieuwste lid sjors #219 We zaten op de 

landtong, en het was afgaand tij. Als aas hadden we zagers, resultaat : ieder 2 krabben. Voordeel was 

wel , er was haast geen wier en het was een stralende dag. volgende keer meer geluk misschien.  

groetjes Antoinette #212 

Nou, mijn visdag zondag 1 september was net zo'n avontuur als zaterdag op de meeting (not). Alleen 

nu stond er veel meer wind en geen enkele Eurovisser. Ben geweest op de Papegaaiebek om nog 

zo'n haai te vangen, maar da's nie gelukt. Later verhuisd naar het stuk dat overgaat in de 

Yangtzehaven. Nog effe staan praten met Timo (rijdt in een Saab 900 oud model, mooie bak, en is 

nog geen lid) die goed bekend is met het vissen op de pier van Ijmuiden. Hee Timo, als je dit leest, 

stuur dan eens een berichtje over het vissen op die zuidpier, vooral waar en hoe. Dan kunnen we dat 

een keer uitproberen. Ik ga vanmiddag m'n aas opmaken op de pier van HvH, met dit weer moet er 

toch wel een geepje te vangen zijn, of niet dan?  

Tot de volgende keer, Michiel 

Op de 4e meeting met Michiel (164) afgesproken om vandaag even te gaan vissen. Dus vandaag (1 

september) naar de neeltje jans , maar achteraf kijkend naar de vangstberichten op zeevisland was 

dat geen goed idee en dat is gebleken : Hebben er uurtje of 3 gezeten en beiden geen enkele 

aanbeet gehad, althans 1 keer wat gezien 'mischien klein' maar dat zal waarschijnlijk de overwinning 

van hoop op ervaring zijn :) Was erg mooi weer, is zeker een mooie stek om te staan, maar helaas 

geen vis, maar je kan ook niet alles hebben. Michiel is verder nog naar de Europoort gegaan (moest 

zelf naar Nijmegen), dus neem aan dat we snel genoeg horen of hij verder nog wat heeft gevangen.  

Bjorn (179) 

 

 

Vrijdagmiddag 30-8 van plm 5 uur tot een uur of 11. Gevist op de papbek met zagers en pieren. 

Resultaat ik 1 bot(je) en mijn neef Gerwin een mooie gul.  



 
Het weer was lekker, ik hoop dat dat tijdens de meeting ook zo is. Helaas ben ik niet van de partij, 

volgende keer beter..  

groet Ton#172 

Vrijdagavond 30 aug, van 18:00 uur tot 23:00 uur gevist in de waterweg terhoogte van de radartoren 

bij Maassluis. Resultaat 2 kleine scharretjes, 1 bot, 1 steenbolk. Mijn maat Theo had 2 scharretjes en 

2 krabben. Op het moment dat er veel stroming was, zat de lijn snel vol met apenhaar, geen last van 

sla. Op zagers geen stootje gezien, met pieren was het wat beter. 

gr Leo#188 

Vrijdag 30-8-2002, de gehele dag aan de Yangtzehaven gezeten vanaf 12:00 tot 19:00 samen met 

mijn zwager en totaal 5 makrelen en 1 forel. dus was een lekker daggie. 

greetz dennis en paul 

Donderdag 29 augustus de zagers van gisterenavond op gaan maken met enkele zeebaarsstok, 

dwarrelliijn en 110 gr lood en waadpakkie aan. Gestaan van 23.30 - 03.30 uur, lokatie slufter een na 

laatste trap, vissend achter de branding. Er kwam nauwelijks beet, maar ik was al lang blij dat mijn 

lijn schoonbleef, geen groentetuin erin vandaag. Vangst 1 bot en 1 zeebaars van 48 cm, ook nog 2 

zeebaarzen verpeeld in de branding, jammer was dat! 

gr Leon #1 

Donderavond 29 augustus hebben Ries en Weijtse "de Heijer" (HA HA HA, die Theo uit eh???? waar 

was dat ook al weer??) weer lekker staan kloten bij de DSM. Gestaan van 17.30 uur tot 22.00 dus 

ruim over het hoge water heen. De vangst was in totaal 6 botjes samen, gevangen met zagers met 

onderlijnen uit de winkel.Ik zal maar niet schrijven hoe de ondelinge stand was he Ries? Na die 3 

overwinningen van je was het nu dus anders. Verderop stonden er 3 van Avicentra uit Monster ook 

te vissen en die hadden ook alleen maar botjes, en wel 3 de man dus dat kan wel kloppen en 

zodende sloegen we niet zo'n slecht figuur. En wat een lekker weer!! 

Woensdag 28 augustus mijn eerste vistrip in de europoort. Ben met Jos #121 naar de kop van de 

landtong geweest om eerst een uurtje van 13:30 tot 14:30 met kunstaas op zeebaars te gaan. Niets 

gevangen. Daarna zijn we wat teruggereden tot voorbij de waterkering om de harder achter de 

schubben te zitten. We zaten met onze neus in het noordwesten windje aan de kant van de 

waterweg. Heerlijk weer na 4 kilo voer en 4 broden in de waterweg gegooid te hebben was het 

resultaat 4 windes. Jos had er 3 waarvan een hele grote. Helaas heeft de harder zich niet laten zien, 

maar toch een heerlijk dagje en in ieder geval gezien (bedankt Jos!) hoe je op harder moet vissen.  

Willem-Jan #208 

Woensdag 28 aug samen met Sjaak #2 ff gevist aan de bergingshaven van 21.15-24.00 uur, niks te 

melden!!! De hoeveelheid vuil en wier in het water maakte het in zijn geheel onvisbaar !! Zwaar 

irritant ! 

gr Leon #1 



Ondanks de drukte op mijn werk, ben ik op woensdagmiddag 28-8 toch nog even naar DSM gereden 

(van 18.00 tot 19.30 uur). Ik had 4 broden en een zeebaars hengel bij me. Eerst de hengel in orde 

gemaakt en daarna een voertje geprepareerd, want ik ging namelijk op de harder. Nadat ik 5 handjes 

broodpap in het majum had gegooid ging mijn dobber er achteraan. Binnen 5 minuten " weg dobber" 

en een harder van +/- 50 centimeter eraan. Deze eerste harder geland, onthaakt en teruggezet, want 

ik dacht, als het zo gaat dan komen er meer. Ik wilde er namelijk wel 1 meenemen om een nieuw 

recept te proberen. Nou ik had hem beter kunnen houden, want het bleef daarbij. Dan maar een 

volgende keer het recept uitproberen. FF lekker weggeweest. Dit was trouwens mijn eerste harder in 

Nederland. Iedereen veel plezier en goede vangsten op zaterdag. Ik kan er helaas niet bij zijn. 

Groeten van Theo#48 en de Swedish Chef 

hoi leon en simone. 

eindelijk eindelijk eindelijk 

Woensdag 28 augustus was het eindelijk zover. Wij jan #19 en claudia #69 zijn gaan vissen vandaag in 

zeeland. Het was de bedoeling om bij neeltje jans te gaan vissen ,toen wij daar aankwamen zo rond 

kwart over 8 zaten we te kijken waar we zouden gaan zitten. De kleppen stonden wijd open dus was 

flink wat stroming daar,voor dat we wilde uitladen kwam er een man op ons af en zij willen jullie 

gaan vissen ,ja zijden wij maar die man zij dat het erg slecht was hier en dat er niks werd gevangen ik 

zij dat is jammer. Toen die man ons vertelde dat we naar noordestrand moesten gaan omdat er daar 

goed zeebaars werd gevangen dus mijn ogen begonnen gelijk te blinken,zo gezecht zo gedaan wij 

naar noordestrand. Toen wij daar aankwamen moesten we een nummertje trekken zoveel mannen 

en vrouwen die daar aan het vissen waren pppfff ik zij tegen claudia waar moeten we gaan staan,dus 

we zagen een plekje waar we konden staan. er waren ook mensen bezig die aan het gepen waren en 

er werd ook gevangen daar mooie vissen hoor die gepen ze werden met reepjes spek gevangen, dus 

dat kan ook . maar nu wij ,toen wij onze spullen hebben uitgepakt en alles inelkaar hebben gezet was 

het nu de buurt aan ons om wat te vangen want de laaste tijs hadden we steeds niks gevangen in de 

europoort gebied tenminste wij niet . na een lekker sigaar en claudia een sigaret en met een bakkie 

koffie zaten we te wachten op beet. Denk nog geen 20 min later ja hoor claudia kreeg beet en niet zo 

beetje ook, toen ze het met moeite binnen draaide ja ja ik mocht niet helpen hihiihhi had ze een 

mooie tong joh op de klaar lichte dag ik zij goed zo meisie dus dat was er al 1 en ook zij weer de 

eerste hahahah. Na een tijdje overheen weer zij beet ik zij nokken nou en draaide het naar binnen,en 

ja hoor had ze een zeebaars (thuis gemeten 43 cm) aan de haak ja ik was best trots dat mijn meisie 

die vis had gevangen want het is ook voor haar de eerste keer dat ze zulke vissen had gevangen. naar 

een uuur of zo eindelijk ik kreeg ook beet en niet zo beetje ook ik trekken aan die stok en zij tegen 

claudia denk dat ik ook een mooie zeebaars heb ,toen ik het boven water haalde zat ik zo te kijken 

met wat is dat nou voor een vis hij was best groot en leek op een harde. Toen een duitsen man naar 

me toe kwam en vertelde dat het een vint was,nog nooit gevangen(thuis gemeten 46cm ) dus in de 

zak bij de andre vissen. maar om het verhaal te verkorte had claudia die dag dus gewonnen met 4 

zeebaarsen en 1 tong en 1 schol niet slecht he. En ik jan vangde 2 zeebaarsen hihih 1 vint en 1 schol. 

toch niet echt slecht zo dag dat hadden we wel verdiend een keer. Maar het is om aan te raden om 

daar te gaan vissen zeker voor de zeebaars want heb zo zitten tellen er zaten daar 57 man met een 

spinhengel te vissen inc de geepvissers. ik heb zelf die 2 baarsen ook met mijn karperhengel 

gevangen met een witten twister,en claudia alles met de stok knap hoor,dus met andre woorden een 

hele leuke dag gehad met veel wind  

gr jan#19 en claudia#69 

Dinsdag 27 augustus gevist van 01.15 tot 06.15 uur in een waterweg die meer weghad van een 

vegetarische schotel, dit alles aan de fijne stek Bergingshaven, mooi weer, noordenwindje in de rug. 

Binnen een minuut zaten zowel op de eb als vloedstroom, de onderlijnen gevuld met ijsbergsla, eea 



werd vorige week op de boot ook al duidelijk voor de blokkendam. Ik stond wel lekker dus ben toch 

blijven staan, alleen interressanter dan een steenbolk en een gulletje van 35 cm werd het niet.  

sportgroeten Leon #1 

Maandag 26 augustus, 

Vandaag op de kop van de landtong wezen vissen, even nog wat gezouten aas opmaken.Gevist van 

19.00 tot21.30 uur.Over de vangst kan ik weer kort zijn,Geen stoot gehad,haken na vijf minuten 

kaal.De vis krijgt volgens mij geeneens de kans dat ze het aas pakken.  

LEX. 

Viskameraden, ik ben zondag 25 aug, naar de maasvlakte gereden en ben begonnen met vissen links 

naast de Blokkendam. Alleen twee krabben gevangen (gevist van 15.30 tot 18.15 uur). Op de 

binnenzee werd af en toe scholenbaars gevangen. Daarna naar het strandje voor de Papegaaiebek 

gereden en daar m'n zeepieren opgemaakt (ingezouten). Weer niets gevangen verdorie! Gevist 

totdat het donker werd. Daarna op de Papegaaiebek nog een tijd staan kletsen met een Hagenees 

die 1 bot, een horsmakreel en een palinkje had gevangen. Volgende keer beter? Ik weet het nog 

niet...  

Groeten, Michiel de Buitelaar 

Ben afgelopen vrijdagavond (23 augustus) weer eens met m'n broer wezen vissen. Dit keer zijn we 

naar de pier van H.v.H. gegaan om daar wat zeebaars eruit te sleuren. Het was voor ons eigenlijk de 

eerste keer dat we met kunstaas zoals jigkoppen, shads en twisters etc... in de weer gingen en 

hadden daarom voor veel euro's bij Avicentra ingeslagen. Op de pier aangekomen kwamen we 

Reggie tegen die ons de fijne kneepjes graag wilde uitleggen, hij knoopte zelfs onze voorslagen eraan 

als we wat hadden verspeeld !!! Waar vind je ze nog dit soort mensen, Reggie ontzettend bedankt 

hiervoor. Over de vangsten kan ik helaas heel kort zijn, geen enkele aanbeet gehad en ook de andere 

vissers waaronder toch enkele zeer ervaren vissers hadden helemaal geen aanbeet gehad tot aan 

03.00 uur toen wij het wel genoeg vonden en naar huis zijn vertrokken. Wel heel veel geleerd en we 

staan er binnenkort gewoon weer !!!  

Groetjes van Peter en Iwan 

Vrijdagmiddag, 23 augustus, op de Pier van HvH gepoogd Zeebaars of Fint aan de schubben te 

komen. Om half drie begonnen, twee uur voor hoog water en tot een uur na hoogwater doorgevist. 

Niets gezien en niets gevangen. De enige troost was dat alle andere vissers (ca. 15 gezien) hetzelfde 

resultaat hadden. Volgende keer beter. 

Groeten Rob#50 

Vrijdagavond 23 aug, toch nog even richting de Maasvlakte gereden. Op de papagaaiebek 

aangekomen even rondgekeken . Kees met de Hond en caravan stond helemaal achteraan , even 

gevraagd hoe het met vangsten was de laatste tijd, 3 x niks was het als ik de verhalen van hem 

hoorde.Na zelf een plaatsje opgezocht te hebben een klein stukje terug toch maar even proberen, 

nou het was echt niks, veel vast zitten en helemaal geen beet ( Ik moet er wel bijvermelden het was 

niet het ideale tij) tot 23.30 gevist, na weer vast gezeten te hebben maar ingepakt en naar de 

Yanghtzehaven gegaan daar even een praatje gemaakt met een paar vissers maar ook daar was niet 

veel , wel goeie beten maar weinig vangen of je moet die minibolken meetellen, daarna doorgereden 

naar huis.  

Groetjes Willem T # 28 

Vrijdagavond 23 augustus wezen vissen aan de boulevard in Hoek van Holland. Begonnen om 21:00 

gestopt om 1:00. Nog geen krabbetje gehad die aan mijn aas zat. Wel een hoop lijnen verspeeld.  

Matthijs #194 



op donderdag 22 augustus van s`morgens 11 uur tot s`avonds 6 uur lekker ontspannen gevist aan de 

papegaaienbek resultaat 1 overheerlijke schol die net in de koekepan paste, verder best wel 

teleurstellend. op vrijdag 23 augustus op dezelfde plaats gevist van s`avonds 7 uur tot 11 uur en toch 

een mooi zeebaarsje +\-25 centimeter gevangen, heb deze even later aan een belgische medevisser 

gegeven ,die daar met zijn caravan een aantal meter verder op stond, en ook weinig tot niets had 

gevangen.  

groetjes Karel no.39 

Leon hier ben ik weer, Ik ben op donderdag 22-8-2002 op de Pier van H.v.H. in de avonduren gaan 

vissen, was hartstikke rustig. Het water was stil, leek wel op een meer, heel weinig stroming. Er stond 

een bekende gozer naast mij te vissen. Hij is nog geen lid van jullie club, best jammer. Hij heeft 

eerder op jullie site gestaan op een foto die door Stipo was genomen met een paar mooie baarzen. Ik 

ken hem alleen bij zijn voornaam. Nick heet hij. Ik heb de hele avond gevist en heel scherp, veel 

STEENBAARS gevangen een hoop shads verspeeld. Ik stond met Nick te praten, en ik zei nog tegen 

Nick dat witte twisters het de laatste tijd niet zo goed doen. Hij had net een witte twister opgezet. Ik 

had beter mij mond kunnen dicht houden. Hij gooide uit, kreeg een geweldige aanbeet en heeft een 

mooie zeebaars van 62 cm gevangen. Ik mocht hem op de foto zetten.  

  

Groetjes, Reggie #169 

Ik ben donderdag 22 augustus gaan vissen bij DSM, zoals ik op de kalender had gezet. Het zou om 

16.00 uur hoog water zijn, maar ik was er al om 13.00 uur. Wat ik die dag heb meegemaakt zal je niet 

geloven en waarschijnlijk ook nooit meemaken. Laat ik bij het begin beginnen. Toen ik om 13.00 uur 

aankwam stond er een man te vissen op de bodem en een stond te casten op zeebaars. Ik zocht in 

eerste instantie de verkeerde plek uit waardoor ik heel veel vast zat. Na 3 keer een onderlijn te 

hebben verspeelt, ben ik op aanraden van de anderen een stuk naar rechts verplaatst. Er was 

trouwens nog helemaal niets gevangen. Goed, op de nieuwe plek alles weer geinstalleerd en maar 

weer wachten. Na een half uur nog steeds niets, en ook weer een keer vast gezeten. Toen ik 

vervolgens voor de 5de keer vast zat en dacht dat er een vis aan zat, stond de bodemvisser naast me 

en kwam de caster net aanlopen. Hij vroeg wat er was, ik zei: ik denk dat ik beet heb, maar ik zit vast. 

Hij zei, dan haal ik hem wel even los, waarop ik zei, je mag dat best proberen. Maar ik had het toch 

verkeerd begrepen, want hij trok zijn laarsen, tshirt, sokken en broek uit. Zette zijn pet af en liep met 

mijn lijn het water in. Wij vroegen allebei of hij wel goed bij zijn hoofd was. Maar hij zei dat het water 

heerlijk was en dat ik de lijn maar moest laten fieren. Vervolgens zwemt hij 30 meter de kant uit en 

probeert mijn lijn los te krijgen. Helaas is dit niet gelukt. Toen hij weer op het droge was vroeg ik of 

hij dit vaker doet. Ja, was het antwoord, want ik wil vandaag wel vis zien zei hij. Hij heeft ook vaak 

nachtdienst en ging dus s' nachts tijdens zijn werk wel eens achter zijn werk al zwemmend een lijn 

uitzetten. doet hij nu niet meer, want hij was door zijn baas op de vingers getikt. Ik ben alleen 



vergeten te vragen of hij mijn lijn 150 meter het water in wilde zwemmen zodat ik in de vaargeul lig. 

Markante man.!!!!!!!!!!!!!!! In de tussentijd was er op mijn eerste plek een man gaan zitten, die 

probeerde om harder te vangen. Dit lukte hem binnen 1 minuut, hetgeen zeer frustrerend was voor 

de rest van de vissers. Ik heb wel even afgekeken hoe hij dat deed, en ga dat dus van de week ook 

eens proberen. Het is wel bij die ene gebleven. Om 18.00 uur gestopt, met als resultaat 0. Geeft niks, 

want ik heb vreselijk gelachen.  

Groeten Theo # 48 

ik ben dinsdag 20 augustus weer is wezen krabben voeren, het was dus weer niks aan de 

yangtzehaven. ik heb totaal vier stuks gevangen, die waren even groot als mijn haak dus het was 

weer knudde maar hopen op betere tijden. ik kwam daar ook nog een andere eurovisser tegen maar 

die zat ook te klagen dat het niks was. dus het lag niet aan mij dat er slecht gevangen werd, maar 

volgende keer weer beter hoop ik 

groeten van jan jochems nr 116 

Dinsdag 20 augustus. 

Voor vandaag kan ik heel kort zijn. Ben met kunstaas in de weer geweest en heb heel de maasvlakte 

afgestroopt. Vangst: geen ene moer,zelfs geen aanbeet gehad. volgende keer beter hoop ik.  

L E X. 

Heey Leon,  

Hier ben ik weer, de kale Surinamer!! Ik ben op 18 Augustus 2002 in de avonduren op de pier in H. v. 

H. gaan vissen. Was best wel behoorlijk druk, met dagjesmensen. Best wel weinig vissers op zo een 

mooie avond. Om 10 uur 's avonds begonnen de zeebaarzen best te azen. Ik viste gewoon met hele 

lichte shads, ging hardstikke goed. Binnen een half uur had ik 5 mooie baarzen, van rond de 40 cm. 

Aan het einde van de pier, viste er mensen met slikzagers en die hadden echt een hoop zeebaars 

gevangen. Op een gegeven moment kwam er een hoosbui, je kon de bliksem overal om je heen zien. 

Leon, ik heb nog nooit zo hard gefietst, was best eng!!  

Groetjes, Reggie #169 

Zondag 18 augustus het berichtje van Chris van een paar dagen eerder ter harte genomen, en even 

aan het vissen geweest bij de blokkendam bij het helicopter platvorm op de maasvlakte. Gewoon 

met een werppilertje van 35gram met een dregje erachter op een licht karperhengeltje een 

makreeltje vangen. Dat is nog best leuk vissen in het zonnetje. Met z'n twee-en 7 makrelen gevangen 

en er nog een aantal verspeeld. Rob had ook nog een onwijze aanbeet (zeebaars?), maar z'n lijn brak 

helaas. Naast ons stond er nog iemand met een zware stok met een 6-haaks verenpaternoster. Die 

had er meer dan 40, maar ja de sport is er dan wel een beetje vanaf toch?  

Gegroet Rob en Richard 

The 4 B's 

Geachte redactie,  

Zaterdag 17-08-2002 om 09.00uur tot 17.00 uur weer even naar de ingang europoort gegaan het was 

weer heerlijk weer, maar even als vorige week niets gevangen . Er stonden toch z n 15 vissers die af 

en toe wat beet hadden maar niets vingen wel veel lood met onderlijnen verspeelden. Het water was 

glas helder veel zee wier . Vogende keer hopenlijk beter en ik zal de vangst barometer in de gaten 

houden wanneer het weer eens echt de moeite waart is om te vissen en echt eens wat te vangen.  

J.Cooijman 

Vrijdag 16-08 met 5 man naar de Waterweg geweest voor een nachtelijke sessie.Stek z'on 500 meter 

na de kering.Het weer was perfect begonnen om 18.00 uur tot zaterdagmiddag 12.00 uur dus 2x 

hoog water meegepakt.De vangsten waren bedroevend:1 zeebaars(38 cm)1 winde van 45 cm en 3 



miniatuur botjes.Al met al zeer teleurstellend echter wel n zeer gezellige avond/nacht gehad en dat is 

ook wat waard.  

Walter #89 

Hallo boys en girls, Vrijdag 16-8 vol goede moed vertrokken naar de papagaaienbek, 6 man sterk 

waarvan 1 vrouw.. Het weer was perfect, de vangst helaas niet. totaal gevangen 1 scholletje, 2 

steenbolkjes, 1 schoenveter en een krab, dus dat is helemaal niet slecht voor een ploeg van 6 man. 

Naast mij zat er een collega uit veenendaal die er al langer zat en dus ook voor jan met de korte 

achternaam.. Ook was het feest op het nivo van onderlijnverspelingen. ik had een paar geweldige 

futoristische, zelf gefabriceerde onderlijnen meegenomen. Het inwerpen ging prima, daarna heb ik 

ze nooit meer teruggezien dus dat was lachen.. Om 1 uur kwam Jan Klaassen met zijn kornuiten wat 

zand verzamelen met zijn zandschuit dus toen hebben we maar eieren voor ons geld gekozen en zijn 

we weer richting Dordrecht en Sliedrecht gegaan, je ziet het zelfs in sliedrecht weten ze de weg te 

vinden naar de Europoort.  

De groeten van Ton #172. 

Hoi Vandaag 16 augustus gevist van 13.00 tot 17.00 achter de hoge dijk bij het helicopter-platform. 

Eerst een uurtje met de gepedobber,het stroomde als een gek en ik had er eentje van 60 c.m. Toen 

maar met wat zwaarder geschut op makreel,met verenpaternoster en 60 gram lood ging het aardig. 

Na mijn tweede gooi had ik er 3 tegelijk en al gauw volgde er meer. Eindresultaat:14 makrelen.Ik geef 

toe,met sportvssen heeft het weinig te maken maar een maaltje makreel op z'n tijd is ook wel lekker. 

Er kwamen zo nu en dan wat bootvissers langsdobberen,die op zeebaars zaten te vissen,maar ik heb 

ze niks zien vangen. Groeten: 

Chris eurovisser 185 

hallo allemaal donderdag-avond 15-08 zijn Rene # 187 en ik , Martin # 193 wezen vissen op de 

waterweg voorbij de waterkering.Erg druk en weinig vis 2 kleine scharren.Om 23.30 zijn we naar de 

yangtzehaven gereden en daat zaten slechts 2 vissers .We hebben tot 05.00 uur doorgevist en 

hebben de hele nacht redelijk beet gehad.De vangst bestond echter vooral uit kleine steenbolkjes en 

kleine platvis. Al met al een lekkere visnacht met een heerlijke temperatuur en die grote komen de 

volgende keer wel weer  

groetjes Martin # 193 en Rene #187 

Hallo, Gisteren 15-8-02 van 13:00 tot 21:30 uur in de Yangtzehaven gevist. Het was er behoorlijk druk 

omdat veel andere stekken door badgasten bezet waren. De eerste uren naar laagwater toe was het 

niets m.u.v. een mini gulletje. Om ongeveer 18:30 werd het wat beter. In totaal hebben we tot 21:30 

uur twaalf Madurodam visjes gevangen (8 Gulletjes en 4 Wijtinkjes) . De visjes zijn allemaal weer 

naar hun moeder gestuurd om nog wat te gaan groeien. Al met al een heerlijke visdag met dit mooie 

weer  

v.g. Wout 154 en Cees 191 

Donderdag avond 15 aug gevist bij de stormvloedkering vanaf 18.00 tot 23.00 uur met hoogwater om 

een uur of 21.00. Over de vangsten kan ik kort zijn. Ik had een paling van 25 cm en mijn vader 

helemaal niets.  

Bert #168 

De Digibeten melden:Donderdag 15 augustus, DSM, van 19.00uur tot 22.00 uur... een gul 46 cm en 

een tong 41 cm. Voor alle duidelijkheid: ze liggen al in de vriezer. P.S. : met oude stinkpieren is het 

leuk deddelen. grtz. #100 & #101 



woensdag 14 augustus,  

Vanavond afgesproken met gerard (de grote zeebaarsvanger) om na lange tijd weer eens samen te 

gaan vissen. Vroeger visten we dag en nacht met elkaar maar door omstandigheden uitelkaar 

gegroeid. Hij was er weer eens aan toe heb ik gemerkt,hij zit al drie jaar thuis met een verrotte 

rug,Het was een leuk avondje op de harder,alweer, ja alweer.Er zaten al een paar man op mijn 

stekkie,dus zijn we en beetje opgeschoven.Het was opkomend tij maar het stroomde voor geen 

meter,slecht dus voor de harder.maar ja best weer en dat maakt een hoop goed.Wat ook belangrijk 

is,hij heeft een dig camera.Nu nog vis, en ja hoor er kwam er een binnen geen bak maar toch een 

aardig vissie.Ook ving ik nog twee windes deze avond.Gerard was minder succesvol deze avond maar 

had eerder dit jaar toch al de vangst van z'n leven.En neem van mij aan het is geen man die toevallig 

maar even een rapalaatje ingooit volgens de site van total fishing rare gedachtegang dus.(leon is nu 

ook tevreden denk ik)  

 
L E X 

Vandaag, woensdag 14 augustus ben ik nog even gaan vissen in de bergingshaven van 17.30 tot 

21.00 uur. Er stond nog iemand te vissen, maar die had nog niets gevangen. Over de vangstberichten 

kan ik kort zijn. In het eerste kwartier een kleine wijting die na teruggooien dood bleek te zijn en dus 

meeuwenvoer werd, en in het laatste kwartier een gulletje van 35 cm. Geen goed resultaat dus, maar 

wel heerlijk weer gehad. En dit alles met hoog water om 20.00 uur. Volgende keer beter ! 

Groeten Theo # 48 

Hee Leon, tijd geleden! Jaja, de 4B's bestaan nog steeds en ik zal geen smoesjes verzinnen, maar ik 

weet het: we hebben de laatste tijd weinig vangstberichtjes geschreven. Maar ik heb met Rob 

afgesproken dat we ons leven zullen beteren, en wat vaker laten weten wat we hebben uitgespookt! 

(uiteraard ook als we geen zak gevangen hebben want ook dat gebeurt ons ook regelmatig) Hierbij 

een verslagje van gisterenavond: Dinsdag 13 augustus, uurtje eerder gestopt met het werk om lekker 

eens een avondje bij de DSM te zwiepen! Voorheen stonden we graag bij de Stenaline, maarja daar is 



het over met de visserij en hebben ze een hek van 3meter hoog geplaatst. Alleen rechts van de 

speeltuin (bij de berghaven) kan je nog staan, maar daar stroomt het zo waanzinnig hard dat de 

laatste keer m'n steun met hengels en al omvergetrokken werd. Maar goed: om 18.30 lagen de 

eerste lijnen in het water. Het was lekker weer en de vangsten? Mwoah: met z'n tweetjes 4 

ienemiene platlappers, 1 grote bot en 1 grote tong (42cm). Naast ons stonden ook 2 gasten die alleen 

wat kleine botjes vingen. Om half 11 weer vertrokken, niet omdat het aas op was maar omdat we 

letterlijk helemaal verrot gestoken werden door de muggen!  

Groeten Rob & Richard (The 4 B's) 

Hallo, zoals Rob #50 al dinsdag 13 aug al schreef, hebben wij vanavond kennis gemaakt in de 

Berghaven. Ik had ook de verhalen van Peet gelezen, maar die schijnt wel drie keer zo ver te kunnen 

gooien dan ik. Maar ja, ik schijn dan ook weer twee keer in Peet te passen, dus dat is niet zo gek. Ik 

heb daar gezeten van pakweg 19.00 tot 22.30 uur. Daar ving ik m'n eerste gulletje, zo'n 20 seconden 

nadat Rob er een uit het water trok. Allebei de aanbeet niet gezien, maar ja het waren dan ook 

gulletjes. Wel lekker, ik heb 'm zojuist op. Verser kan niet. De visavond kreeg nog een vervelend 

einde. Behalve dat de Berghaven een goede visstek is, kun je aan de havenkant ook lekker glijbaantje 

spelen. Ik wilde wat vissen in de haven bekijken en na een flinke smak zag ik ze wel van heel dichtbij. 

Zo de schuin aflopende kade afgepleurd (die was glad zeg!). Tot aan m'n broekriem in het water, nog 

mazzel dat ik er weer redelijk gemakkelijk uit kon klauteren. Wel zeiknat natuurlijk en toen nog 

lekker terug in de auto naar Delft 

 
... Volgende week weer proberen (vissen, niet zwemmen). 

Groeten, Michiel #164 

Vandaag 13 augustus naar de Berghaven geweest (2uur voor en 2uur na hoogwater) . Zoals jullie 

eerder hebben kunnen lezen heb ik gister bij Peet # 1.3 staan kijken hoe hij met hoog water toch wel 

4 gulletjes ving. Met de van Peet gekregen pieren ben ik dat vandaag na gaan doen. Dus niet. Wel 5 

kilo zeewier. Bij de laatste worp toch een aardige gul van 47 cm. Ook nog kennis gemaakt met lid # 

164, die voor de eerste keer een gul ving. Ik heb dat ding voor hem vereeuwigd. Ga het binnenkort 

daar weer proberen.  

Groeten Rob # 50 

dinsdag 13 augustus,  

de wind was vanavond aardig afgenomen en ben dus weer op de harder geweest. Het was niet druk 



met de vissers op de landtong en degene die er stonden vingen geen moer. Behalve een,en die ene 

dat was ik. Had binnen no time vier grote windes, drie harders, en een gewone baars en dat allemaal 

aan een pluim brood. Krijg nu zo langzamerhand wel door wanneer er geaast wordt door de harders. 

Zonder stroom geen vis. Kreeg mooie beten deze keer,langzame weglopers waar je normaal op kon 

tikken. Windes waren aan de erg grote kant deze keer,harders iets minder zo rond de 40cm. maar 

ja,toch weer vis in het schepnet. kreeg nog even bezoek van een man net terwijl ik er een 

aansloeg,wat zijn die harders toch sterk he zei die. Stond nog even verder te praten toen hij ineens 

tegen mij zei"ben jij niet niet lex van de eurovissers", ja zei ik verbaasd want ik had die man nog nooit 

gezien. Ik heb gehoort dat ze jouw BIG HARDY noemen. Is dat zo vroeg ik,ik heb er zelf nog nooit van 

gehoort.Ja zei ie((net toen ik mijn derde harder aansloeg)) nu weet ik waarom. Je vangt ze bij de vleet 

he.Nou bij de vleet is wel erg veel hoor,maar ik vang een aardig hardertje zo nu en dan. De man 

wenste mij succes en ging voetbal kijken Zo,weer even een berichtje geschreven. Heb ik al weer wat 

mensen overgehaald om de gulpook eens te verruilen voor een harderstokje?????????????  

lex ((BIG HARDY)) hahahahahaha. 

Dinsdag 13 augustus met zijn twee-en gaan vissen op het strand bij Ter Heide. Beremooi weer dus en 

een verbrande kop. We begonnen om 13.30 uur en dus met laag water. Richard kreeg meteen twee 

harde aanbeten achter elkaar en slingerde er dus 2 zeebaarzen uit. Eentje van 37 cm en eentje van 

44 cm, gevangen op een platvis paternoster met zagers. Er stond wel een hoop branding en daar 

zullen ze dus met zijn tweetjes aan het jagen zijn geweest Maar tís toch mooi voor zo'n snotneus van 

een jongen, die nou al weer voor de derde keer achter elkaar van me wint. Daarna was het dus voor 

ons beide helemaal over en uit en de hele middag meer zon gezien dan vis. O ja, Bert nr 168..ik zou 

daar nooit gaan staan, want volgens mij staat daar een halve meter water. Waarom ga je niet naar 

Ter Heide, als je dan richting kerk gaat van Ter Heide heb je aan het eind rechts een parkeer 

gelegenheid. Je hoeft dan maar het duin over te steken en de eerste pier links is een lange pier Da's 

krap 50 meter lopen!  

Succes gewenst door Weijtse en Richard 

maandag 12 augustus, naar s`gravenzande geweest en gevist van 20.00 tot 3.00. de vangst bestond 

uit een zeebaars 35 cm en 20 cm gevolgt door een gul van 40 cm 3 palingen en op de val reep een 

tong van 42 cm dit alles gevangen aan zeeeerrr kleine piertjes geraapt door mijn dochter van 5 die 

met pa mee ging pieren steken. dit wat mijn echter wel liet zweeten wand het steken ging erg 

moeilijk(normaal ben ik namelijk binnen 30 min klaar nu echter na 2 uur.) 

ricardo #119. 

Maandag 12 -8-02 wezen vissen in de Berghaven van Hoek v Holland. Begonnen om half 3 ,de eerste 

2 uur was het heel slecht. Er kwam nog een nieuw lid aan zetten ,Rene de Brabander # 200. Kwam 

alleen maar even kijken hoe het vissen er aan toe gaat,en het heeft het nodige opgestoken denk ik . 

Maar goed, had nog een paar weitingen en een paar steen bolken ,maar geen gul van betekenis. Op 

een gegeven ogenblik kwam Rob Mulder # 50 aan zetten , hij ging lekker zeebaarsen ,en toen 

eindelijk begon ik wat te vangen. En mooie tong van 32 cm en nog wat gulletjes en bolkjes, en hij 

heeft me nog wat geleerd hoe je op een makkelijke manier een vis kan fileren.  



 
Rob heeft verder niks gevangen . Op een gegeven moment viel er niet meer te vissen ,het stroomde 

zo hard de Waterweg in,dat bij elke worp je lood gelijk haaks de hoek om lag .O ja ik had op het laast 

nog een mienie tong . hij zwemt weer lekker in het water. We hebben gevist tot half 9 en lekker 

geouwehoerd dat moet ook kunnen.Rob bedankt voor de foto's  

gr peet#1,3 

Zondagavond 11 augustus ben ik, zoals aangekondigd, weer naar het strandje geweest. Het was 

vrijwel een exacte kopie van gisteravond, maar nu met een onverwacht einde..... Laat ik niet te snel 

zijn. In de avondschemering 4 botjes en tot 04.00 een palinkje en een tongetje. Dat is niet veel en de 

nacht is dan heel lang! Als je zolang zit en om de 10 minuten weer nieuwe zagers op je haken moet 

doen vanwege de hoeveelheid krabben ga je je toch wel afvragen wat een zager per stuk kost. Zeker 

als je vervolgens een steenbolk vangt van 7 hele centimeters. Niet doen dus! Het leuke van vissen is 

dat zelfs als je niet regelmatig beet hebt, de spanning er in blijft. Zo staan je hengels keurig recht op 

en voor je het weet komt er een gigantische klap op. Dat gebeurde me vanacht twee keer. Zonder vis 

aan de haak overigens. Enfin na 04.00 uur, met opkomend water kwam de stroom er in en trok ook 

de beet weer aan. Doordat ik wat aan het kloten was met mijn lijnen miste ik een deel van de beste 

periode, maar uiteindelijk ving ik er 4 tongen en 4 palinkjes bij. Terwijl de ochtend gloorde trok een 

van de hengels langzaam krom: vuil??? Nee, daar ging het net te snel voor. Toch maar even slaan en 

ophalen. 't Ging zwaar, maar geen gebonk of getril van vis. Tien meter uit de kant trok de lijn in een 

keer helemaal van links naar rechts!?!? Toch vis! Wat is dat??? Een gul??? Het bleek een gevlekte 

gladde haai te zijn van welgeteld 75 centimeter!! Gewoon op de paternoster met een onderlijntje 

van 10 cm en een zagertje, zo'n 50 meter uit de kant. Wat een geweldig mooie vis is dat zeg, met van 

die lichtgevende oogjes en een mooie tekening. Je voelt als je hem oppakt ook hoe sterk zo'n vis is. 

Helaas geen fototoestel bij (jammer van de recordlijst), maar wel een geweldige herinnering. Het 

haaitje zwemt weer en kan nog wat groeien voor de volgende keer. 

Gilles #59 

Zondag 11 augustus in de middag gaan vissen op de landtong voor de kering. Net over hoog water 

begonnen de eerste tikken van betekenis, daarvoor was slechts een botje op het droge gekomen. 

Totaal 4 gulletjes, allemaal rond de 35 cm , 1 van 40 cm. Heerlijke middag , 19.00 uur weer 

weggegaan, wel aardig wat verspeeld maar dat hoort erbij daar ! 

gr Leon #1 



In de nacht van 10/11 Augustus 2002 ben ik weer gaan vissen op de Pier van Hoek van Holland. Ik 

was natuurlijk overenthausiast van de vorige vangst. Het was best wel erg druk op de pier, ik had niet 

verwacht, dat zoveel mensen 's nachts vissen. Die nacht heb ik heel licht gevist met kleine shads en 

jigkoppen van 15 gram. Ik had helaas geen grote, maar toch 4 mooie baarsjes. De grootste was 50 

cm. en de kleinste was 35 cm.  

 
Groetjes Reggie #169. 

Haay Leon, na lange tijd weer wat nieuws van Reggie #169. In de nacht van 9/10 Augustus 2002, ben 

ik op de pier van Hoek van Holland gaan vissen, helemaal aan het eind van de pier. Dat is mijn 

favoriete stek. Het weer was hardstikke goed. Ik had verwacht, dat het heel druk zou zijn, wat dus 

niet zo was. Nadat ik een reeks shads had verspeeld, kreeg ik een aanbeet, waarvan mijn hart, bijna 

uit mijn mond sprong. Het was een joekel van een zeebaars, 80 cm. lang, en woog 4950 gram. Ik had 

helaas geen meetlint bij. Het resultaat spreekt voor zich. Ik raakte in paniek, omdat ik hem niet kon 

landen. Hij liet mij alle hoeken van het water zien. Ik sprong in het water, en greep hem precies 

boven op zijn vinnen. Man...wat deed dat zeer zeg!! Uiteindelijk, heb ik hem tussen zijn kieuwen 

kunnen vastpakken. Ik was zeiknat, laarzen waren volgelopen met water, maar Leon, het was de 

moeite waard!!  

 
Groetjes Reggie #169. 

Zaterdag 10 aug van 14.30 uur tot 19.30 uur met 3 man in de Yangtzehaven gevist met pieren,zagers 

en slikjes.Vangst was bedroevend:2 minibotjes.Met de spinhengel ten slotte n beetje aan de kant 

zitten pielen met als resultaat een aantal zeedonderpadjes en miniatuurbolkjes.Wel zwommen er n 

aantal flinke harders.Geprobeerd deze aan de schubben te komen met n dobbertje en broodvlok 



echter niet gelukt.Wel weer lekker gezeten de volgende keer beter. 

Walter lid 89. 

Zaterdag 10 augustus samen met Michel (nog geen lid) vanaf 14.00 uur gevist op het strandje tussen 

de p-bek en de stenen glooiing, tot ca. 18.00 uur helemaal niets maar dan ook niets gezien en 

vertrokken richting de Yangtzehaven. Hier en daar een praatje gemaakt met de aanwezige vissers, 

maar ook hier was het kommer en kwel, dus dan maar richting de waterweg. Op de landtong even 

voor de keering neergestreken en de zagers aangeboden aan alles wat maar wilde bijten en dat was 

al met al een scholenbaarsje en een botje om ca 23.00 uur weer richting huis vertrokken. Binnenkort 

maar eens naar de wrakken om weer eens een visje te vangen. 

groeten Henny # 202 

zaterdag 10 augustus wezen vissen in de yangtzehaven het was een zeer mooie dag maar waar de vis 

die dag zat weet ik niet want ik heb geen tik op mijn hengel gehad.en mijn dochter van negen jaar zat 

vlak voor de kant ze er één voor één binnen te sleepen wat het nou waren weet ik niet maar het was 

vis. je snapt natuurlijk wel dat ze de grootse lol had zij wel met haar hema hengel en ik niet met mijn 

dure spul maar ja het was een leuke dag wij hebben gevist van half elf tot vijf uur en als aas zagers.  

groeten van jan jochems lid nr 116 

Zaterdag 10 augt.vol goede moed naar de kop van europoort bij de vuurtoren dacht ik tegen over die 

twee platto s met zes man en stevig aan hete vissen geslagen met em 250 pieren en 2 ons zagers bij 

ons. Begonnen om ongeveer 09.00uur en gestopt om 18.00 uur we hebben gestootje gezien het 

enigste is veel scheepvaart . Ik weet niet wat we verkeerd hebbben gedaan na dat er ven de week 

wel goede vangsten werden gemeld . Misschien weten jullie of we daar verkeerd zitten en waar we 

de volgende keer zouden moeten gaan zitten het was overiggens schitterend weer. Ik wacht en 

antwoord af en tot eenvolgemnde keer met betere berichten.  

J Cooijman'-De Bilt 

Gisteravond, zaterdag 10 augustus naar het strandje geweest tussen de Glooiing en de P-bek. Ik was 

er bijtijds en de spanning steeg naarmate de schemering toenam. Ik zag de tongen lachen, want er 

was er niet één die maar enige interesse toonde in mijn zagers. Tot 02.00 uur had ik 3 minibotjes en 

een idem paling. Naast me was het redelijk druk, totaal werden er twee tongetjes gevangen (op een 

man of 12), maar niemand die erg gelukkig was met de vangsten. Om 03.00 uur kwam er plotseling 

wat leven in de brouwerij, wat palinkjes en 2 gulletjes en zo waar een kleine tong. Om 03.45 stonden 

opeens beide hengels te klepperen en binnen een half uur kwamen 7 leuke tongen naar boven. 

Daarna was het weer volledig over met de vangst. Dan kun je zeggen dat het onverwachte het leuke 

van het vissen is, maar het is best frustrerend als je je een half uur de barste moet werken en de rest 

van de avond bijna in slaap valt en alleen maar op de been blijft door met je medevissers te klagen 

over de vangsten. Nu terugkijkend met 8 palingen, 8 tongen, 3 botjes en 2 gulletjes toch best een 

lekker gevoel over de nacht. Vanavond dus toch nog een keer proberen! Zelfde plek (als het nog vrij 

is), zelfde tijd, maar nu hopelijk wat gespreider de vis.  

Gilles #59 

Gisterenavond Vrijdag 9 aug. aas op wezen vissen, dat ik over had van donderdag. Ben toen met de 

boot weggeweest maar het was toen helemaal niets. Heb wel een Eurovisser gezien, # vergeten, die 

met zijn hele familie Makreel aan het roken was in de haven van Scheveningen. Moeten we eens met 

een heel ploegje doen, leuk idee Leon?? Heb nu de hele avond voor lul op het autoponton aan het 

Calandkanaal gezeten totdat het zo hard ging regenen dat mijn lamp er van uit ging. Was ik maar 

naar de Berghaven gegaan, gezien de berichten van Peet, maar ja dat zie je meestal te laat. Ik heb te 



laat op de "Agenda" gekeken. Eigen schuld. Peet ik hou je in de gaten!! 

Groetjes Rob#50 

Vrijdagavond 9 augustus, rond 23.45 uur begonnen om de landtong , samen met Peet #13. Sessie 

volgehouden tot 04.00 uur, en daarin ving ik slechts 1 minibot en 2 scholenbaarsjes. Een stel 

scheveningers naast ons waren een uurtje eerder begonnen en hadden precies in dat uurtje wat tong 

gevangen, we waren achteraf dus te laat op de lokatie. Peet heeft vannacht slechts krabben gevoert, 

maar ach, die had gisteren al een topdag ! Uitstekend weer gehad en weinig stroming met opkomend 

tij. Als aas hadden we slikken en pieren. 

sportgroeten Leon #1 

Donderdag avond 8 aug wezen vissen op de eerste strekdam vanuit Hoek van Holland gezien richting 

Scheveningen, dit ter hoogte van Vluchtenburg. Daar bij hebben we ons flink in het zweet moeten 

werken om daar te komen, wat een eind klunen. Gevist van 20.00 to 23.30 met laagwater om kwart 

voor negen. Helaas alleen krabben gevoerd, de haken waren eerder schoon als dat ik ze weer kon 

vullen. Ondanks dat het tij ongunstig was stonden er op ongeveer zes strekdammen andere vissers 

met licht aan te vissen. Ik ben benieuwd of hier ook euro visser bij waren. Ik vraag me eigen af of we 

niet op de meest ongunstigste strekdam gestaan hebben, ik had het idee dat deze korter is als alle 

andere, en dat je op die andere toch wat meer vis kan vangen. IEMAND DIE DIT WEET???? Toch een 

lekkere avond gehad, vanwege het mooie en rustige weer. 

Bert #168 

Donderdag 8 augustus wezen vissen met Theo BraakHekke aan de Berg haven in Hoek van Holland. 

We zijn begonnen om1 uur ongeveer,Theo ging gelijk zeebaarsen . Hij had namelijk bij de Haringvliet 

sluizen kleine aasvisjes gevangen ,een stuk of honderd geloof ik . Ik had 2 lange hengels met dwarrel 

lijnen ,en 1 met bezem af houders ,waar aan kleine klote haakjes zaten. Het duurde niet lang of ik 

had al een scholletje te pakken ,te klein, jammer, maar weer terug gezet. Even later ving ik nog een 

steenbolk ,ook gelijk weer terug gezet in zijn element ,maar hij was al zo dood als een pier . Onder 

tussen had Theo nog niks , hij ging dan ook maar naar huis .Moes nog bbqen met zijn gezin . Theo, je 

had beter kunnen bellen dat je zou blijven vissen (wat ik ook tegen je zei) want het ging helemaal los 

daarzo . Tering wat heb ik daar vis gevangen zeg niet mooi meer,begon op een gegeven moment 

gullen er uit te trekken ,daar krijgt een paard de hik van . En een paar scharren aan de hengel waar 

mee ik met een lopje gooide (60 meter).Het is voor mij heeeeeeeeeeel lang geleden dat ik een schar 

heb gevangen aan de waterweg ,zo lang geleden zelfs dat ik nog met mijn ouwe heer op de oude pier 

van de hoek heb staan vissen .GOEIE OUDE VIS TIJD.Dat is zeker 28 jaar geleden ,tering wat gaat die 

tijd toch hard he. Maar goed verder stierf het van die klote steenbolken en ik heb al weer een paar 

weitingen naar boven getrokken met mijn K2.Wat een hengel is dat zeg ,daar kan je pas echt mee 

zwiepen, ik ving me er een grote gul mee.Rond de 61 cm,voor dat je dat beest een keer binnen heb, 

pleurt je hele arm er zo wat er af, van het draaien aan je molen .En toen moest ik dat beest nog een 

keer op de kant zien te krijgen ,kon maar 1 ding doen, zo dicht mogelijk bij dat beest zien te komen 

en mijn hand een paar keer om die dwarrellijn zien te draaien en hop de kant op ,en dat lukte god zij 

dank ook .. Op een gegeven moment haalde ik nog een paar mooie grote tongen naar binnen .Ze 

zeggen dat je daar voor kleine piep haakjes moet hebben .Ik zal je vertellen dat ik ze allemaal op 

kleine gulhaken heb staan vangen. Je krijgt alleen die haken er niet meer uit ,maar ja ze gaan tog mee 

voor in de pan dus..... Ik heb ook nog staan zeebaarzen maar dat was klote zal wel wat fout gedaan 

hebben ,ving verder er niks mee Maar ik heb tot half 8 staan vissen en een top dag gehad,het was 

heerlijk weer en me hele kale schedel is verbrand. totaal heb ik 8 gullen ,1 schol,4 scharen ,3 tongen 

2 weitingen en een zooitje klote steenbolken.Alles ligt lekker in de vriezer.  

GR PEET #1,3 UIT DELUUUUUUUUUFT 



Woensdag, 7 augustus voor het eerst na maanden weer wezen vissen. Ik had een handje zagers en 

een doosje spiering gehaald om daarna naar de Yangtzehaven te gaan. Weer ff moeiteloos 

kofferbakvissen. De zagers had ik net zo goed niet hoeven kopen, want de bodemvisserij was op dat 

moment gewoon kloooooo...... waardeloos, het leverde een paar bolkjes op. Dan maar een beetje 

pielen met een visje een een dobber en dat leverde vier finten en een horsmakreel op. De gewone 

makreel liet zich niet zien, maar die zijn er de volgende keer wel weer, hoop ik. Deze manier van 

vissen is prettig, ja bent wat actiever bezig en het levert vis op. Er stond daar ook nog een man op 

Harder te vissen. In eerste instantie dacht ik dat hij eendjes stond te voeren, maar bij navraag voerde 

hij de vis(harders) met brood. Toen ze op zijn voertje afkwamen, gooide hij zijn, in een vlok 

verborgen haak, erbij. Het lukte nog ook, hij ving er een van twee kilo. Gaaf....  

Groetjes Wil#4 

Hoi allemaal, Vanmiddag woensdag 7 aug, weer eens wezen vissen. Samen met Piet #27 het 

Hartelkanaal onveilig gemaakt met het zwiepen van lood. We waren er van 12 uur tot ongeveer 

17.30 uur. Al bij de eerste worp was het raak, ik had een paling van ongeveer 50 cm. Daarna weer 

even wat rustiger en dan af en toe weer beet. In totaal had ik 8 palingen, waarvan 6 maats, twee 

snoekbaarzen (ondermaats) en twee flinke krabben. Een snoekbaars had de haak ingeslikt, dus deze 

heb ik toch maar dood gemaakt omdat hij het toch niet zou overleven, de andere wel terug gegooid. 

Helaas kwam deze later opeens weer boven drijven, dus toch dood gegaan. Piet had maar één 

palinkje gevangen van schoenveterformaat. We hebben met mestpiertjes gevist, wat daar goed aas 

is. We zagen daar op het laatst nog een grote snoekbaars onder de kant zwemmen, als we weer eens 

gaan vissen, zullen we zeker ook nog even gericht op snoekbaars gaan vissen.  

Groetjes Hans #37 

Dinsdagavond 6 augustus, maar weer eens proberen op de voor mij eerder zo succesvolle stek. 

Helaas was het zwaar werken voor een paar visjes. Gevist met zagers van 21.30 tot 02.00 uur. 

Gevangen: een stopnaald, 1 bot en 4 tongetjes. Naast me werden in hetzelfde tijdsbeslag met de 

zeepier een mooie tong en 2 gulletjes gevangen. Veel groen, zowel drijvend blaasjeswier als 

apenhaar. Toch een lekkere avond met heerlijk weer.  

Gilles #59 

Hallo, Ik ben afgelopen zondag 4 augustus bij de Slufter wezen vissen, nou vraag ik me af hoe ver je 

hier moet gooien, er staat daar zeker wel 100 meter branding, of heb je een waadpak nodig daar? Ik 

snap dat daar vast zeebaars in de branding jaagt, hoe diep is het net na de branding? Verder: ik kom 

helemaal niet zo ver als ik gooi, zo'n 60 meter schat ik. Ik vis met 30/00 hoofdlijn, een Spro 

magnum600 molen, met conische spoel voor verder werpen, ik gebruik impactshields en relay clips 

voor weinig weerstand. De hengel is shakespear surfcaster van 3.90m. Is het techniek, moet ik meer 

fitness oefeningen doen of is het die hengel, ik weet het anders ook niet, ik kom met strandvissen 

gewoon niet ver genoeg om goed achter de branding te komen. Graag jullie advies. Oja, ik heb 2 

krabben gevangen op zagers die zondagochtend. Ik ben ook bij de stenen glooing gaan vissen, na 2 

keer de slufterduin op een neer geklauterd te hebben (de 2e keer was het bijna kruipen...). Nou die 

stenen glooiing is spekglad, je mag wel spikes dragen om bij de rand te komen, ik ben dit keer niet op 

mijn plaat gegaan gelukkig. 

groet, Marcel #195 

Zondag 4 augustus het aas van vrijdag op gaan vissen in het Beerkanaal van 10.00 tot 12.15 uur. Dit 

op mijn nieuwe 5 meter K2, gesponsord door Hengelhuis Maassluis, onze speciaalzaak. Hij gooit als 

een tierelier, en heeft een prima beetregistratie, getuige de mooie topactie van een bot die er op 

vloog. Qua vis bleef het daarbij, ook vissen met kunstaas leverde geen baars op, er stond nagenoeg 

geen stroming. Op de terugweg even gaan pionieren, en ik heb werkelijk een formidabele stek 



gevonden in de Europoort. Deze stek is denk ik heel weinig tot niet bevist, het is er zeker geen voor 

de luie mooi weer comfort-visser, en ik kan niet wachten hem is een hele nacht uit te testen. Dit 

verhaal wordt vervolgd dus!!!! 

aan een ieder goeie vangsten toegewenst 

gr Leon #1 

Hallo allemaal, zaterdagavond 3 augustus, met waddenpieren gevist in de Yangtsehaven, resultaat is 

echt verbluffend als je een bril met sterkte +10 op zet, wat een aquariumformaten daar! 5 wijtingen, 

een palinkje, en twee miniatuurtongen. Een half uur na hoogwater was het over. En Leon, hoe zit dat 

met die stek van je?  

grtz. De Digibeten #100 & #101. 

hallo allemaal  

Vrijdag 2 augustus zijn wij aan het vissen geweest op de waterweg schuin tegen over de stena line.IK 

lid #193 en mijn maat Rene #187 hebben gevist van 18.00 tot 04.00.Tot aan het hoge water om 22.15 

een klein platje gevangen.Verder werd er wel met het lage tij door andere vissers veel fint gevangen 

aan kunstaas.Na het invallen van de schemer en het invallen van de nacht gingen we wat beter 

vangen met als resultaat 3 mooie maatse tongen wat platjes en een paling.Lekker gevist met een 

prima weertje. 

groetjes #193 Martin de Hoop 

Vrijdag avond 2 augustus. Na een uitnodiging van Sjaak en Leon ben ik mee gaan vissen op de Delta 

562. We gingen bij de blokkedam (Maasvlakte) rond 8 uur het water in. Man man wat een klote 

helling is dat daar zeg,ik begrijp niet dat de gemeente daar niet iets fatsoenlijks maak voor de sport 

visser. Maar goed we moesten 10 minuten varen en dan waren we er,precies achter de 

blokkedam.Het stierf daar van de bootjes ,we waren gelukkig niet alleen. We hebben een half uurtje 

gevist ongeveer,er kwam een puist klere weer aan zetten , onweer bliksem en het begon te 

waaien,niet mooi meer. Ik zeg tegen sjaak en leon ,kunnen jullie mij niet even naar de kant 

brengen.Ik kreeg steeds grotere ogen.Ik dacht als die bliksem in me hengel slaat ,staan alleen me 

schoenen er nog, met wat rook er uit.En daar had ik geen zin in ,maar goed Leon en Sjaak vaarde 

voor mij terug naar huis. Toen zagen ze zelf ook gelukkig in dat het echt slecht aan het worden was , 

binnen een mum van een tijd waren er flinke golfen die tegen de boot aan sloegen ,en aangezien ik 

voorop de boot zat was ik tot aan me kutje toe nat .er stond meer water in me schoenen en pak dan 

dat er in zee lag geloof ik ,klere zeg wat werd het slecht. Maar goed we zouden er helemaal mee 

stoppen ,maar er liepen 3 van de bootjes te klootzakken daar dus we moesten een uur voor 

anker,voor we eindelijk de boot op konden laden ,Wat wij in nog geen 10 minuten deden ,dat ging 

lekker snel. We zijn naar de papbek gegaan om toch nog een visje te vangen . Daar aan gekomen snel 

weer die kleine boot hengels opgetuigt,en lekker wezen vissen .De wind en de regen waren gelukkig 

opgehouden en het werd ook weer wat aangenaamer om te vissen . Er stond al een man 2 dagen 

lang te vissen en had maar 2 visjes gevangen . Maar goed we hebben tot 5 uur staan vissen ,en ik heb 

voor het eerst van me leven een tong van het vaste land mogen vangen ,2 nog wel en nog 2 van die 

klote palingen . Leon had nog een ienieminie visje,was net zo groot als zijn haak. Sjaak had verder 

niks . Maar goed om een lang verhaal kort te maken,was deze vissessie in het honderd gelopen. 

Jammer ,moet wel zeggen Sjaak je heb een mooie boot.echt gaaf .  

gr van LEON # 1,0 EN SJAAK# 2,0 EN PEET # 1,3  

we zijn nogal bij gelovig hahahahaha 

vrijdagavond 2 aug.  

ben vanavond even zonder hengels de landtong opgeweest om te kijken hoe de vangsten waren. 

Nou er waren haast geen vangsten,heb twee uur op de kop staan kijken bij een andere rozenburger. 



een tongetje had tie,dus niet echt de moeite. was wel gezellig want er kwam nog een europoorter 

met z'n zoon ook even buurten(ben even zijn naam en nr. kwijt) Deze man begon eigenlijk pas met 

de zeevisserij en is dus aardig wat opgestoken vanavond. je hebt dus niet altijd hengels nodig om een 

leuk uurtje aan de waterweg te zijn.  

L E X 

Donderdag avond 1 aug, aan de Hoekse zijde van de stormvloedkering staan vissen in de nieuwe 

waterweg. Gevist van 19.30 tot 23.30, hoogwater rond 21.30 Resultaat, om 20.30 een klein gulletje 

en tussen 22.30 en 23.30 een kleine gul en een van een wat groter formaat. Had nog wat gehoopt op 

paling en evt tong, maar niets hiervan. Alle drie de vissen op een dwarrellijn van een meter 

gevangen, op het weegschaaltje niets.  

Bert #168 

 

 

Woensdag 31-7-02 Na een uur of wat proberen bij de kering in de Hoek, waar niks te vangen viel op 

het gebied van roofvis, naar de pier gereden. Aldaar aangekomen naar de kop toe gelopen. Weijtse 

had punten voorsprong dus nam z'n hengel niet mee. Onderweg een praatje en een beetje kijken 

hoe de andere vissers het er van af brachten wat zaten er een hoop zeg gister. Kreeg commentaar 

dat ik beter terrug kon lopen want het was niks. Nou ben een doorzetter dus liep stug met 138 en op 

de kop was het gewoon gezellig wel een hoop vissers zeg. Werdt makreel gevangen en zo nu en dan 

een fint. Heb het ff geprobeerd nou de winst 1 makreel (en dat voor de eerste keer had er nog nooit 

een gevangen) en na een mooi schouwspel van de meeuwen terrug gelopen. Volgende keer zeker de 

moeite waard. En 174 kan er weer eentje aan z'n lijstje toevoegen. (hehe)  

Ries #174 en Weijtse #138 

Hallo jong en lui, effe een vangstberichtje uit 't Wageningse. Ben vandaag (30 juli) met een maat naar 

IJmuiden geweest. Resultaat 3 gepen en 5 makrelen. Niet onaardig dus, en t weer was.... Geweldig!  

GR. Marco (no.42) 

dinsdag 30 juli, terug naar de vuurtoren maar het was te ruimoerig daar teveel mensen op een te 

kleine plek en als je dan op harder wilt vissen zit je gewoon voor L. Ben dus links van het plateau gaan 

zitten gewoon aan de dijk,was toch hoog water dus geen probleem daar. Even voeren, hengel 

gepakt, dobber op de goede diepte, aanazen, ingooien,knal H A N G E N nu volgde dus de bekende 

explosie. Hij bleef gaan deze harder, ik dacht nog deze is minstens 70 zo ging hij tekeer maar na een 

paar minuten kon ik hem scheppen en bleek ook rond de 50 te zitten. Hij was wel heel donker van 

kleur,ik had zoiets nog nooit gezien. Misschien een andere soort dacht ik nog,maar na eens goed 

gekeken te hebben was het toch een gewone harder. Hebben jullie wel eens zo'n donkere gezien? 

Hier bleef het helaas bij want de lucht was inmiddels gitzwart geworden en de wind aardig 

toegenomen. Zat vijf minuten in de auto en het begon te storten,net op tijd dus. Toch weer een 

uurtje plezier gehad.  

L E X. 

maandag 29 juli, Om 19.00 uur naar de waterweg om te harderen want ik heb de smaak weer te 

pakken gekregen. Eerst even naar de vuurtoren waar ik in een uur tijd een keer of vier beet heb 

gehad waar ik er een van kon verzilveren. Een mooie van rond de 50cm,niet slecht dus. Na dat uurtje 

terug naar leon z'n strekdam waar ik er nog twee uittoverde. Had hier wel meer beet,maar net zoals 

het weekend ontzettend snelle beten waar haast niet op te reageren was. Had toch in deze paar 

uurtjes anderhalve meter vis,niet slecht dus. En mensen, degene die niet bekend zijn met deze 



visserij,probeer het eens want je weet niet wat je mist wat voor een explosie harders geven als je ze 

aantikt.  

L E X. 

Maandag 29 juli gevist van 00.00 uur tot 06.30 uur, begonnen op de slufter(1,5 uur), daarna het 

strandje tussen glooiing en papbek. Slechts een kleine baars en paling gezien, hopeloos al het hele 

weekend, volgende week aub beter!  

gr Leon 

Hallo allemaal, als je fint wilt vangen, kop Noorderpier, een uur voor hoogwater en met een 

haringpaternoster vissen, flink ver weggooien en al halend binnendraaien, krijg je flinke spierballen 

van.Soms vier tegelijk. Aan de andere zijde makrelen en een enkele geep net buiten de blokken. 

Spannender is met een lichte spinhengel en twister de aanbeten te voelen en ze dan te haken en te 

landen. Dat lukte zaterdag en zondag. Ving ook nog een zeebaars van rond de 40 cm.  

grtz. #100, een van de Digibeten. 

27 &28 juli, Was door een vriend uitgenodigd om het eens op de pier van ijmuiden te proberen. Was 

een goed idee want ik was er zelf nog nooit geweest. Nou,mijn stek is het niet,je moet er een flink 

eind over de keien heenhalen met je onderlijn wat vaak tot breuk lijdt. Zeker als je een vis van 

formaat hebt is het flink klooien. Misschien is het allemaal wennen,maar ik sta liever aan de 

waterweg. Heb wel een leuk vissie gevangen,vijf gepen,een zootje fint enkele makrelen en twee 

baarsjes. daar ik niet zo gek laat thuis was(17.00 uur)ben ik later nog naar de glooing gegaan om nog 

een tongetje te pakken zien te krijgen. het was tenslotte uitstekend weer.Helaas viel er niet te vissen 

vanwege een hoop drijfwier,elke keer mijn lijn helemaal vol. Heb nog tot tien uur in mijn eentje 

gestaan.Jammer niks gevangen. Zondag vroeg naar de landtong weer eens op de harder,was er net 

voor hoog,vangst twee maal van rond de 45cm. Overdag een beetje geluierd want het was mij veel te 

heet. Om 17.00 uur weer terug nu was het een beetje om uit te houden met een zeewindje. Ben 

eerst op het plateautje bij de vuurtoren geweest sloeg vaak mis, hele snelle beten. Ineens was het 

raak 40 cm was tie. Links en rechts naast mij nog drie vissers die ik niks heb zien vangen. Ben rond 

20.00 uur naar leon z'n plekkie gegaan bij het parkeerplaatsje vlak naast de strekdam. Ving hier nog 

twee mooie harders erbij van rond de 50cm. En toen gebeurde het,ik kreeg beet sloeg aan en een 

winde van ongeveer 25cm was het resultaat,kreeg deze alleen niet binnen omdat hij vlak onder de 

kant naast de dam gegrepen werdt door een gigantische baars.Ik heb bij deze dam al vaker een grote 

baars verspeeld domweg omdat ze gelijk tussen de keien vliegen of rond de dam heenzwemmen. Nu 

stond ik weer met mijn snoekbaarshengeltje met 4/00 gevlochten lijn,niet raar dat je alles verspeeld 

met zo'n vis. Misschien moet hier wel gericht gevist worden met grote aasvis,een bolk of wijting Al 

met al een leuk weekend geweest  

L E X. 

zaterdag 28 juli een kort berichie van een fanatiek visser. zijn begonnen met vissen nabij de 

papagaaienbek, maar na 1,5 uur vissen hier gestopt omdat dit toch wel een heel moeilijk water is om 

te vissen. zoals beschreven hier op deze site ligt er een vervelende richel. tongvissers hebben hier 

een megaprobleem als ze er 1 haken. je krijgt gewoon je vissie niet over de richel heen. we zijn 

verkast naar de nieuwe waterweg en hebben daar van 12 uur tot 4 uur gevist. resultaat met 4 man 1 

tong en een palinkie. kort om niet best maar wel perfect weer gehad , gelachen en genoten.  

groeten kees 

Zaterdag 27 juli van 13.00 tot 18.00 uur met mijn vrouw en zoontje [5]gevist op het strandje in de 

Yangtzehaven. Ik was eerst langs de kade gereden maar daar zaten er al een stuk of 15 te vissen.Er 

werd daar wel een mooie zeebaars gevangen. Wij moesten het doen met 2 Botten. Ik moet nog 



steeds mijn eerste tong vangen dit seizoen en ga volgende week zaterdag opnieuw mijn geluk 

beproeven.  

gr Chris #185 

Vrijdag 26 juli, na een maaltje zelfgevangen schar, naar Kijkduin gereden om daar ons geluk te 

beproeven. We kwamen daar rond 20:00 uur aan, en Opa#162 stond al op het strand. Het was 

heerlijk weer, dus onwijs druk met badgasten. Arjen wachtte met vissen en ik heb maar een hengel 

ingegooid voor de fun. Het ging ons om het strekdammetje, en die hadden we op deze manier 

gereserveerd voor het lage water. Toen het ging schemeren werd het al wat lager, dus Mrcel, Ar en ik 

gingen op het dammetje staan. Opa bleef op het strand. Om 22:30 was het laag, en toen hadden we 

al een aantal visjes.Ik was bezig om mijn ene hngel te beazen, toen Arjen riep, dat mijn hengel een 

paar klappen gaf. Toen ik naar mijn henegel toeliep, was heel mijn lijn slap. Ik dus draaien als een 

bezetene, maar ik voelde geen enkele weerstand. Tot ik de vis had ingehaald en de lijn weer strak 

stond. Toch knap van zo'n baars, om met 190 gram in je bek zo'n eind te zwemmen met hoge 

snelheid. Het was wel gelijk mijn grootste baars. Score: Opa 1 bot 2 krabben en een paling Marcel 2 

miniaal 1 paling 6 tong( waarvan 1 albino, )  

 
Arjen 2 tong Barry 1 bot 1 miniaal 1 mooie baars 6 tong Toen de pieren opwaren zijn we voldaan 

naar huis gereden. Mijn laatste inhaal, was nog een tong. Topstekkie daar op het strand. Ik snap niet 

dat jullie allemaal op die papbek je lijnen staan te verspillen als je op een strekdam bij laag, en op het 

strand bij hoog kan staan. Er zijn er genoeg, en je kunt er met zijn drieen op staan.  

Barry #36 

Vrijdag 26 juli 's avonds gevist met Marcel #12 en Sjaak #2 op de landtong achter het parkeerplaatsje. 

We begonnen rond 16.00 uur en hebben de handdoek rond 01.00 in de ring gegooid. Halverwege de 

sessie kwam plots Jan #19 aanzetten, die was de hele dag al aan het vissen met zijn ega Claudia #69, 

gefrustreerd omdat ze maar niet wilde bijten terwijl je ze wel zag zwemmen en springen. Hij was op 

de stenen glooiing en de grevelingen geweest. Hier op deze stek was het al niet veel beter en 

eindelijk moest Sjaak het doen met 1 fint, Marcel met een botje en ik met 3 zeebaarsjes. Jan kon ook 

vanavond helaas geen visje haken en moet dit maar even beschouwen als een "off-day"! Wel hebben 

we geweldig gelachen en heerlijk weer gehad. Maar hier hoef je het van het weekend niet te gaan 

zoeken !  



 
We hebben gevist met zowel kunstaas als met aas (zagers, pieren, zeebliek) en zo'n beetje alle 

systemen geprobeerd op alle afstanden. Ze willen niet vandaag !!!!!!!!!! Succes allemaal van het 

weekend, moge het jullie stukken beter vergaan 

sportgroeten Leon #1 

Woensdag 24-7 op het laatste moment besloten om toch maar te gaan vissen aan de kust van 

Knokke buiten de zwemzone, want het was al een tijdje geleden. Zijn naar Eria in zeebrugge ons aas 

gaan halen, tiptop aas! We hadden besloten om twee getijden te vissen van hoog tot een uur na laag. 

Over het hoog getij kan ik kort zijn, mijn vader lag per ongeluk naast een kleine breker en gooide niet 

al te ver, resultaat? Ik kwam al snel 5-0 achter, hij ving scholletjes (postzegels) en zeebaarsje alles 

ging netjes terug. Ik wist dat ik het verknoeid had door de hele tijd te ver te vissen, dus deed ik ook 

maar eens een gooi in het ondiepe, en mijn zeebaarsje was al snel geland. We hadden veel bekijks 

van mensen in knokke, nou ja wat moeten die mensen anders doen? Zo kon ik mijn frans een beetje 

bijschaven. Maar toen de breker zichtbaar werd hop ik met mijn waadpak tot aan de kop, en mijn 

vader bleef achter. Hopla een krachtige worp die ik zelfs niet zag landen. OOk mijn tweede lijn zeer 

ver, want uit mijn ervaring weet ik dat je op deze brekers altijd ver moet gooien als de voorwaarden 

niet zo goed zijn ( N 4-5). Ja mijn eerste tongen kwamen al snel binnen, maar ze hebben maar juist de 

maat, toen besloot ik om uptide in te gooien , ff wachten en ja hoor nu kwamen ook de grotere 

tongen binnen. Vader was nat geworden door een overslaande golf, moesten dus naar huis, maar 

nadat ik mijn laaste keer mijn lijn beaasd en ingegooid, kwam er al snel een schitterende aanbeet en 

een felle weerstand van een (wat is dit nou???) een witte tong!  



 
Ik heb eens op NOS een documentaire gezien over een kweekproject voor tongen, en die misten ook 

hun pigmenten. Nou ja, in totaal een goede vangst 5 tongen, en een zeebaarsje. Vang ze 

gr Jeroen 

Gisteren woensdag 24-7-02 naa meer dan twintig jaar de stoute schoenen aangetrokken en met mijn 

zwager Cees (nieuw lid) weer eens naar zee getrokken met de bedoeling om op de Maasvlakte te 

gaan vissen. Maar zowel in Ridderkerk als in Oostvoorne (woensdagmiddag gesloten) geen pieren of 

zagers te krijgen. Waarna wij naar de Haringvlietsluizen zijn gereden waar wij van 16:00 tot 21:00 uur 

met afgaand water op Fint hebben gevist met een licht 125 grams hengeltje met veertjes en twisters. 

Wij hebben in totaal16 finten op het droge gekregen en nog een vijftal verspeeld. Al met al een hele 

leuke start na ongeveer twintig jaar, zeker om dat er enkele behoorlijk grote exemplaren tussen 

zaten, van rond de 50 cm. Alle Finten hebben we weer terug gezet.  

v.g. Wout 154 

Dinsdag 23 juli heb ik gevist vanaf de landtong in de Nieuwe Waterweg. Vangst 3 winde van 25 tot 

30cm. Verspeeld 2 harders. Wat trokken die hard. Bij de eerste schoot de haak al na enkele seconden 

los. De tweede harder had al enkele runs genomen en raakte steeds verder uit de kant toen ook hier 

de haak los schoot. Vloek, vloek. Toch leuk bezig geweest vandaag. Ik heb wel eens vragen van 

andere harder vissers op deze site gezien en omdat ik het zelf ook een moeilijke vis vind het 

volgende: Als aas heb ik maden en brood gebruikt. Ik heb regelmatig gevoerd met visvoer wat je ook 

voor brasem en witvis kan gebruiken. Gevist met een match hengel en een doorzichtige dobber. De 

stek lag midden tussen 2 strekdammen in, slechts 2 meter uit de kant. Het was daar minder als 50cm 

diep. Regelmatig zag ik de vis over de stek heen zwemmen zowel winde als harder. De beste tijd 

vandaag waren de 2 uren voor hoog. Ik was er niet eerder, maar met hoogwater en erna waren er 

geen aanbeten meer. De stroming die eerst landinwaarts over mijn stek was, was toen weg en het 

werd toen wat regenachtig. Door gevist tot 2 uur na hoog.  

Groeten, Marcel Kleijn 

Vandaag maandag 22 juli even na het eten een paar uurtjes wezen vissen op het strand van Kijkduin. 

Dat was even wennen zeg. Na enkele weken alleen op een boot of met een spinhengel te hebben 

gestaan. Je schouwd je de tering door dat zand, en de wind was straffer dan bij mij thuis. Het was 

19:00 uur toen we aankwamen en het was bijna laag. Dus lekker op een strekdam gaan staan. Het 

blijft toch altijd tricky vind ik. Laat mij maar lekker een mui opzoeken en op het strand gaan staan. 

Maar Marcel is er gek op, dus dan maar op de dam. Ik viste met drie afhouders een klein tonghaakje 

met zagers en pieren, en hij met een dubbele dwarrellijn met tonghaakjes en hetzelfde aas. Arjen 



kwam ook langs en hij viste met een weegschaal. Marcel kreeg een aantal hele heftige klappen op de 

top, maar hij haakte maar 1 baars. Hij is een zeer actieve visser en gaat dan gelijk van haak wisselen. 

Zo ving hij nog twee zeebaarsen, voor het licht uit ging. Ik ving 1 mooie baars, en verspeelde twee 

lijnen. Arjen ving helaas niets. Om 22:00 uur gingen we naar huis. Vrijdag gaan we het weer 

proberen, maar dan blijven we ook in de donker staan. Misschien vangen we nu wel een tongetje.  

Barry #36 

Ha Leon, Maandag 22 juli lekker hebben 138 en 174 lekker met de kop in de wind staan vissen bij de 

stormvloedkering aan de Hoekse kant met jo-jo systeempjes en zagers. Totale vangst: 2 mooie 

botten, 2 kleine botjes en 2 scholenbaarsjes en..jawel voor de tweede maal in mijn korte bestaan als 

zeevisser mocht ik weer een stukje klaplood van 170 gram voorzien van onderlijn en bezempjes en 

haken van een vorige visser landen. Dat kwam dus mooi uit, want had zelf net wat verspeeld. De 

haakjes en ondelijnen zijn keurig meegegaan voor thuis in de grijze bak en het lood is in gebruik 

genomen door Ries, heeft-ie ook nog wat!! Er stonden nog wel een aantal te baarzen, maar die 

waren weer gauw weg.  

gr Weijtse 

Zondag 21 juli ondanks de harde wind toch nog maar ff in de waterweg met kunstaas aan de gang 

geweest.Vanaf 8.00 uur tot 11.30 met een lepel 5 finten gevangen en iets mega verspeelt maar dat 

hoort er nou eenmaal bij . 

Willem.nr 32 

Hoi, hierbij mijn eerste vangstbericht op deze site. Heb afgelopen nacht (zaterdag 20 op 21 juli) gevist 

op de p-bek ter hoogte van de pijp nabij het helikopterplatform (of zoiets). Ik ben nu toch echt heilig 

overtuigd dat verre worpen op deze plek meer vis opleveren. Onlangs heb ik een super 5-meter 

hengel van Shimano aangeschaft met een al even fantastische molen, dus ik was in de 

veronderstelling sindsdien ontzettend ver te werpen, totdat vismaat Arie (vannacht winnaar met 7 

vissen tegenover 0 voor mij) ook even uitwierp met mijn hengel. Voor het eerst hoorde ik mijn 

hengel "zwiep" zeggen en duurde het voor mijn gevoel 5 minuten voordat de spoel stopte met 

lijnafgifte. Nou ja, zoals gezegd dus dik ingemaakt met 7-0. Arie ving 3 botten, 2 tongen, 1 paling en 1 

leuke gul. Overigens werd alle vis zo tegen middernacht gevangen (hoog water was om 0:45). We 

hebben van 9 tot 2:30 gevist, maar na 12 uur geen stootje meer gehad. Er stond vanaf dat moment 

wel een enorme stroming naar links. Verder een perfecte windstille avond gehad. 

Groeten, Cor(#180). 

He he; zaterdag 20 juli, eindelijk een dag met zon en weinig wind. Mijn zoontje Patrick stond al in de 

startblokken en we reiseden weer af naar, hoe kan het ook anders , de haringvlietsluizen. Daar we 

beiden GEEN vis lusten gaat het ons puur om de sport.Nou en sport hebben we gehad!. de 1 na de 

andere Fint klapte op het aasvisje en als mooie bijvangst hadden we nog 2 forellen ook, waarvan 1 

Forel 49 cm was!!. ( zie foto )  



 
Totale vangst 16 Finten en 2 Forellen. Ook werd er een tong gevangen door iemand die op de bodem 

zat te vissen. Mooi weer mooie visserij !!. 

Steven en Patrick. 

Vrijdag 19 juli zijn ondergetekende gaan vissen op het gele ponton achter het visrestaurant aan de 

boulevard in HvH. Het was voor ons de eerste keer dat we aan de kant van HvH in de Nieuwe 

Waterweg zijn gaan vissen. Om 20.00 uur waren we bij het ponton en binnen een kwartier wierpen 

we onze eerste pieren en zagers al in het water. Aangezien het pas rond 0.00 uur hoog water zou 

zijn, hadden we voor de eerste twee uur geen hoge verwachtingen. Na ongeveer anderhalf uur kreeg 

ik mijn eerste serieuze aanbeet en was het al direct raak. Er moest flink getakeld worden om 

uiteindelijk een mooie gul van de haak te halen. Met het invallen van de duisternis begonnen vooral 

de topjes van mijn schoonvader flink te rammelen. Ondanks het feit dat hij drie gullen verspeeld 

heeft zijn er toch nog vier uit de waterweg gehaald en naar Rotterdam afgevoerd. Bij mij bleef het de 

rest van de avond beperkt tot die ene gul en een ondermaatse steenbok, die we natuurlijk hebben 

teruggezet. Een fantastische visavond gehad met helder windstil weer. 

Visgroeten Roderick en Falo. 

Hoi, Gisteren, vrijdag de 19de op het laatste moment gehoord dat er nog 2 plaatsen op de boot over 

waren. Samen met peter nr.176 om 16,30 uur uit Puttershoek vertrokken.Eenmaal voor de Benelux 

tunnel aangekomen 70 min. stil gestaan.Toen als een speer naar maassluis.waar aangekomen we aan 

de verkeerde kant van de haven stonden. De boot lag er nog.Al toeterend en met de lichten seinend 

snel naar de andere kant van de haven.Waar we nog net konden meekijken hoe de boot de haven 

uitdraaide.En ons met een wel heel erg ....gevoel het nakijken gaf. Toen maar over gevaren en aan de 

papegaaiebek gaan zitten. Zaten goed daar niet veel wind en de temp was ook goed. Begonnen al 

snel met vangen. Volop botjes ,was niet meer te tellen hoeveel.Zoveel aanbeten dat je met 1 hengel 

je handen vol had.Heel veel kleintjes,welke natuurlijk weer terug mochten.Maar ook een stuk of 30 

mooie jongens.tussen door vingen we ook nog een mooie paling, een makreel en een hele mooie 

zeebaars. Dus al met all voor ons toch nog een geslaagde avond.Spoelde gelukkig die vieze smaak van 



het zien vertrekken van die boot in Maassluis een beetje weg. 

Groeten Gerrit nr.181 

goede avond leon hier even een vangst melding . ik ben gisteren vrijdag 19 juli, met 3 man sterk 

wezen vissen op de papegaaie bek en we hadden flink wat aas besteld want onze verwachtingen 

waren hoog maar helaas moet ik je melden dat het allemaal zwaar tegenviel we hebben gevist van 

1700 tot 0100 en het resultaat was:9 botten en 1 maatse tong van 41.5cm en dit met 3 personen .ik 

had gelukkig nog de meevaller dat ik onze poule won met de meeste vissen en wel 4 botjes dus toch 

nog 20 euro's terug al met al was het een gezellige avond en hopen we de volgende keer op meer vis 

groeten mark bouman. 

Donderdag 18 juli, middag om 16:00 uur vertrokken vanuit prinsenbeek . Eerst naar oostvoorne om 

pieren en toen naar de Yangtseehaven om eigelijk een palingje te vangen. Toen we daar om 17:30 

uur arriveerde zaten er een aantal op zeebaars en op geep te vissen. Er stond wel wat wind maar 

achter de auto was het goed toeven na een dagje werken. Na een aantal tikken op de top werdt de 

eerste bot gevangen omstreeks 18:30. Een exenplaar van 33 cm. Zo kwamen er nog een bot - wijting 

- en jawel een Tong van 42 cm. Dit was de eerste tong die ik heb gevangen en wat een mooi 

exemplaar. toen we omstreek12:15 uur na huis reden zagen we aan het begin een auto staan en dat 

was dus Leon en sjaak. Aangezien ik die morgen al om 04:30 opgestaan was heb ik dat niet zo beseft, 

echt jammer dus. Maar Leon die Tong van 42 cm was dus van mijn.  

 
De chauffeur die je spraak was mijn vismaat jan # 44, maar ik zat al half te slapen sorry dus. Ik hoop 

dat ik de volgende keer fitter ben zodat ik je kan spreken. Nou dat was het zo'n beetje, vangtse 

allemaal en tot de volgende Keer.  

Groetjes van de Euro- vissers Jan # 44 en Cees # 10. 

Donderdag 18 juli samen met Sjaak #2 gaan kijken op de glooing rond 23.30 uur, veel te harde wind 

naar ons zin. Zodoende naar de Yangtseehaven gegaan maar ondanks dat het goed toeven was niks 

gezien, toen wij aankwamen gingen een half uurtje later de laatste 3 vissers weg, en die hadden 

behalve 1 tong van 42 cm om 22.30 uur geen tik meer gezien. Wij de 2 uren daarna ook niet en zijn 

toen maar op de kop vd Papegaaiebek gaan zitten , daar hadden we de wind ook in de rug. Ook daar 

geen enkel levensteken op de toppen. Ik hoop dat dit een slechte generale was voor de bootmeeting 



van vanavond.  

Succes, gr Leon #1 

Dinsdagavond 16 juli vanaf 18.30 uur tot 23.30 staan vissen bij de DSM in Hoek van Holland. Tjonge 

wat was het daar druk. IK denk dat er wel een man of 20 stonden, misschien ook door het 

fantastische weer. Hebben gevist met een swivelsysteem en een "jo-jo"" systeem (dank je wel Theo, 

trouwens sinds mijn vraag naar een recept voor krab heb ik duidelijk minder last van die bijvangst!) 

en pieren en zagers uit de Monsterse vischwinkel. (Misschien als ik reclame maak, dat ze dan met 

korting gaan verkopen..) De vangst viel ons, beginnelingen, niet tegen. 9 stuks. 6 botjes en 3 tongen, 

waarvan die ene van Richard lekker aan de maat was en dus in de pan mag. En dan nog dat ene 

tongetje dat in zijn staart was gehaakt... Hoe dat nou kan?? 

Weijtse en Richard. 

Dinsdag avond 16 juli, wezen vissen eerst aas gehaald bij avicentra, wat een reuze pieren hadden ze 

deze keer zeg. Dus iets minder pieren mee en een ons zagers meer.En na het nuttige van een 

sateschotel richting waterweg, ff gekeken hoe erg de situatie was aan de Stenaline ,zelf hadden we 

het al gezien maar 2 vanons dachten dat we de boel belazerde. Leuk hek mooi hoog, mooie bordjes 

met "verboden te vissen"zaten goed in de verf. Er is dus weer een goede stek naar de klote geholpen, 

de dam bij de bergingshaven was helaas ook al bezet door collega vissers. Op naar de Dsm, hier was 

het gewoon laaiend druk op de vaste stekken stonden al vissers, dus dan maar opgoed geluk tussen 2 

strekdammen gaan staan. Goeie greep geweest op een meter of 50/60 ving iedereen goed vis vnl bot 

met soms een doubletje, maar ook 1 schol 3 gulletjes 2 breinaald grote aaltjes en 2 slib tongetjes. 

Helaas nog een grote vis onder de kant verspeeld, door vast te lopen tussen de stenen.  

Gegroet,  

Rob 

one of the 4B's 

Hoi allemaal.Mijn zoon en ik zijn maandagavond 15 juli, na het eten even een 2 uur wezen vissen bij 

de haringvlietsluizen. Het was al hoog water dus we hadden in eerste instantie een probleem om 

aasvisjes te vangen.Maar gelukkig zijn een boel vissers viespeuken eerste klas en lagen nog her en 

der bergen aasvisjes op de stenen te rotten. Toch maar zo'n uitgedroogde aasvis aan de dobber met 

lange ondelijn gemonteerd. Dit bleek toch ook goed aan te slaan bij de jagende finten. Ook ving mijn 

zoon, Patrick, een aardige geep.  



 
Naast ons werden er volop finten gehaakt aan lichte hengels en als bonus vingen deze vissers 2 

gepen. 1 visser lag met paternoster te vissen op de bodem en had toen wij weggingen 2 palingen van 

behoorlijk formaat.Onze buit bestond uit 5 finten en 1 geep. We gingen tevreden naar huis,want 

ondanks de harde wind hadden we een gezellig visuurtje. 

Steven en Patrick 

Gisteren maandag 15-07 rond 19:00 uur op de pier van HvH wezen vissen met een behoorlijke 

noorderwind. Van horen zeggen waren de vangsten nog niet best. In het begin van de pier even 

gestaan en daar ving aan mijn linkerkant iemand een zeemeeuw (waarschijnlijk verward geraakt in 

de lijn). Dat trok wel wat belangstelling, maar na enig ongemak kon het beest weer het luchtruim 

verkiezen. Eenmaal in de lucht schudde hij zich een paar keer goed uit en dat was dat. Er sprong veel 

vis, vooral net links van die enorme pijp die daar ergens loodrecht op de pier boven het water hangt. 

Geen beet op m'n kunstaas (pilkerje met twister en haak natuurlijk) dus maar naar halverwege de 

pier gegaan. De nevel die over de pier waaide en straffe wind maakte het behoorlijk koud. Rechts 

ving en stel gasten ineens veel vis, scholenbaarsjes denk ik. Natuurlijk verdween alles in de vuilniszak. 

Ik heb de verhalen gelezen hierzo, maar ik heb zelden iemand een ondermaatse vis terug zien zetten. 

Toen maar het systeem verwisseld voor zo'n buldo met 1,5 m onderlijn en zo'n mini-twister (wit met 

rode kop en zelfs twee oogjes). Ik kreeg veel beet, maar niets aan de haak. Even later wel: een mooie 

fint (m'n eerste). Later ving ik er terug bij die pijp nog twee en helemaal naast de laatste krib een 

klein zeebaarsje. Nadeel van de fint: ze stinken een uur in de wind en bij aanwijzen vliegen al z'n 

schubben er al af. Toch een leuke avond. 

Groeten, Michiel #164 (uit Delluft ook) 

Ha Leon. Je, wat een mooie zeebaars! Zondag 14 juli had ik nog aas over van de avond tevoren, een 

avondtochtje op de Oosterschelde (met 9 man 8 visjes en drie kuub groen), dus zondagavond naar de 

Europoort. Zelfde probleem als jij, waar te vissen met de straffe noorderwind? In de Yangtseehaven 

was het 's middags niet veel, behalve dan de steenslijmvisjes onder de kant. De papegaaienbek gaf 

later ook geen stootje dus uiteindelijk maar met de wind in het gezicht richting Stenen Glooiing 

gegaan. Hier zat nog een visser en het is altijd gezelliger om met z'n tweeen niks te vangen dan 

alleen. Om 21.30 ben ik hier gestart met 2 hengels zagers en een standaard drie-haakspaternoster. 



Wel zet ik er dan iets dunnere aaslijnen op dan zoals je ze in de winkel koopt. Maar van niks vangen 

was hier geen sprake. Vanaf het begin liep het storm met bot. Door de wind was ik bang niet ver 

genoeg te kunnen gooien om wat dieper water te kunnen halen, dus tong had ik al uit mijn hoofd 

gezet. Die man naast me ving echter wel al snel twee hele fraaie. Het leek er dus op dat ze dicht 

onder de kant zaten en dat bleek!!! Van 23.00 tot 03.00 was het een tongenfeest. Zelf had ik er 9 en 

naast me zijn er ook 9 gevangen, en niet van die kleintjes ook. Elke keer weer fikse aanbeten en alles 

gelijk geslikt, ze konden duidelijk niet wachten tot vrijdag. Naast die 9 tongen nog 18 botjes en 2 

palinkjes. Echt een avond om te onthouden.  

Gilles #59 

Hoi, ik ben Peter, lid sinds de 13e juli.... nou waren wij vandaag zondag 14 juli, wezen vissen in de 

Jangtzeehaven, en hebben we een paar vreemde vissen gevangen, een van een centimeter of 20 die 

was helemaal blauw met gele strepen en leek een beetje op een zonnebaars, en nog eentje van een 

cm of 15 die was bruin en gevlekt en die had enorme borstvinnen en stekels..... die heeft me vreselijk 

in mijn duim gestoken.... maar als je nou een beetje op het net kijkt is het moeilijk om zo'n vis op te 

zoeken. Zou jij misschien een tip hebben om dat op te kunnen zoeken? Verder hadden we 2 botjes 

en een berg wijtingen, en een horsmakreel. We hebben er verder leuk gevist,bedankt voor de 

informatie! leuke site ! 

gr Peter 

Omdat ik rond 01.00 uur, zondag 14 juli, nog het mailtje van Stipo #97 binnenkreeg, en dat vol trieste 

mededelingen wat betreft alle stekken, bracht het me nogal in conflict met mezelf waar ik vannacht 

zou gaan zitten. Er zat noord in de wind dus de bergingshaven of het ponton HvH lag voor de hand, 

alleen had ik meer zin om op tong te vissen en aangezien die 2 krullebollen die daar niet gevangen 

hadden , besloot ik naar de landtong te gaan, beetje op de gok ivm de wind eigenlijk. Zodoende 

begon ik om 03.15 uur te vissen naast mijn favoriete krib, zeebaarshengel met enkele dwarrelijn en 

haakie 6, de 5 meter Sumo met dubbele dwarrellijn, idem haakie 6, en als aassoort kweekzagers. 

Vrijwel meteen kreeg ik beet en binnenhalend stond ik echt te hopen op een tong. Het bleek echter 

voor mij iets geheel nieuws, dit had ik nog nooit eerder gezien! Het waren 2 palingkjes van ik schat 20 

en 30 cm, schoenveters dus, die geheel in de onderste dwarrellijn gekronkeld zaten zonder met de 

haak vast te zitten. Lekker vaag!!!!! Even later ving ik nog een stukkie springtouw van zo'n 35 cm, alle 

3 de aaltjes zwemmen inmiddels weer vrolijk rond. Zodoende trad de schemer in en ik besloot mijn 

geluk te beproeven met kunstaas boven en naast de krib, er zat immers een vette stroming van de 

vloed (07.00 uur hoogwater) op de inmiddels ondergelopen krib. Gestart met een haringpilker van 75 

gr, ik moest tenslotte recht tegen de wind ingooien. Geen enkel resultaat ! Pilker vervangen door 

eigengeknoopte Jig/Bucktailcombinatie(kleur groen en wit gebonden) met transparantglitters twister 

voor een aantrekkelijk geheel. Ik gooide steeds links van de krib en de stroming was zo hard dat de jig 

net over de grote stenen van de krib heentikten om daarna met snelheid in gedraaid te worden, 

anders lag je aas rechts naast je op de kant. Na een fiks aantal worpen, volgde in 1/10 seconde nadat 

de jig het water raakte een enorme knal. Met een hak zette ik de haak en voelde een bonkende vis 

met enorme kracht alle kant opzwemmen, nu moest ie zo snel mogelijk van de stenen af. Na een 

werkelijk goddelijke dril, tering wat ben ik eufor, kwam het silhouet van een mooie baars te 

voorschijn die nog steeds uit alle macht probeerde weg te komen. Vlak voor de kant wachtend op 

een goeie golf, trok ik hem tegelijk met de golf de glooiing op, wat een prachtvis.  

 

Als een speer weer verder vissend kreeg ik daarna geen beet meer, en voldaan en tevreden van deze 

heerlijke vissessie waarin het ook droogbleef rond 06.15 huiswaarts gekeerd. Omdat ik deze baars 

toch op de foto wilde hebben, gewoon zo brutaal geweest om om 06.45 uur, Marcel #12 uit 

dromenland te bellen voor het maken van de foto. Nogmaals bedankt Mars !!! Thuisgekomen bleek 



hij nagemeten een schappelijke 66 cm, jammie ! Zou mijn nieuwe Eurovissers t-shirt geluk 

brengen!!!??? 

Goeie vangsten allemaal en wellicht tot aas vrijdag bij de meeting!! 

gr Leon #1 

Leon, afgelopen zaterdag 13 juli, naar de Blokkendam geweest van 10.00 - 14.00. Helaas niets 

gevangen. Zagers en kunstaas geprobeerd bij de boothelling. Komt er een knaap naar ons toe die 

vertelt, dat een aantal vissers vreselijk veel gevangen hadden in de bocht van de Blokkendam met 

buldo's en kunstaas. Letterlijk zei hij: Als ik zeg dat ze er minstens tweehonderd hadden, dan lieg ik 

niet. (wat moet je in godsnaam met 200 zeebaarzen, tenzij je van het stroperige soort bent?) Hij had 

alleen de pech dat hij niet beschikte over hetzelfde materiaal. Wij erheen, maar op zagers en 

kunstaas geen tikkie. Aangezien wij beginners v.w.b. zeevissen zijn (wij hebben als vliegvissers op 

zoet water wel veel ervaring) vraag ik mij af of we wel op de juiste momenten vissen. Wat is nu beter 

eb, vloed, opkomend of afgaand bij de Blokkendam? We komen elke keer uit Apeldoorn en na twee 

uur rijden wil je af en toe wel eens iets vangen aan de spinhengel, omdat vliegvissen vaak niet 

mogelijk is. Ook hebben we het probleem, dat we voor zagers pas om 09.00 uur in een 

hengelsportzaak terecht kunnen. Weet jij misschien een adres, waar op een vroeger tijdstip aas is te 

krijgen? Als je wat tips hebt..................heel graag!!!  

Groeten, Alex, nr 165 

hoi allemaal, Ben na het lezen van het vangstbericht van de stella belle voor de blokkendam 

vanmiddag zaterdag 13 juli,toch maar wat aas gaan halen. Wieweet doet de tong het vanaf de kant 

ook wel dacht ik,maar helaas geen stootje gehad. Stond bij de parkeerplaats bij de papbek.Stevige 

N.O.wind op je bolus,vuil en krabben niks dus. Theo kwam ook nog even langs,die had besloten om 

niet zijn hengel maar z'n vrouw mee te nemen. Achteraf maar goed ook. Later nog even naar de 

Yatsee haven gegaan waar ik drie bolkies ving. Vang dan niks dacht ik nog maar ja je hebt het niet 

voor het zeggen. Gevist van 19.45 tot 23.00 uur met afgaand tij. Morgen wellicht beter met een 

aasvisje en een bobber. Je hoort wel van de klap.  

Lex #74. 

Zaterdag 13 juli weer eens tijd om te kijken of alle kwakkelende berichten (hier, in de sportviswinkels 

en langs de Waterweg) enige waarheid bevatten. Dus gingen ik en Sjaak # 78 eens kijken "aan de 

overkant", plan was de stenen glooiing oid, maar eeeeeerst even de boel verkennen en kijken wat 

onze medevissers al hadden gevangen op de diverse stekken in de Europoort. Bij de Yangsehaven 

stond een berg vissers (18 stuks als ik het goed heb geteld) en die vingen dus helemaal niks nakkes 

nada meneer. 2 makrelen welgeteld voor al die gasten. Even kennis gemaakt met Steven en Patrick 

(zie de mooie fint die Patrick heeft gevangen "eat your hart out Steven"!!) en gezellig gekwekt. Alle 

stekken afgereden maar overal waren de verhalen zodanig dat ik onmiddelijk aan de Prosac wilde. 

Ergo terug en maar weer naar de Berghaven in HvH, waar we al met al na een vertraging van 2 uur en 

120 km konden gaan vissen. Van 16:00 tot 18:30 uur alleen krabben en een brutale jonge meeuw 

staan voeren, maar toen was er plots een half uur van ingooien en hoppa!! Rammelen die hengels, 

allemaal kleine gulletjes. Hier zie je mij en Sjaak met een exemplaar zoals de meeste waren,  

 

een aantal waren kleiner en die mochten terug naar mama. Kon dus toch nog 7 gulletjes van het 

formaat als op de foto's meenemen voor de pan.  

 

Zoals hier pas is beschreven is de plek bij de speeltuin al "visonmogelijk" gemaakt en nu staat er links 

daarvan een prachtig nieuw bord waarvan hier ook een foto. De tekst spreekt voor zich!!!  

 



Hoe is het nu in vredesnaam toch mogelijk dat WIJ vissers het steeds weer voor elkaar krijgen de 

visbare en bereikbare stekken te verzieken door ons gedrag? Na meer dan een kwart eeuw vissen 

blijf ik mij daar toch over verbazen. Spreek je medevisser die de boel verziekt door rommel achter te 

laten of door zijn gedrag eens aan! Ik doe niet anders en ben immer bereid en in staat een botje of 

twee te breken als dat mijn argumenten kracht bij kan zetten, tja ben nou eenmaal een naar 

persoon. Nog even en het laatste stukje waar we nu bij de Berghaven kunnen vissen zal ook wel weer 

afgehekt worden! He he, dat lucht een beetje op......... Al met al 5 uur gevist met een half uurtje 

hectiek, leuke gesprekken aan de waterkant die mij weer sterken in de gedachte dat ik en met mij 

duizenden anderen een waanzinnig mooie sport beoefenen.  

Een vermoeide edoch toch tevreden Stipo # 97 

Zaterdag 13 juni toch maar besloten om te gaan vissen ondanks een zeer grijze massa aan de 

horizon. Mijn Zoon Patrick ( 10 jaar ) en ik hadden afgesproken om het maar eens aan de 

Haringvlietsluizen te proberen. De noord westenwind waaide stevig door.Eerst hebben we wat 

aasvisjes gevangen met de haringpaternoster. Toen snel de dobber opgetuigd aan de hengel van mijn 

zoon.Al snel scheerde de dobber met een noodgang naaar de diepte.Jammer genoeg was de eerste 

keer mis. Na het 1 en ander uitgelegd te hebben was het na de derde keer wel raak.Leuk is dan om 

zo'n jongen te zien genieten bij het drillen van een mooie fint!  

 

Helaas werd het weer er niet beter op, en zijn we maar naar de yantzee haven verkast om daar een 

beetje in de luwte te gaan proberen,Maar daar vingen we alleen een kou en een goed gesprek. 

Volgende keer beter. 

Visgroeten Steven en Patrick 

Vrijdag 12 juli wezen vissen op de pier in Hoek vHolland. Ben begonnen om 3 uur op de pier ,had 

lekker een fiets mee genomen om helemaal naar achter te fietsen. Kwam onder weg al een hoop 

vissers tegen ,maar ze hadden nog geen klote. Maar goed, ben begonnen aan de Noordzee kant, het 

enigste wat ik ving waren krabben. Duikt er voor me ( 20 M UIT DE KANT) een aalscholver naar boven 

met een tong in zijn bek, probeerde die vogel nog dat visje in te slikken ,was een kwartier bezig en ja 

hoor weg vis. Hoe gek wordt je dan ik ving geen klote, zat met het lekkerste aas te vissen en geen 

stootje.Toen maar geprobeerd om die vogel te vangen en af te richten maar dat lukte me niet. Ben 

toen maar aan de waterweg gaan vissen ,en om een uur of 5 kwam onze chef kok Theo er aan op een 

vouw fiets . we hebben samen even aan de waterweg gevist ,maar was geen succes want ik zat 

steeds aan die oude klote pier vast.Een hoop verspeeld daarzo.maar goed we zijn toen maar weer 

gauw aan de andere kant gaan vissen,daar zat je niet vast ,teminste het stierf er van de krabben 

onderwater ,steeds je haken leeg . Dat was het enigste waar je aan vast zat KLOTE KRABBEN . We 

hebben tot 8 uur staan vissen in de regen ,en lekker staan ouwehoeren ,wat die Theo lekker kan 

.Man man wat kan die vent lullen zeg.We hebben verder geen klote gevangen en zijn lekker naar huis 

gegaan  

GR PEET #1,3 EN THEO #4,8 UIT DELUUUUUUUUUUUUUUUFT  

hee Arjan je zoek toch geen probleemen met ons he.. 

hahahahhahahaha  

Vrijdag 12 juli wezen baarsen bij HvH pier. Had net een nieuwe molen met gevlochten lijn van 17/100 

gekocht en uiteraard getest. Helaas waren de zeebaarsen nergens te bekennen. Zag nog wel jongens 

aan de zeekant vissen op de kop met kunstaas, maar die hadden alleen krabben (!) gevangen. Waar 

zijn de baarsen toch gebleven? 

John Roelofs 



Haai ik ben vandaag vrijdag 12 juli, met Hans vader van Ronald van Gemeren naar de yangsee haven 

geweest.Eerst zijn we aasvisjes wezen vangen bij de Haringvlietsluizen en daarna gaan vissen.We 

begonnen om 13 uur en zijn tot 17.30 gebleven, Het was prachtig weer en de vangst was leuk, we 

hadden 10 makrelen 4 finten en 1 horsmakreel. Morgen misschien weer. 

Arjan #8 

Vrijdag 12 juli, van 14.00 to 19.00 uur samen met m'n vader staan vissen op het gele ponton nabij de 

stormvloedkering, mijn vader ving een platje, dit visje was ongeveer net zo groot als de haak, ik had 

een gulletje van 35 cm. 

Bert #168 

Donderdagavond 11 juli, vanwege de wind eerst aan de andere kant van de Yangtseehaven, bij het 

strandje, met bij de uitlaat gevangen zandspiering geprobeert om iets te vangen. Vrijwel gelijk na 

aankomst een fint, maar daar bleef het verder bij. Om 20.00 zat ik aan de Papagaaienbek waar ik tot 

01.00 uur 1 minipalinkje, 1 bot in zijn staart en 1 gulletje heb gevangen. Verder geen stootje gezien. 

Waarschijnlijk is alle vis al richting blokkendam getrokken in verband met de 19e.  

Gilles #59 

Hallo medevissers, dit is mijn eerste melding sinds ik lid ben van de club, en naar ik hoop niet de 

laatste.. Op aanraden van Leon donderdag 11 juli naar de landtong gegaan i.v.m. mijn vraag in het 

forum hoe en waar te vissen in het Callandkanaal. Bij de hengelsportzaak in Oostvoorne aangekomen 

werd mij echter aangeraden aan de andere kant van de landtong mijn geluk te gaan beproeven, dus 

dat heb ik dus ook gedaan... 't is een leuke stek, je kan er zeer goed bij, dus dat was op zich helemaal 

niet gek.. Een paar leuke beten gehad, 1 scharretje, 4 ondermaatse scholenbaarsjes was het resultaat 

van een dagje waarbij de weergoden zich 's morgens van alle kanten lieten zien, regen, hagel, 

onweer en wind. Dan prijs je je toch gelukkig dat het opeltje op spuugafstand van je hengeltje staat... 

Verder nog 2 nieuwe vrienden gemaakt, Johan en Chem, twee zeer fanatieke (zee)baarsvissers uit 

Naaldwijk en Zoetermeer.. Na een paar foto's gemaakt te hebben van hun akties, ook nog één 

gemaakt van een leuk baarsje die ondergetekende kadoo heeft gekregen, die inmiddels al gefileerd 

ligt te wachten tot hij verdwijnt in het circuit van zeer agressieve maagzuren. Het beestje mag zich 

gelukkig prijzen dat hij dat niet meer (bewust) mee maakt.  

 

Vriendelijke Visgroeten, Ton#172 

Donderdag 11 juli:Nou Theo, daar komt-ie dan! En meteen zijn we al bijna weer klaar want na jouw 

vertrek was de enige vissekop, die zich liet zien een bot van 20 cm uit de Bergingshaven, na dat 

gulletje wat je hebt gezien en die postzegel van Richard. Dus om een uur of half acht zijn we ook 

gekapt en een patatje wezen halen, daar bij die tent, die je al van verre ruikt aan de Waterweg. Daar 

stonden ze warempel op het grasveldje naar de Bergingshaven met een paar man ook te vissen, 

maar we hadden geen zin meer. Toch een leuke middag, want na de "beroemde" 3sterren kok te 

hebben gesproken ook innige vriendshap gesloten met een sterntje, die bijna op mijn standaard zat 

om te bedelen naar stukken aas. Nou, dat heeft-ie geweten ook, want hij kon bijna niet meer 

opstijgen van de pieren en de zagers. Mwah, we gaan het volgende week effe op strand proberen en 

dat lees je dan wel weer.  

Weijtse en Richard ( die eieieieiendelijk lid is geworden!) 

Ik ben vandaag, donderdag 11 juli, even gaan vissen bij de Stena Line. Van 15.30 tot 18.30 uur. Ik 

kwam daar Weijtse #138 en Richard tegen. Richard is nog geen lid(onbegrijpelijk).Weijtse zou het 

vangstbericht maken, dus dat komt nog. Ik wil wel nog even iets anders kwijt. Toen ik aas ging kopen 

bij Albatros in de Hoek, hoorde ik al dat er een hek was geplaatst bij de Stena Line. Eenmaal daar 



aangekomen bleek dat inderdaad zo te zijn. Precies op die mooie plek bij het speeltuintje en 2 meter 

hoog istie. De reden hiervoor is de volgende: Kinderen die daar op blote voeten aan het spelen 

waren kregen onderlijnen met haken in hun voetjes, de prullebakken stonken een uur in de wind van 

de vissekoppen en overal lag plastic. Daarom is er deze methode gebruikt om de sportvisser te 

weren. Helaas wordt de ECHTE sportvisser hier weer de dupe van. Jammer, jammer, jammer. Ik heb 

ook het bericht van Arjan gelezen, leuk voor je dat je die makrelen hebt gevangen, maar wat is er mis 

met Deluuuuuuuft met een hoofdletter. Groeten 

Theo #48uit Deluuuuuft. 

Vandaag woensdag 10 juli, een poosje op de verboden dam geweest voor de baars, nou ik had beter 

thuis kunnen blijven want dat deden de baarzen ook echt niets gezien.Daarna dus over hoog heen 

naar de yanksee haven gegaan en daar zat een man die vier mooie makrelen gevangen had met 

opkomend water, met spin hengels en dobbers. Hij had als aas zeebliek gevangen bij de 

haringvlietsluis en daarna gezouten en in de vriezer dan heb je het hele jaar mooi aas. Ik kreeg van 

hem een paar visjes toen hij wegging, en ik heb daarmee nog twee makrelen gevangen en ik moet 

toegeven echt leuk als je je dobber weg ziet gaan, en mooie sport.Dit vind ik een aanrader voor 

iedereen je zit naast de auto dus verder geen geklooi en iedereen kan wat vangen, ervaring of niet 

dat maak daar niets uit[Al kom je uit deluuuuuft,dan kan je ze ook vangen] verder groeten en tot 

ziens. 

Arjan #8 

Ik ben vandaag dinsdag 9 juli gaan vissen op de noorderpier van IJmuiden met 2 collega's. Nadat ik 

collega Oded had opgepikt op de parkeerplaats van ons werk en later collega Frans bij hem thuis had 

opgepikt, zijn we aas gaan halen bij Cupido in Beverwijk. Er wordt van alles van die zaak gezegt, maar 

ik moet zeggen, Topaas! Rond 10.00 uur waren we op de visplek op de pier (1500 meter). Een stuk 

terug zat een jongen die al 10 Gepen had gevangen, dus dat gaf goeie vooruitzichten. Om 11.00 uur 

stond ineens Adrie # 34 achter ons. Na even een uurtje te hebben gepraat, want dat doet Adrie 

geloof ik graag, ging hij rechts van ons staan met een dobber om te gaan Gepen. Dat had ik ook al 

geprobeerd, maar zonder geluk. Want op de bodem was het al helemaal niks. Adrie aan de andere 

kant ving ze wel. Dus ik ff naar Adrie gelopen om te kijken hoe hij dat deed. Ik kreeg van Adrie een 

zelfgemaakte dobber (lees Topdobber) en een kleiner haakje en ging ik naast hem staan, nadat ik 

eerst mijn onderlijn langer had gemaakt. En jahoor binnen 10 minuten mijn eerste Geep. De laatste 

keer dat ik Geep heb gevangen is zeker 20 jaar geleden, dus het bloed ging weer sneller stromen. 

Uiteindelijk werd het voor mij niet veel drukker qua hoeveelheid vis. Ik mocht van Adrie de dobber 

houden, dus Adrie hartelijk dank hiervoor. Ik weet dat hier nog menig Geep mee gevangen gaat 

worden. We zijn om 15.30 gestopt, en toen was Adrie al een 1/2 uurtje weg. We hebben van laag 

naar hoog water gevist. Omdat op de bodem niets werd gevangen heb ik een berg aas over (120 

pieren en 80 zagers). Die ga ik morgen 10 juni opmaken vanaf 18.00 uur aan de bergingshaven bij de 

Stena Line of als daar geen plaats is op het ponton voor het vis restaurant (gewoon op de vette lucht 

afgaan)DUS WIE WIL HELPEN OPMAKEN IS WELKOM. Het vangstresultaat: Oded 1 fint, 1 makreel, 

:Frans 2 geep, 2 makreel, 1 fint, :Theo 1 geep 1 makreel, :Adrie 3 makreel 5 geep, En die goozer 

verderop geloof ik dik 25 gepen. Oja, het weer, dat was top. Op die 10 minuten regen na,alleen maar 

zon. Iedereen dacht natuurlijk dat het slecht weer zou zijn. Vandaar dat het niet druk was. 

Groeten Theo # 48(Swedish Chef)Humtidumtifishiaandiehaki. 

De afgelopen dagen was het klote op de pier van HvH. Zondag 7 juli in de regen gestaan zonder iets 

te vangen. Enig pluspunt was dat meteen ook alle dagjesmensen het voor gezien hielden, wat waren 

het er veel. Gister was het ook niet veel, maar ja het is ook laag water in de namiddag en begin van 

de avond. Wel nog een zeester had gevangen aan m'n ankerlood (gespiesd, maar dat kunnen ze wel 



hebben), dus het was niet helemaal voor niets geweest.  

Groeten, Michiel 

Zondagmorgen 7 juli even 2 uurtjes gevist op de Slufter, van 05.00 tot 07.00 uur. Gewapend met 

zeebaarshengel, waadpak en lichte bepakking, zagers staan slingeren in de muien. Ook nog maar 

geen enkele beet gehad, slechts een krab, verder kwam het aas steeds intact aan de haak weer 

boven, geen vis aanwezig. Lekker mijn nest weer opgezocht! 

gr Leon 

zaterdagavond 6 juli, met zijn vieren wezen vissen in de yangtzehaven van 20-00 tot 02-30. in het 

begin niks maar rond de schemering begonnen de hengels langzaam in leven te komen maar dat was 

voor hele korte duur want na 1 paling en een steenbolk was het over.mijn eerste keer in de 

yangtzehaven en het viel mij niet tegen. ja de vangst wel maar de stek is groots.  

ron #84 

Donderdag 4 juli wezen vissen met arjen , omdat het na een paar dagen regen wel lekker opknapte. 

Het was laag toen we aankwamen rond 17:00 uur, maar we konden niet op de rotsen staan vanwege 

de golfslag, aan de waterwegkant stond de wind recht in mijn patser, dus ik kon niet ver genoeg 

inwerpen. Naast mij stond een vent die op Jezus lijkt en die gooide wel in de stroming. Hij ving een 

paar maatse baarzen. Wij zijn zonder wat te vangen naar huis gegaan om een uur acht. Lokatie: pier 

HvH Systeem: karperstok met 18 gram jigkop( te licht vandaag door de wind) 

Barry #36 

ben ik de eerste van juli??? nou, dat was niet veel dan aan de landtong gisteravond dinsdag 2 juli van 

19..00 tot 23.oo uur gestaan, daarna weggeregend en weggerend.Totale vangst 3 scholenbaarsjes 

van ong 27 cm en weer teruggestuurd naar hun hopelijk goed uitziende juffrouw! 1 bot deed ook nog 

mee en mag ik in het recordboek van het vangen van een onderlijn met lood van een andere visser. 

Degene die zijn Oostende lood met drie haken is verspeeld op de landtong kan zich melden bij 138 ! 

 

 

Ha Leon, Afgelopen zaterdagavond 29 juni, naar de papgaaienbek geweest. Gevist van 18.00 tot 

02.30. Tot de schemering een paar botjes. Toen het eerste tongetje op de dwarrellijn met zager en 

haakje 6. Tot 02.30 nog twee palinkjes, 3 bolkjes en jawel, een tong van 43 cm (op de pier, 30 m. uit 

de kant). De vis gevangen met afgaand water, om 01.00 was het laag en de stroom eruit en geen 

beetje meer gezien.  

Gilles #59 

 

Zaterdag middag 29 juni, van half vier tot half negen gevist op het gele ponton nabij de stormvloed 

kering, helaas niets gevangen. Gevist met een dwarrelijn van 1 meter en met zagers. Alleen maar 

krabben gevoerd.  

Bert 

 

Zaterdag 29 juni weer eens tijd voor de Berghaven in HvH samen met Sjaak # 78. Begonnen om 

ongeveer 14:30m uur te vissen en losten een paar vissers af die al een paar mooie tongen en wat gul 

hadden gevangen, ergo de belofte voor meer vis hing in de lucht. Daar bleeftie dan ook hangen want 



op een paar ondermaatse torren, wat wijting, bleef het bij 2 tongen en 2 maatse gulletjes. Niet veel 

dus. Stonden 3 jongens uit Wales te vissen die een gruwelijk slecht uitschuifbaar hengeltje in hun 

maag was gesplitst met wijting (boot) onderlijnen en als aas springer!! Die effe op weg geholpen met 

wat beter spul en wat tips. Nog een lange tijd tijdens het vissen gevolgd door drie enthousiaste 

knapen die vertelden dat ze veel karperden en af en toe probeerden een baars te pakken op de pier. 

De knapen werden laaaaiend toen ik van de site van de Eurovissers vertelde en wilden oooooo zo 

graag hun foto op het internet, dus als je zo vriendelijk zou willen zijn Leon, deze knapen zijn "onze" 

toekomst! Ze heten Tim, Niels en Dennis en ze willen in de toekomst ook meer gaan zeevissen.  

 

Nou hierbij nog een foto van Sjaak met zijn eerste tong van de dag,  

 

 

 

mijn eerste scheefsmoel en schrijver met een torretje. En nu maar hopen dat we wat meer van die 

clowntjes vangen.  

 

 

Groetjes en strakke lijnen allemaal van Stipo # 97 en Sjaak # 78 

 

Vrijdag 28 juni laatste sessie voor Sjaaks vakantie samen gevist op de slufter, helaas helaas, we 

konden de afstand achter de branding niet halen met de zeebaarsstok. Ook het waden was listig, 

omdat de zwin voor ons vol water stond met een opvallende onderstroom, waar je liever niet in het 

donker met je waadpak aan doorheen gaat lopen. Na 2 uurtjes zonder ook maar een enkele beet, 

nog maar even in de Yangstehaven gaan zitten, voor zover mogelijk, veel boten en hartstikke druk 

met vissers. Ook daar kregen we geen schubben boven, volgende keer nieuwe kansen, tot die tijd 

gegroet 

Leon 

 

Donderdag 27 juni samen met Sjaak #2 wezen vissen op de Maasvlakte, van 23.00 tot 03.00 uur met 

de noordenwind recht in de plaat, begonnen op de Glooiing, daar echter na een uurtje weer verkast 

met beiden slechts 1 bot. Verder gegaan op de papegaaiebek en daar ons zelf op kosten staan jagen 

met de vele vastlopers, tering, het lijkt wel of er een kabel of net onderwater gespannen staat, op de 

plekken die altijd goed waren is het nu helemaal waardeloos. Toch heb ik gelukkig nog 1 mooie tong 

gevangen, en ja, dan ben je dus niet voor niks geweest. Vanavond is kijken wat de storm windkracht 

7 losmaakt bij de zeebewoners, vooral die scheefsmoelen en stekelmansen zijn gewaarschuwd, we 

komen er weer aan !!!! 

  

Gr Leon #1 

 



Ik ben de afgelopen dagen ook wezen vissen op de pier van HvH vanaf een uur of 6-7 's avonds (dus 

met aflopend tij) tot een uur of 9-10. Alleen woensdag 26 juni was het raak, slechts een zeebaars van 

30 cm. Helaas bleken van m'n snoekhengel (nog van m'n opa geweest) de meeste ogen ingeslepen 

wat niet zo goed was voor m'n gevlochten lijn: hij knapte. De hoge golven van een boot spoelde 

vervolgens de buldo met twister weg. Die had ik juist afgelopen zondag bij de Blokkendam gevonden. 

Het was zo'n doorzichtige, ovaalvormig van behoorlijk formaat (zeker 40 ml inhoud) met een holte in 

het midden waar de lijn doorheen gaat. Waar kan ik die kopen? In Delft in ieder geval niet. Gisteren 

(25-6) zag ik iemand een hele mooie zeebaars vangen, de vanger schatte hem op zeker 3 kilo en ik 

denk toch wel zeker 55-60 cm lang. Ik sprak aan de strandkant nog een visser die enkele mooie 

gepen had gevangen. Vandaag (26-6) was het knudde door de harde wind die het ingooien in de 

waterweg erg lastig maakte. Desondanks was het best druk op de pier, maar ik kreeg weinig 

positieve antwoorden op m'n vraag of er nog iets uitgetakeld was. Op de kop nog even met een 

makrelenpaternoster geprobeerd maar dat mocht ook niet baten. Hopelijk morgen meer geluk. 

Visgroeten,  

Michiel #164 

 

Hi Lee, Leus voor de Noorderpier: "draait de wind van oost naar west, zit je in je strandstoel nog het 

best, maar is het andersom, dan staat menig hengeltje daar krom" Melige leus voor een melige dag. 

Vandaag, woensdag 26 juni, rond hoogwater daar geweest, maar het was niks, ook anderen die ik 

sprak hadden weinig tot geen vangsten te melden. Maassluis nog gebeld over vrijdag en het ziet er 

niet best uit, de kans is zeer groot dat het bootvissen niet doorgaat.......zou een sof zijn als de wind 

nog verder blijft toenemen. Nou ja ik hoor het wel, jij hebt vandaag weer een leuke dag gehad las ik, 

lekker vissen , een tevreden klant en nog betaald krijgen ook, mazzelgozer......wat wil je nog meer? 

grtz. Rens. #100 

 

Op woensdag 26 juni dankzij mijn baan als Aktiviteitenbegeleider, samen met een client, Johnny 

Fokkens, gevist op de pier van Hoek van Holland met prachtig weer. We begonnen met de 

geepdobber op de helft van de pier, aan de strandkant (noord). We lagen beiden in met helemaal 

laag water, en plots kreeg de dobber van John een doodgooi. Een zilveren pijl knalde geheel uit het 

water en ik zette meteen mijn hengel neer om van nabij tijdens de dril te "coachen". Ipv heel snel in 

te halen genoot John zo met volle teugen van de dril, en landde een prachtgeep. Die lijn van mij was 

inmiddels lekker tussen de rotsen gewaaid en toen ik hem oppakte knapte die meteen, mijn dobber 

met stukje makreelbuik zielig achterlatend, zo'n 15 meter uit de kant. Ik met een lepel gaan gooien 

en vlak onder de blokken knalde daar een mooie fint op. John ving wederom een mooie geep en toen 

die binnen was verdween inneens mijn dobber onder de oppervlakte, stukje verder weer boven, en 

weer terug, en dat zo een paar keer. Op een gegeven moment, na ff genoten te hebben van dit 

komische gezicht, lukte het me om met de lepel de lijn aan de dobber te haken en zachtjes 

indraaiend kreeg ik de lijn te pakken waarna ik hem handmatig bovenhaalde met aan de haak een 

mooie fint. John heeft daarna alleen verder gevist en nog 2 mooie gepen gevangen, morgen gaan ze 

in de pan, heerlijke dag gehad. Aan de waterwegkant heb ik 1 mooie baars zien haken de hele dag ik 

denk zo'n 45 cm. 

gr Leon 

 



Dinsdag 25 juni wezen vissen met Jeff, Arjen en mijn broertje Emiel. Na een wedstrijdje wie is het 

eerst uit zijn werk, en staat als eerste met kunstaas te meppen, kan ik jullie mededelen dat ik nu eens 

de winaar was. Niet zozeer dat ik als eerste uit mijn werk was, maar halverwege de pier van HvH, 

fietste ik lachend Jeff voorbij. Ik ben nog steeds blij dat er een fiets achter in mijn wagen past. 

aangekoemen aan het eind, snel uitgepakt en met rugzak op de rotsen geklommen. Het was nog erg 

hoog, dus eerst maar even op de makreel aan de zeekant. Na enkele worpen ving ik mijn eerste 

makreel, maar zoals Rex zegt: kissing them, throwing them back. Die was te klein. Daarna kwamen 

zijn broertjes al gauw langs, en die mochten wel mee. Op een hele mooie Fint na heb ik niets anders 

dan makreel gevangen. Wel heel veel sport gehad met mijn karperstok, vooral toen ik er in een keer 

4 tegelijk had. Omdat ze niet te tillen waren, sleepte ik ze voorzichtig tussen de rotsen naar me toe, 

en ik wilde ze er net uitrekken toen ik de schrik van mijn leven kreeg. Hoe groot moet een zeebaars 

zijn wil die het gevecht aangaan met een makreel van over de 40 cm. De makrelen die eerst dolgraag 

in het water bleven sprongen mij tegemoet om de baars die ze als hapklare brokjes van mijn lijn 

wilde trekken te kunnen ontwijken. De baars kon ik helaas niet haken, maar de vier makrelen, die mij 

deze actie gaven wilde ik wel vereeuwigen.  

  

Resultaat, van 17:00 uur tot 21:00 uur, met drie man, want Emiel haakte af met een te lichte 

spinhengel. 35 makrelen, 1 fint voor Pappa en een hoop sport. Oh ja, niet te vergeten. Ik heb een 

nieuwe vermelding in de recordsite. Een heuze visstick van 7 cm.  

  

Barry #36 

 

Maandag 25 juni: Gezien mijn laatste ervaring op de pier van HvH ( ja ja Theo, de NOORDERPIER) ben 

ik op maandag 25 juni weer gaan baarzen. Viste van 06:00 tot 11:30, prachtweer, geen sterveling op 

de pier dus ik dacht: " Zo alle baarzen zijn lekker voor mij vandaag". Vooral op de kop van de pier aan 

de zeekant kon je de baars als een gek zien jagen op het speldaas. Meeste boven het water 

springende baarzen waren van het slag scholenbaars, maar ik zag vlak bij de blokken een echt dikke 

jongen (of meid) van zeker 70cm+ springen. Alles uit de kast gehaald, twisters, shads, minipilkers, 

lepels, spinners tot aan toverspreuken toe, maar op twee gehaakte visjes van ongeveer 4 cm die aan 

de dreg van mijn spinner bleven steken, nul komma niks gevangen. Ook in de Waterweg alleen een 

berg materiaal achtergelaten op de stenen, waar ik later die ochtend meerdere vissers zag die ook 

alleen wind vingen op Jaap Verdoorn na die 2 scholenbaarsjes pakte en deze weer terugzette. 

Lekkere ochtend gehad, het was per slot van rekening mooi weer, maar ik was liever weggeregend 

en met baars naar huis gegaan. Maaaaaaaaar beste mede-Eurovissers........"ze" zijn er wel en 

wachten erop om er door ons uitgesleept te worden, dus niet getreurt en gewoon blijven proberen 

net als ik. 

Groetjes en strakke lijnen van Stipo # 97 

 

Zondag 23 juni wezen vissen met mijn zoon leroy op de papbek. We hadden er allebij zin an, dus op 

naar een mooi stukje strand tussen het hek en de eerste boei. Hier moet het dan gebeuren dachten 

we ,lekker vlug 3 hengels in orde gemaakt en in gegooid,met pieren en zagers. De eerste 2 uur geen 

stootje gezien ,het was nog laag dus dat kan je verwachten. Maar toen kreeg ik een paar kleine tikjes 

op mijn hengel,ik dacht dat is een krab of een paling of zo, dus dan maar binnen draaien en kijken 



wat het is .Begint die hengel ineens te bonken zeg, niet mooi meer,kreeg hem haast niet naar binnen 

gedraaid.Ik bleef maar takelen kon er geen gang in krijgen .En toen gebeurde het de hele teringzooi 

liep natuurlijk vast,niet meer los te krijgen terwijl mijn hengel nog bonkte.Hoe gek wordt je dan ,heb 

even staan vloeken als een achterlijke. Maar goed, mijn zoon haalde lachend zijn botje naar 

binnen.Terwijl ik probeerde naar Hoek van holland in te gooien,maar die verreworpen waren geen 

succes.Terwijl mijn zoon weer een bot naar binnen stond te draaien. Maar goed we hebben een 

heerlijke dag gehad allebij verbrand en niet zo zuinig ook , 

gr LEROY #112 EN PEET#1,3 

 

Naar aanleiding van het vangstbericht van Stipo # 97, ben ik zondag 23 juni s'middags om 14.30 uur 

gaan vissen op de pier van HvH. Bij aankomst was het hoog water, er stond een lekker matig windje 

en het zonnetje scheen. Dat zag er allemaal wel goed uit dus. Maar hoe verder ik de pier opliep en 

hoe meer vissers ik sprak werden de berichten steeds slechter. Achteraf gezien is het dus ook niet 

veel geweest. Ik heb tot 18.00 uur gevist zonder ook maar een stootje te hebben gehad. Wel heb ik 

nog gezellig staan praten met een oudere man uit Schiedam. We zijn al vissend samen teruggelopen 

naar het begin van de pier. Volgende keer beter, en ik zie al uit naar vrijdag (bootvissen) groeten , 

Theo # 48 (Swedish Chef ) 

 

Hadden we maar op de site gekeken voordat we zaterdagavond met de personeelsvereniging naar de 

Slufter gingen, dan hadden we er niet heen gegaan, wat een drama, en dan te bedeken dat we er 

verleden jaar dik scholenbaars en tong vingen in deze periode.Gevist met opkomend water van 20.00 

tot 01.00 Alleen in de muien voor de laatsts breker vingen we nog wat botjes en één van ons pakte 

nog een baars van ongeveer 50 cm. Voorlopig daar niks te zoeken, je aas bleef er nog gewoon 

aanzitten terwijl je minstens zou verwachten dat de krabben en garnalen er wel raad mee weten. 

Groetjes, 

Foto: Paul Kleingeld met de enige maatse baars  

 

Tuur #77 

 

Eindelijk wist ik mijzelf op te peppen om weer eens te gaan smijten met kunstaas(zaterdag 22 juni) 

op de Noorderpier om met baars thuis te komen. Na vele jaren, vele leuke dagen maar nog meer 

slechte, werd ik toch weer enthousiast door de "pierverhalen" van mijn collegae Eurovissers. Was 

toch een beetje afgekick van het gooien, binnendraaien, vastzitten, alles verliezen, begin maar weer 

van voor af aan, met dan heeeel af en toe eens een baars. Leeftijd zal ook wel een rol spelen, maar 

ook op deze stek mag ik graag vissen met een 2 1/2 tot 3 lb karperstok in de steun (pijpje pvc tussen 

de stenen geklemd), balletje lood van 40 a 50 gram, wapperlijn met een 1 tot 2/0 haak met daaraan 

een zager geprikt en lekker onderuit, sigaartje, platvink whiskey en genieten maar van de dingen die 

komen gaan. Op deze stek is dat dus best een aardige ratio baars tegen verspeelde onderlijnen. Maar 

vandaag om 07:30 present op de pier. Precies op tijd om te ontdekken dat : A- Je zooi een jaar of 

meer in de koffer laten een bonk roest veroorzaakt, je dan blij bent dat je zat nieuwe dreggen etc 

hebt. B- Het verrekte koud, winderig en uitermate regenachtig weer was. C- Er al een paar gasten 

stonden te vissen die de grootste lol hadden (zou ik ook hebben met de klus baars die ze al hadden!)  



 

D- Deze mannen genaamd Nick en Rob echt aardig waren, lekkere koek uitdeelden en menige baars 

teruggooiden zoals een echte sportvisser betaamd en beloofden spoedig toe te treden tot het 

Eurovissersgilde.  

 

Nick met mooie zeebaars 

E- Ik er weinig van bakte, ergo niet alleen roestvorming bij de haken en ringen edoch ook in het 

vistechniek departement. Op de bijgaande foto's zien we de vissen die ze al hadden toen ik om half 8 

aankwam, Nick die een leuke baars toont en Rob met een scholenbaars die inmiddels weer de 

zeeblieken belaagt. Heb gevist tot 11:00 uur en ben met 1 maatse baars naar huis gegaan en had 

daarbij twee lossers.  

 

Rob met een scholenbaars 

De aanblik van de vangsten van het illustere duo Nick en Rob, alsmede het plezier dat ze hadden, 

zorgde er voor dat deze jongen TOCH een fantastische visochtend had. Strakke lijnen en vooral veel 

lol in "onze " hobby,  

Stipo # 97 

 

Zaterdagmiddag 22 juni, Een middag om gauw te vergeten. Had met theo 127 afgesproken om op de 

harder te gaan en om ook wat foto's te maken. Hij kon helaas niet op tijd zijn ivm andere 

werkzaamheden dus ook geen foto's. Had vanmiddag rond het hoge water de kans om heel veel 

harder te vangen,het krioelde ervan. Overal witte buiken langs de stenen maar doorbijten ho maar. 

Steeds van die keiharde korte wegschieters waardoor ik steeds missloeg en vaak mijn zooitje in de 

klit kwam. Nou het is lekker klooien hoor met 6/00 gevlochten lijn. Brak nog haast mijn nieuwe 

matchhengel die bijna tussen de autodeur terrecht kwam doordat windkracht zes hem met een klap 

dichtsmeet. Eindelijk dan toch een raakgeslagen,bleek mijn net vastgehaakt te zitten achter een 

steentje. Wat een geklooi zeg, HEBIKDAT. Uiteindelijk toch geland 42cm was tie,ppfffffffff wat een 

moeite zeg. Achter mij waren er twee duitsers naar me toegeslopen en riepen"bass,bass,bass". 

Probeerde ze uit te leggen dat dit een harder was en geen bass lukte alleen niet zo erg. Ik maakte nog 

een geintje dat ik lex heette en geen bass maar had het gelijk gedaan geloof ik want ze waren 

meteen vertrokken. Kwartiertje later weer een, was een kleintje van amper 30cm. Even wat 

drinken,klap,daar vloog mijn bekertje met thee over de motorkap. GGVVRRDDDDDDDDDDDDDDD,ik 

mot naar HUISSSSSSSSSSSSSS. Kijk dat zijn pas visdagen die je heel gauw moet vergeten. Dit zijn dus 

ook dagen die je moet vermelden.(Als je durft) Als vanavond de wind wat gaat liggen probeer ik het 

wel op de tong,wie weet!!!!!!!!!!!!!! Volgende keer misschien beter,  

L E X. 

 

Vrijdag 21 juni, Ben vanavond een uurtje op de landtong wezen kijken. Visvereniging De Slufter had 

er een wedstrijdje aan de waterwegkant. Er werdt maar wijnig gevangen in de tijd dat ik was. Het 

water begon net een beetje te komen. Er schijnt van de week aardig wat vis gevangen te zijn in de 

donkere uurtjes. Volgens een visser van de slufter hadden ze aardig wat mooie scharren te pakken 



gehad van de week en volgens een andere kijker waren er ook aardig wat tongen gevangen. Deze 

kijker bleek later nr.85 Arie Stijsiger te zijn. Een rustige en aardige man. Ga morgen weer op de 

harder en hoop wat foto's te maken van mijn vangsten(" ").  

GROETJES LEX. 

 

Vrijdag 21 juni heel verwachtingsvol voor mooie grote tongen, tesamen met Marcel #12, Peet # 17, 

Wanda #25, Peet #13 en Sjaak #2 de slufter bevist, echter zonder resultaat, terwijl ik er van de week 

toch nog 2 mooie tongen had aldaar. Alleen de naamgenoten van onze beschermheilige Petrus, dus 

Peet # 17 en # 13, hadden allebei een bot, nouja bot, meer de Madurodam versie. We hebben gevist 

van 23.30 tot 03.30 uur met als aas zagers en pieren. Ik ging in ieder geval goed gesloopt naar huis, 

eea ivm de wrakkentocht van vandaag met de Gemini 3, (vangstbericht hiervan binnenkort in 

Armada, ben alleen nog even wachtende op de foto's) 

gr Leon #1 

 

Leon, woensdag 12 juni 26 kleine visjes gevangen in dYangze Haven Kenmerk: zwart, vinnen op de 

rug en onder zijde Ik denk aan zeedonderpad gevangen met 20 gram loodje en wapperlijn van ca 60 

cm klein haakje voorzien van slikzager 1 meter uit de kant . met elke uitworp een visje  

Jan Jobse # 146 

 

Vandaag, woensdag 19 juni, hadden Arjen en ik een vrije dag, dus met dat mooie weer weten wij wel 

wat te doen. Om 10:15 stonden we al op de wandelpier van HvH. Aan de zeekant gooide ik mijn 

eerste lijntje in met een makrelen paternoster. Na enige worpen haakte ik mijn eerste Fint die ik ooit 

ving. Nu een tijdje niks, en op aanraden van mijn buurman moest ik mijn lijn maar helemaal naarde 

bodem laten zinken. En hij had geljk, ik haakte mijn eerste makreel.( ook nog nooit gevangen.) Na 

een aantal worpen ving ik een zeer mooie Geep( althans dat zei Ar, want ik had ze nog nooit 

gevangen)  

 

Daarna nog een aantal makrelen, en een triootje Makreel Makreel Fint aan een lijn. Dat is pas sport 

aan een karperhengel. Toen het rustig werd zijn we op een zwerm meeuwen afgegaan, en daar met 

de twister nog een aantal baarsjes gevangen. Ze zommen in scholen, maar ze waren wel iets groter 

dan vorige week. Samen vingen we vandaag 2 Fint, 1 Geep, 20 Makrelen en 10 baarsjes. (Ik heb er 

twee teruggegooid, dus eigenlijk 12)  

 

Marcel Nijman kwam ook nog even langs en ving in zijn eentje 1 geep en 17 zeebaarzen.  

Barry #36 

 

Dinsdagavond 18 juni om 23.00 uur naar de Papegaaienbek na die hoosbui,plek genoeg dus op m,n 

favoriete stekkie tussen de pijp en de keien daar het water afging wienig hoop op vis dus lekker 

bakkie thee gedronken kreeg mijn vader Eurovisser 110 een tik op z,n hengel een Sleepboot nee 



maar een mooie Tong groot genoeg dus mee lekker toch,het duurde tot 1.30 voor dat het weer wat 

werd na wat botjessss yes Tong met de letter U rond de 40 cm dit ging zo langzaam door, alles met 

zagers gevangen de pier was voor de krabben,die tuigen gehaald bij Ahoy lekker klein haakje lange 

afhouders,drama een paling rond de 45 cm alles in de knoop maar kon lekker terug in het water na 

wat knippen.Al met al niet het beste tij toch lekker gevangen we zijn om 5.30 uur weer gegaan het 

ging wat harder waaien en werd fris.Rond die tijd wel de vis zien jagen en springen langs de kant, 

ongeveer 20 meter uit de kant.Groetjes van Eurovissers 45 en 110 en tot aan de waterkant. Ps:5 

mooie tongen  

 

,1 paling,14 botjes  

 

en iets van 173 cm o dat was mijn vader ook terug gezet hoor 

Tom Brasser #45 

 

Dinsdagochtend 18 juni gevist op de slufter van 01.30- 03.00, in een zee die meer weg had van 

koelvloeistof door de fluoriserende groene alg. Dat beloofde dus niet veel goeds, echter toch 2 

mooie tongen gescoord. Toen op de vlucht geslagen voor naderend onweer, een grote lichtshow 

boven zee, effies op de Papegaaiebek gezeten toen, was niks veel verspelen op het afgaande water 

daar. Uiteindelijk met schemerlicht nog ff op de glooiing met kunstaas gestaan maar dat was ook 

geen succes. Jammer van die bliksems, anders had ik graag het nachtje uitgezongen op de slufter, 

waar je vannacht gewoon in je t-shirtje kon staan. 

gr Leon 

 

Hi, ik ben maandagmiddag en avond , 17 juni, ff naar de landtong geweest, eerst een uurtje met een 

lepeltje en een twister op het einde van de landtong met laag water een poging gedaan om (voor het 

eerst) ook maar iets van vis te vangen (niet gelukt ). Daarna om een uur of vier naar een plek gegaan 

iets voor de waterkering waar ik op de harder heb gezeten. Om half zeven kwam pas de eerste en 

enige mooie harder van 56 cm  

 

verder veel windes gevangen varierend van 25 cm tot wel zo´n 50 cm tot het donker genoten van het 

rustige water en de vele windes. Tevens iemand gesproken die twee harders had gevangen bij het 

vuurtorentje. Moet Lex zijn gezien de vangst berichten??  

Groet Jos # 121 

 

Maandagavond 17 juni zijn Rob en ik gaan vissen bij de Berghaven in Hoek van Holland. De bedoeling 

was een tongsessie vanaf het strand van Monster, maar vanwege de tropische omstandigheden en 

de daarbij behorende badgasten leek dat ons niet zo verstandig. Gevist van 18.00 tot 23.00 uur met 

om ongeveer 21.00 hoog water. Allerlei vis gevangen die je verwacht bij temperaturen van dik onder 

nul: 5 steenbolken; 8 wijtingen; 3 gulletjes en jawel ook 2 zomergasten: 1 tong en 1 paling. Was wel 

superlekker weer en erg gezellig.  



Groeten Rob en Richard The 4 B's 

 

Maandag 17 juni, even de 'zon opgezocht' op het ponton in Hoek van Holland en daar dankzij de nog 

enigszins goed bruikbare pieren van Marcel in de koelbox aardig gevangen met zijn tweeen: tien 

gullen (waarvan drie zeer forse) een flinke steenwijting/bolk een stuk of zeven wijtingen en... een 

tong van ruim een pond (jawel) al met al een tas vol vis, er was maar een ondermaats gulletje bij en 

die ging terug evenals de wijtingen. Het was op sommige momenten echt zweten geblazen, naast de 

allesomvattende hitte die we al moesten ondergaan ook nog van die zware vissen binnendraaien. De 

jig nog gebruikt toen we met laagwater aankwamen, maar daar niks op gevangen. Voor een laatste 

vakantiedag een mooie afsluiter. Gevist van 15.30 uur tot 22.00 uur. Slechts twee onderlijnen 

verspeeld.  

greetz van #100 &101. 

 

Morgen is vandaag maandag 17 juni, Had mezelf beloofd om met mijn nieuwe matchhengel op de 

harder te gaan. Van 19.00 tot 21.30 met hoog tij op de landtong bij het torentje in de waterweg 

gevist. Vangst twee mooie harders van 55 en 57 cm. Mooie bakken dus. Matchhengel voldeed 

uitstekend(slip trouwens ook) Gevist met kleine broodvlokken. Zat trouwens ook aardig wat winde 

aan de oppervlakte. Morgen weer!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dat kan, als je haast in de waterweg woont.  

LEX. 

 

zondag 16 juni, Vanmiddag met laag water naar de maasvlakte bewapend met mijn kunstaashengel. 

was goed uitgerust vandaag met allerlei soorten aas. vangst: twee scholenbaarsjes,gevangen bij de 

weggehaalde strekdam rechts naast de glooing. zag haast geen vis jagen ,wat er niet is kan je ook niet 

vangen. Sávonds naar de landtong geweest en met hoog water wat torren gevangen. het barste van 

de kleine bolk die elke keer weer je zooitje in elkaar draaide. wat is dit toch een shit visje,maar goed 

het is niet anders. morgen op de harder met mijn nieuwe matchhengel.  

lex. 

 

Zondagmiddag 16 juni samen met Simone # 16 effe op de landtong geweest, had echter geen zin, aas 

was morsdood en de politie stuurde ons al snel weer weg. Jammer, had graag ff het hoge water 

meegemaakt om het weer eens met kunstaas te proberen. Van de week dan maar eens proberen 

gr Leon 

 

Zaterdagnacht 15 juni wezen vissen op Ter Heyde vanaf de strekdam, het waaide nogal en ik vroeg 

me dus al af of het wat zou worden met de tong.Nadat we uiteindelijk de dam opkonden duurde het 

nogal lang voor de eerste aanbeet kwam maar uiteindelijk was hij daar, een aaltje die mijn hele 

onderlijn tot een knot wol had vermaakt. Toen het water eenmaal laag werd kwam ook het eerste 

tongetje en al snel daarna de tweede. Gelukkig vingen we deze nacht geen wijting want die ving je de 

laatste weken tot je er doodziek van werd, 20 tot 30 stuks per avond en van een afmeting die in een 

aquarium niet zouden misstaan.Uiteindelijk had ik 7 tongen om mee te nemen en nog verscheidene 



kleintjes verder hadden we nog 2 gulletjes en een paar zeebaarsjes en zoals gezegt was de wijting 

ineens weg, en nu maar hopen dat ze weg blijven. Al met al toch een leuke nacht geweest ondanks 

dat het vertrouwen er in het begin niet was.  

groeten Ron #117 LEX 

 

Hoi, Vandaag zaterdag 15 juni, met een lepeltje bij de centrale gezeten. Uurtje van 19u-20u. 

Resultaat 5 baarsjes van onder de 30 allemaal weer terug zoals het hoort. Wat me opviel was dat de 

slepers ongeveer 10man 1 visje hadden gevangen Wat wel grappig was is dat ze mijn zilveren toby 

niet pakten maar wel een iets zwaardere met een blauwe streep.  

Groetjes Ivan 

 

Zaterdag 15 juni met Richard 107# en Sjaak 78# gevist aan de Berghaven in HvH. We visten van 16:30 

tot 22:30, niemand op de stek dus alle ruimte. Sjaak had na 4 minuten al een mooie tong, dus we 

dachten dat als we nu al een tongetje vingen op pieren en zo snel, dat het echt een avond van 

scheefsmoelen en paling zou worden.  

  

We visten alledrie met 4-tjes en 1 up/1down en ik had na ongeveer een kwartier een ouderwetse 

gulaanbeet! Hengel danste in de steun en bij het binnendraaien boog mijn stok als voor de koningin! 

Bonken, dat heerlijke "ik heb er een mooie gul aan" gevoel, maar helaas,vlak onder de kant zat ik vast 

en raakte de vis met haak kwijt. Baaaaaaaalen! Overgestapt eerst op 2-en en toen op 1-en met 

gevolg dat het bijna werken werd! Het ene na het andere torretje rammelde aan de deur met het 

verzoek binnen te worden gelaten, alledrie stonden we met het zweet in de handen.  

  

Het leek verdikkeme wel een wedstrijd, beazen, ingooien, aasnaalden vullen, weer vis binnendraaien 

enz. Ik bleef alleen kleine gulletjes vangen met er tussendoor redelijk maatse, maar Sjaak en Richard 

vingen nog bot, steenbolk, schar en wijting.  

  

In elk geval gingen we naar huis met zo'n 5 kg de man gestripte gulletjes, 2 mooie scharren en 1 tong. 

Al met al een prima visavond! 

Groetjes en allemaal strakke lijnen van Stipo 97# 

 

Ik ben samen met Iwan op vrijdagavond (14 juni) op weg gegaan naar 's Gravezande waar we na de 

goede tongvangstberichten van vorige week onze slag wilden slaan. Toen we bezig waren met 

uitladen hebben we eerst nog kennis gemaakt met Theo (Braakhekke) die net na ons aankwam. 

Aangekomen op het strand, gelijk uitpakken en inwerpen, Iwan had meteen al een zeebaarsje te 

pakken en kort daarna pakte ik ook mijn eerste. Ze waren ondermaats, dus ze zwemmen weer. Toen 

volgde er een hele rustige periode en ik dacht dit wordt weer zo'n K..avond. We hebben nog even 

een praatje gemaakt met Theo die nog even kwam buurten, en toen werd het tijd om de strekdam 

op te gaan. Toen we daar nog maar net stonden zo rond 22.30 begon het me daar toch te hozen, 

echt niet normaal meer. Maar ineens begonnen de aanbeten ook door te komen, flinke tikken op de 



top en flinke kromme hengels, het was iedere keer raak, niet te geloven, elke 10 a 15 minuten 

haalden we vis naar boven, soms met drie tegelijk. Heel veel gulletjes die net aan de maat waren (17 

gulletjes mee naar huis), paar flinke botten, een mooie paling en 6 zeebaarsjes die onder de maat 

waren, en dus weer terug zijn gezet, en ik ving als klap op de vuurpijl nog 2 mooie tongen (1 van rond 

de 40 cm). Het was dus echt een SUPER-avond. We stonden na een half uur wel te soppen in onze 

laarzen, echt alles was kleddernat, tot aan m'n tangaslipje aan toe, maar als echte bikkels zijn we 

blijven staan. Jammer Theo, je had beter bij ons op de dam kunnen gaan staan !!! Maar het was leuk 

om je te ontmoeten. 

Groeten van Peter en Iwan 

 

Vrijdagavond eens wezen proberen op s'Gravenzande naar aanleiding van mooie berichten over tong 

een week geleden. Op het stekkie aangekomen waren er nog 3 Eurovissers en na wat sociale praatjes 

en een goed gevoel over wat er zou gaan komen werden de wapens in gereedheid gebracht. Overdag 

weet je dat er weinig wordt gevangen en vooral op tong is het een gegeven dat de stek die in de 

zomer overdag niets brengt, in de avond en nacht weleens de beste stek zou kunnen zijn. Toch, 

wanneer er in de aanloop van de avond een botje of iets dergelijks wordt gevangen geeft dat toch 

wat zelfvertrouwen, maar op deze avond niets van dit alles. Tot overmaat van ramp werden we 

gestraft met onze aanwezigheid op het strand door Pluvius die stond te zeiken en waarschijnlijk een 

heftige bieravond had gehad want toen we om 01.00 er mee nokten werd het pas droog. De 

verwachte tong bleef uit zicht en met als mager resultaat 6 baarsjes, waaronder 1 van 50 cm door 

zoon Edwin gevangen, schrappen we deze avond maar uit ons geheugen en gaan we ons 

voorbereiden op wat betere avonden.De andere maten van de K.M.V.C konden om uiteenlopende 

redenen niet mee maar deden het zaterdagavond beter dan wij .  

 

Sportgroeten van Tuur # 77, Ad # 9 en Edwin 

 

Vrijdag 14 juni reed ik om 17.00 uur richting s'Gravenzande omdat we daar met een aantal 

Eurovissers hadden afgesproken om een strand-sessie te houden. Onderweg zag het er al somber uit. 

Hoe meer ik in de buurt van de zee kwam, hoe donkerder het werd. Op de parkeerplaats bij het 

strand aangekomen waren er al twee mannen aan het uitladen. Toen ik navraag deed of zij ook 

Eurovissers waren, bleken dit Peter de Bakker en Iwan de Bakker te zijn. Nadat we ons aan elkaar 

hadden voorgesteld gingen we met volle bepakking over het duin naar het strand. Als je ziet wat een 

visserman allemaal niet meeneemt in zo'n tocht naar het water, dan komen mariniers er maar 

makkelijk vanaf in een survivaltocht met volle bepakking. Wij zijn linksaf het strand opgelopen. Ik ben 

net na de tweede strekdam gaan staan en Iwan en Peter links en rechts van de derde. Snel alles 

opgetuigt en ingeworpen. Op dat moment was het 17.30 uur en hoog water. De andere twee jongens 

hadden al snel beide een klein baarsje welke ze allebij hebben teruggegooid. Ik heb op de hele avond 

alleen twee keer een tik op de top gehad, en verder niets. rond half acht kwam er rechts van mij nog 

een groepje van 3 man staan. Ze zijn even een praatje komen maken en zeiden er wel vertrouwen in 

te hebben voor de avond. Volgens mij waren het ook Eurovissers, maar stom genoeg heb ik daar niet 

naar gevraagt. Halverwege de avond kwam er nog iemand bij mij staan.Dit was zelf ook een 

visserman uit Krimpen n/d/ IJssel waar ik notabene een paar dagen geleden nog naast stond op de 

Glooiing. Ik vroeg of hij ook Eurovisser was, maarnee.Ik zei dat hij maar gauw lid moest worden, maar 

hij wist niet hoe zijn e-mail werkt(ff een cursus volgen dus) Rond 10.00 uur zijn Iwan en Peter verkast 



naar de strekdam. En op dat moment belde Marcel, dat Leon midden op zee lag met motorpech. Op 

het moment dat ik dit type weet ik niet hoe dat is afgelopen(hopelijk goed). Met het weer viel het 

nog alles mee, met af en toe een paar druppels, totdat ik om 11.00 uur meer water in mijn nek kreeg 

dan dat ik voor mij had. Snel alles ingepakt en vertrokken met als vangstresultaat 0. Toen ik tegen het 

duin opklunde richting auto, hoorde ik gejuig bij het clubje wat rechts van mij stond. Dat ging daar 

dus wel goed. Als laatste nog iets over de lokatie; bij hoog water staat er maar heel weinig water, dus 

heeft het alleen maar nut om bij laag water op een strekdam te gaan staan, of je moet heel ver 

kunnen gooien. 

Visgroeten Theo#48 

 

Vandaag, donderdag 13 juni, zijn Ar, mars en ik gaan spinnen op de wandelpier van HvH. We kwamen 

daar om 1915 uur aan en het water stond nog zeer hoog en er was zeer weinig stroming. Aan de 

zeekant zagen we veel activiteit in het water dus zijn we op gevaar van eigen leven en materiaal over 

de groene kolerezooi heen geklommen. wat me behalve een paar natte poten niets opleverde. Om 

negen uur weer aan de WW kant gaan staan, en daar ving Mars zijn eerste. Panic in the House. De 

een naar de ander werd gehaakt, en geloof me, ze wilden er niet vrijwillig uitkomen. Omdat het mijn 

eerste keer was, verspilde ik de eerste twee, omdat ik ze niet kon haken omdat mijn slip te ver open 

stond. Daarna ging het goed. Resultaat Ik 6 Mars 5 en Ar 2( waarvan hij er 1 onvrijwillig weer 

zwemles gaf) Geen slechte dag voor een beginnend spinner. Ik ben nu verslaafd denk ik 

Barry # 36 

 

Vandaag woensdag 12 juni na het eten wezen spinnen op de wandelpier van HvH met Arjen Dave en 

mijn broertje. Van 1830 uur tot 2100 uur helemaal niets gezien. Morgen ga ik het nog eens proberen. 

Oh ja, we gebruikten loden kopjes met witte straartjes.  

Barry #36 

 

Ik ben vandaag woensdag 12 juni na mijn werk nog even gaan vissen.Ik had van Leon gehoord dat er 

leuk vis zwom in de Ferry-haven, de afslag vlak na hotel de Beer richting maasvlakte. Ik ben daar niet 

bekend en zodoende kon ik geen goed plekje vinden. Ik ben dus doorgereden naar de Glooiing op de 

maasvlakte.Ten eerste was het weer een stuk anders dan ze hadden voorspeld. Meer wind en geen 

zon.Toen ik er aankwam heb ik eerst even een praatje gemaakt met 2 mannen die ook net waren 

begonnen. Zij hadden een baars die net aan de maat was, een bot. Ik ben het gaan proberen bij het 

laatste schot aan het begin van de glooiing.Dit was om p.m. 16.30 uur en het was hoog water. Met de 

strandhengel was ik het al gauw zat, want na nog geen minuut het lood op de bodem, was het aas er 

al af. Die krabben moeten zich het lazerus hebben gelachen. Daarna met de nieuwe zeebaars-stok en 

molen die ik bij Marcel van de Heul heb gekocht geprobeerd iets te vangen. Ook dat werd niks dus 

ingepakt en verderop gaan kijken.Bij de uitlaat van de centrale stonden er ook maar twee te vissen.Ik 

ben toen doorgereden naar de landtong om daar een plug te werpen.Ook hier na een uur niks 

gevangen. Dit ligt dan zeker aan de pluggen, want die ik nu gebruikt heb kan ik beter in de muur 

gebruiken .Alles bij elkaar een teleurstellend bericht. 

Theo #48 

 



Woensdag 12 juni gevist aan de Yangze Haven Ver gooien geen resultaat vlak langs de kant met 2 

hengels gevangen 1 wijting, 1 puitaal en 26 kleine zwarte blackmollies weet echt niet wat voor merk 

visjes  

jan 146 

 

Maandag 10 Juni eens een keer naar de overkant gereden omdat de wind nogal hard was en het op 

de dammen van Ter Heyde dan niet prettig vissen is. Ik heb gezeten t.p.v. de houten schotten die in 

zee steken en wel de meest linkse. Elke gooi vast zitten en als ik een keer alles er uit kreeg zat er een 

krab aan. Dus ik ga daar nooit meer naar toe. Het kost je alleen maar lood enz. En daar ligt volgens 

mij al heel wat in het water, want overal zag ik stukken lijn en verpakkingen dus dat spreekt voor 

zich. Ik hou het wel op het strand of een enkele keer in de waterweg, want ook daar liggen 

vrachtwagens vol met materiaal. Of ik zit dan altijd op het verkeerde plekje? 

groetje's Simon 

 

Zondag 9 juni samen met Simone in de ferryhaven van het Calandkanaal een kunstaasje uit gaan 

werpen ff een uurtje of 2. We zagen de fint er goed achteraan zwemmen maar het duurde even voor 

het juiste kunstaasje gevonden was, witte twister gele jigkop, voor ik mijn eerste fint van dit jaar kon 

haken. Tevens hebben met verwondering staan kijken naar grote kuddes met diklipharders , flinke 

maten die aan de groene alg van het pontonnetje zaten te knagen. Afgelopen vrijdagavond ben ik 

heel even geweest tussen de houten schotten op de glooiing maar dat was waste off time, samen 

met Peet 1,3 en Marcel 12 kwam de teller op 1. Slechts 1 botje voor Marcel, Peet en ik met lege 

handen op deze klotestek. Na een paar uurtjes afgetaaid omdat ik eerder die dag ook al was wezen 

wrakvissen en dat was op zich vermoeiend genoeg. Kromme toppen en strakke lijnen toegewenst 

allemaal 

gr Leon #1 

 

Zondag 9 juni om 01.00 uur gaan vissen op de Papbek na eerst op de Glooing wezen kijken daar een 

leuk gesprek gehad met iemand van visvereniging Slufter die zich scheel stond te vangen aan 

zeebaars van rond de 30 a 35 cm en deze vervolgens netjes terug zette. Aangekomen was het zoeken 

naar een plekkie daar het vol stond, om de 25 mtr vissers schitterend,auto neer gezet tussen paal 0,6 

en 0,7 deze staan achter het hek,het zou om 2 uur hoog water zijn dus ik was te laat maar toch vol 

moed vissen er stond geen onprettige wind en de temperatuur heerlijk,ik vis graag met afhouders en 

lekker klein haakje,twee hengels opgesteld en pieren er aan jongens wat een feest,boem knal en ja 

hoor gul 49 cm prachtig,rond 02.00 uur de eerste tong 39 cm en er volgde er meer totaal 5 mooie 

tongen,en wijting klein spul om 0.600 uur weg gegaan met afgaand tij veel lijnen verspeelt. 

Groetjes en tot aan de waterkant Eurovisser 45 Tom Brasser. 

 

Zaterdag 8 juni, op de wandelpier HvH. Om half 1 gestart. We gingen voor zeebaars, 2 stuks 

gevangen net genoeg voor een maaltje. Veder een stuk of 8 finten, deze alle aan de waterweg kant 

gevangen. Aan de zeekant werden ook enkel makrelen gevangen, wij kregen er zelf 8 van een collega 



visser. Aan het begin van de pier was ook een visser gericht op harder aan het vissen, gezien dat hij 1 

mooie van circa 55 cm ving aan een broodvlok.  

Gegroet, Richard&Rob 

The 4B's 

 

Zaterdagmiddag 8 juni, vanmiddag heel de landtong met kunstaas afgevist. heb zo'n beetje alle 

strekdammen gehad met als resultaat 12 finten en 3scholenbaarsjes. wel een grote baars 

verspeeld,liep met mijn tweedelige rapala de kop van de dam om. een ping was het resultaat. 

jammer maar helaas. baars gevangen aan de blauwe rapala. finten allemaal op de toby lepel. alles 

gevangen met opkomend water. morgen naar de glooing,misschien is gerard er wel weer.  

groetjes LEX. 

 

Zaterdag 8 juni de waterweg geprobeerd tegenover de D.S.M. maar de vangst viel tegen 1 baarsje 

(terug gezet) een mega krab en een bot.Wel veel jagende vis gezien achter de strekdammen dus dat 

geeft weer hoop voor de lichte hengel. 

Willem 32 

 

Vrijdag 7 juni , avondgevist op S`gravenzande van half 8 tot 1 uur met opkoment water.(op het strand 

gelijk links tweede strekdam) De vangst bestond uit 7 tongen 2 palingen en een klein gulletje van 32 

cm de grootste tong was op de kop af 45 cm en de kleinste 7cm. Mijn vis maat had 4 tongen en 1 

paling. Dus al met al tong in overvloed . 

grtz ricardo #119. 

 

Maasvlakte, achter het hoge Duin, tussen de schotten Ik zag je wel komen in je rode karretje 

vrijdagavond, maar net toe ik even wou komen buurten gingen jullie al weg.  

 

Groot gelijk, stek bij de schotten is leuk voor te zonnen maar voor de rest is er weinig visgeluk te 

vonden, maarja, alsje het niet probeert wordt het nooit wat. Toch wel wat visjes gevagen, met 

daglicht slechts 2 botjes met 4 man (8 hengels),  

 

toen het donker werd en de harten snelle gingen kloppen vanwege de verwachte schoenzolen van 

tongen viel dit tegen, wel bot, wijting en steenbolk en wat palingkjes en slechts 1 tongetje, gevange 

door Arie van Saus.  

 

Ik las dat we beter op s'Gravenzande hadden kunnen vissen, daar werd tenminste leuk tong 

gevangen, a.s vrijdagavond maar enns proberen.  

Tight Lines,  



Arthur #77, Sjaak #78, Jack en Arie 

 

Haai allemaal ik ben samen met Theo onze kok naar de glooiing (vrijdag 7 juni)geweest en het was 

feest. Ik heb tot de schemer een bot gevangen maar ik heb eigenlijk meer met de spinhengel gestaan 

daar we wel vis zagen jagen zo'n dertig mtr uit de kant maar niets kunnen haken. Met de schemer 

kwam de vis elke worp minstens een en soms twee met als resultaat: 23 botten 1 gulletje en 4 

baarsjes waarvan er een terug kon mooi gehaakt en de andere drie zijn voor de pan de grootste was 

41 cm.Theo ving nog een mooi gulletje geschat op zo'n 45 cm. 

gr Arjan# 8 

 

Donderdag 6 juni met z´n tweeën gevist op de Maasvlakte van 18:00 uur tot 00:30 uur. 18:45 was het 

laagwater. Eerst tot 21:00 in de Yangtzehaven gevist, waar we niets gezien hebben. Daarna verkast 

en tot 22:30 uur vooraan (zeezijde) 150 m voorbij de houten paaltjes op de stenenglooiing bij 

opkomend water gezeten, eveneens niks. Toen ging de wind opsteken en zijn we weer teruggegaan 

naar de Yangtzehaven waar we uiteindelijk 9 wijtingen, één bolk en één tong wisten te vangen. Al 

met al geen goed resultaat, maar wel een prachtige avond aan het water gehad.  

Groetjes Rob #50 

 

Donderdag 6 juni gevist van 12.00 tot 16.00 met de kunstaashengel. Ik heb gevist op de tussendam in 

de Waterweg en het resultaat was: 3 scholenzeebaarsjes, zeebaars 45 cm, zeebaars 48 cm en een 

zeebaars van 62 cm. Tevens 3 lossers gehad waaronder 1 "varkentje" die eerst richting Hoek van 

Holland ging en die ik net onder de kant lostte. Alles wat gevangen is, is op jigs (lichte loodkop) en 

alles wat verloren ging was op lepel.....dreggen waren vlijmscherp maar jig haakte gewoon beter.....is 

mijn conclusie. Alles teruggezet op die van 45 cm na, die heb ik geschonken aan een collega-visser. Ik 

had geen zin om vis schoon te maken. Ik heb nog even geprobeerd met 3-haaks haringpaternoster a 

la HvHolland-style voor de fint, maar nog geen fint kunnen pesten. Komt vast binnenkort. Stonden 

nog een paar gasten op de kop van de tussendam met strandhengels schar te tikken in de waterweg 

en nog veel ook.....het moet niet veel gekker worden... Groetjes  

Iggie (Lid# 105) 

 

dinsdagmiddag 4 juni gevist met de Bellyboot in het water langs de blokkendam op de Maasvlakte. 

Twee uur na hoog water begonnen met vissen met de vliegenhengel en beaasd met een groen epoxy 

sandeel. Op een klein minibaarsje na, je begrijpt niet hoe zo'n klein vissie een 2/0 haak naar binnen 

krijgt, maar voor het overige zeven maatse baarzen gevangen . Gevist met een snel zinkende lijn en 

de vissen tussen de blokken vandaan gevangen op diverse plaatsen. Hier en daar kookte het water 

van de zandspieringen. Allen de terugreis naar Schiedam duurde vrij lang in verband met een file 

van12 kilometer. Daar ik lekker gevist en gevangen had wasbaar wel overheen te komen.  

huub no 88 

 



zondag 2 juni, had zat aas over van gisteravond,eerst geprobeert bij de parkeerplaats vlakbij de 

papbek. ook hier geen leven. 'S'middags naar het beerkanaal met de plug ,zes baarzen tot 45 cm. 

leuk gevist. sävonds nog even naar de landtong van 19.00 tot 22.00 gevist door hoog heen. twee 

botten die bijelkaar nog geen 30cm.waren. kort samengevat viel een beetje tegen dit weekend,was 

wel knalrood. 

gr LEX 

 

zondag 2 juni ondanks mijn zeer slechte rug toch maar eens gevist en dat sinds 2 jaar. mijn vrouw zei 

gaat het eens proberen .zo gezegt zo gedaan op naar de maasvlakte in de waterweg over de stenen 

geklauterd en vissen maar naar een zeer zware aanslag op alles wat leeft ben ik dus onderuit gegaan 

tussen de stenen wat mij diverse schaafwonden opleverde (toch wel gevaarlijk daar) na een strijd van 

een paar minuten kwam er een hele mooie baars boven water 86 echte centimeters  

  

ik kan jullie wel zeggen dat ik hier heel blij mee bent. kijk maar naar de foto mag ik wel blij mee zijn 

toch  

groetjes gerard de jong eurovisser 68 

 

hallo sportvissers hier een vangstbericht van John,Ben,Patrico zaterdag 1 juni lekker met zijn 3 tjes 

naar de yangze haven geweest voor de eerste keer gevist daar, Patrico was daar al 2 a3 keer geweest 

maar magere vangsten om 1400 de hengels op getuigt laag water op dat moment na goed 10 

minuten had patrico een mooie schol van rond de 40cm dus het begon goed. het water begon al 

lekker een beetje op te komen en ja hoor het begon lekker te lopen patrico had weer beet en weer 

een leuk platje iets kleiner maar goed voor in de pan  

 

en toen ging ik ze vangen hoor ben had ook beet en daar kwamen ze 2stuks een mooie wijting en een 

aardige bolk voor in de frituur natuurlijk heerlijk hoor, en zo ging het de helemiddag ongelooflijk 

goed gewoon een vis feest voor ons 3tjes,de hele middag wijting en bolk en met zijn 3tjes de totale 

vangst zo'n 60 vissen en lekker bruin gebakken in de zon . 

 

en ik moet je er wel bij zeggen niet om de vis hoor maar een heerlijk PLEKKIE hoor OKIDOKIde vis 

groeten van 

BEN JOHN PATRIC 

 

Ha Leon! De afgelopen dagen heb ik er een vismarathon van gemaakt. Donderdagavond was het bij 

de Papagaaienbek slecht, veel wind, geen vis. Later verkast naar het strandje tussen papagaaienbek 

en Glooiing. Hier verschillende kleine wijtingen en kleine gulletjes, maar echt dik was het niet. Vrijdag 

zat ik vanaf 15.30 tot 23.30 aan de Yangtseehaven, derde trapje voor het einde. Hier was het een 

waar visfeest, vanaf de eerste worp. Gewoon met drie afhoudertjes totaal 60 vissen, waarvan 43 

wijtingen, 10 steenbolkjes en 7 botjes. Niet groot, maar wel leuk. Tegen 23.30 was er een apart 

verschijnsel: lichtgevende algen. Een hartstikke apart gezicht. Elke keer als er beroering in het water 



kwam was het net of er van die olievlekken naar boven kwamen. Met de vangst was het overigens 

toen wel gedaan! Zaterdagavond naar het Beerkanaal gegaan. Tot de schemering geen stootje 

gezien, maar met John uit Nijmegen was het wel gezellig, die op kundige wijze het resultaat van een 

nieuw fileermes op mijn duim, met alutape wist te minimaliseren. Vanaf de schemering veel beet en 

vangen: vooral wijting en kleine gul. De pier was overigens verreweg favouriet. Net na de schemering 

plotseling 4 palingen op rij: 2 veters maar ook één van 60 cm. Totaal een stuk of 30 vissen. Leuke 

sessie, maar ik had wel op een tongetje gehoopt. Misschien later in het jaar. 

Gilles (59) 

 

zateragavond 1 juni, samen met mijn zoon bij de helling aan de maasvlakte geprobeert. van 20.00 

uur tot 00.00 uur gestaan . geen stoot gehad stierf van de krabben. 

groetjes LEX. 

 

Zaterdagavond 1 juni gevist op het strand van Slufter nabij het windmolenpark. Gevist van 21.00 tot 

2.00 en niet meer dan een klein zeebaarsje en twee kleine wijtingkjes boven water kunnen krijgen. 

Maat 1 had ook een baarsje en maat 2 had niets. Eigenlijk, gezien het feit dat het om 1.00 uur laag 

water was vielen de vangsten erg tegen. Het was wel erg lekker weer en dat heeft ook zijn voordelen. 

Hopelijk de volgende keer beter Groeten aan iedereen die mij kent 

Ad nummer 9 

 

Vandaag zaterdag 1 juni, gevist op een dam bij Ter Heijde. Het was goed koud en ik heb maar 1,5 uur 

gevist vanwege de kou, het zou boven de 20o zijn vandaag, maar mooi niet. Gevist met opkomend 

water. gevangen niet veel t.w. 1 aardige Bot en 1 leuke paling. 

groetje's Simon 

 

Zaterdag 1 juni, zelf niet gevist maar geholpen als controleur van vak A bij de wedstrijd vd Visgids in 

het Calandkanaal. Als controleur kun je zo aardig zien wat er gevangen wordt op een vak van 40 man, 

topmateriaal en veel wedstrijdscene. Tijdens het hoge water werd in het parcours(vanaf de 

paardestal) in het begin gelijk veel gevangen, de wijtingen kwamen geregeld boven. Verder heb ik 1 

schar gezien, een paar botjes , een heleboel steenbolk en 2 gulletjes van rond de 38 cm. Topper in 

vak A was Piet Mils met een paling van 67 cm. De winnaar in vak A, had zo'n 5,5 meter bij elkaar 

gevist op plaats A2 !!!??? Verder 3 eurovissers mee zien doen, klasse mannen !!. 

gr Leon 

 

Ha Leon, Afgelopen zaterdagavond 29 juni, naar de papgaaienbek geweest. Gevist van 18.00 tot 

02.30. Tot de schemering een paar botjes. Toen het eerste tongetje op de dwarrellijn met zager en 

haakje 6. Tot 02.30 nog twee palinkjes, 3 bolkjes en jawel, een tong van 43 cm (op de pier, 30 m. uit 

de kant). De vis gevangen met afgaand water, om 01.00 was het laag en de stroom eruit en geen 

beetje meer gezien.  



Gilles #59 

 

Zaterdag middag 29 juni, van half vier tot half negen gevist op het gele ponton nabij de stormvloed 

kering, helaas niets gevangen. Gevist met een dwarrelijn van 1 meter en met zagers. Alleen maar 

krabben gevoerd.  

Bert 

 

Zaterdag 29 juni weer eens tijd voor de Berghaven in HvH samen met Sjaak # 78. Begonnen om 

ongeveer 14:30m uur te vissen en losten een paar vissers af die al een paar mooie tongen en wat gul 

hadden gevangen, ergo de belofte voor meer vis hing in de lucht. Daar bleeftie dan ook hangen want 

op een paar ondermaatse torren, wat wijting, bleef het bij 2 tongen en 2 maatse gulletjes. Niet veel 

dus. Stonden 3 jongens uit Wales te vissen die een gruwelijk slecht uitschuifbaar hengeltje in hun 

maag was gesplitst met wijting (boot) onderlijnen en als aas springer!! Die effe op weg geholpen met 

wat beter spul en wat tips. Nog een lange tijd tijdens het vissen gevolgd door drie enthousiaste 

knapen die vertelden dat ze veel karperden en af en toe probeerden een baars te pakken op de pier. 

De knapen werden laaaaiend toen ik van de site van de Eurovissers vertelde en wilden oooooo zo 

graag hun foto op het internet, dus als je zo vriendelijk zou willen zijn Leon, deze knapen zijn "onze" 

toekomst! Ze heten Tim, Niels en Dennis en ze willen in de toekomst ook meer gaan zeevissen.  

 

Nou hierbij nog een foto van Sjaak met zijn eerste tong van de dag,  

 

 

 

mijn eerste scheefsmoel en schrijver met een torretje. En nu maar hopen dat we wat meer van die 

clowntjes vangen.  

 

 

Groetjes en strakke lijnen allemaal van Stipo # 97 en Sjaak # 78 

 

Vrijdag 28 juni laatste sessie voor Sjaaks vakantie samen gevist op de slufter, helaas helaas, we 

konden de afstand achter de branding niet halen met de zeebaarsstok. Ook het waden was listig, 

omdat de zwin voor ons vol water stond met een opvallende onderstroom, waar je liever niet in het 

donker met je waadpak aan doorheen gaat lopen. Na 2 uurtjes zonder ook maar een enkele beet, 

nog maar even in de Yangstehaven gaan zitten, voor zover mogelijk, veel boten en hartstikke druk 

met vissers. Ook daar kregen we geen schubben boven, volgende keer nieuwe kansen, tot die tijd 

gegroet 

Leon 

 



Donderdag 27 juni samen met Sjaak #2 wezen vissen op de Maasvlakte, van 23.00 tot 03.00 uur met 

de noordenwind recht in de plaat, begonnen op de Glooiing, daar echter na een uurtje weer verkast 

met beiden slechts 1 bot. Verder gegaan op de papegaaiebek en daar ons zelf op kosten staan jagen 

met de vele vastlopers, tering, het lijkt wel of er een kabel of net onderwater gespannen staat, op de 

plekken die altijd goed waren is het nu helemaal waardeloos. Toch heb ik gelukkig nog 1 mooie tong 

gevangen, en ja, dan ben je dus niet voor niks geweest. Vanavond is kijken wat de storm windkracht 

7 losmaakt bij de zeebewoners, vooral die scheefsmoelen en stekelmansen zijn gewaarschuwd, we 

komen er weer aan !!!! 

  

Gr Leon #1 

 

Ik ben de afgelopen dagen ook wezen vissen op de pier van HvH vanaf een uur of 6-7 's avonds (dus 

met aflopend tij) tot een uur of 9-10. Alleen woensdag 26 juni was het raak, slechts een zeebaars van 

30 cm. Helaas bleken van m'n snoekhengel (nog van m'n opa geweest) de meeste ogen ingeslepen 

wat niet zo goed was voor m'n gevlochten lijn: hij knapte. De hoge golven van een boot spoelde 

vervolgens de buldo met twister weg. Die had ik juist afgelopen zondag bij de Blokkendam gevonden. 

Het was zo'n doorzichtige, ovaalvormig van behoorlijk formaat (zeker 40 ml inhoud) met een holte in 

het midden waar de lijn doorheen gaat. Waar kan ik die kopen? In Delft in ieder geval niet. Gisteren 

(25-6) zag ik iemand een hele mooie zeebaars vangen, de vanger schatte hem op zeker 3 kilo en ik 

denk toch wel zeker 55-60 cm lang. Ik sprak aan de strandkant nog een visser die enkele mooie 

gepen had gevangen. Vandaag (26-6) was het knudde door de harde wind die het ingooien in de 

waterweg erg lastig maakte. Desondanks was het best druk op de pier, maar ik kreeg weinig 

positieve antwoorden op m'n vraag of er nog iets uitgetakeld was. Op de kop nog even met een 

makrelenpaternoster geprobeerd maar dat mocht ook niet baten. Hopelijk morgen meer geluk. 

Visgroeten,  

Michiel #164 

 

Hi Lee, Leus voor de Noorderpier: "draait de wind van oost naar west, zit je in je strandstoel nog het 

best, maar is het andersom, dan staat menig hengeltje daar krom" Melige leus voor een melige dag. 

Vandaag, woensdag 26 juni, rond hoogwater daar geweest, maar het was niks, ook anderen die ik 

sprak hadden weinig tot geen vangsten te melden. Maassluis nog gebeld over vrijdag en het ziet er 

niet best uit, de kans is zeer groot dat het bootvissen niet doorgaat.......zou een sof zijn als de wind 

nog verder blijft toenemen. Nou ja ik hoor het wel, jij hebt vandaag weer een leuke dag gehad las ik, 

lekker vissen , een tevreden klant en nog betaald krijgen ook, mazzelgozer......wat wil je nog meer? 

grtz. Rens. #100 

 

Op woensdag 26 juni dankzij mijn baan als Aktiviteitenbegeleider, samen met een client, Johnny 

Fokkens, gevist op de pier van Hoek van Holland met prachtig weer. We begonnen met de 

geepdobber op de helft van de pier, aan de strandkant (noord). We lagen beiden in met helemaal 

laag water, en plots kreeg de dobber van John een doodgooi. Een zilveren pijl knalde geheel uit het 

water en ik zette meteen mijn hengel neer om van nabij tijdens de dril te "coachen". Ipv heel snel in 

te halen genoot John zo met volle teugen van de dril, en landde een prachtgeep. Die lijn van mij was 



inmiddels lekker tussen de rotsen gewaaid en toen ik hem oppakte knapte die meteen, mijn dobber 

met stukje makreelbuik zielig achterlatend, zo'n 15 meter uit de kant. Ik met een lepel gaan gooien 

en vlak onder de blokken knalde daar een mooie fint op. John ving wederom een mooie geep en toen 

die binnen was verdween inneens mijn dobber onder de oppervlakte, stukje verder weer boven, en 

weer terug, en dat zo een paar keer. Op een gegeven moment, na ff genoten te hebben van dit 

komische gezicht, lukte het me om met de lepel de lijn aan de dobber te haken en zachtjes 

indraaiend kreeg ik de lijn te pakken waarna ik hem handmatig bovenhaalde met aan de haak een 

mooie fint. John heeft daarna alleen verder gevist en nog 2 mooie gepen gevangen, morgen gaan ze 

in de pan, heerlijke dag gehad. Aan de waterwegkant heb ik 1 mooie baars zien haken de hele dag ik 

denk zo'n 45 cm. 

gr Leon 

 

Dinsdag 25 juni wezen vissen met Jeff, Arjen en mijn broertje Emiel. Na een wedstrijdje wie is het 

eerst uit zijn werk, en staat als eerste met kunstaas te meppen, kan ik jullie mededelen dat ik nu eens 

de winaar was. Niet zozeer dat ik als eerste uit mijn werk was, maar halverwege de pier van HvH, 

fietste ik lachend Jeff voorbij. Ik ben nog steeds blij dat er een fiets achter in mijn wagen past. 

aangekoemen aan het eind, snel uitgepakt en met rugzak op de rotsen geklommen. Het was nog erg 

hoog, dus eerst maar even op de makreel aan de zeekant. Na enkele worpen ving ik mijn eerste 

makreel, maar zoals Rex zegt: kissing them, throwing them back. Die was te klein. Daarna kwamen 

zijn broertjes al gauw langs, en die mochten wel mee. Op een hele mooie Fint na heb ik niets anders 

dan makreel gevangen. Wel heel veel sport gehad met mijn karperstok, vooral toen ik er in een keer 

4 tegelijk had. Omdat ze niet te tillen waren, sleepte ik ze voorzichtig tussen de rotsen naar me toe, 

en ik wilde ze er net uitrekken toen ik de schrik van mijn leven kreeg. Hoe groot moet een zeebaars 

zijn wil die het gevecht aangaan met een makreel van over de 40 cm. De makrelen die eerst dolgraag 

in het water bleven sprongen mij tegemoet om de baars die ze als hapklare brokjes van mijn lijn 

wilde trekken te kunnen ontwijken. De baars kon ik helaas niet haken, maar de vier makrelen, die mij 

deze actie gaven wilde ik wel vereeuwigen.  

  

Resultaat, van 17:00 uur tot 21:00 uur, met drie man, want Emiel haakte af met een te lichte 

spinhengel. 35 makrelen, 1 fint voor Pappa en een hoop sport. Oh ja, niet te vergeten. Ik heb een 

nieuwe vermelding in de recordsite. Een heuze visstick van 7 cm.  

  

Barry #36 

 

Maandag 25 juni: Gezien mijn laatste ervaring op de pier van HvH ( ja ja Theo, de NOORDERPIER) ben 

ik op maandag 25 juni weer gaan baarzen. Viste van 06:00 tot 11:30, prachtweer, geen sterveling op 

de pier dus ik dacht: " Zo alle baarzen zijn lekker voor mij vandaag". Vooral op de kop van de pier aan 

de zeekant kon je de baars als een gek zien jagen op het speldaas. Meeste boven het water 

springende baarzen waren van het slag scholenbaars, maar ik zag vlak bij de blokken een echt dikke 

jongen (of meid) van zeker 70cm+ springen. Alles uit de kast gehaald, twisters, shads, minipilkers, 

lepels, spinners tot aan toverspreuken toe, maar op twee gehaakte visjes van ongeveer 4 cm die aan 

de dreg van mijn spinner bleven steken, nul komma niks gevangen. Ook in de Waterweg alleen een 

berg materiaal achtergelaten op de stenen, waar ik later die ochtend meerdere vissers zag die ook 



alleen wind vingen op Jaap Verdoorn na die 2 scholenbaarsjes pakte en deze weer terugzette. 

Lekkere ochtend gehad, het was per slot van rekening mooi weer, maar ik was liever weggeregend 

en met baars naar huis gegaan. Maaaaaaaaar beste mede-Eurovissers........"ze" zijn er wel en 

wachten erop om er door ons uitgesleept te worden, dus niet getreurt en gewoon blijven proberen 

net als ik. 

Groetjes en strakke lijnen van Stipo # 97 

 

Zondag 23 juni wezen vissen met mijn zoon leroy op de papbek. We hadden er allebij zin an, dus op 

naar een mooi stukje strand tussen het hek en de eerste boei. Hier moet het dan gebeuren dachten 

we ,lekker vlug 3 hengels in orde gemaakt en in gegooid,met pieren en zagers. De eerste 2 uur geen 

stootje gezien ,het was nog laag dus dat kan je verwachten. Maar toen kreeg ik een paar kleine tikjes 

op mijn hengel,ik dacht dat is een krab of een paling of zo, dus dan maar binnen draaien en kijken 

wat het is .Begint die hengel ineens te bonken zeg, niet mooi meer,kreeg hem haast niet naar binnen 

gedraaid.Ik bleef maar takelen kon er geen gang in krijgen .En toen gebeurde het de hele teringzooi 

liep natuurlijk vast,niet meer los te krijgen terwijl mijn hengel nog bonkte.Hoe gek wordt je dan ,heb 

even staan vloeken als een achterlijke. Maar goed, mijn zoon haalde lachend zijn botje naar 

binnen.Terwijl ik probeerde naar Hoek van holland in te gooien,maar die verreworpen waren geen 

succes.Terwijl mijn zoon weer een bot naar binnen stond te draaien. Maar goed we hebben een 

heerlijke dag gehad allebij verbrand en niet zo zuinig ook , 

gr LEROY #112 EN PEET#1,3 

 

Naar aanleiding van het vangstbericht van Stipo # 97, ben ik zondag 23 juni s'middags om 14.30 uur 

gaan vissen op de pier van HvH. Bij aankomst was het hoog water, er stond een lekker matig windje 

en het zonnetje scheen. Dat zag er allemaal wel goed uit dus. Maar hoe verder ik de pier opliep en 

hoe meer vissers ik sprak werden de berichten steeds slechter. Achteraf gezien is het dus ook niet 

veel geweest. Ik heb tot 18.00 uur gevist zonder ook maar een stootje te hebben gehad. Wel heb ik 

nog gezellig staan praten met een oudere man uit Schiedam. We zijn al vissend samen teruggelopen 

naar het begin van de pier. Volgende keer beter, en ik zie al uit naar vrijdag (bootvissen) groeten , 

Theo # 48 (Swedish Chef ) 

 

Hadden we maar op de site gekeken voordat we zaterdagavond met de personeelsvereniging naar de 

Slufter gingen, dan hadden we er niet heen gegaan, wat een drama, en dan te bedeken dat we er 

verleden jaar dik scholenbaars en tong vingen in deze periode.Gevist met opkomend water van 20.00 

tot 01.00 Alleen in de muien voor de laatsts breker vingen we nog wat botjes en één van ons pakte 

nog een baars van ongeveer 50 cm. Voorlopig daar niks te zoeken, je aas bleef er nog gewoon 

aanzitten terwijl je minstens zou verwachten dat de krabben en garnalen er wel raad mee weten. 

Groetjes, 

Foto: Paul Kleingeld met de enige maatse baars  

 

Tuur #77 

 



Eindelijk wist ik mijzelf op te peppen om weer eens te gaan smijten met kunstaas(zaterdag 22 juni) 

op de Noorderpier om met baars thuis te komen. Na vele jaren, vele leuke dagen maar nog meer 

slechte, werd ik toch weer enthousiast door de "pierverhalen" van mijn collegae Eurovissers. Was 

toch een beetje afgekick van het gooien, binnendraaien, vastzitten, alles verliezen, begin maar weer 

van voor af aan, met dan heeeel af en toe eens een baars. Leeftijd zal ook wel een rol spelen, maar 

ook op deze stek mag ik graag vissen met een 2 1/2 tot 3 lb karperstok in de steun (pijpje pvc tussen 

de stenen geklemd), balletje lood van 40 a 50 gram, wapperlijn met een 1 tot 2/0 haak met daaraan 

een zager geprikt en lekker onderuit, sigaartje, platvink whiskey en genieten maar van de dingen die 

komen gaan. Op deze stek is dat dus best een aardige ratio baars tegen verspeelde onderlijnen. Maar 

vandaag om 07:30 present op de pier. Precies op tijd om te ontdekken dat : A- Je zooi een jaar of 

meer in de koffer laten een bonk roest veroorzaakt, je dan blij bent dat je zat nieuwe dreggen etc 

hebt. B- Het verrekte koud, winderig en uitermate regenachtig weer was. C- Er al een paar gasten 

stonden te vissen die de grootste lol hadden (zou ik ook hebben met de klus baars die ze al hadden!)  

 

D- Deze mannen genaamd Nick en Rob echt aardig waren, lekkere koek uitdeelden en menige baars 

teruggooiden zoals een echte sportvisser betaamd en beloofden spoedig toe te treden tot het 

Eurovissersgilde.  

 

Nick met mooie zeebaars 

E- Ik er weinig van bakte, ergo niet alleen roestvorming bij de haken en ringen edoch ook in het 

vistechniek departement. Op de bijgaande foto's zien we de vissen die ze al hadden toen ik om half 8 

aankwam, Nick die een leuke baars toont en Rob met een scholenbaars die inmiddels weer de 

zeeblieken belaagt. Heb gevist tot 11:00 uur en ben met 1 maatse baars naar huis gegaan en had 

daarbij twee lossers.  

 

Rob met een scholenbaars 

De aanblik van de vangsten van het illustere duo Nick en Rob, alsmede het plezier dat ze hadden, 

zorgde er voor dat deze jongen TOCH een fantastische visochtend had. Strakke lijnen en vooral veel 

lol in "onze " hobby,  

Stipo # 97 

 

Zaterdagmiddag 22 juni, Een middag om gauw te vergeten. Had met theo 127 afgesproken om op de 

harder te gaan en om ook wat foto's te maken. Hij kon helaas niet op tijd zijn ivm andere 

werkzaamheden dus ook geen foto's. Had vanmiddag rond het hoge water de kans om heel veel 

harder te vangen,het krioelde ervan. Overal witte buiken langs de stenen maar doorbijten ho maar. 

Steeds van die keiharde korte wegschieters waardoor ik steeds missloeg en vaak mijn zooitje in de 

klit kwam. Nou het is lekker klooien hoor met 6/00 gevlochten lijn. Brak nog haast mijn nieuwe 

matchhengel die bijna tussen de autodeur terrecht kwam doordat windkracht zes hem met een klap 

dichtsmeet. Eindelijk dan toch een raakgeslagen,bleek mijn net vastgehaakt te zitten achter een 

steentje. Wat een geklooi zeg, HEBIKDAT. Uiteindelijk toch geland 42cm was tie,ppfffffffff wat een 

moeite zeg. Achter mij waren er twee duitsers naar me toegeslopen en riepen"bass,bass,bass". 

Probeerde ze uit te leggen dat dit een harder was en geen bass lukte alleen niet zo erg. Ik maakte nog 



een geintje dat ik lex heette en geen bass maar had het gelijk gedaan geloof ik want ze waren 

meteen vertrokken. Kwartiertje later weer een, was een kleintje van amper 30cm. Even wat 

drinken,klap,daar vloog mijn bekertje met thee over de motorkap. GGVVRRDDDDDDDDDDDDDDD,ik 

mot naar HUISSSSSSSSSSSSSS. Kijk dat zijn pas visdagen die je heel gauw moet vergeten. Dit zijn dus 

ook dagen die je moet vermelden.(Als je durft) Als vanavond de wind wat gaat liggen probeer ik het 

wel op de tong,wie weet!!!!!!!!!!!!!! Volgende keer misschien beter,  

L E X. 

 

Vrijdag 21 juni, Ben vanavond een uurtje op de landtong wezen kijken. Visvereniging De Slufter had 

er een wedstrijdje aan de waterwegkant. Er werdt maar wijnig gevangen in de tijd dat ik was. Het 

water begon net een beetje te komen. Er schijnt van de week aardig wat vis gevangen te zijn in de 

donkere uurtjes. Volgens een visser van de slufter hadden ze aardig wat mooie scharren te pakken 

gehad van de week en volgens een andere kijker waren er ook aardig wat tongen gevangen. Deze 

kijker bleek later nr.85 Arie Stijsiger te zijn. Een rustige en aardige man. Ga morgen weer op de 

harder en hoop wat foto's te maken van mijn vangsten(" ").  

GROETJES LEX. 

 

Vrijdag 21 juni heel verwachtingsvol voor mooie grote tongen, tesamen met Marcel #12, Peet # 17, 

Wanda #25, Peet #13 en Sjaak #2 de slufter bevist, echter zonder resultaat, terwijl ik er van de week 

toch nog 2 mooie tongen had aldaar. Alleen de naamgenoten van onze beschermheilige Petrus, dus 

Peet # 17 en # 13, hadden allebei een bot, nouja bot, meer de Madurodam versie. We hebben gevist 

van 23.30 tot 03.30 uur met als aas zagers en pieren. Ik ging in ieder geval goed gesloopt naar huis, 

eea ivm de wrakkentocht van vandaag met de Gemini 3, (vangstbericht hiervan binnenkort in 

Armada, ben alleen nog even wachtende op de foto's) 

gr Leon #1 

 

Leon, woensdag 12 juni 26 kleine visjes gevangen in dYangze Haven Kenmerk: zwart, vinnen op de 

rug en onder zijde Ik denk aan zeedonderpad gevangen met 20 gram loodje en wapperlijn van ca 60 

cm klein haakje voorzien van slikzager 1 meter uit de kant . met elke uitworp een visje  

Jan Jobse # 146 

 

Vandaag, woensdag 19 juni, hadden Arjen en ik een vrije dag, dus met dat mooie weer weten wij wel 

wat te doen. Om 10:15 stonden we al op de wandelpier van HvH. Aan de zeekant gooide ik mijn 

eerste lijntje in met een makrelen paternoster. Na enige worpen haakte ik mijn eerste Fint die ik ooit 

ving. Nu een tijdje niks, en op aanraden van mijn buurman moest ik mijn lijn maar helemaal naarde 

bodem laten zinken. En hij had geljk, ik haakte mijn eerste makreel.( ook nog nooit gevangen.) Na 

een aantal worpen ving ik een zeer mooie Geep( althans dat zei Ar, want ik had ze nog nooit 

gevangen)  

 



Daarna nog een aantal makrelen, en een triootje Makreel Makreel Fint aan een lijn. Dat is pas sport 

aan een karperhengel. Toen het rustig werd zijn we op een zwerm meeuwen afgegaan, en daar met 

de twister nog een aantal baarsjes gevangen. Ze zommen in scholen, maar ze waren wel iets groter 

dan vorige week. Samen vingen we vandaag 2 Fint, 1 Geep, 20 Makrelen en 10 baarsjes. (Ik heb er 

twee teruggegooid, dus eigenlijk 12)  

 

Marcel Nijman kwam ook nog even langs en ving in zijn eentje 1 geep en 17 zeebaarzen.  

Barry #36 

 

Dinsdagavond 18 juni om 23.00 uur naar de Papegaaienbek na die hoosbui,plek genoeg dus op m,n 

favoriete stekkie tussen de pijp en de keien daar het water afging wienig hoop op vis dus lekker 

bakkie thee gedronken kreeg mijn vader Eurovisser 110 een tik op z,n hengel een Sleepboot nee 

maar een mooie Tong groot genoeg dus mee lekker toch,het duurde tot 1.30 voor dat het weer wat 

werd na wat botjessss yes Tong met de letter U rond de 40 cm dit ging zo langzaam door, alles met 

zagers gevangen de pier was voor de krabben,die tuigen gehaald bij Ahoy lekker klein haakje lange 

afhouders,drama een paling rond de 45 cm alles in de knoop maar kon lekker terug in het water na 

wat knippen.Al met al niet het beste tij toch lekker gevangen we zijn om 5.30 uur weer gegaan het 

ging wat harder waaien en werd fris.Rond die tijd wel de vis zien jagen en springen langs de kant, 

ongeveer 20 meter uit de kant.Groetjes van Eurovissers 45 en 110 en tot aan de waterkant. Ps:5 

mooie tongen  

 

,1 paling,14 botjes  

 

en iets van 173 cm o dat was mijn vader ook terug gezet hoor 

Tom Brasser #45 

 

Dinsdagochtend 18 juni gevist op de slufter van 01.30- 03.00, in een zee die meer weg had van 

koelvloeistof door de fluoriserende groene alg. Dat beloofde dus niet veel goeds, echter toch 2 

mooie tongen gescoord. Toen op de vlucht geslagen voor naderend onweer, een grote lichtshow 

boven zee, effies op de Papegaaiebek gezeten toen, was niks veel verspelen op het afgaande water 

daar. Uiteindelijk met schemerlicht nog ff op de glooiing met kunstaas gestaan maar dat was ook 

geen succes. Jammer van die bliksems, anders had ik graag het nachtje uitgezongen op de slufter, 

waar je vannacht gewoon in je t-shirtje kon staan. 

gr Leon 

 

Hi, ik ben maandagmiddag en avond , 17 juni, ff naar de landtong geweest, eerst een uurtje met een 

lepeltje en een twister op het einde van de landtong met laag water een poging gedaan om (voor het 

eerst) ook maar iets van vis te vangen (niet gelukt ). Daarna om een uur of vier naar een plek gegaan 

iets voor de waterkering waar ik op de harder heb gezeten. Om half zeven kwam pas de eerste en 

enige mooie harder van 56 cm  



 

verder veel windes gevangen varierend van 25 cm tot wel zo´n 50 cm tot het donker genoten van het 

rustige water en de vele windes. Tevens iemand gesproken die twee harders had gevangen bij het 

vuurtorentje. Moet Lex zijn gezien de vangst berichten??  

Groet Jos # 121 

 

Maandagavond 17 juni zijn Rob en ik gaan vissen bij de Berghaven in Hoek van Holland. De bedoeling 

was een tongsessie vanaf het strand van Monster, maar vanwege de tropische omstandigheden en 

de daarbij behorende badgasten leek dat ons niet zo verstandig. Gevist van 18.00 tot 23.00 uur met 

om ongeveer 21.00 hoog water. Allerlei vis gevangen die je verwacht bij temperaturen van dik onder 

nul: 5 steenbolken; 8 wijtingen; 3 gulletjes en jawel ook 2 zomergasten: 1 tong en 1 paling. Was wel 

superlekker weer en erg gezellig.  

Groeten Rob en Richard The 4 B's 

 

Maandag 17 juni, even de 'zon opgezocht' op het ponton in Hoek van Holland en daar dankzij de nog 

enigszins goed bruikbare pieren van Marcel in de koelbox aardig gevangen met zijn tweeen: tien 

gullen (waarvan drie zeer forse) een flinke steenwijting/bolk een stuk of zeven wijtingen en... een 

tong van ruim een pond (jawel) al met al een tas vol vis, er was maar een ondermaats gulletje bij en 

die ging terug evenals de wijtingen. Het was op sommige momenten echt zweten geblazen, naast de 

allesomvattende hitte die we al moesten ondergaan ook nog van die zware vissen binnendraaien. De 

jig nog gebruikt toen we met laagwater aankwamen, maar daar niks op gevangen. Voor een laatste 

vakantiedag een mooie afsluiter. Gevist van 15.30 uur tot 22.00 uur. Slechts twee onderlijnen 

verspeeld.  

greetz van #100 &101. 

 

Morgen is vandaag maandag 17 juni, Had mezelf beloofd om met mijn nieuwe matchhengel op de 

harder te gaan. Van 19.00 tot 21.30 met hoog tij op de landtong bij het torentje in de waterweg 

gevist. Vangst twee mooie harders van 55 en 57 cm. Mooie bakken dus. Matchhengel voldeed 

uitstekend(slip trouwens ook) Gevist met kleine broodvlokken. Zat trouwens ook aardig wat winde 

aan de oppervlakte. Morgen weer!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dat kan, als je haast in de waterweg woont.  

LEX. 

 

zondag 16 juni, Vanmiddag met laag water naar de maasvlakte bewapend met mijn kunstaashengel. 

was goed uitgerust vandaag met allerlei soorten aas. vangst: twee scholenbaarsjes,gevangen bij de 

weggehaalde strekdam rechts naast de glooing. zag haast geen vis jagen ,wat er niet is kan je ook niet 

vangen. Sávonds naar de landtong geweest en met hoog water wat torren gevangen. het barste van 

de kleine bolk die elke keer weer je zooitje in elkaar draaide. wat is dit toch een shit visje,maar goed 

het is niet anders. morgen op de harder met mijn nieuwe matchhengel.  

lex. 

 



Zondagmiddag 16 juni samen met Simone # 16 effe op de landtong geweest, had echter geen zin, aas 

was morsdood en de politie stuurde ons al snel weer weg. Jammer, had graag ff het hoge water 

meegemaakt om het weer eens met kunstaas te proberen. Van de week dan maar eens proberen 

gr Leon 

 

Zaterdagnacht 15 juni wezen vissen op Ter Heyde vanaf de strekdam, het waaide nogal en ik vroeg 

me dus al af of het wat zou worden met de tong.Nadat we uiteindelijk de dam opkonden duurde het 

nogal lang voor de eerste aanbeet kwam maar uiteindelijk was hij daar, een aaltje die mijn hele 

onderlijn tot een knot wol had vermaakt. Toen het water eenmaal laag werd kwam ook het eerste 

tongetje en al snel daarna de tweede. Gelukkig vingen we deze nacht geen wijting want die ving je de 

laatste weken tot je er doodziek van werd, 20 tot 30 stuks per avond en van een afmeting die in een 

aquarium niet zouden misstaan.Uiteindelijk had ik 7 tongen om mee te nemen en nog verscheidene 

kleintjes verder hadden we nog 2 gulletjes en een paar zeebaarsjes en zoals gezegt was de wijting 

ineens weg, en nu maar hopen dat ze weg blijven. Al met al toch een leuke nacht geweest ondanks 

dat het vertrouwen er in het begin niet was.  

groeten Ron #117 LEX 

 

Hoi, Vandaag zaterdag 15 juni, met een lepeltje bij de centrale gezeten. Uurtje van 19u-20u. 

Resultaat 5 baarsjes van onder de 30 allemaal weer terug zoals het hoort. Wat me opviel was dat de 

slepers ongeveer 10man 1 visje hadden gevangen Wat wel grappig was is dat ze mijn zilveren toby 

niet pakten maar wel een iets zwaardere met een blauwe streep.  

Groetjes Ivan 

 

Zaterdag 15 juni met Richard 107# en Sjaak 78# gevist aan de Berghaven in HvH. We visten van 16:30 

tot 22:30, niemand op de stek dus alle ruimte. Sjaak had na 4 minuten al een mooie tong, dus we 

dachten dat als we nu al een tongetje vingen op pieren en zo snel, dat het echt een avond van 

scheefsmoelen en paling zou worden.  

  

We visten alledrie met 4-tjes en 1 up/1down en ik had na ongeveer een kwartier een ouderwetse 

gulaanbeet! Hengel danste in de steun en bij het binnendraaien boog mijn stok als voor de koningin! 

Bonken, dat heerlijke "ik heb er een mooie gul aan" gevoel, maar helaas,vlak onder de kant zat ik vast 

en raakte de vis met haak kwijt. Baaaaaaaalen! Overgestapt eerst op 2-en en toen op 1-en met 

gevolg dat het bijna werken werd! Het ene na het andere torretje rammelde aan de deur met het 

verzoek binnen te worden gelaten, alledrie stonden we met het zweet in de handen.  

  

Het leek verdikkeme wel een wedstrijd, beazen, ingooien, aasnaalden vullen, weer vis binnendraaien 

enz. Ik bleef alleen kleine gulletjes vangen met er tussendoor redelijk maatse, maar Sjaak en Richard 

vingen nog bot, steenbolk, schar en wijting.  

  



In elk geval gingen we naar huis met zo'n 5 kg de man gestripte gulletjes, 2 mooie scharren en 1 tong. 

Al met al een prima visavond! 

Groetjes en allemaal strakke lijnen van Stipo 97# 

 

Ik ben samen met Iwan op vrijdagavond (14 juni) op weg gegaan naar 's Gravezande waar we na de 

goede tongvangstberichten van vorige week onze slag wilden slaan. Toen we bezig waren met 

uitladen hebben we eerst nog kennis gemaakt met Theo (Braakhekke) die net na ons aankwam. 

Aangekomen op het strand, gelijk uitpakken en inwerpen, Iwan had meteen al een zeebaarsje te 

pakken en kort daarna pakte ik ook mijn eerste. Ze waren ondermaats, dus ze zwemmen weer. Toen 

volgde er een hele rustige periode en ik dacht dit wordt weer zo'n K..avond. We hebben nog even 

een praatje gemaakt met Theo die nog even kwam buurten, en toen werd het tijd om de strekdam 

op te gaan. Toen we daar nog maar net stonden zo rond 22.30 begon het me daar toch te hozen, 

echt niet normaal meer. Maar ineens begonnen de aanbeten ook door te komen, flinke tikken op de 

top en flinke kromme hengels, het was iedere keer raak, niet te geloven, elke 10 a 15 minuten 

haalden we vis naar boven, soms met drie tegelijk. Heel veel gulletjes die net aan de maat waren (17 

gulletjes mee naar huis), paar flinke botten, een mooie paling en 6 zeebaarsjes die onder de maat 

waren, en dus weer terug zijn gezet, en ik ving als klap op de vuurpijl nog 2 mooie tongen (1 van rond 

de 40 cm). Het was dus echt een SUPER-avond. We stonden na een half uur wel te soppen in onze 

laarzen, echt alles was kleddernat, tot aan m'n tangaslipje aan toe, maar als echte bikkels zijn we 

blijven staan. Jammer Theo, je had beter bij ons op de dam kunnen gaan staan !!! Maar het was leuk 

om je te ontmoeten. 

Groeten van Peter en Iwan 

 

Vrijdagavond eens wezen proberen op s'Gravenzande naar aanleiding van mooie berichten over tong 

een week geleden. Op het stekkie aangekomen waren er nog 3 Eurovissers en na wat sociale praatjes 

en een goed gevoel over wat er zou gaan komen werden de wapens in gereedheid gebracht. Overdag 

weet je dat er weinig wordt gevangen en vooral op tong is het een gegeven dat de stek die in de 

zomer overdag niets brengt, in de avond en nacht weleens de beste stek zou kunnen zijn. Toch, 

wanneer er in de aanloop van de avond een botje of iets dergelijks wordt gevangen geeft dat toch 

wat zelfvertrouwen, maar op deze avond niets van dit alles. Tot overmaat van ramp werden we 

gestraft met onze aanwezigheid op het strand door Pluvius die stond te zeiken en waarschijnlijk een 

heftige bieravond had gehad want toen we om 01.00 er mee nokten werd het pas droog. De 

verwachte tong bleef uit zicht en met als mager resultaat 6 baarsjes, waaronder 1 van 50 cm door 

zoon Edwin gevangen, schrappen we deze avond maar uit ons geheugen en gaan we ons 

voorbereiden op wat betere avonden.De andere maten van de K.M.V.C konden om uiteenlopende 

redenen niet mee maar deden het zaterdagavond beter dan wij .  

 

Sportgroeten van Tuur # 77, Ad # 9 en Edwin 

 

Vrijdag 14 juni reed ik om 17.00 uur richting s'Gravenzande omdat we daar met een aantal 

Eurovissers hadden afgesproken om een strand-sessie te houden. Onderweg zag het er al somber uit. 

Hoe meer ik in de buurt van de zee kwam, hoe donkerder het werd. Op de parkeerplaats bij het 



strand aangekomen waren er al twee mannen aan het uitladen. Toen ik navraag deed of zij ook 

Eurovissers waren, bleken dit Peter de Bakker en Iwan de Bakker te zijn. Nadat we ons aan elkaar 

hadden voorgesteld gingen we met volle bepakking over het duin naar het strand. Als je ziet wat een 

visserman allemaal niet meeneemt in zo'n tocht naar het water, dan komen mariniers er maar 

makkelijk vanaf in een survivaltocht met volle bepakking. Wij zijn linksaf het strand opgelopen. Ik ben 

net na de tweede strekdam gaan staan en Iwan en Peter links en rechts van de derde. Snel alles 

opgetuigt en ingeworpen. Op dat moment was het 17.30 uur en hoog water. De andere twee jongens 

hadden al snel beide een klein baarsje welke ze allebij hebben teruggegooid. Ik heb op de hele avond 

alleen twee keer een tik op de top gehad, en verder niets. rond half acht kwam er rechts van mij nog 

een groepje van 3 man staan. Ze zijn even een praatje komen maken en zeiden er wel vertrouwen in 

te hebben voor de avond. Volgens mij waren het ook Eurovissers, maar stom genoeg heb ik daar niet 

naar gevraagt. Halverwege de avond kwam er nog iemand bij mij staan.Dit was zelf ook een 

visserman uit Krimpen n/d/ IJssel waar ik notabene een paar dagen geleden nog naast stond op de 

Glooiing. Ik vroeg of hij ook Eurovisser was, maarnee.Ik zei dat hij maar gauw lid moest worden, maar 

hij wist niet hoe zijn e-mail werkt(ff een cursus volgen dus) Rond 10.00 uur zijn Iwan en Peter verkast 

naar de strekdam. En op dat moment belde Marcel, dat Leon midden op zee lag met motorpech. Op 

het moment dat ik dit type weet ik niet hoe dat is afgelopen(hopelijk goed). Met het weer viel het 

nog alles mee, met af en toe een paar druppels, totdat ik om 11.00 uur meer water in mijn nek kreeg 

dan dat ik voor mij had. Snel alles ingepakt en vertrokken met als vangstresultaat 0. Toen ik tegen het 

duin opklunde richting auto, hoorde ik gejuig bij het clubje wat rechts van mij stond. Dat ging daar 

dus wel goed. Als laatste nog iets over de lokatie; bij hoog water staat er maar heel weinig water, dus 

heeft het alleen maar nut om bij laag water op een strekdam te gaan staan, of je moet heel ver 

kunnen gooien. 

Visgroeten Theo#48 

 

Vandaag, donderdag 13 juni, zijn Ar, mars en ik gaan spinnen op de wandelpier van HvH. We kwamen 

daar om 1915 uur aan en het water stond nog zeer hoog en er was zeer weinig stroming. Aan de 

zeekant zagen we veel activiteit in het water dus zijn we op gevaar van eigen leven en materiaal over 

de groene kolerezooi heen geklommen. wat me behalve een paar natte poten niets opleverde. Om 

negen uur weer aan de WW kant gaan staan, en daar ving Mars zijn eerste. Panic in the House. De 

een naar de ander werd gehaakt, en geloof me, ze wilden er niet vrijwillig uitkomen. Omdat het mijn 

eerste keer was, verspilde ik de eerste twee, omdat ik ze niet kon haken omdat mijn slip te ver open 

stond. Daarna ging het goed. Resultaat Ik 6 Mars 5 en Ar 2( waarvan hij er 1 onvrijwillig weer 

zwemles gaf) Geen slechte dag voor een beginnend spinner. Ik ben nu verslaafd denk ik 

Barry # 36 

 

Vandaag woensdag 12 juni na het eten wezen spinnen op de wandelpier van HvH met Arjen Dave en 

mijn broertje. Van 1830 uur tot 2100 uur helemaal niets gezien. Morgen ga ik het nog eens proberen. 

Oh ja, we gebruikten loden kopjes met witte straartjes.  

Barry #36 

 

Ik ben vandaag woensdag 12 juni na mijn werk nog even gaan vissen.Ik had van Leon gehoord dat er 

leuk vis zwom in de Ferry-haven, de afslag vlak na hotel de Beer richting maasvlakte. Ik ben daar niet 



bekend en zodoende kon ik geen goed plekje vinden. Ik ben dus doorgereden naar de Glooiing op de 

maasvlakte.Ten eerste was het weer een stuk anders dan ze hadden voorspeld. Meer wind en geen 

zon.Toen ik er aankwam heb ik eerst even een praatje gemaakt met 2 mannen die ook net waren 

begonnen. Zij hadden een baars die net aan de maat was, een bot. Ik ben het gaan proberen bij het 

laatste schot aan het begin van de glooiing.Dit was om p.m. 16.30 uur en het was hoog water. Met de 

strandhengel was ik het al gauw zat, want na nog geen minuut het lood op de bodem, was het aas er 

al af. Die krabben moeten zich het lazerus hebben gelachen. Daarna met de nieuwe zeebaars-stok en 

molen die ik bij Marcel van de Heul heb gekocht geprobeerd iets te vangen. Ook dat werd niks dus 

ingepakt en verderop gaan kijken.Bij de uitlaat van de centrale stonden er ook maar twee te vissen.Ik 

ben toen doorgereden naar de landtong om daar een plug te werpen.Ook hier na een uur niks 

gevangen. Dit ligt dan zeker aan de pluggen, want die ik nu gebruikt heb kan ik beter in de muur 

gebruiken .Alles bij elkaar een teleurstellend bericht. 

Theo #48 

 

Woensdag 12 juni gevist aan de Yangze Haven Ver gooien geen resultaat vlak langs de kant met 2 

hengels gevangen 1 wijting, 1 puitaal en 26 kleine zwarte blackmollies weet echt niet wat voor merk 

visjes  

jan 146 

 

Maandag 10 Juni eens een keer naar de overkant gereden omdat de wind nogal hard was en het op 

de dammen van Ter Heyde dan niet prettig vissen is. Ik heb gezeten t.p.v. de houten schotten die in 

zee steken en wel de meest linkse. Elke gooi vast zitten en als ik een keer alles er uit kreeg zat er een 

krab aan. Dus ik ga daar nooit meer naar toe. Het kost je alleen maar lood enz. En daar ligt volgens 

mij al heel wat in het water, want overal zag ik stukken lijn en verpakkingen dus dat spreekt voor 

zich. Ik hou het wel op het strand of een enkele keer in de waterweg, want ook daar liggen 

vrachtwagens vol met materiaal. Of ik zit dan altijd op het verkeerde plekje? 

groetje's Simon 

 

Zondag 9 juni samen met Simone in de ferryhaven van het Calandkanaal een kunstaasje uit gaan 

werpen ff een uurtje of 2. We zagen de fint er goed achteraan zwemmen maar het duurde even voor 

het juiste kunstaasje gevonden was, witte twister gele jigkop, voor ik mijn eerste fint van dit jaar kon 

haken. Tevens hebben met verwondering staan kijken naar grote kuddes met diklipharders , flinke 

maten die aan de groene alg van het pontonnetje zaten te knagen. Afgelopen vrijdagavond ben ik 

heel even geweest tussen de houten schotten op de glooiing maar dat was waste off time, samen 

met Peet 1,3 en Marcel 12 kwam de teller op 1. Slechts 1 botje voor Marcel, Peet en ik met lege 

handen op deze klotestek. Na een paar uurtjes afgetaaid omdat ik eerder die dag ook al was wezen 

wrakvissen en dat was op zich vermoeiend genoeg. Kromme toppen en strakke lijnen toegewenst 

allemaal 

gr Leon #1 

 



Zondag 9 juni om 01.00 uur gaan vissen op de Papbek na eerst op de Glooing wezen kijken daar een 

leuk gesprek gehad met iemand van visvereniging Slufter die zich scheel stond te vangen aan 

zeebaars van rond de 30 a 35 cm en deze vervolgens netjes terug zette. Aangekomen was het zoeken 

naar een plekkie daar het vol stond, om de 25 mtr vissers schitterend,auto neer gezet tussen paal 0,6 

en 0,7 deze staan achter het hek,het zou om 2 uur hoog water zijn dus ik was te laat maar toch vol 

moed vissen er stond geen onprettige wind en de temperatuur heerlijk,ik vis graag met afhouders en 

lekker klein haakje,twee hengels opgesteld en pieren er aan jongens wat een feest,boem knal en ja 

hoor gul 49 cm prachtig,rond 02.00 uur de eerste tong 39 cm en er volgde er meer totaal 5 mooie 

tongen,en wijting klein spul om 0.600 uur weg gegaan met afgaand tij veel lijnen verspeelt. 

Groetjes en tot aan de waterkant Eurovisser 45 Tom Brasser. 

 

Zaterdag 8 juni, op de wandelpier HvH. Om half 1 gestart. We gingen voor zeebaars, 2 stuks 

gevangen net genoeg voor een maaltje. Veder een stuk of 8 finten, deze alle aan de waterweg kant 

gevangen. Aan de zeekant werden ook enkel makrelen gevangen, wij kregen er zelf 8 van een collega 

visser. Aan het begin van de pier was ook een visser gericht op harder aan het vissen, gezien dat hij 1 

mooie van circa 55 cm ving aan een broodvlok.  

Gegroet, Richard&Rob 

The 4B's 

 

Zaterdagmiddag 8 juni, vanmiddag heel de landtong met kunstaas afgevist. heb zo'n beetje alle 

strekdammen gehad met als resultaat 12 finten en 3scholenbaarsjes. wel een grote baars 

verspeeld,liep met mijn tweedelige rapala de kop van de dam om. een ping was het resultaat. 

jammer maar helaas. baars gevangen aan de blauwe rapala. finten allemaal op de toby lepel. alles 

gevangen met opkomend water. morgen naar de glooing,misschien is gerard er wel weer.  

groetjes LEX. 

 

Zaterdag 8 juni de waterweg geprobeerd tegenover de D.S.M. maar de vangst viel tegen 1 baarsje 

(terug gezet) een mega krab en een bot.Wel veel jagende vis gezien achter de strekdammen dus dat 

geeft weer hoop voor de lichte hengel. 

Willem 32 

 

Vrijdag 7 juni , avondgevist op S`gravenzande van half 8 tot 1 uur met opkoment water.(op het strand 

gelijk links tweede strekdam) De vangst bestond uit 7 tongen 2 palingen en een klein gulletje van 32 

cm de grootste tong was op de kop af 45 cm en de kleinste 7cm. Mijn vis maat had 4 tongen en 1 

paling. Dus al met al tong in overvloed . 

grtz ricardo #119. 

 

Maasvlakte, achter het hoge Duin, tussen de schotten Ik zag je wel komen in je rode karretje 

vrijdagavond, maar net toe ik even wou komen buurten gingen jullie al weg.  



 

Groot gelijk, stek bij de schotten is leuk voor te zonnen maar voor de rest is er weinig visgeluk te 

vonden, maarja, alsje het niet probeert wordt het nooit wat. Toch wel wat visjes gevagen, met 

daglicht slechts 2 botjes met 4 man (8 hengels),  

 

toen het donker werd en de harten snelle gingen kloppen vanwege de verwachte schoenzolen van 

tongen viel dit tegen, wel bot, wijting en steenbolk en wat palingkjes en slechts 1 tongetje, gevange 

door Arie van Saus.  

 

Ik las dat we beter op s'Gravenzande hadden kunnen vissen, daar werd tenminste leuk tong 

gevangen, a.s vrijdagavond maar enns proberen.  

Tight Lines,  

Arthur #77, Sjaak #78, Jack en Arie 

 

Haai allemaal ik ben samen met Theo onze kok naar de glooiing (vrijdag 7 juni)geweest en het was 

feest. Ik heb tot de schemer een bot gevangen maar ik heb eigenlijk meer met de spinhengel gestaan 

daar we wel vis zagen jagen zo'n dertig mtr uit de kant maar niets kunnen haken. Met de schemer 

kwam de vis elke worp minstens een en soms twee met als resultaat: 23 botten 1 gulletje en 4 

baarsjes waarvan er een terug kon mooi gehaakt en de andere drie zijn voor de pan de grootste was 

41 cm.Theo ving nog een mooi gulletje geschat op zo'n 45 cm. 

gr Arjan# 8 

 

Donderdag 6 juni met z´n tweeën gevist op de Maasvlakte van 18:00 uur tot 00:30 uur. 18:45 was het 

laagwater. Eerst tot 21:00 in de Yangtzehaven gevist, waar we niets gezien hebben. Daarna verkast 

en tot 22:30 uur vooraan (zeezijde) 150 m voorbij de houten paaltjes op de stenenglooiing bij 

opkomend water gezeten, eveneens niks. Toen ging de wind opsteken en zijn we weer teruggegaan 

naar de Yangtzehaven waar we uiteindelijk 9 wijtingen, één bolk en één tong wisten te vangen. Al 

met al geen goed resultaat, maar wel een prachtige avond aan het water gehad.  

Groetjes Rob #50 

 

Donderdag 6 juni gevist van 12.00 tot 16.00 met de kunstaashengel. Ik heb gevist op de tussendam in 

de Waterweg en het resultaat was: 3 scholenzeebaarsjes, zeebaars 45 cm, zeebaars 48 cm en een 

zeebaars van 62 cm. Tevens 3 lossers gehad waaronder 1 "varkentje" die eerst richting Hoek van 

Holland ging en die ik net onder de kant lostte. Alles wat gevangen is, is op jigs (lichte loodkop) en 

alles wat verloren ging was op lepel.....dreggen waren vlijmscherp maar jig haakte gewoon beter.....is 

mijn conclusie. Alles teruggezet op die van 45 cm na, die heb ik geschonken aan een collega-visser. Ik 

had geen zin om vis schoon te maken. Ik heb nog even geprobeerd met 3-haaks haringpaternoster a 

la HvHolland-style voor de fint, maar nog geen fint kunnen pesten. Komt vast binnenkort. Stonden 

nog een paar gasten op de kop van de tussendam met strandhengels schar te tikken in de waterweg 

en nog veel ook.....het moet niet veel gekker worden... Groetjes  



Iggie (Lid# 105) 

 

dinsdagmiddag 4 juni gevist met de Bellyboot in het water langs de blokkendam op de Maasvlakte. 

Twee uur na hoog water begonnen met vissen met de vliegenhengel en beaasd met een groen epoxy 

sandeel. Op een klein minibaarsje na, je begrijpt niet hoe zo'n klein vissie een 2/0 haak naar binnen 

krijgt, maar voor het overige zeven maatse baarzen gevangen . Gevist met een snel zinkende lijn en 

de vissen tussen de blokken vandaan gevangen op diverse plaatsen. Hier en daar kookte het water 

van de zandspieringen. Allen de terugreis naar Schiedam duurde vrij lang in verband met een file 

van12 kilometer. Daar ik lekker gevist en gevangen had wasbaar wel overheen te komen.  

huub no 88 

 

zondag 2 juni, had zat aas over van gisteravond,eerst geprobeert bij de parkeerplaats vlakbij de 

papbek. ook hier geen leven. 'S'middags naar het beerkanaal met de plug ,zes baarzen tot 45 cm. 

leuk gevist. sävonds nog even naar de landtong van 19.00 tot 22.00 gevist door hoog heen. twee 

botten die bijelkaar nog geen 30cm.waren. kort samengevat viel een beetje tegen dit weekend,was 

wel knalrood. 

gr LEX 

 

zondag 2 juni ondanks mijn zeer slechte rug toch maar eens gevist en dat sinds 2 jaar. mijn vrouw zei 

gaat het eens proberen .zo gezegt zo gedaan op naar de maasvlakte in de waterweg over de stenen 

geklauterd en vissen maar naar een zeer zware aanslag op alles wat leeft ben ik dus onderuit gegaan 

tussen de stenen wat mij diverse schaafwonden opleverde (toch wel gevaarlijk daar) na een strijd van 

een paar minuten kwam er een hele mooie baars boven water 86 echte centimeters  

  

ik kan jullie wel zeggen dat ik hier heel blij mee bent. kijk maar naar de foto mag ik wel blij mee zijn 

toch  

groetjes gerard de jong eurovisser 68 

 

hallo sportvissers hier een vangstbericht van John,Ben,Patrico zaterdag 1 juni lekker met zijn 3 tjes 

naar de yangze haven geweest voor de eerste keer gevist daar, Patrico was daar al 2 a3 keer geweest 

maar magere vangsten om 1400 de hengels op getuigt laag water op dat moment na goed 10 

minuten had patrico een mooie schol van rond de 40cm dus het begon goed. het water begon al 

lekker een beetje op te komen en ja hoor het begon lekker te lopen patrico had weer beet en weer 

een leuk platje iets kleiner maar goed voor in de pan  

 

en toen ging ik ze vangen hoor ben had ook beet en daar kwamen ze 2stuks een mooie wijting en een 

aardige bolk voor in de frituur natuurlijk heerlijk hoor, en zo ging het de helemiddag ongelooflijk 

goed gewoon een vis feest voor ons 3tjes,de hele middag wijting en bolk en met zijn 3tjes de totale 

vangst zo'n 60 vissen en lekker bruin gebakken in de zon . 



 

en ik moet je er wel bij zeggen niet om de vis hoor maar een heerlijk PLEKKIE hoor OKIDOKIde vis 

groeten van 

BEN JOHN PATRIC 

 

Ha Leon! De afgelopen dagen heb ik er een vismarathon van gemaakt. Donderdagavond was het bij 

de Papagaaienbek slecht, veel wind, geen vis. Later verkast naar het strandje tussen papagaaienbek 

en Glooiing. Hier verschillende kleine wijtingen en kleine gulletjes, maar echt dik was het niet. Vrijdag 

zat ik vanaf 15.30 tot 23.30 aan de Yangtseehaven, derde trapje voor het einde. Hier was het een 

waar visfeest, vanaf de eerste worp. Gewoon met drie afhoudertjes totaal 60 vissen, waarvan 43 

wijtingen, 10 steenbolkjes en 7 botjes. Niet groot, maar wel leuk. Tegen 23.30 was er een apart 

verschijnsel: lichtgevende algen. Een hartstikke apart gezicht. Elke keer als er beroering in het water 

kwam was het net of er van die olievlekken naar boven kwamen. Met de vangst was het overigens 

toen wel gedaan! Zaterdagavond naar het Beerkanaal gegaan. Tot de schemering geen stootje 

gezien, maar met John uit Nijmegen was het wel gezellig, die op kundige wijze het resultaat van een 

nieuw fileermes op mijn duim, met alutape wist te minimaliseren. Vanaf de schemering veel beet en 

vangen: vooral wijting en kleine gul. De pier was overigens verreweg favouriet. Net na de schemering 

plotseling 4 palingen op rij: 2 veters maar ook één van 60 cm. Totaal een stuk of 30 vissen. Leuke 

sessie, maar ik had wel op een tongetje gehoopt. Misschien later in het jaar. 

Gilles (59) 

 

zateragavond 1 juni, samen met mijn zoon bij de helling aan de maasvlakte geprobeert. van 20.00 

uur tot 00.00 uur gestaan . geen stoot gehad stierf van de krabben. 

groetjes LEX. 

 

Zaterdagavond 1 juni gevist op het strand van Slufter nabij het windmolenpark. Gevist van 21.00 tot 

2.00 en niet meer dan een klein zeebaarsje en twee kleine wijtingkjes boven water kunnen krijgen. 

Maat 1 had ook een baarsje en maat 2 had niets. Eigenlijk, gezien het feit dat het om 1.00 uur laag 

water was vielen de vangsten erg tegen. Het was wel erg lekker weer en dat heeft ook zijn voordelen. 

Hopelijk de volgende keer beter Groeten aan iedereen die mij kent 

Ad nummer 9 

 

Vandaag zaterdag 1 juni, gevist op een dam bij Ter Heijde. Het was goed koud en ik heb maar 1,5 uur 

gevist vanwege de kou, het zou boven de 20o zijn vandaag, maar mooi niet. Gevist met opkomend 

water. gevangen niet veel t.w. 1 aardige Bot en 1 leuke paling. 

groetje's Simon 

 

Zaterdag 1 juni, zelf niet gevist maar geholpen als controleur van vak A bij de wedstrijd vd Visgids in 

het Calandkanaal. Als controleur kun je zo aardig zien wat er gevangen wordt op een vak van 40 man, 



topmateriaal en veel wedstrijdscene. Tijdens het hoge water werd in het parcours(vanaf de 

paardestal) in het begin gelijk veel gevangen, de wijtingen kwamen geregeld boven. Verder heb ik 1 

schar gezien, een paar botjes , een heleboel steenbolk en 2 gulletjes van rond de 38 cm. Topper in 

vak A was Piet Mils met een paling van 67 cm. De winnaar in vak A, had zo'n 5,5 meter bij elkaar 

gevist op plaats A2 !!!??? Verder 3 eurovissers mee zien doen, klasse mannen !!. 

gr Leon 

 

Afgelopen vrijdag 31 mei naar de maasvlakte gegaan, eerst even bij de papagaaiebek gekeken en 

gevraagd hoe de vangsten waren, nou die waren bar slecht. Toen maar naar de waterweg gereden 

en een paar honderdmeter voorbij de pont van maassluis gaan zitten. Ook hier was de vangst erg 

slecht, een paar botjes en een vette prent van 52 euro voor het vissen met 3 hengels ( de grens van 

zout en zoet ligt bij de pont van maassluis).  

groetjes Willem T. 

 

Vrijdagavond 31 mei samen met Sjaak vanaf de landtong(na stormvloedkering) gevist van 19.00- 

12.30 uur, magere buit, ik had 1 baars en 1 bot, sjaak alleen krabben 

 

Vrijdagochtend 31 mei, 00.00 uur begonnen strandje tussen glooiing en papbek. Werd er horredol 

van de kleine wijting en gul, ving 3 mooie botten en 1 slibtong. Halverwege de nacht verkast de 

papbek op, waar ik van een andere visser hoorde dat bij de ijzeren pijp een kabel voor in het water 

ligt. Eigenwijs als ik ben toch blijven zitten en in tegenstelling tot andere keren inderdaad op die plek 

flink zitten verspelen, weer een end verhuist dus. Twee mooie vissen verspeeld, geen idee wat voor, 

en verder nog wat kleine gul gevangen. Op de terugweg (05.30 uur)met 130 de maasvlakte af en na 

het passeren van een vrachtwagen begon die als een malloot te seinen met zijn lichten, ik gelijk flink 

afremmen , en schoot zodoende een witte auto in de berm met +/- 80 km/uur voorbij, wel net of niet 

geflitst dus. Wees gewaarschuwd vanavond 

gr Leon 

 

Hallo Leon, Ik heb donderdagmiddag 30 mei gevist vanaf de landtong en ben om 21.15 uur naar huis 

gegaan. Vangst-resultaat :4 baarsjes van ongeveer 25 cm en een botje van 11 cm. Alles terug 

gegooid. Ga vanavond nog een keer, maar dan in het donker.  

Mzzl Theo 

 

Donderdagavond 30 mei, zijn mijn neef Jeff, opa, en ik gaan vissen op het strand van Monster. Na 

heerlijk in mijn korte broek in de tuin gezeten te hebben viel die straffe zuid-wester enigzins tegen. 

Man wat waaide het, ik had me muts gelukkig bij me. We begonnen om half 8 met ieder een hengel. 

Na allemaal een botje om 8 uur vonden we het nog niet nodig om al onze pieren zwemles te geven. 

Toen ik om 9 uur mijn eerste serieuze zeebaars ving. ( wat een mooie aanbeet geven die grote he?) 

werd het tijd om nog een hengel in te gooien. Mijn neef en opa hielden het bij 1 hengel. Ik ving nog 

twee botten en rond 12 uur nog een zeebaars. Toen ik wilde stoppen om 24:00 uur( het leek nu echt 



Nova Zembla) ving opa een joekel van een Tong. HALELUJA HALELUJA, het jachtseizoen is geopend. 

Een brok spier, wat een vis. Toch gingen we weg, maar ik had de volgende vissessie al gepland. 

Vrijdagavond 31 mei tegen zonsondergang sta ik daar weer, om zijn broertjes te vangen. 

Barry a.k.a. Patron #36. Wie komt er ook? 

 

gistermiddag en avond, woensdag 29 mei, een uurtje of 5 staan vissen op de landtong met mijn 

maat, die trouwens nog niet eens lid is. Al dertig keer gezegd: joh... maar ja eigenwijs he. De vangst? 

met zijn tweetjes 9 vissies, waarvan 3 maatse botten, 5 postzegels van 39 eurocent en een aardig 

scholenbaarsje, die weer terug is naar zijn schoolvriendinnetjes.Toen we begonnen was het k.. weer. 

(heb als oudere wat moeite met het woord k.., terwijl ik met het voorwerp zelf nog aardig op kan 

schieten..) daarna lekker met het zonnetje in het nekkie! Gevist met dat systeem van Leon en ik moet 

zeggen: het valt me niet tegen. 

Weijtse # 138 

 

Nou, had ik een berg aas gekregen afgelopen zondag van arthur # 77 en sjaak # 78 dat ze op zondag 

over hadden van een EFSA bootwedstrijd (respectievelijk een 2e en een 5e plaats). Dus...maandag 27 

mei mooi weer en ik dacht, na zo een lange tijd geen hengel meer in de handen te hebben gehouden, 

de Waterweg weer eens onveilig te maken voor onze geschubde vrienden. Rond vier uur hoog aan de 

Hoek, dus zo rond 5 uur bij Maassluis. Dacht het westelijke havenhoofd eens te proberen, maar dat 

stond al vol dus 200 meter verder stroomafwaards gaan staan. In totaal stonden er 8 man te vissen in 

dat stuk en niemand had nog vis toen ik om 13:00 uur begon te vissen. Na 1 1/2 uur pas mijn eerste 

beet in het nog steeds afgaande water, palinkie net groot genoeg voor de rookton en 1 uur later 1 

minibotje. Met het opkomende water kwam al het vuil en riet weer mee terug dat ik de eerste uren 

al steeds uit mijn web kon pulken, dus toen maar ingepakt om van de zon verder te genieten in de 

tuin, want met al dat vuil bleven de lijnen niet meer liggen. In elk geval niet een stek (was voor mij 

nieuw daar) waar ik vaker zal komen. 3 uur vissen met 2 aanbeten bij opkomend tij en je helemaal de 

pl.... sleuren aan lijnen vol vuil, nou nee. Volgende keer maar weer op de Slufter of Berghaven. 

Groetjes van Stipo # 97 

 

Na een week hard werken was het weer tijd om de stokken uit de hoezen te halen. We schrijven 

zondag26 mei en wij (Leon 1, Simone 16 , Peter 1,3 en ondergetekende)zijn meteen na de vroege 

ochtendmis vertrokken richting de Europoort. De eerste keus viel op een voor ons nieuwe stek aan 

het caland kanaal, maar daar hadden we het eigenlijk na 1,5 uur wel gezien en zijn toen verkast (na 

Simone eerst uit de kroeg te hebben gehaald) naar de landtong bij paal 0. De vangsten vielen enorm 

tegen. Ik had de eerste bot en Peet ving er daarna ook nog 1 van 36 cm.  

 

Hier is het bij gebleven en zijn toen om 17.30 uur richting huis vertrokken. We hadden nog wel langer 

willen blijven maar Peet moest op tijd thuis zijn voor de avondmis.  

gr Marcel 12 

 



Hoi ik ben gisterenavond, zaterdag 25 mei, naar de glooiing geweest met mijn vader en geweldig 

gevangene hadden 42botten en vijf gulletjes waarvan de grootste 49cm was en ook nog 6 baarsjes de 

grootste was 40 cm.en een paar mooie bolken. 

groeten Ronald #76 

 

Op zaterdag 25 mei zijn Iwan en ik nogmaals vertrokken naar de landtong om het nog eens te 

proberenna de kering tussen de dammetjes. Het was werkelijk heerlijk weer, zonnetje erbij, de wind 

viel geheel weg, en volle maan dus veel stroming, en ik dacht echt dit wordt een top-avond !!!, nou 

het was zwaar KLOTE. We hebben van 21.00 tot 04.00 uur doorgevist en 4 visjes gevangen, 1 mini-

baarsje, 2 mini-botjes en 1 kronkelende schoenveter. Maar goed, het was toch wel weer gezellig. 

Volgende week maar weer eens een poging wagen. 

Groeten van 5 en 6 

 

Ondanks de harde wind Zaterdagavond 25 mei, toch maar naar de Maasvlakte gegaan. De bedoeling 

was de stenen glooiing, maar daar was werkelijk niemand. Alleen achter het duintje richting Papbek 

stonden drie auto´s aangezien je niet meer kan doorrijden, toch maar naar de Yangtze haven gegaan. 

De ZWwind vol op je bol maar het viel wel mee. Gevist van ca 21.00 uur tot 00.30 uur. Toen werd het 

erg lollig naast mij met een BQ en bier en toen ik troubles met mijn lamp had en even achter de auto 

stond te repareren, werd mijn hele zooitje omgetrokken door een dwarse lijn. Eén lijn eraf en een 

molen beschadigd. De rotzooi die langs waaide was enorm. Heb mijn 8 wijtingen, 3 bolken en 2 

gullen toen aan een andere visser gegeven en ben naar huis gegaan. Ik vraag mij af hoe lang we daar 

nog mogen vissen als dit soort feestjes toenemen. 

Groetjes Rob#50 

 

 

Vrijdagmiddag 24 mei 's middags rond 12.00 uur samen met Arjan #8(foto hierboven) geprobeerd 

wat spiering te verschalken bij de uitlaat, maar daar werden we werkelijk weggeregend. Beide met 

slechts drie zandspieringen in de emmer, zodat we het 's avonds met pieren, zagers en slikzagers 

moesten doen. Rond 19.00 uur was de formatie compleet, Locatie Stenen Glooiing, Arjan #8, Sjaak 

#2, Tom #45 en ik #1. Later kregen we bezoek van Wil #4, die gelijk wat foto's heeft geschoten. maar 

zelf niet heeft gevist. We hebben goed staan vangen bij vlagen, zo goed dat al het aas er door ging, 

muv Tom want die had nog aas en is langer dan wij drieen blijven staan, dus zijn eindresultaat volgt 

nog. Om 00.00 uur staakten we met als resultaat: 

Arjan : 1 zeebaars en 1 (de tot dan toe grootste) gul 

Sjaak : 4x bot, 1x gul, 1x baars 

 

Leon: 8x baars, 1x gul, 5x bot 

Tom: ????? een heleboel, toen we weggingen stopte die ff met vissen om koffie te drinken, elke 

inworp was toch gelijk raak met een doublet.  



 

De meeste vis is teruggezet, ik heb zelf 1 mooie baars meegenomen om eens aan gasten te serveren 

volgens 1 van Theo's recepten. Wereldavond en genoten, beregezellig, helaas nog geen tong gezien 

aldaar! 

Gr Leon 

 

 

 

Hallo Leon hier nog ff een berichtje van de rest van de nacht het werdt stiller wat kleine zeebaars , 

bot en een mooi gulletje  

 

tot 2 uur toen verkast naar de P.bek net na het hek daar drie leuke TONGEN gevangen  

 

en veel wijting maar klein om 6 uur naar huis moe en spierpijn het was reuze gezellig met zoveel 

Eurovissers Leon,Arjan,Sjaak en Wil kwam zonder hengel maar met zijn hond lief beest. Het weer 

Eurovissersweer 6bfr en droog . Mazzel Tom tot een volgende keer met nog meer eurovissers. 

Tom #45 

 

De nacht van zondag op maandag 20 mei zijn we er met een aantal Eurovissers van het eerste uur op 

uit getrokken om een visje proberen te vangen. De keus viel dit keer op de Slufter.  

 

We begonnen rond een uur of 2 na een minuut stilte op verzoek van Peet 1,3 ter nagedachtenis aan 

ons aller voorbeeld P.F. Leon en ik hadden meteen na de eerste worp al een visje, Leon een mooie 

tong van 35 cm en ik een mini wijting.  

 

Het weer was uitstekend geen wind en een aangename temperatuur. De vangsten vielen wat tegen. 

Het uiteindelijke resultaat was Leon 1 tong 4 wijtingen en een paling van 50cm,  

 

Sjaak 1 wijting en ondergetekende moest het doen met 2 wijtingen. Maar desalnietemin was het een 

prima nacht en erg gezellig en een beetje Eurovisser gaat toch wel vissen. Hilarisch was weer Leon's 

wekelijkse vogelincident. Waar hij vorige week een nog een zwaan in zijn lijn had, kwam er vannacht 

een meeuw insuizen, die na voorzichtig ontzet te zijn, scheldend wegvloog. Volgende week gaat Leon 

ons laten zien hoe je gericht op struisvogel vist !  

 



Effe serieus, laat dit gelijk een tip zijn voor anderen, als je kleine (dode)vis teruggooit in zee, doe dit 

dan ver van je hengels want die meeuwen kunnen ze niet laten liggen en duiken er fanatiek naar toe. 

Wij gaan hier in het vervolg in elk geval meer rekening mee houden !  

groetjes  

Marcel 12 , Leon 1, Sjaak 2 en Peet 13 

 

Hi Leon, zoals je al gemerkt hebt was ik er vannacht( 20 mei) niet. Heb gevist aan beide zijden van de 

landtong ter hoogte van de Stenaline, het was helemaal niks. Later nog naar de overkant gegaan en 

tot 23.00 uur gevist naast de DSM. #101 pakte nog een forse gul, ik helemaal niks. 

Gr Rens #100 

 

Zondag 19 mei om 10.00 uur bij de uitlaat van de centrale geweest na twee uur vruchteloos met een 

wartelloodje en een mooie zager in de weer te zijn geweest de moed maar opgegeven. 

Willem lidnr:32 

 

Zaterdagavond (18 mei) samen met Iwan wezen vissen in de Waterweg. We waren van plan om aan 

deze kant van de WW te blijven (bij het KNMI gaven ze een Z/W wind aan van 2/3), maar bij de DSM 

aangekomen stond er een harde Z/W van 5 a 6, dus met het pontje over en eerst voor de kering 

gevist vanaf de steiger. Daar een aantal gulletjes gevangen met opkomend water. Daarna naar de 

dammetjes na de kering en ook daar mooie aanbeten en redelijk wat gulletjes gevangen (ze waren 

allen zo tussen de 30 en 45 cm). Iwan had wel een hele mooie aanbeet, z'n hengel werd langzaam 

helemaal krom getrokken, ik dacht eerst aan een zwaan die in z'n lijn zat maar toen hij binnenhaalde 

ging z'n top toch flink tekeer en zag ik wel dat het een redelijke vis moest zijn. Helaas vloog die er bij 

het binnendraaien weer af en kon Iwan zich eens flink laten gaan, wat zat die hard te vloeken zeg !!! 

Het was trouwens alleen maar gul wat we vingen, geen andere vis gevangen vanavond. Volgende 

week gaan we proberen om de eerste tong v/h jaar naar boven te takelen. 

Groeten van Peter en Iwan 

 

Zaterdag 18 mei. Eerst bij Hoek van Holland bij het steigertje van de stormvloedkering gestaan met 

zijn 2'en. Daarna naar de overkant gereden, omdat je gek werd van de wind. Op de landtong dus 

gestaan, met de wind in de rug. Resultaat: en stuk of 10 botjes, waarvan 3 leuke, verder 1 wijting en 

1 scholenbaarsje, gevangen door mijn vismaat, die ook nog niet zo lang vist, zodat hij zijn 

verschillende gevangen vissoorten weer kon aanvullen..Grrrr... Voor de rest heerlijk weer en tot 23 

uur gestaan. Sorry Theo! 

Weijtse 

 

Vrijdagmiddag 17 mei de kriebels gekregen en snel ff 100 piertjes gehaald. En naar de bergingshaven 

gereden, prachtig weer en leuk gevangen. Resultaat 2 scharen, 1 schol, 1bot, 3 kleine gulletjes,4 

heule kleine wijtingen,1 rooie kop. Al met al niet verkeerd en nog stralend weer ook.  



Gree Rob (one of the 4B's) 

 

he leon Hier dus een bericht van mijn vissessie vrijdag 17 mei. Het was dus niks wat vissen betreft. 

Heb heel de landtong gehad en gezien van voor naar achter en op alle strekdammen gestaan waar ik 

kon staan. het risultaat was maar 2 kleine zeebaarsen die je net niet kon eten. Daar heb je dus heel 

de dag staan gooien met je kunstaas heb nu ff geen schuoders meer over hahah.volgende keer beter 

he heb nog met div menssen gesproken en die hadden ook niks dus kan niet aan mij liggen hahahah  

gr jan #19 

 

Vrijdag 17 mei samen met Simone vertrokken naar de maasvlakte met de bedoeling om daar overdag 

te blijven op het strand. Om 04.00 uur gearriveerd in de auto die meer weg had van de huifkar van 

Pipo de clown, zo vol met spullen zat die. Daardoor had ik dus geen zin een end te lopen en ben 

begonnen bij de houten schotten tussen de blokkendam en de glooiing. Dit na eerst een tent te 

hebben opgezet en Simone zette daarin haar nachtrust voort. Pokke-stek, niet eens beet gehad. Het 

is dat Simone lag te slapen anders was ik sneller verkast. Rond 08.00 uur zijn we aan de 

Yangtse/Europahaven op de strandjes gaan liggen. Ook daar geen beet, ja 1x, een botje vals gehaakt 

buitenkant bek, de vis was gewoon niet actief vandaag. We zijn allebei goed gesloopt en verbrand 

rond 14.30 huiswaarts gekeerd. Ook beiden stekken bevist met een dobber en een bliek, voor de rest 

alleen gevist met pieren. Ik heb de laatse weken toch de indruk dat zagers iets beter vangen in deze 

tijd. In ieder geval heerlijk weer gehad 

gr Leon en Simone 

 

Donderdag 16 mei wezen vissen aan de Papegaaie bek. Gevist van 17.30 tot 01.45. We hadden pas 

om 23.00 het eerste visje op de kant. In het totaal zo'n 15 visjes gevangen met 2 man. 1 botje,kleine 

gul en wijting Maar het meeste was ook nog onder de maat. Verder op werd nog een tongetje 

gevangen. 

Peter 90 

 

Maandag 13 mei 2002. Ik kan er kort over zijn. We hebben gevist bij het pontje van Maassluis van 

17:30 tot 21:30 met een zager en een springer. Twee dwarrellijnen en hoog water. Vangst 2 paling( 

waarvan een maatje dat Arjen bang maakte) en een bot. Duidelijk dat ze in de donker beter bijten. 

Barry en Arjen 

 

zondag 12 mei gevist in het Beerkanaal om aas op te maken. Vanaf hoog water gevist tot omstreeks 

20.oo . De vangst bestond uit een aantal zeer grote wolhandkrabben, een mini wijting, een bot van 

ongeveer 40 cm en 2 gulletjes die aan de maat waren.  

no 88 

 



zondag 12 mei, had nog aas over van gisteren,was om 10.00 uur bij de dsm.waar ik tot 12.00 uur 

geen stoot heb gehad met erg goor water. in de middag naar de landtong gegaan en voor de kering 

gevist tot 17.15 uur. vangst 4 grote botten een aardige baars en ontelbaar zeer grote krabben. het 

was lekker weer en dat is ook wat waard.  

LEX 74. 

 

Zondagochtend 12 mei gevist van 02.00 tot 04.30 uur op een stille donkere landtong voorbij de 

kering met als aas slik- en kweekzagers. Eerste beet was een zwaan die daar de gehele nacht blijven 

passeren. Hij zat goed vast, beneden aan de waterlijn de lijn doorgeknipt. Later ving ik vreemd 

genoeg de verloren onderlijn en voorslag weer op, dus per saldo uiteindelijk niks verspeeld. Het was 

lekker weer met weinig wind en opkomend water. Als resultaat qua vangst niet heel spectaculair, 

een mooie baars, een botje, 2 gullen en mijn eerste paling van het jaar. Toch naar mijn zin gehad, ik 

hoop dat het weer snel weekend is 

gr Leon 

 

Zaterdag 11-5 vanaf 19.30 tot 12.30 tussen de houten schotten gestaan naast de stenen glooing. 3 

baarzen waarvan 1 van 42 cm 3 botten en een mini wijting. Allemaal op de 3 haaks paternoster, 

dwarrellijn werkte niet. Ik heb steeds geprobeerd om dicht voor het uiteinde van de schotten te 

werpen en dat werkte het best. Minpuntje was een dode meeuw die aan kwam spoelen met TWEE 

haken in zijn snavel en een komplete onderlijn om zich heen gewikkeld waarschijnlijk heeft het dier 

een gruwlijke doodstrijd gehad !  

Willem lidnr. 32 

 

zaterdag 11 mei, ik lex 74 om 19.00 uur afgesproken met theo 127 bij de boothelling op de 

maasvlakte om het daar eens te proberen op een tongetje, palinkie of baars. maar helaas,een botje 

van mij was daar het resultaat.bedroevend dus. tegen het donker worden naar de haven vlak achter 

ons verhuisd. het was hier erg druk,dus de beste plekken waren natuurlijk weg. dan maar achterin de 

haven geprobeert. vangst een paar gulletjes en bolkies vlak onder de kant. natuurlijk gevangen door 

theo,want die houdt wel van dat gekloot onder de kant. 22.15 gestopt. ga morgen eens proberen bij 

de dsm of daar ergens in de buurt,heb toch nog wat aas over.  

LEX 

 

Vandaag zaterdag 11 mei de Beet westland aan Ter Heide aan zee gevist. Helaas niets gevangen. 

Over het algemeen werd er weinig gevangen. Sommige vissers hadden wat meer geluk en vingen 

daaom dan ook wel een botje of een zeebaars. Ook werden er wat palingen gevangen. Groeten, Dave 

 

Vrijdag 10 mei aangekomen 20:30. Komende van Brussel. Daar ik alleen was geinstallerd aan de 

stenen glooiing, eerste vak van het stand om die blokken te vermijden. Tweelijnen lijnen ingesmeten 

met een dwarrel lijn aan, een haak. Een lijn met anker ander gewoon lood 200gr. Rond middernacht 

eerste echte beet ging zo verder tot omsteeks 2:30. Allen op de lijn met de anker beet, de andere 



allen maar kleine krab . 1 gul en 5 wijtingen waar van 2 ondermaat en teruggezet. 4:00 terug 

huiswaards.  

Groetjes Geert 

 

Gisteren vrijdag 10 Mei met Leon om te gaan vissen op de Papbek of de Slufter.We hadden om 11.00 

uur afgsproken bij Avicentra in Oostvoorne om daar aas te halen. Daar aangekomen bleek er niet 

veel keuze meer. Ze hadden alleen nog een 1/2 portie pieren p/p en slikzagers(niet echt mijn keuze, 

maarja bij gebrek aan beter moest het maar).De pieren bleken later niet veel te zijn. Toen moest de 

keuze gemaakt worden waar we zouden gaan vissen. Gezien de stand van de wind en het feit dat je 

om op de Slufter te vissen een heel eind moet klunen,viel de keuze op de Papbek. Daar om 11.45 uur 

aangekomen(de beste stek was nog precies vrij), snel alles geinstalleerd. We gebruikte beide een 

hengel met dwarrellijn voor het ver wegwerpen(wat Leon veel beter lukt dan mij), en we hadden er 

een spinhengel bij staan voor vlak onder de kant(bot). Het was trouwens net opkomend water. Na 

een uurtje arriveerde er nog 4 Eurovissers waar Leon ook mee had afgesproken. Ik ben alleen hun 

namen vergeten, maar ze kwamen uit Wageningen en zouden zelf ook een vangstbericht insturen. 

Rond 15.00 uur was het hoog water, maar we hadden nog weinig leven gezien.Om half 5 hielden 

Leon en ik het voor gezien. De rest zou nog een uurtje of 2 blijven en dan ook gaan. Het vangst-

resultaat: Leon 3 botten 1 wijting en 1 kleine zeebaars(teruggezet) Ikzelf 1 bot en 1 torretje. Leon 

besloot naar huis te gaan, maar ik ben nog even naar het uitzwaaiplatvorm van de Stena Line 

gereden. Ik heb daar nog staan vissen van half 6 tot half 8 en 7 kleine wijtingen en een heel klein 

botje gevangen. Alles teruggegooid op een wijting na, omdat die het niet overleefde. Die is 

meegenomen door een medelander, want die nemen jammer genoeg alles mee, hoe klein het ook is. 

De reden dat ik voor het donker wegging is dat het te hard ging stromen. Twee andere vissers gingen 

op dat moment ook weg en hadden ook een paling EN JAWEL LEON, EEN TONG. 

Groeten Theo#48 (Swedish Chef) 

 

Ha Simone en Leon, zoals beloofd een vangstberichtje.Vrijdag 10 mei: Helaas, toen jullie weg zijn 

gegaan, is het er niet beter op geworden. Oftewel helemaal niks meer gevangen. Het probleem metd 

e reel is trouwens wel provisorisch opgelost. Ik heb gewoon een plakbandje over de knop vor de 

vrijloop gedaan en toen ging het prima. Maar hoe het nou komt en hoe het opgelost oet worden 

weet ik ook niet. T lijkt me niet normaal. De eindstand is geworden: Marco: een wijtingkje, een 

steenbolkje, een bot en een scholletje Erik: Een bot Ingeborg en Bas: helaas niets.  

Gr. Marco 

 

Donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) vroeg uit de veren en richting brouwersdam gereden. Gestart 

met vissen om half 11 na 3 uur geen stootje snel een telefoontje naar de thuis basis. Daar was het 

weer in ieder geval een stuk beter, spullen gepakt en naar de landtong gereden, net achter de kering 

gestaan en toch nog een aantal vissen kunnen vangen, met 3 man tussen de 15 en 20 visjes 

(wijting/bolk/gul) Alle visjes waren formaat tandenstoker. Dus al met al een lekkere dag.  

Rob Verhagen 

 



Gisterenavond (woensdag 8 mei) ben ik samen met m'n broer weer eens wezen vissen in de 

Waterweg. We wilden eerst met laag water naar Monster, maar daar aangekomen stond er toch een 

beste wind en redelijke golven. Toen meteen maar verkast naar de DSM om daar lekker uit de wind 

te staan. We zijn om 20.00 uur begonnen en met laag water vingen we alleen een aantal grote 

botten en 2 gulletjes. Er kwam nog iemand langs die overdag verderop had gestaan, en die had zo'n 

10 grote scharren en over de 10 gulletjes gevangen. Misschien moet ik het toch binnenkort ook eens 

gewoon overdag gaan proberen. Toen het donker werd hadden we vrijwel constant beet, en 

slingerden we er een aantal mooie dikke palingen uit. We zaten eigenlijk te wachten op gul en tong, 

maar tot aan 02.00 uur noppes, ineens zo'n half uurtje voor hoog kwamen er mooie aanbeten door 

en werden de eerste gulletjes gevangen. Er zaten een aantal bij van net over de 40 cm. Toen het 

water weer begon af te lopen was het ook zo weer over met de aanbeten en zijn we maar gekapt. Na 

een lekker koud biertje thuis te hebben gedronken werd het om 06.00 uur tijd om te gaan pitten, 

want ik viel op de bank zowat in slaap. 

Groeten van Peter en Iwan. 

 

Woensdag 8 mei, Opa, Arjen en Ik zijn wezen vissen bij Maassluis op de paling. Zeer mooie avond en 

een leuke stek. We stonden op de vrije aanlegplekken van de pont. Opa helemaal links en ar en ik de 

tweede van rechts. Naast ons helemaal rechts stond Ene Bas( hele bekende sportvisser, doet aan alle 

wedstrijden mee) en nog een man.  

Ik had weinig hoop, maar al na een half uur haalde arjen mijn eerste paling uit het water, omdat ik 

even bij opa stond. Toen ving opa een hele grote, en de mannen naast mij ook. Wat raar dat wanneer 

je op de paling gaat, je echt alleen maar paling vangt. Op opa na dan, want die had 10 botten als 

bijvangst. Wij hebben gevist van 19:00 tot 01:00 uur met pieren. Bas naast ons stond gewoon met 

dikke wormen als een gek te vangen, met aan het begin een oude zager. Bij laag water net voor de 

kant ingooien was de remedie om niet in de stroming te gooien. Opa had 5 palingen en 10 bot. Arjen 

had 4 palingen, Bas had er 10 en ik had 4 palingen. Geen kleine jongens, maar dat schijnt normaal te 

zijn voor de tijd van het jaar. Oh ja vergeet je grote vergunning niet, want het is zoet water. En je mag 

maar met twee haken. Zowiezo strafbaar, want je mag in zoet nog niet met wormen. Vanaf 1 juni 

geloof ik. Maar alle politie was in Rotterdam dus lekker gevist.  

Barry alias Patron #36 

 

Woensdag 8 mei, samen met Peet 1komma3 gevist vanaf de bergingshaven in de Waterweg. Eea op 

advies van die 2 krullebollen Sjaak en Arthur. Nou ze hadden gelijk, we hebben ons de pleuris 

gevangen, om het zo maar even te zeggen. Vooral Peet was in bloedvorm en haakte naast de 

grootste gul talloze wijtingen van gup-formaat. Hoeveel vis weten we niet ( schatting 30 a 40 ), er 

ging een gul of 10, enkele mooie grote wijtingen en een door mij, voor het eerst in mijn leven, 

gevangen scharretje in de Waterweg. Perfecht weer gehad, weinig wind en later wat mist, en gevist 

van een uur of 23.00 tot 04.45 . 

gr Leon 

 

Dinsdag 7 mei eerst geprobeerd wat spieringen te vangen bij de uitlaat, maar het water was nog te 

laag, en ik wilde perse met nog daglicht geinstalleerd staan op de Slufter. zodoende plonste het lood 



achter de branding rond 20.30 uur, en kort daarna zou ik gestraft worden voor te gehaast willen 

vissen. Na zo'n 10 minuten volgde er een enorme beuk op de hengel, die sloeg met een klap 

voorover op de standaard. Snel de hengel pakkend merkte ik al snel dat er geen vis aan zat. De 

haaklijn was in het midden afgebroken, omdat ik vergeten was mijn slip af te stellen. Een flinke baars 

maakt dan korte metten met je 28/100 haaklijn. Flink balend doorgevist totaan 01.30 uur, met als 

vangst slechts 3 scholenbaarzen en 2 wijtingen. 

gr Leon 

 

Hé Makkers, Wat zijn we aan het doen daar bij de D.S.M?, geen visje te vangen daar afgelopen 

zondag, kom nou, Sjaak #78 en Tuurke#77 hebben staan vissen op het puntje van het 

uitzwaaiplatform van de Stena line bij de Berghaven in Hoek van Holland en het was formidabel.  

 

Eerst zouden we een bootwedstrijd gaan vervissen vanuit Scheveningen van de E.F.S.A, maar 

vanwege het zachte briesje ging dit niet door, zaten we toch met 2 kilo pieren in onze maag!. Lekker 

om 7 uur op zondagmorgen wanneer de meeste uit de kroeg rollen toch de pieren zwemles gegeven 

en zowaar veel vis gevangen. Met een lopje van zo'n 60 meter uit de kant en een dood tij , hoog 

water om 10.30 en ieder twee hengels met 2 haken begonnen we aan onze missie om 2 kilo pieren te 

water te laten in pak em beet 6 uur tijd.  

 

Veel vis gevangen, Gulletjes tot 2 pond, steenbolken, ik had er een van 32 cm,  

 

wijting in diverse maten en bot, en tot mijn grote geluk SCHARRRR!!!!, 30 jaar geleden voor het laatst 

schar gevangen in de Waterweg en nu terug van weggeweest.Sjaak en ik hadden ieder ongeveer de 

man 25 vissen dus het was tof. De twee kilo opvissen is op 3/4 kilo na gelukt, maarja, toch een 

fantastische dag gehad. Voor degene die minder succes hadden die dag: probeer deze stek ook eens!  

 

Sportgroeten van Sjaak #78 en Tuurke#77 

 

Zondag 5 mei, aas opgevist aan de DSM, nouja opgevist, ze hoefden het dus niet! Van 09.00 tot 11.00 

uur geen enkele beet gezien, vervelend regenachtig weer. Ik vermoed dat het op de landtong 

stukken beter was want er stonden vollop vissers na de kering en daar hield niemand het voor 

gezien. Afgelopen vrijdagavond zijn er op de bergingshaven al wel tongen gevangen hoorde ik van 

Theo. 

gr Leon 

 

zaterdag avond 4 mei aan de yangtze haven wezen vissen samen met m'n maat. de vangst was goed, 

we hadden ongeveer 30 stuks wijting waarvan er 4 in het tasje verdwenen. die waren goed genoeg 

voor de consumptie.wij zijn om half negen begonnen tot drie uur 's nachts. als aas hadden we pieren 

en zagers het was er erg druk maar wij konden toch een plekje vinden 



groeten van jan jochems nr 116 

 

Zaterdagavond 4 mei gaan vissen bij de DSM, oogst: 

2 gullen (waarvan 1 zeer behoorlijke), een paling , een bolk en twee tongen van formaat. De grootste 

vis ving aan de kleinste haak precies in de lip. Jojo's zijn mijn favoriet op deze stek. Gevist van 18.00-

23.30 uur.  

grtz. # 100. 

 

Zaterdag 4 mei, 5 30 uur uit de wieg en rappido naar Kats! De eerste geepdag van het jaar! 

Windrichting hartstikke fout, veel te hard en het was nog koud ook! Maar bij mij is de traditie dat de 

eerste geep op Kats wordt gevangen.Er komen daar ook altijd dezelfde mensen , meest Belgen die ik 

al jaren ken.Altijd weer gezellig. Maar gisteren niks geen Belgen, dik water en netten voor de kant! 

Toch zag ik op 70 m uit de kant nog wat heldere vlekken.Alles uit de kast gooiend haalde ik dat en in 

de twee minuten die mijn dobber daar dreef , wist ik toch nog snel twee gepen te haken. Beiden 

tegen de 70 cm.Na twee uur de biezen gepakt en verhuisd naar Neeltje Jans . Daar stond het bij de 

Roompotsluis behoorlijk vol met voornamelijk Belgen met hier en daar een paar gevangen gepen in 

de emmers. Gevist van 10 00 tot 13 00 en nog drie, wederom mooie, gepen gevangen. Niet veel maar 

toch de eerste gepen ! 

Leo. 

 

Vrijdag 3 mei 2002 staan vissen met mijn maat bij de DSM. Om 18.30 begonnen tot 21.30 omdat de 

zagers op waren. 17 vissies gevangen waarvan 2 mooie botten van over de 30 cm.(gemeten aan een 

stoeptegel, die daar lag. Zo'n ding is altijd 30x30cm. ) Lekker gestaan met het windje in de rug. De 

mooiste vangst was van mijn maat, die een doubletje had van een torretje en een tong van over de 

30 cm.  

Afz. Weijtse die kersvers lid is(# 138) 

 

Vrijdag 3 Mei wezen vissen op de ponton in Hoek van Holland.  

 

Met Leon #1 en Sjaak # 2 en Theo#48 en ik, zei de gek Peet#1.3. Toen ik om 7 uur aan kwam waren 

Sjaak en Leon al aan het vissen,en naturlijk had die Leon al een gul op de kant liggen.  

 

Het duurt niet lang of onze chef kok Theo( Braak hekke )kwam ook vissen. Maar bij zijn eerste gooi 

met zijn hengel van een jaar oud,brak die mooi in tweeen.Hij was niet blij ,maar gelukkig had die nog 

een hengel bij zich dus kon die gezellig blijven mee vissen.  

 

Het zou om 21.00 hoog water zijn,maar wat stroomde het hard zeg,en een vuiligheid aan je lijn dat 

was niet mooi meer.Maar goed we hebben weer lekker staan ouwe hoeren ,met de wind in onze rug. 



En natuurlijk vingen die ( VOLGENS MIJ ZIJN HET GEWOON BEROEPS VISSERS) 2 weer de meeste vis. 

Leon 5x gul ,3x weiting . Sjaak 2 x gul ,2xweiting en 1x bot. Theo 2x gul. peet1xgul en 3xweiting. Het 

was weer een gezellig avondje vissen ,we zijn om 10.00 ge kapt. gr Peet .  

 

Nog een tip .Probeer nooit je pieren te ontdooien in je magnetron.punt 1 je krijg ruzie thuis met je 

wijf. 

punt 2 het wordt een zooitje die pieren ,snot. 

 

groeten Peet 

 

Woensdag 1 mei gevist bij de ertshaven voor het beerkanaal r.a. vanaf de auto 10 min lopen gevist 

van 18.30 tot 10.30 eerste twee uur 5gulletjes 2palingen grootste 64 cm en een zeebaarsje afgaand 

tij gek genoeg in de schemer geen stootje meer gezien was prachtig weer!! 

groetjes boes 

 

Op maandag 29 april gevist op de papagaaiebek, op advies van Avicentra Oostvoorne. Gevist van 

ongeveer 11.00 uur t/m 19:15 uur. Toen we het aas afhaalden (rond 10:30) onweerde en hagelde het 

nog. Vanaf het moment dat we op de locatie waren aangekomen, werd en bleef het droog. Wel 

stond er veel wind (uit het zuidwesten), maar deze hadden we in de rug. Met 4 personen een hoop 

lood en onderlijnen verspeeld. Met pieren en zagers gevist. 4 gulletjes en 2 visjes van voor mij 

onbekende soort gevangen. Volgens mij was het geen wijting. Ze waren redelijk klein, relatief hoog, 

blank en er was een soort paarse gloed over ze als het licht er opviel. Heeft iemand enig idee wat 

voor vis dit geweest kan zijn ? Heb Leon van de euro-vissers ontmoet, en daar nog wat tips van 

mogen ontvangen. Voor mij is de papagaaiebek als beginneling (ik ben pas dit seizoen begonnen met 

zeevissen) een te onbekende en moeilijke locatie. Zou graag eens op een locatie in de europoort 

vissen, waar ik niet steeds vast zit, en mijn onderlijnen en lood verspeel. Al met al toch een redelijke 

dag gehad.  

Gerrit Jan van de Grift. 

 

Maandag 29 april richting maasvlakte gekoerst met mijn "brother in arms" Sjaak #2, om het aas wat 

overgebleven was na de meeting soldaat te maken. Alleen de Papegaaiebek bleek een optie en 

aangezien de pieren meer weg hadden van ouwe condooms, moesten we het met de zagers doen. 

Aangekomen rond 11.00 uur bij laag water werden we onthaald met ware moessonregens, en 

zodoende besloten we even te wachten tot het droog was met uitladen. Daarna hebben we de hele 

middag droog weer gehad, en ons prima vermaakt met een lekker zonnetje en een keiharde 

zuidwesten wind in de rug. We hebben nog bezoek gehad van 2 geregelde site bezoekers en lidnr #3 

die met zijn vrouw een scharrelplekkie zocht op de Maasvlakte :-) !!! Resultaat: Sjaak 2 mooie botten  

 

en ik 5 botten en 3 gulletjes, die ik heb weggeven aan de sitebezoekers die naast ons waren komen 

staan. Leuke dag gehad.  



 

De visgroeten van Leon #1 en Sjaak #2 

 

Hallo hier nog een berichtje van Tom Brasser nr:45 ben nog ff terug gegaan Zondag 28 april dus nog 

steeds wind , ff aas opmaken lekker zonnetje . Op de Landtong was het druk 100 man viswedstrijd 

kop in de wind ik ben op de Glooiing geweest van 13.30 uur tot 17.00 uur opkomend water resultaat 

3 botten en 2 wijtingen. 

 

Sjaak #78 is vanaochtend zondag 21 april, wezen vissen in de Waterweg bij de Stena line en heeft 

knap vis gevangen, wijting (grove, één van 43 cm!) bot, gul en je raadt het nooit: SCHARRRR!!!, jawel 

een paar hele mooie, ik denk dat het komt omdat het een tijd niet geregend heeft en daardoor het 

zoute water meer kans heeft de rivier op te komen, trouwens er vindt toch een ware scharrenplaag 

plaats net uit de kust.  

Arthur #77 

 

Zondag 21 april zijn Simone en ik lekker van de zon gaan genieten door een mooi plekkie te zoeken 

uit de wind in de Europahaven,(overkant Yangtse). Echte een perfect weertje , lekker warm , de 

spinhengel en zeebaarsstok geposteerd aan de waterlijn. Gevist met een dwarrellijn en een hele 

zager alleen door het koppie gehaakt, bleek goed voor 3 mooie dikke botten die goed sport gaven op 

het lichte materiaal. Erg leuke middag gehad 

gr Leon 

 

Hallo allemaal, vanavond zaterdag 20 april, de stenen glooiing geprobeerd met twee man, resultaat : 

13 botten(van flink formaat), 2 wijtinkjes en een torretje . Gevist van half zes tot even over elven. 

Bud was de lucky one om twee enorme botten boven te halen aan een afgebroken lijn die aan zijn 

lood bleef hangen en later zijn eerste torretje van dit seizoen te landen. Alhoewel ik voor vandaag 

pieren had besteld kon onze "speciaalzaak" ze niet leveren, kreeg als troost een onsje zagers extra. 

Dat moet wel even gezegd zijn, vind ik. Meteen even gevraagd hoe dat nou moet volgende week als 

ruim honderd leden willen gaan vissen op de glooiing..... Kan overigens nog wel wat tips gebruiken 

voor het in gebruiknemen van een Petromax, want dat zat vanavond een beetje tegen....(beetje 

zwart gezicht aan overgehouden en het is nog geen Sinterklaas). Ik heb je niet gezien aan de 

overkant, Leon, of jij moet het zijn geweest die iets roods droeg............... zie jullie, 

grtz. Rens. 

 

Zaterdagavond 20 april, samen met Rob Mulder #50, gevist op de pier van HvH, met kunstaas op 

zeebaars. We hebben allerlei kunstaas geprobeerd maar veel verspeeld en niks gevangen. Ondanks 

dat ons toch vermaakt. Gevist van 19.00 uur tot 21.00 uur. 

gr Leon 

 



Donderdagavond 18 april gevist op de Steenen Glooiing van 20.00 tot 00.30, met twee hengels en 

een enkele haak. Vanaf het moment dat het donker werd , wijting aan de lopende band, een bot en 

een baars tussendoor. Hele flinke baars verspeeld met een te kleine haak, balen was dat. Verder niet 

vastgezeten of iets verspeeld. Het was echt perfect windstil weer en heb de hele avond in de 

Eurovisserstrui gestaan. Hoeveel vis geen idee, maar het was ingooien en beet. Ik hoop dat het 

volgende week op de meeting ook zo is. 

gr Leon 

 

Woensdagavond 17 april samen met Simone ff gevist op de laatste krib voor paal 0, te laat 

aangekomen om 19.00 uur( 18.30 hoog), wisten we geen baars te vangen. Gevist met aan de 

zeebaarshengel een jojo met zagers en de spinhengel met allerlei kunstaas. Stroming stond er bijna 

niet, we vingen wel 2 kleine gulletjes en zijn om 21.00 gekapt. 

gr Leon 

 

Zaterdagavond 13 april, Samen met Raffie heb ik in Zoutelande gevist van 19 00 tot 01 00 uur. Om 21 

45 was het laag. Tov vorige week viel het wat tegen ,ik had er 15 . Twee maatse scharren en kleine 

wijting en gul(torren). 

Leo. 

 

Zaterdag 13 april zouden we gaan vissen met de P.V Nerefco op Rockanje maar vanwege de 

aanhoudende Noord tot Noordoosten wind en de (slechte) ervaring van de voorselectie Kust op 

Vluchtenburg , dus het ondiepe strandgebeuren, zijn we naar dieper water uitgeweken en wel vlak 

voor de Stormvloedkering in het Calandkanaal. Het zou om 17.00 hoog water zijn en er was vandaag 

(14-04) springtij dus ook de hoeveelheid water die het Calandkanaal zou binnenstromen kon wel 

eens behoorlijk zijn. We begonnen om 13.00 uur en meteen werd er al een wijtingkje gevangen.  

 

het werd een leuke wedstrijd van 5 uur en je moest vooral de vis ver zoeken. Met 15 man toch zo'n 

150 vissen gevangen, meest kleine wijtijng tot 25 cm met een enkele uitschieter en een enkele schar, 

steenbolk of bot.  

 

In ieder geval beter dan de organistaie van de jaarlijkse "Hart""wedstrijd georganiseerd door De 

Zeenaald waar vanaf het Sluftersterand 120 man 11 vissen vingen, 9 man vis!!!!. De naselectie boot 

ging dit weekend wederom niet door vanwege de wind en nu gaan we zaterdag a.s. weer een poging 

wagen, ik hou U op de hoogte. Motto van de week: "Als de wind noordoost is moet je het dieper 

zoeken"  

Sportgroeten,  

Sjaak en Arthur #77 en # 78 

 



zaterdag 13 april toch maar naar de uitlaat gereden (ondanks filevorming t.g.v. werkzaamheden 

Calandbrug) wel een rode Hyundai gezien, maar geen Leon. Het was behoorlijk druk met vissers en 

surfers. Met de lepel gevist en een klein zeeforelletje gevangen. Politie kwam ook nog ff een kijkje 

nemen en waarschuwde enkele surferboys die met afgaand water nog wilde gaan planken. Stevig 

windje, geen spectaculaire dag. 

grtz. #100 

 

Zaterdag 13 april, de bedoeling was ff een paar zandspieringen te gaan vangen bij de uitlaat maar de 

afsluiting van de Calandbrug en de daarbij behorende file deden Simone en mij besluiten maar ff op 

de landtong te gaan kijken, we hadden alleen spinhengels bij ons en nog wat zagers van gisteren. Op 

de landtong stond het redelijk gevuld met vissers die een koude noordenwind in de plaat stonden te 

trotseren. Wij zijn met de spinhengel , 30 gr loodje en haaklijn met daaraan een hele zager, op de kop 

van het haventje in het Calandkanaal gaan staan, maar meer als krabben kregen we niet boven. 

Volgende keer beter, 

gr Leon en Simone 

 

Vrijdag 12 april 2002, lekker weer om te vissen, althans op papier. Er was Noord 3 voorspeld maar 

dat bleek aangekomen bij het ponton in de Waterweg bij HvH al gauw een 4 a 5. Gelukkig was het 

ponton helemaal leeg, ik kwam aan om 11.00 uur en het zou 16.00 uur hoog zijn. Sjaak zou rond 

enen arriveren. We hebben de hele middag lekker in de zon gestaan achter het dichte stuk op het 

ponton wat uitermate behaaglijk was. We hebben aardig wat verspeeld vanmiddag en er zat veel 

groene snotterige zooi in het water en het stroomde voor het mooie eigenlijk te hard. Tijdens de 

rustige stromingsperioden vanmiddag kwamen de aanbeten. Sjaak moest het doen met 1 gul, en ik 

had er 5, en nog een kleine wijting en een bot. Alle gulletjes waren rond de 35 cm met aardig rond 

gevreten buikjes. Ze waren alleen te pakken op de enkele dwarrellijn met een haak 5/0, de jojo 

leverde niks op vandaag. We zijn rond half 6 afgetaaid met een bruine tronie en een emmertje vis, 

zeker ik allang blij na die drama bootdag( qua vangsten) van zondag. Eurovissers goeie vangsten 

toegewenst van onze kant voor het weekend, als je gaat zet het even op de kalender en misschien 

komen we elkaar nog tegen. 

gr Leon 

 

Donderdag 11 april het aas verder opgevist op het strand van Ter Heyde bij laag water. Resultaat een 

bot van 36 cm, lekker dik en een gullletje. Toen verkast naar de parkeerplaats van de DSM in Hoek 

van Holland. Daar gevist van 2 uur voor hoogwater tot 1 uur na. Het resultaat was een gul ca 40 cm 

en 4 kleine gulletjes. De wijting was kennelijk vertrokken. Gevist met twee hengels en een 

wapperlijn.  

Groetjes Rob nr 50 

 

Dinsdag 9 april gevist in de Yangtzehaven, vanwege de harde NO-wind. Je zit daar prima uit de wind. 

Het resultaat was 9 wijtingen en twee botten. 

Groetjes Rob nr 50 



 

Dinsdag 10 apr om vijf uur weggegaan naar brouwersdam voor wat haring om ongeveer 6:30 gaan 

vissen tot 10:00 18 haringen nog niet best. dan maar naar de maasvlakte onder weg peiren gehaald 

bij henk in oostvoorne. Op de maasvlakte aangekamen een rot wind helemaal door gereden naar de 

papagaai helemaal naar het eind met de wind in de rug was daar goed tevissen gevist van 12:00 tot 

17:00 20 wijtingen en 6 gulletjes (klein) 20 / 25 cm maar tog een leuke dag gehad ondanks de file op 

de terug weg. 

Goedjes Chris 73 

 

Vrijdag 6 april, hebben we met 6 internetvissers en enkele vrienden van hun een boot afgehuurd 

waarmee we op de Grevelingen zouden gaan vissen. Iedereen om 7 30 uur aanwezig in Scharendijke 

en lekker aan de koffie. De schipper kwam ook en vertelde ons dat het we alleen op haring konden 

vissen ivm de harde oostenwind. Het had iets te maken met ankeren. We hadden niet veel zin om 

300 haringen de man te vangen en zodoende werd in goed overleg met de schipper besloten om de 

boottocht te cancelen.(Voorstel van de schipper--hulde voor de man!!) Als alternatief werd 

strandvissen bedacht en de plaats werd Zoutelande. Wil en vriend kozen voor de Europoort. Dus 

weer naar huis, bootspullen er uit -strandspulen er in en om 11 00 uur waren we allemaal (Harald, 

Piet, Bob, Raffie en buurman Peet en Leo met vriend Daan) zo ongeveer weer aan het vissen. Hier en 

daar met geleende hengels enz.ivm met reistijden.Dat kan met vrienden onder elkaar geregeld 

worden! Het afgaande tij leverde een paar botten op (wel een van 40 cm voor Harald en een van 39 

voor Belgische Bob) . Toen het tij kwam , kwam ook de vis!! Vele malen een doublet (2haken) mooie 

scharren en ondermaatse wijting , torretjes en baarsjes. Iedereen had tussen de 30 en 35 vissen en 

met schitterend mooi weer achter de duinen, dus geen last van de oostenwind. Al met al een zeer 

geslaagde dag met mensen die elkaar via het internet hebben leren kennen.(en 300km meer op de 

teller) Ik hoop nog vele malen met hun en ook in groepjes met ook anderen aan het zoute water door 

te brengen. Mannen bedankt voor de gezellige dag! 

Leo(3). 

 

Vandaag vrijdag 5 april vroeg uit de veren, vertrokken voor het uittesten van een nieuwe stek(voor 

mij dan) waar ik tijdens een eerdere wandeling met Simone al gebiologeerd naar had staan kijken. 

Het gaat om de binnenkant van de blokkendam aan het einde, dus waar de binnenzee stopt.Ben 

begonnen om 08.30 uur. De enorme steenstort leek me een prima plaats voor de baars, wellicht in 

het brede stuk binnenzee een tarbot en misschien over een aantal weken de tong. Gevist met pieren 

zagers en kunstaas maar tot aan een uur of 12 slechts 1 baars gevangen. Daarom toch maar weer 

een stuk verder op de blokkendam gaan staan, helaas helaas...! Er kwam nog maar 1 bot en een 

gulletje. Rond 13.00 afgetaaid, aas maar bewaren voor zondag als Rein en ik met de boot gaan. 

gr Leon 

 

Hallo Eurovissers gisteren woensdag 3 april nog even richting de Waterweg gegaan. Ik ben begonnen 

naast de stormvloedkering, na een half uur ingepakt en naar het callandkanaal gegaan daar zat ik 

lekker in de zon en de wind in de rug, er zat niemand op autoponton dus daar gaan zitten. De vangst 

was 10 mooie wijtingen en een bot. Gevist van 15.30 tot 20.30.  



groetjes Willem T 

 

Hallo Leon hier is het vervolg op gisteren: 

Ben vandaag 4 april mijn aas op gaan vissen, wat ik over had van gisteren(zie rubriek het ruime sop). 

Eerst geprobeerd bij de uitlaat van de Centrale op de Maasvlakte. Helemaal niks. Heb wel op de 

spinner Zeebaarsjes zien vangen. Toen verhuisd naar de Yangtze haven. Heb daar voor het eerst 

gevist. Ik moet zeggen je zit daar heerlijk en comfortabel. Het resultaat was minder. De hele middag 

gezeten en 5 wijtingen gevangen. Lijkt mij een ideale stek voor paling s´nachts. 

Groeten Rob nr 50 

 

Hallo Medevissers, Vandaag(maandag 1 april) had ik een wedstrijd van HSV "De Edelkarper" . Het 

was de 40e maal dat deze "Internationale Wedstrijd" werd gehouden op de stranden tussen 

Zoutelande en Dishoek. De wedstrijd was van 10:00 tot 14:00 Om 07:45 heb ik Bob en zijn Ingrid en 

kristie opgehaald in Vlissingen waarna we meteen zijn doorgereden naar Koudekerke waar we onze 

startnrs hebben afgehaald nr 201 voor Bob eb 208 voor Raffie, het was er al aardig druk, logisch 

natuurlijk als er 350 meedoen aan deze grote wedstrijd. Na een grote klim over 2 verschikkelijk 

lange/steile trappen ben ik aangekomen op de nrs 208 en 201. Na het klaar zetten van mijn spullen 

kwamen er al vele vissers het strand op lopen, tot mijn grote verbazing kwam mijn leermeester 

Corne Marijnissen (Zeehengelsport) ook aan lopen hij had nr 206 maar 207 was er niet dus we 

stonden naast elkaar. dat gaf de wedstrijd extra's voor mij. Toch wel leuk om naast een zeer ervaren 

wedstrijd visser te staan. PANG........ de wedstrijd begon en 350 hengels zwiepte door de lucht, de 

zon brak meteen door en de tempratuur vloog omhoog. Meteen kreeg ik al klappen op mijn toppen 

en haalde ik de eerste 2 visjes al naar binnen in zeer korte tijd wist ik al zes visjes te vangen, en dat 

was zeker een leuke start. Daarna rond de klok van 12:00 zwakte het wat af en trok de stroming flink 

aan, en werd het heel moeilijk om je lijn op de bodem stil te krijgen,als met gevolg dat we allemaal 

bij elkaar in de lijnen zaten. Bob was natuurlijk ook druk in de weer met zijn lijnen en haken en wist 

toch ook zijn visjes te vangen. Om 14:00 weer een grote knal en de wedstrijd was voorbij,iedereen 

mocht nog indraaien en alles was weer voorbij. Ik heb een goede wedstrijd gegooid en kon zeker 

goed mee komen met de top, gezien het feit dat dit mijn 2e wedstrijd ooit was. Resultaat 19 visjes 

totale lengte 397 cm. Nu zie je wat je in een jaar allemaal kunt leren, meteen kan ik daarbij Corne 

Marijnissen en Dennis Kusters bedanken voor hun inzet en moeite om mij toch een beetje hoger op 

die trede te blijven, maar Dennis en Corne.... BEDANKT voor de lessen..!!! Het is jullie zker 

gelukt.....maar we gaan toch wel verder.? Bob heeft toch ook een goede wedstrijd gespeeld, op een 

voor hem toch onbekend terein, maar Bob zal vaker in zeeland te zien zijn om meer ervaring op te 

doen. Met een mooie dag,goed gezelschap leuk vis, en een middag tempratuur van 20 graden.....was 

het DE PERFECTE dag...!!  

Gr Raffie 

 

In de nacht van 1 april 02.00 uur begonnen voor de kering op de landtong, waar overgens geen 

vissertje te bekennen was. Het zou om 06.00 uur hoog zijn en ik had me voorgenomen gewoon het 

overgebleven aas van afgelopen vrijdag op te vissen. Dat aas was trouwens verre van goed, ze zaten 

al tegen rotten aan. Anyway, een heerlijke nacht met nagenoeg geen wind, en een aangename 



temperatuur. Gebleven tot 06.00 uur met als resultaat 4 gulletjes van rond de 35 en 3 mooie botten, 

en nog 3 loodjes opgevist, ipv verspeeld. 

gr Leon 

 

Hoi Leon en/of Simone, Net terug van een lange vissessie(zaterdag 30 maart).Om 13.00 uur op de pp 

bek.Heel druk met vissers en daarom niet de beste plek net na de tweede groene boei.Vaak vast daar 

en na 4 uur vissen 3 ondermaatse wijtingen.De buren om me heen waren toen al lang 

vertrokken.Ook met een paar kleine wijtingen. Rond 5 uur verkast naar de slufter (het water was al 

aan het afgaan) en na twee uur slufter, zonder een beet, weer vertrokken naar de 

Yangthzehaven.Daar nog een 1,5 uur gevist met wat mooie wijting,maar erg wild was het ook 

niet.Wel wat grotere wijting.Ben tussentijds en van te voren nog even naar de uitlaat van de centrale 

geweest.Daar waren ze nog niet op zandspiering aan het vissen.Er werden in het binnenzee-tje wel 

aardige zeebaarzen gevangen. Volgende week nog maar eens proberen. 

Groetjes van Theo 115 

 

Zaterdag 30 maart ben ik met mijn zoon Leroy gaan zee vissen . Gewapend met pieren , zagers en 

makreel richting de Slufter, een maal daar aan gekomen blijkt als het hoog water is dat je er niet 

meer kan vissen .Het water komt tot aan de duinen ,dus dan maar plank gas naar de PP bek. Kom 

daar aan ,staan er al een hoop vissers ,maar niemand met de beroemde euro visser trui. Jammer . 

Maar goed een mooi plekje gevonden ,snel 3 hengels opgetuigt en in gegooid.1 hengel voor de verre 

worpen ( K 9 hengel ) Twee hengels voor onder de kant. Mijn zoon gooide uiteraard zelf in , en dat 

heb ik geweten ook . Laat hij nou nonstop vis vangen,weiting en bot .Hij stond zijn eigen scheel te 

vangen ,zat wel wat klein spul tussen maar goed sta je als vader toch goed voor lul daar aan de water 

kant, met je dure hengel K9 en molen die per omwenteling 25 meter naar binnen haalt. Kon wel 

huilen .Maar ving zelf gelukkig ook een een paar kleine weitinkjes.Toen ben ik maar eens met stukjes 

makreel wezen vissen,je heb er veel over kunnen lezen dat je er grotere weitingen mee kan vangen. 

Nou het enigste wat ik groter ving was een krab ,en niet zo'n kleintje ook zeg.Heb dat beest een paar 

beton scharen aan de voorkant zitten ,niet mooi meer.Was blij dat hij er op een gegeven moment er 

zelf af viel , anders had ik hem een enkele reis naar het hier namaals moeten geven, volgens mij bijt 

die in 1 keer je vinger er af . Trouwens wat ben ik daar toch weer een zooitje lood en onder lijnen 

kwijt geraakt zeg, vooral als het eb word .Ik weet niet wat er daar onder water afspeelt , maar elke 

keer als je in draait zit je weer vast ,en je kan met een lood lifter zitten en zonder ankers vissen maar 

het blijft klote . Maar goed we hebben een heerlijke dag met zon gehad en toch lekker gevangen. We 

hebben gevist van 1 tot 6 uur en we hebben een lekker maaltje weiting en bot bij elkaar gevangen. 

De gul was in geen velde of wegen te bekennen.  

gr LEROY # 112 en PEET # 13 

 

Hallo kanjers, Vandaag zaterdag 30 maart, met de P.V van Nerefco de derde wedstrijd van het jaar 

vervist op het strand van Vluchtenburg ( tussen Hoek van Holland en s'Gravenzande) waar volgende 

week zaterdag de voorselectie N.K Kust Midden gehouden wordt. Prachtig weer, veel zon en een 

windje uit het zuiden konden niet voorkomen dat er slechts 5 botten gevangen werden door 20 

vissers. Het voorvissen van vrijdag een week geleden wees al in die richting en ik ben bang dat er 

volgende week een loterij gaat plaatsvinden wie er naar het N.K Kustvissen gaat. Het weer moet echt 



veranderen en een wind uit zee zou de schade volgende week nog enigzins kunnen beperken, maar 

daar zijn de vooruitzichten niet naar. Duimen dan maar! Veel succes de komende week.(bijgevoegde 

foto: Arie van Gelder met één van de vijf gevangen botten)  

Sportgroeten, Arthur van Tienen #77 

  

 

Hallo Leon ( & Simone) vandaag vrijdag 29 maart, bij DSM ( op de groenstrook tussen beide 

parkeerplaatsen in ) gaan vissen, want de Beneluxtunnel zat potdicht en had weinig zin mijn aas te 

laten barbequen in de file. Het was behoorlijk druk. Ik heb een bot en een zeer fraaie gul gevangen 

van rond de 50 cm met een kweekzager. Veel lijnen verspeeld en niet veel aanbeet gehad. Verderop 

werd ook bot gevangen en er was een man met een aantal gulletjes en wat wijtingen. Rond 

hoogwater een lading apehaar. Het zonnetje scheen lekker.  

grtz #100 

 

HOI luitjes 

, hallo allemaal vrijdag 29-3-2002 ben ik (Ben)samen met mijn broer John eindelijk onze hobby weer 

na enige tijd wezen uitvoeren en ik kan zeggen dat het via deze site lekker is gelukt, we zijn naar de 

landtong gereden het was behoorlijk druk ook door het mooie weer we zijn net na de stormvloed 

kering aan de linker kant (calandkanaal) op de eerste steiger gezeten . en ik kan je zeggen met succes 

want na net ingegooit te hebben de eerste vis(wijting) wellis waar onder maats maar toch.het aas dat 

we hadden waren pieren en zagers. wat niet echt veel uitmaakte in de vangsten. we waren om 12:00 

op ons plek tot 17:30 om 15:00 was het hoog water tot 17:30 gevist in totaal een heel leuk daggie 

gehad 22 wijtingen waar van 4 onder de maat, 3 gulletjes 1 leuk zeebaarsje 40 cm en een steenbolk 

en nog een hoop mis geslagen vissen dus je ziet het via de informatie van deze site een onwijs dagje 

vis plezier wat we inderdaad vaker gaan doen dus sjaak en leon ik hoop jullie nog een keer te 

ontmoeten voor de informatie en de babbel natuurlijk okidoki  

T O T D E V O L G E N D E K E E R. 

 

Vrijdag 29 maart eindelijk weer eens tijd om te vissen, en voor Sjaak de eerste keer sinds zijn 

visvakantie in Denemarken (binnenkort verslag in Captains Log). We besloten vd week al om het 

weer eens vanaf het ponton bij HvH te proberen. Daar aangekomen rond 11.15 uur bleek dit al 

geheel bezet, mooi pech dus. We zijn toen op de bergingshaven gaan staan al vissend vanuit de 

kofferbak. 

 

Wat een heer lijk weer zeg, perfect, alleen de zuidoostenwind zorgde ervoor dat we geen verre 

worpen konden maken. Het zou om 15.00 uur hoog zijn en we zijn rond 17.00 gekapt. Sjaak had een 

gulletje van rond de 35 cm en een wijting. Ik had 3 gulletjes van rond 35 en ook een wijting. Beide 

hebben we ook nog wat mooie verspeeld, ik omdat mijn 28/100 nylon knapte, Sjaak omdat ze op het 

dyneema losdraaiden. Ondanks magere vangsten een heerlijke dag met veel lol. 

gr Leon 



 

Op vrijdagmiddag 22 maart naar de papegaaienbek gereden het was vrij rustig daar (wat vissers 

betreft) dus dat belooft niet veel goeds.Om 14.30 gingen de lijnen het water in. De eerste vis kwam 

na een half uur boven water, een mooie wijting. Voor de rest was het die middag erg rustig wat de 

vangst betreft, een stuk of 5 mooie wijtingen. Ik had intussen voor mezelf het besluit genomen om 

maar tot hoogwater ( 20.30) te blijven zitten. Tot die tijd was het erg slecht, Intussen begon het 

water al af te gaan. Net op het moment dat ik in wilde gaan pakken stond er een hengeltop te 

zwiepen, een mooi gulletje was het resultaat.Dus nog maar even wachten met inpakken en nog een 

uurtje doorgegaan wat 4 gulletjes opleverde en een mooie steenbolk.  

Donderdag 28 maart is Peter 90 met zijn maat wezen vissen bij de papagaaienbek.Vanaf het hek bij 

de eerste prullenbak{net naast de ijzeren buis} We hebben gevist van half1 tot half 5. Veel 

onderlijnen verspeeld [12stuks] en de vangst was ook niet veel. 3 botten waarvan 1mooie [30cm] 2 

kleine gulletjes [20cm] en een klein zeebaarsje 

 

groetjes, Willem T 

 

Haaaaa, die broeders in Petrus. De laatste tijd wordt er toch wel een redelijk visje gevangen, dus 

afgelopen vrijdag 22 maart gingen wij (Arthur # 77, Sjaak # 78, Stipo # 97 en Arie van Saus-nog geen 

Eurovisser- maar dat komt nog, zie foto) 

 

vissen vanaf het strand van Vluchtenburg. Het weer was prima en gezien de vangsten van de laatste 

tijd hadden wij de hoop en verwachting dat we veel vis zouden vangen en dan voornamelijk bot. We 

kwamen helaas bedrogen uit. Om 10:00 uur lagen de onderlijnen in het afgaande water en Arthur 

wist na 10 minuten al een mooie bot te verschalken, hetgeen voor ons alleen een bevestiging was 

dat we rijkelijk zouden gaan vangen.  

 

Met een keur aan aas, pieren, zagers, mosselen en meshelften, diverse varianten aan onderlijnen 

waren we "wedstrijd" geprepareerd. Helaas was de realiteit anders, vissend tot ongeveer 16:00 uur 

ving Sjaak niets, Arie en ondergetekende beiden 1 bot en Arthur 5 botten (grootste 34cm, zie foto) 

en 1 minigul!! Het bleek dat op deze stek de vis alleen aanwezig was in een geul die liep van 10 tot 30 

meter uit de kant, de verre werpers onder ons gooiden dus dik OVER de vis heen. Gelukkig had 

Arthur dat snel door en wist ons te overtuigen met een klein lobje onze lijnen in te gooien, anders 

had alleen hij vis gevangen, maar ja per slot van rekening is hij momenteel onze scherpste visser, 

hetgeen hij pas bewezen heeft met zijn 3e plaats op het NK bootvissen. Gelukkig was het weer meer 

dan prima en hadden we een hoop lol, maar voor de filets moet je dus niet overdag op het strand 

zijn, dan is de Waterweg toch beter. 6 april aanstaande vissen wij mee tijdens de voorselectie kust op 

deze plek en zal ik (of Arthur) jullie van de vangstresultaten op de hoogte brengen. Mocht ik voor 

deze tijd nog nieuws horen rondom de Waterweg, zal ik niet nalaten jullie op de hoogte te brengen. 

Allemaal veel plezier en als het even kan veel succes met het natmaken van de onderlijnen....  

Stipo # 97 

 



Vandaag vrijdag 22-3-2002 wij maar weer eens richting DSM . lekker rustig windje en in de rug dus 

heerlijk visweer. wij stonden net leen#29 wanda#25 en ik peter#17 toen leon langs kwam Hij kwam 

even de beroemde eurovissers trui brengen voor mijn vader(leen#29).hij reed door en ging bij 

arjan#8 kijken en is bij hem gaan staan aan het einde vlak bij het gras veldje.Even daarna kwam ook 

peter#13 die bleef bij ons staan halverwegen bij de DSM.Ik kreeg al snel beet een mooie bot aan de 

haak geslagen dus ik dacht nou dat word hem vanavond he nou mooi mis ik heb dus verder niets 

meer gevangen wanda wel die had 1 gul en mijn vader 4 gullen waarvan 1 onder de maat en een 

mooie bot peter#13 had ook 4 mooie gullen en ook een mooie bot.Even later ging arjan#8 weg en 

kwam leon bij ons nog even zitten ,arjan had er 20 +/- gevangen waarvan 7 maatse maar die zat ook 

dan al vanaf vanmiddag begreep ik van leon.Leon had 2 gullen.en voor de rest niets meer ja ongeveer 

6 loodjes en onderlijnen verspeelt (balen) volgens mij heb ik zo wel een beetje alles vertelt o ja 

jammer dat marcel er deze keer niet bij kon zijn volgende keer beter marcel . 

gr peter #17 

PS. Arjan bedankt voor de oliebollen ze hebben gesmaakt 

 

Vandaag zondag 17 maart samen met Leon naar de DSM geweest waar we om 13.30 begonnen met 

vissen, helaas regende het, maar dat mag de pret niet drukken, de vangsten vielen helaas tegen. Ik 

had een 1 gulletje net aan de maat en nog een onder maat, die waarschijnlijk klem had gezeten 

tussen de deuren van de stormvloedkering. Het was weer niet wild, ondanks dat we allebei onze 

Eurovissers trui aanhadden. We moeten maar wachten op betere tijden en dan zeebaars en tong 

gaan vangen.  

gr Marcel lidnr. 12 

 

Hee gullahmeppah, Hierbij nog ff een vangstberichtje van gisterenavond. Zaterdag 16 maart ben ik 

samen met m'n broer weer eens lekker vanaf het strand wezen vissen. We hadden goede berichten 

gehoord vanaf het strand van Ter Heide en zijn dus nadat we eerst even per persoon een kilo 

kabeljauw naar binnen hadden gewerkt bij het vispaleis in H.v.H. (wat een brok vis krijg je daar), naar 

Ter Heide vertrokken. Rond 18.00 uur daar aangekomen en eerst lekker vanaf het strand gevist en 

daar vingen we eigenlijk meteen al wat kleine gulletjes en andere vis (veel botten en wat puitaal). 

Toch wel een leuke visserij zo, want het was echt heerlijk weer (hebben de hele avond/nacht in de 

trui gevist) en we hadden iedere keer na zo'n 5 a 10 minuten een mooie aanbeet. Nadat we alle 

vissen weer terug hadden gezet, werd het toch tijd om eens wat grotere vissen aan de haak te slaan, 

dus zijn we verkast naar een nabij gelegen strekdam. Daar konden we inmiddels al helemaal naar de 

kop doorlopen en zodoende wat dieper water bereiken. Daar was het iedere keer na een aantal 

minuten raak, het was bijna niet mogelijk om met 2 hengels te vissen, we waren constant bezig om 

de gulletjes naar boven te takelen. Het was echt een SUPER- avond. Om 02.00 uur zijn we gestopt 

omdat al het aas op was (200pieren en 2 ons zagers), en hadden we rond de 8 gulletjes die we mee 

konden nemen (zo tussen de 35 en 40cm) en de rest (zo rond de 20 a 25) konden we bijna allemaal 

weer netjes terug zetten. Nog even een tip, de laatste tijd hoor ik veel mensen die met haakje 4 of 

haakje 2 op deze gulletjes aan het vissen zijn, maar ik kwam er gisteren echt achter dat die kleine 

gulletjes van zo rond de 20 cm deze haken echt helemaal inslikken en dan wordt het toch een 

moeilijk verhaal om ze weer levend terug te zetten. Nadat we met haak 2/0 gingen vissen ging het 

allemaal een stuk beter, de kleine gulletjes haakte je vooral in de bek, en de wat grotere hadden hem 



dan wel geslikt, maar die liggen nu dan ook in de vriezer. Groeten van Peter en Iwan (nummer 5 en 

6). 

 

Zaterdag 16 maart naar de Europa haven geweest, met een vergrootglas toch nog kunnen zien wat ik 

ving. Maar de nieuwe spro’s gooien best en dat is dus wat ik eigenlijk wilde proberen. Naast mij 

stonden twee echte fanatiekelingen uit Horst en Almelo !!! Ik heb wel ff reklame gemaakt voor de 

site.  

m@zzel Willem NR 32 

 

hallo Mede-Vissers, Zaterdagavond 17 maart 18:30 op weg naar de Boulevard in Vlissingen, weinig 

wind droog en niet al te koud. Parkeerplaatsje op werpafstand van de Boulevard,spullen uit de auto 

gehaald en vol bepakt de afdaling gemaakt, met een minuut of 2 aangekomen op het strand waar de 

volgende Heren: Dennis Kusters (wedstrijd-visser),Piet Schipper,Harald en Raffie Le Jeune,de spullen 

klaar maakte voor een gezellige avond vissen. En een gezellige leerzame avond werd het 

zeker,Dennis die ons natuurlijk veel kon leren en vertellen ,gaf nog les aan Piet, die net 2 nwe K2 

Titanium had gekregen, om zijn worpen met meer dan 50% te verbeteren,en na een aantal worpen 

had Piet de slag te pakken. Harald en ik wisten onze visjes te vangen met een verschillende 

montage,Harald met de afhouder en Raffie met de dwarrellijn. We hadden verschikkelijk veel aas,ten 

eerste omdat we zelf gekocht en besteld hadden en mede omdat Dennis met een kilo of 3 gekregen 

aas aan kwam, dus zuinig waren we niet. (ps het aas is hier nog te betalen +/- 2 euro p.ons--Pieren) 

Dan nu de vangsten........ Dennis +/- 45 Wijting 70% ondermaats Piet,Harald en Raffie +/- 25 Wijting 

70% ondermaats. Andere vis: een Dikke Meun,en Steenbolkjes. Eindconclusie een leuke,leerzame 

avond waar het gezellig was,en zeker de moeite waard is om dat snel te herhalen. Mannen.....het 

was Bere-Gezellig.......!!  

gr Raffie 

 

Vrijdag 15 maart gevist vanaf de Blokkendam van 12.00-17.00 uur, opkomend water (16.00) hoog, 

met een harde oostenwind op mijn pan. Vangsten: 6 gulletjes(2 groot genoeg om mee te nemen, rest 

levend en wel retour) , 3 zeebaarsjes van rond de 30 cm (allen teruggezet). Verder nog een mega-

krab, die is ook meegegaan voor comsumptie !  

gr Leon 

 

Nou het was weer eens zover, donderdag 14 maart, mijn vismaat en ik hadden besloten om te gaan 

vissen. We zouden in eerste instantie proberen wat platvis te gaan vangen op een van havenhoofden 

van de scheveningse haven. We waren omstreeks 20:45 daar aangekomen, toen eenmaal uit de auto 

stapte waaide we bijna van het duin af. Dus weer snel de auto in en opzoek naar een andere stek, 

zoals gebruikelijk bij ons komen we altijd uit op de maasvlakte maar ook daar waaide je uit je hemd. 

Er bleef nog maar eigenlijk een plek over en dat was achter de nerefco. Daar zaten we redelijk uit de 

wind maar het was ondertussen al bijna 22:00 voordat de eerste worp richting het water ging. Ik had 

natuurlijk pech met de plek waar ik zat ik raakte daar 3 onderlijnen kwijt, mijn maat daarin tegen die 

ving een leuk vissie al was het niet echt groot. Hij ving wat steenbolk waarvan een grote en een 

redelijke en nog een stuk of 5 kleintjes. Er zijn ook nog 2 gulletjes gevangen waarvan 1 rond de 40cm 



verder is er ook nog wat wijting gevangen en ook daar zat een mooie tussen, kortom hij heeft leuk 

staan vangen en ik had welgeteld een wijtinkje nadat ik aan de andere kant van hem ben gaan zitten. 

Al met al hadden we toch zo'n 15 vissen op het droge.  

GreetZ  

Eelco (lid 98) 

 

Vandaag donderdag 14 maart maar weer eens richting de maasvlakte gereden samen met mn broer, 

even aas ophalen bij kees daarna doorgereden naar de papagaaiebek (helemaal achteraan) er stond 

een stevig briesje maar omdat het water net begon op te komen konden voorlopig nog even onder 

op de keien zitten. We hebben van 10 uur tot 15.45 gevist en de buit was om te huilen ,broer had 2 

krabben en ik had een paar kl gulletjes, 2 bolkjes , en 3 botjes om 15.45 zijn we maar naar 

huisgegaan.  

groetjes Willem T 

 

Donderdag 14 Maart ff naar de Centrale op de Zeebaars er waren heel veel vissers maar het was niet 

best, weer die rot wind en niks gevangen na 3 uurtjes lekker naar huis koffie. Groetjes nr:45  

Ps: nog twee dagen 

 

Woensdag 13 Maart Geboekt om te gaan Wrakvissen ging door de harde NO niet door.Dus toch maar 

langs de kant genoeg Pieren en Zagers maar waar gaan we heen met deze wind mijn maat zegt 

Vlissingen wij komen er aan. Helaas laarzen vergeten mooie stranden , dus maar weer verder 

inmiddels was het al 10.00 uur nog geen vis gezien terug richting Neeltje Jans wind gunstig eerst 

erwtensoep eten hengels uit stallen tot 12.00 uur nadanoppes,doorgereden naar Burghsluis achter 

het oude Rijkswaterstaat 13.00 uur eindelijk weer achter mijn hengel water kwam op en dat merkte 

we al gauw mijn maat ving zijn eerste Wijting er volgde een bot en nog een dat ging lekker zo door 

tot 17.30 uur eindresultaat 12 mooie Botten , 7 Wijtingkes en 2 Scharren al met al een leuke maar 

vermoeide dag 400 km op de teller. 

Groetjes nr:45 

 

Dinsdag 12 maart zijn Arjen en ik gaan vissen op het strand van Monster. Ik had ook afgesproken met 

Theo, maar ik denk dat hij zich voor zijn kop kan slaan dat ie niet is gekomen. We zijn om ongeveer 

17:30 uur onze spullen gaan optuigen, en het water liep al aardig terug. Omdat ik met Theo had 

afgesproken liep ik naar een paar vissers die naast het strekdammetje stonden. Geen Eurovissers( 

amateurs dus), en ze hadden vanmiddag op hoog wat botjes gevangen. Maar nu loopt het aardig 

terug. Hahahaha ze moesten eens weten. Na de slechte vangsten in de waterweg bestel ik als zuinige 

hollander nog maar 50 pieren pp. Gelukkig hadden die amateurs nog zo'n 50 pieren over toen ze 

weggingen. Die hadden we dus echt wel nodig. Ik lag volgens mij in een mui, want ik was nog met 

mijn tweede hengel bezig, en ik ving mijn eerste gulletje(klein, dus terug). Daarna nog wat kleintjes 

en wat botjes. Toen de lampen aangingen ging het los. Met het zweet op mijn rug, beazen, werpen 

inhalen etc etc. Leuke bijkomstigheid, was dat er om 19:30 een viswedstrijd begon van Avicentra. 

Maar wij zaten er al, dus dan maar om ons heen. Heel gezellige gasten, maar geen Eurovissers. Ze 



gooiden allemaal hun longen eruit, maar ik gooi kut(nog steeds) dus lekker in mijn mui de gullen 

binnenhalen die steeds wat groter werden. Eindstand: heel veel aktie, veel misgeslagen(tips zijn 

welkom)veel terug gezet en zo'n 10 gulletjes meegenomen. Theo, je kon geen betere dag kiezen om 

mij te ontmoeten, maar je hebt verzaakt.Oh ja Arjen, die veel beter werpt dan ik gooide ook te ver, 

dus hij kwam op 6. Tot sinas 

Patron 

 

Gisteren maandag 11 maart werd het tijd om de hengels weer eens te pakken en om naar de 

landtong te gaan. Ik kwam om een uurtje of 12.00 uur aan en ben aan het einde van de landtong bij 

paal 0 gaan zitten. Het was op dat moment al vrij druk en ze hadden allemaal nog weinig gevangen ( 

enkele vissers hadden een aantal kleine gulletjes van zo rond de 20 a 30 cm.) Ik was snel klaar met 

optuigen en na beide hengels ingegooid te hebben en nadat het zonnetje begon te schijnen, ging ik 

er eens goed voor zitten. Nou ik had er nu nog wel kunnen zitten, het was weer knap waardeloos. Er 

zat veel krab, dus de haken waren binnen no-time helemaal kaal gevreten. Ik heb nog een paar van 

die eikels gevangen, maar behoudens 2 kleine gulletjes en nog een mooie aanbeet van waarschijnlijk 

een grotere vis, was het helemaal niets. Ik ben daarna, omdat het al zo'n 3 uur na hoog water was, 

m'n aas nog even op gaan vissen in het Calandkanaal, en daar kreeg ik verdomme met de wind volop 

in m'n snufferd een aantal mooie aanbeten en heb een mooie vis net voor de kant verspeeld (weet 

niet zeker of het om een gul of een grote wijting ging). Helaas had ik nog maar weinig aas over, 

anders had ik het wat langer kunnen proberen. Aankomend weekend ga ik het denk ik maar eens 

vanaf het strand proberen met een oostenwindje. 

Groeten van Peter (eurovisser nr 5 ). 

 

Beste Leon, door drukte had ik niet eerder tijd een stukje te schrijven en deze te voorzien van een 

paar foto's. 

 

Op zondag 10 maart stond Sjaak Nuyt, een van de kale mannen, te vissen bij de Berghaven in Hoek 

van Holland. Hij belde me op om te vragen of ik ook geen zin had te komen, omdat hij behoorlijk 

goed aan het vangen was. Hij was met het afgaande tij begonnen had toen hij belde om 13:00 uur 

had hij al 18 vissen gevangen. Ben gelijk naar hem toeggegaan en toen ik om 14:00 uur daar was, had 

hij er inmiddels 20 gevangen, mooie botten, paar maatse wijtingen en een gulletje van 3 1/2 pond 

(zie foto's)." 

 

We hebben samen gestaan tot ongeveer 16:00 uur en toen had hij in totaal 27 vissen gevangen. 

Twee hengels met jojo, pieren als aas. In elk geval een goede stek op het juiste tij. Stonden nog zo'n 4 

man te vissen, maar die vingen niet veel, gooiden een stel ondermaatse wijtingen dood terug toen ze 

weggingen. Als je vis niet meeneemt moet je ze netjes terugzetten, is namelijk vaak mogelijk, dus 

niet echt broeders in Petrus! Kunnen ze groter worden en de volgende keer wel pansize zijn! In elk 

geval een stek die zeker door de week de moeite waard is! 

Groetjes, Stipo 

  



 

Zaterdagmiddag 9 maart was het zover, om 17.00u verzamelen bij mij thuis. We waren met z'n 

zessen, twee anderen zouden later komen. Zes man had nog nooit eerder zeegevist. Nou zij kregen 

die avond de vuurdoop. Het KMNI voorspelde harde stormachtige wind uit ZW richting. Toch maar 

gegaan. Eerst in Oostvoorne de inwendige mens verzorgt. Toen vol goede moet richting Maasvlakte. 

Hoogspanningsmasten die gilde van de wind, er raasde zandstormen die de lucht wazig geel kleurde, 

heel bizar en dan in het donker je zou zowat verdwalen. Op slag maasmond, de deur van de auto 

kregen we aan 1 kant niet open zoveel wind. Hij stond dwars over het strandje. Dus gauw door 

gereden naar de papegaaibek. Daar kwam de wind in de rug. Windkracht 9 schat ik, later werd het 

minder. Ieder 1 hengel opgetuigd met een paternoster. Ver gooien had geen zin want dan raakte je 

vast dus iedereen vlak onder de kant vissen. De eerste aanbeet kwam snel. Ene P. V. schoot vol 

adrenaline en sloeg z'n lijn doormidden. Later hebben we de verloren lijn weer opgevist, slechts een 

minibotje zat eraan. Daarna kreeg iedereen beet. Van alles wat gevangen, bot en schar van postzegel 

tot circa 40 cm, kleine gulletjes (ca 25 cm), wijting, steenbolk, puitaal en een krabbetje. De hele 

avond met 6 hengels gevist, in totaal 14 mooie botten en scharren meegenomen. Later nog de 

barbecue aangestoken, al met al een gezellig avondje en een mooi avontuur. 

Groeten Marcel Kleijn 

 

Hoi Mede-Vissers, Gelukkig hebben we deze site nog voor onze vangstberichten,nu het forum 

"nogwagevangu" eruit ligt is het toch wel stil met de berichten. Dus hier een bericht uit Zeeland, 

Zaterdag 9 maart wezen vissen met onze belgen Bob en Floor,wezen vissen bij Kruiningen,waar 

tevens ook de wedstrijd van Waarde was,maar wij waren eerder..hihihi. We zijn gaan vissen van 

07:30 tot 14:00 daarna zijn we weggejaagd door de harde wind,die s'morgens niet blies en om 14:00 

een kracht 7 gaf. Een droge dag met een lekker zonnetje en een leuk visje,alles klein spul,Wijting en 

Botjes,maar toch nog 2 leuke plavijzen...ehhh platjes gevangen Bob ving een BOT van 35 cm en NL 

ofwel Raffie (ik) ving een BOT van 38cm een nieuw record voor de Eurovissers-site,de foto zal nog 

volgen..........alles gevangen op Pieren en een dwarrellijn. Tot de volgende sessie 

........ Gr Raffie 

 

Zaterdag 9 maart: Daar ik al 2 weken wordt "geil" gemaakt met verhalen over mooie bovenmaatse 

scholenbaars, die zeer goed te vangen zouden zijn bij de Blokkendam, ben ik vanmiddag weer even 

een uurtje geweest. Daar aangekomen rond 14.30 uur bleek geen van de vissers die er al stonden 

baars gezien te hebben. Gisteren kreeg ik van iemand te horen dat ze het best te vangen zijn met 

afgaand water, dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, waar 2 uur voor tm 1 uur na hoogwater 

"happy hour" was. Alle kunstaas soorten en kleuren geprobeerd, helaas helaas helaas, net als 

gisteren geen beet gezien. De aanhouder wint zal ik maar denken, 

gr Leon 

 

HOI, Eerst even voorstellen ik ben Ad uit Halsteren mijn vismaat voor deze dag was Peter uit Oud-

Gastel. Prima site vooral doorgaan hiermee, we hebben afgelopen vrijdag 08 -03 -2002 gevist op de 

ponton “Europoort” er liep niet zoveel stroom we waren met zijn tweeën ikzelf had 5 botten peter 



had er 1 we hebben gevist van een uurtje of acht tot net na de middag. Verder geen aanbeten gezien 

wel prachtig mooi weer. Groetjes,  

Ad en Peter 

 

Hoi Leon Ik las op de site dat je vrijdag ook op de papagaaienbek gezeten heb, nou ik heb er ook 

samen met mijn broer gezeten de vangst was erg slecht, bij het begin van het afgaande water was er 

nog even wat te vangen, daarna was er uren niets te beleven. later in de middag toen het tij begon te 

keren hebben we nog een 4 tal botten gevangen de kleinste was denk een centimeter of 5 maar de 

grootste was wel 43 cm (gemeten).Ook heb ik nog een ? gevangen van 43 cm . (een andere visser 

dacht dat het een zeeforelletje was) Ik had zelf zo iets nog nooit gevangen dus ik weet het niet. Je 

zou zeggen dat het een grote wijting was maar over de rug lag een blauwe gloed.Al met al hadden 

we voor een hele dag vissen met 2 man veel te weinig vis.  

groetjes Willem T 

 

Jawel het was weer vrijdagavond 8 maart, wij weer naar de landtong om het toch maar weer te 

proberen. Aan gekomen was het een lekkere rustige wind,dus gauw alles uitgepakt en jawel vissen 

maar. Duurde lang voor dat we iets zagen bewegen Wanda liep een beetje te klagen omdat er niets 

werd gevangen en ja hoor zij had als eerste een mooie bot van 31 cm. daarna had ze nog 3 gulletje 

onder de maat. Ik Peter nr 17 had ook 4 gullen waarvan 2 aquarium formaat en 2 van 35 cm .Miin 

vader Leen nr 29 ving ook nog een gulletje maar ook deze was onder de maat. Al met al was het toch 

wel weer gezellig peter nr 13 marcel nr 12 wanda nr 25 en mijn ome cor (mattijs) en mijn pa (leen nr 

29) en ik zei de gek waren er toch weer lekker tussen uit . Helaas marcel ,peter#13 en ome cor 

volgende keer jullie weer. 

gr peter #17 

 

Vrijdag 8 maart gevist samen met Sjaak aan een zeer drukke Waterweg, vanaf de Landtong NA de 

kering. Begonnen om 16.30 en gestopt om 22.00 uur. Alleen vollop kleine gul gevangen(20 cm) en af 

en toe een bot. Alle vis voorzichtig teruggezet, het stroomde vanavond matig tot niet op deze stek. 

gr Leon 

 

Vrijdag 8 maart om 08.00 begonnen bij de blokkendam, geen vis en veel apehaar. Daarna nieuwe 

stek geprobeerd aan de overkant van de Yangtzehaven vanaf het strandje. Ook daar 1.5 uur lang 

geen beet gezien. Als laatste stek de Papegaaiebek geprobeerd maar ook daar zat geen vis, 

tenminste , slechts 1 wijtingkje. Om 13.30 huiswaarts gekeerd, vanavond nieuwe poging. 

Leon 

 

dinsdag 5 maart zouden arjen en ik gaan vissen bij het vispaleis. Daar aangekomen kregen we een 

tegenvaller te verwerken. Vier a vijf man. Een bleek theo te zijn, stonden op het ponton, en ons 

mooie grasveldje was volledig omgespit. Weet iemand ook waarom???? Dus toen zij we maar 

doorgereden naar DSM. Lekker in het licht gestaan. Een hengel met de jojo de andere met twee 



lijnen. WE vingen pas bij hoog wat vis( alleen op de dubbele lijn)en hebben heerlijk gestaan. Zo'n 10 

gulletjes later zijn we gestopt. Niet veel, maar wel leuk. Zonde dat ik niet wist dat er een eurovisser 

stond op het ponton. Even wachten op de truien dus.  

Patron nr36 

 

Vandaag dinsdag 5 maart, toch nog maar even gaan vissen, en wel in de waterweg bij vispaleis in 

Hoek van Holland ( sorry Arjen en Patron, maar toen jullie kwamen stonden er al 4 man, maar als we 

een beetje hadden ingeschikt hadden jullie er wel bij gepast ).Ik zelf ben om 16.30 uur begonnen en 

toen stonden er een Italiaan met zijn vader en een Kroatische politieagent uit Rotterdam.Deze 

laatste was volgens mij een heel ervaren visser als ik zo naar zijn ingooien keek en wat hij allemaal 

wist te vertellen en had meegemaakt.Hij vist ook altijd wedstrijden en kent volgens mij iedereen.Zijn 

voornaam ben ik weer ff kwijt, maar zijn achternaam was Jovic. Maar goed terug naar het vissen, het 

was wederom goed weer.Er stond alleen een behoorlijke stroming, maar wat wil je met al dat water 

dat uit het buitenland via ons landje naar de zee wil ! Het zou om 19.30 uur hoog water zijn en 

daarom was de stroming er om 7.00 uur er heel even uit. Hij kwam er helaas daarna dubbel zo hard 

in. Daarom had ik het om 19.45 uur wel gezien.Visresultaat : ikzelf 2 botten (37 en 32 cm, zie foto) 

 

en verder zijn er 3 gulletjes gevangen waarvan er nog een is teruggegooid.De Sjandarmerie(lees 

politie)heeft nog foto's gemaakt, maar die komen later. Alles bij elkaar ben ik er weer ff lekker 

uitgeweest. 

Visgroeten Theo #48 

 

Op maandag 4 maart ben ik mer Rob#50 nog even wat aas gaan opmaken aan het strand op ter 

Heide. toen ik daar om 11.30 uur aankwam was Rob al bezig, en had al 2 botten van formaat 

gevangen. Dus ben ik hem snel gaan helpen met nog meer visjes op het droge te brengen. Het was 

heerlijk weer want er stond bijna geen wind (op die paar na die ik zelf liet) en er was zon. We hebben 

met laag water gevist en stonden dus op een strekdam (dat is toch wel heel leuk vissen, want je zit 

bijna nooit vast, en dat is aan de waterweg vaak anders).Alles bij elkaar tot 16.00 uur gevist en het 

resultaat is: Rob 7 botten en 5 gulletjes en ik 4 botten en 1 gulletje (een echte botte dag )  

Theo#48 

 

zondag 3 maart wezen vissen met me,vader in de nieuwe waterweg tegen over de stenalyn! 

smorgens 5.00 een half uurtje voor hoogwater ongeveer, voor het eerst ingegooit! De eerst 2.5 uur 

helemaal niks toen lagen we ongeveer 80-100meter uit de kant en toen zijn we 20 tot 30 meter uit 

de kant gaan liggen vissen en ja hoor de ene gul na de ander tot aan 11 uur! Toen hadden we 21 

gulletjes en 1 bot!(18 maatse gulletjes tussen de 20 en 40cm en een bot van een cm of 30!)De rest 

van de dag niks meer gevangen ja nog 1 gulletje met het opruimen! toen reden we naar huis en toen 

heb ik jullie dacht ik nog zien staan voor de kering met jullie rode pakken aan?! 

Groeten marco (lidnr.26) 

 



We zijn zondag 3 maart gaan vissen op de zuidpier van IJmuiden, dwz. ikzelf, Rob Mulder#50,Henk de 

vismaat en zijn schoonvader en mijn collega Frans. Wat ik begrepen heb is dat het voor een aantal 

mensen een groot bezwaar is om helemaal naar IJmuiden te rijden. Achteraf blijkt dat het vanuit 

Delft net zover rijden is als naar de PPbek. Als je ook nog eens naar de visresultaten kijkt is het 

helemaal een goeie dag geweest. Ik kwam samen met Rob op de zuidpier aan om 9.30 uur, de andere 

3 waren al aan het vissen, helemaal aan het begin. Na het kennismaken hadden Rob en ik uitgepakt 

en zijn we gaan vissen. De andere maten hadden nog niet veel gevangen. Het bleek daar behoorlijk 

ondiep water, mede doordat het ook afgaand water was. Rob was de eerste die ging verkassen naar 

het kleine piertje iets verderop, en de rest deed dat een kwartier later. Vanaf dat moment ging het 

goed. We hadden gelijk goed beet en er werd ook lekker gevangen. Verder was het goed weer, we 

stonden niet echt op de wind en er was ook nog lekker in het zonnetje. De resultaten :Henk 1 grote 

bot en 20 gulletjes, de schoonvader 8 gulletjes en een koolvisje, Rob#50 15 gulletjes, Frans 17 

gulletjes en ikzelf 1 bot en 14 gulletjes. Niet alle gulletjes waren groot genoeg, maar helaas zaten de 

haken vaak erg diep, maar toch waren ze groot genoeg om er lekkerbekjes van te maken(zie recept 

bij de Swedish Chef).Een hele leuke dag dus, en zeker voor herhaling vatbaar. 

Theo#48 

 

Zondag 3 maart gevist met Simone, Marcel, Peter en Wanda voor de kering op de landtong met 

opkomend water. Totaal gevangen 0% vis, zelfs geen beet, alleen Wanda had een krab. De wind was 

goed, het zonnetje scheen, maar het water was zo dik en vergeven van de graspollen, dat het 

eigenlijk onbevisbaar was. 

gr Leon 

 

Hallo Vissers,  

Een bericht van Raffie uit Zeeland,we zijn met z'n 3en zondag 3 maart, wezen vissen Chris,Frank en ik 

(Raffie). We zijn om 9:30 begonnen Chris (uit Gouda) en ik voor de lol en Frank was een beetje aan 

het trainen voor Montenegro, daar gaat hij in April naar toe voor de WK Jeugd vissen. ( 

www.hengelsport.ontspant.nl ) We stonden op het mooie strand van Westkapelle,daar vingen we de 

man +/- 20 stuks. we hadden wel veel klein spul,waaronder Schar,Zeebaars,Gul en Wijting. Maar het 

weer en het gezelschap was zeker meer dan de moeite waard. Ook kwam Corne Marijnissen ons nog 

een bezoek brengen,en gaf me nog wat leuke tips.Al met al een leuke dag met mooi weer en een 

redelijke vangst,we zijn om 14:30 gestopt Chris moest toen nog 2 uur ryden,op de parkeerplaats 

kwam Leo nog even langs uit Numansdorp, toch altyd weer leuk effe bijkleppe. We hopen op goed 

weer voor een nwe sessie.!!  

Groetjes Raffie 

 

Hoi Leon, effe een kort berichtje hoe het afliep nadat ik je bij de Heul gesproken heb: ik ben zaterdag 

2 maart naar de Papegaaienbek gegaan en daar eerst bij de tweede boei gevist , want het was 

retedruk op die andere stek. Ving daar een torretje die ik de vrijheid gegeven heb.Later verkast in de 

bocht en daar nog even geprobeerd toen er weer wat plek vrij kwam.Ving daar nog een gulletje van 

ong. 30 cm die de haak ergens achter in zijn strotje had hangen. Anderen hebben die dag goed 



gevangen, het was een prachtige dag. En nog bedankt voor de tips. Ik stuur je nog een link van een 

andere getijden -site zie: http://www.waterland.net/cgi-bin/getij/gety_desc.pl?  

groetjes, Rens. 

 

zaterdag 2-3-2002 zijn ik peter nr 17 leen nr 29 en een broer van mijn vader Cor Mattijs (mijn oom 

dus) er op uit getrokken naar de dsm. Daar aan gekomen alles uitgepakt en zo daar wij stonden te 

vissen . Heel lang was het niets en jawel leen had een mooie bot en al snel had hij nog een bot en 

daarna voor ons een raadselachtige vis volgens de kenners is het toch waarschijnlijk een bot van 

35cm. Wij dachten dat het om een schol ging , maar je kan hem zien op de record pagina als het goed 

is . 

 

Ik had nog een gulletje van 38cm en een te klein botje.Mijn oom had heleaas niets maar heeft de 

smaak wel te pakken hij vroeg gelijk waneer we weer gingen . Al met al een lekkere dag met veel zon 

een totale vangst van 3 mooi botten 3 gulletjes waarvan 1 maatse.  

gr peter nr 17 

 

Zaterdag 02 03 gevist van 1730 tot 2100 afgaand tij op de stenen glooiing, als aas zagers.Een hengel 

twee lange zijlijnen. tot 1830 5 botten en 2 bolkjes .Daarna 14 gulletjes grootste 42 cm. Eigenlijk 

doodzonde van die gulletjes de meeste overleven het niet. Mischien zijn wide cap haken de oplossing 

maar dan wel met lange steel proberen maar 

Boes. Groetjes tot de volgende keer, Chris 

 

Vrijdag 1 maart, 's ochtend net na elven begonnen op de Papegaaiebek met een nogal vervelende 

wind schuin van de zijkant. Daar ratelde het steenbolk en ff later stonden inneens Sjaak's zwager 

Johan en zijn zoontje Kevin achter me, en die begonnen ook gelijk te vissen. Toen Peet nr 13 

arriveerde en ik hem vanaf het strandje doorseinde dat hij beter door kon rijden naar de kop, zijn wij 

daar ook maar gelijk heengegaan , de wind was echt geen pretje. Op de kop stonden Arjan en Pierre, 

de wijtingterriers. Zo kwamen ook Peter de Bakker en Sjaak nog en was er geen plekje meer 

onbevist. De vangsten ja, uh....., daar valt weinig meer spektakel te melden dan veel kleine wijting , af 

een maatste , kleine gul , aan de linkerkant in het vanDrunen-hoekje werd beter gevangen, grotere 

wijting aan bv stukjes zalm als aas. Die schooiers hadden af en toe er ook nog een mooie bot tussen. 

De enige die heel blij met zijn vangst was , was Kevin( zie foto) 

 

We zijn later in de middag nog naar de landtong gegaan, waar we in de Caland nog wat kleine wijting 

hadden. Het was wel weer hartstikke gezellig in ieder geval( 19.30 gestaakt), volgende week beter. 

gr Leon 

 

he Leon balen dat je weg ging want tot twee keer toe had ik een record een volle bak ...... krab. 

Verder heb ik nog wat maatse gulletjes gevangen de grootste was maar 38 cm dus niet echt groot 



maar dat wist je al. Ik had er bij elkaar negen en Pierre vier, toch een leuke dag gehad en het was 

gezellig en prachtig weer. Toen wij weggingen werden we aangehouden door de mensen die stonden 

te vissen op de ppbek met de vraag wat we gevangen hadden en nadat we ze verteld hadden hoe het 

gegaan was wilden ze naar onze plek dus daar was het ook niet veel soeps. We zijn om acht uur naar 

huis gegaan. 

gr Arjan 

 

Ben in week 9 (vr 22-02-2002 tot en met 01-03-2002) in zeeland geweest. Daar het erg hard waaide 

ben ik pas zondag de eerste keer wezen vissen. Aan het begin van de neeltje jans en dan niet aan de 

kant van burghaamstede maar naar de oosterschelde gooiend richting zierikzee. gelukkig stond de 

wind recht tegen de neeltje jans aan te blazen zodat wij (ik en mijn zoontje mitch 12jaar) uit de wind 

stonden. bij mij n eerste worp gelijk beet de hengel begon zenuwachtig te klapperen en ik ook. maar 

bij het binnen draaien voelde ik het al. Ik moest over iets heen trekken en dat ging deze keer niet 

goed. alles eraf want ik zat zo vast als een huis. Verder die dag niets meer gezien maar het begon we 

erg te stomen. veel verspeeld, denk een lijntje of 6. Over dag twee wil ik het niet hebben want toen 

we aan kwamen op dezelfde plek. was er geen wind , maar toen we zaten draaide de wind iets 

waardoor de wind vol ik ze zij stond. geen doen. En op dag 3 hing het ertussen in , een beetje wind 

en af en toe vast. en 1 vissie zie foto ( coleman koelbox is 25 cm breed) 

 

al met al was er teveel wind waardoor je niet lekker heb kunnen vissen. in de herfstvakantie ga ik 

weer naar zeeland dan misschien beter. maar de digitale camera ga mee!  

groeten r van der toorn nr 84 

 

Woensdag 27 februari besloten de neven Robbemond om toch maar te gaan vissen. Ondanks een 

sombere Ed Aldus, die maar bleef orakelen over een Zuidwester storm, de spullen gepakt, aas 

onderweg opgepikt en rond een uur of vier zaten we in de verassende luwte van de Waterweg, 

tegenover de terminal van Hoek van Holland. Er stond een man te vissen, dus even kijken wat hij had 

gevangen en gelijk effe vragen of het ook een Euro-visser is. Het was een Hagenees en lid van Ter 

Heide. Drie maatse gullen had hij reeds in zijn emmertje. Hij viste met twee hengels, waarvan een 

bijleggertje vlak onder de kant. Het water was zo'n twee uur aan het zakken en wij gingen twee 

honderd meter bij hem vandaan zitten. Een lange zeehengel en een kort boothengeltje opgetuigd. 

Neef Ger begon met pieren en ik met zagers, Het was al snel bingo. De korte hengel begon te 

klapperen en de eerste maatse schar voor het pannetje kwam boven water. De meeste maatse schar 

werd trouwens aan de korte hengel gevangen, totdat het water te laag werd en er met de lange 

hengel werd verder gevist. Voor de donker inviel hadden we 10 maatse scharren en 7 maatse gullen 

in de emmer. Dat beloofde wat voor de avond. Helaas werd dat niet bewaarheid. Van 20.00 uur tot 's 

nachts 02.30 uur vingen we nog 3 scharren en 2 gullen. Al met al toch een leuk zootje vis en je mag 

het geloven of niet, we zijn niet een keer een onderlijn of een stuk lood verspeelt.  

Kees Robbemond 

 

Zondag 24 .2.02 wezen vissen aan de Papagaaiebek van 10 uur tot 2 uur. Ik kom daar aan en jawel 

hoor een dikke vette vis wedstrijd. Een man of honderd denk ik ,dus daar hoef je ook niet tussen te 



staan .Dan maar een stuk verder rijden. En ja hoor een mooi plekkie om te vissen . Snel 2 hengels op 

getuigt en in gegooid. De ene hengel is een k2 extreme van titanium , 5 meter lang.Nieuw gekocht bij 

de Heul in schiedam op advies van Marcel en Leon, voor verre worpen. Maar wat gooit dat ding ver 

weg zeg. Er zat zo wat geen lijn meer op mijn molen. Het duurde niet lang of ik had al beet, een mooi 

klein gulletje van 40 cm . Maar wat kan je daar je zooitje lekker kwijt raken zeg. Ben door al mijn 8 

dwarrellijnen heen ,en een puist lood ben ik kwijt. Maar goed bij mekaar 6 gulletjes gevangen. En een 

hoop verspeeld .Was een lekkere vis dag wind in me rug en af en toe nog een zonnetje. 

Groeten Peet nr 13 

 

Zondag 24 februari gevist van 10.30 - 13.00 uur in de Waterweg nabij het Vispaleis in Hoek van 

Holland. Er stond een zeer harde westenwind en het zou 12.30 hoogwater zijn. Totaal gevangen 4 

wijtingen, 1 steenbolk, 1 torretje, 1 zeebaarsje van 30 cm en een bot van 37 cm. Het gebruikte aas 

bestond uit pieren, zagers en wijting. Geen grote vis gezien, waarschijnlijk wel 1 verspeeld. Jammer 

dat ik geen camera bij me had anders had de bot alvast eventjes in de nieuwe recordlijst kunnen 

staan. 

gr Leon 

 

Vrijdag 22 februari 2002, 

Ondanks de slechte weersvoorspellingen wilde wij het er toch maar op wagen. We hadden een 

gezellig ploegje Leon nr1, Sjaak nr 2, Peet nr 13, Peter nr 17, Wanda nr 25, Leen nr 29 en ik Marcel nr 

12. Er stond een stevig briesje maar het was droog. We begonnen om 19.30 uur en er werd al snel 

wat gevangen, Ik was weer de eerste met een gul en later volgde al snel Leen met een bot, Wanda 

ving haar eerste Gul en ze had al een lekkerbekkie. Tegen 11.00 uur begon er een wester storm op te 

steken en was er haast niet meer te vissen dus zijn we vertrokken richting huis. Totale vangsten: 

Wanda 1 gul, Leen 2 gullen maar 1 onder de maat en een bot, Peter nr 13 1 gul, en ik 2 gullen, Leon 

,Sjaak en Peter nr17 moesten helaas met lege handen naar huis.  

gr Marcel lid 12 

 

Vandaag, vrijdag 22 februari, zijn Sjaak en ik (Arthur ) wezen vissen op de landtong Rozenburg achter 

de grote bult in de Waterweg ter hoogte van de Stena Line. Dit vanwege eerdere berichten over 

aardige aantallen kleien gulletjes. Om 7.30 waren we er en het viel op dat het water al vrij hoog 

stond, we kozen een plek bij de laatse duiker vanaf zee gezien net achter het oostelijke deel van de 

Bult. Sjaak had direct bij zijn eerste worp al een gulletje van zo om en nabij de 30 cm. Dit bleef zo 

door gaan en toen we om ongeveer 14.00 er mee nokten hadden we zo,n 14 gulletjes 

 

een paar steenbolken en wat mini wijtingen gevangen. Er stond veel wind maar gelukkig in de rug. 

Het beste tij is zo ongeveer 3 uur voor hoog water en na ongeveer 1 1/2 uur na hoog water wanneer 

de ebstroom begint te lopen is ernog een vangst golfje en is het afgelopen. Reken er op dat de 

avonduren meer vis opleveren en wellicht grotere gulletjes. Je raakt hier wel wat materiaal kwijt dus 

vis als het even kan ongeankert en als de stroom er goed inkomt wegklapbare ankers. Als 

haakgrootte namen we Nordic bends no 2 van Mustad en als aas pieren en wat zagers, beste 



vangsten op de pieren. De vis hebben we allemaal teruggezet en op een paar na die helaas de strijd 

niet overleefden. Ik raad iedereen aan om de gulletjes terug te zetten zodat we net als een paar jaar 

geleden weer plezier van deze gulletjes hebben volgend jaar wanneer ze een pondje of 5/ 6 zijn.  

 

Goed teken is dat de bot ook al aardig loskomt! 

Groetjes, 

Arthur # 77 en Sjaak # 78 

 

Vrijdag 22 feb keek ik om 06.30 eens naar buiten en dacht "bekijk het maar", wat een kolereweer!!! 

Om half 2 toch richting maasvlakte gegaan om eens te checken of die westerstorm nog wat vis in de 

binnenzee van de Blokkendam gedreven had. Niets wat daar op leek, bleek later(de wind duwde al 

het water de kant op) en zodoende nog maar even de beschutting van de Papegaaiebek opgezocht. 

Ik was trouwens alleen gewapend met de zeebaarsstok en de spinhengel, licht materiaal met 

kweekzagers. Daar was elke inworp meteen raak en elke keer zaten beide haken 1/0 gamakatsu van 

de lange dubbele dwarrelijn gevuld met torren, wijtingen en steenbolk. Alles keurig teruggezet het 

werd allemaal niet groter dan een centimeter of 30. Gevist met laag water en rond 16.30 huiswaarts 

gekeerd. 

Leon # 1 

 

Goede morgen, Zondagavond 17 feb, zijn we met de mannen (3stuks) weer eens wezen vissen in de 

waterweg, en dat is ons goed bevallen. Het was hoog om even 6 uur, en we waren er om kwart over 

3 toen stond er al een visser die al 3 mooie gullen had liggen. Deze waren tussen de 50 55 cm. Zelf 

hebben we deze avond 4 mooie gullen gevangen (grootste was 61 cm ) en zeker nog 2 verspeeldt en 

een beetje klein grut. Gestopt om 9 uur. Al met al lekker staan zwiepen en vangen. gegroet, 

3 members of the 4b's 

 

zondag 17 02 begonnen tussen de houten schotten afslag maasmond ik was er om 0900 met afgaand 

tij om 1100 had ik twaalf visjes grootste 40cm toen tegen beter weten in 1km verkast op de stenen 

glooing daar kreeg ik geen stootje.Maar dit is een echte avondplek vorige week met slecht weer 

,twee avondjes gevist ,een hengel twee haken lange zij lijnen met zagers .en elke keer twee vissen de 

ondeste haak meestal een bot bovenste haak een gulletje , de gulletjes waren met een enkele 

uitzondering allemaal aan de maat 

Leo van Velde 

 

Op zaterdag 16 feb, toch nog effe er uit gegaan om een vissie te vangen, nog nasnotterend van een 

hoofdverkoudheid, komt door die kale kop. Gevist aan de Yangtzehaven vanuit de kofferbak, wat een 

luxe. Dit keer gevist met zagers, pieren en makreel met een tweehaaks patonoster ongeveer 3 uur 

voor hoog tot een uur na hoog. Bijna elke haal leverde vis op, maar over het algemeen klein spul en 

het handjevol maatse wijting ving ik aan makreel. Al met al heb ik me prima vermaakt, alleen met het 

naar huis rijden zag ik wat voor een troep mijn mede liefhebberijgenoten hadden achtergelaten. 



Geen wonder dat de natuuractivisten en de groene maffia ons de liefhebberij willen ontnemen. 

Mensen ruim a.u.b. je troep op, een kleine moeite. 

Groeten Wil 

 

Zaterdag 16 februari, van 14 45 tot 19 00 geprobeerd om pieren zwemles te geven. Resultaat 20 

wijtingen, een van 40 cm de rest is na mond op mond beademing, hartmassage en een vermanend 

woord van mij om voortaan niet alleen bij hun moeder weg te gaan weer terug gezet. Ik zat met mijn 

kop in de zon(nee, niet na zessen!) en was te lui om naar de Waterweg te verhuizen zoals eigenlijk 

mijn plan was. Lekker genoten van het weer en een zwerm vogels die mooie capriolen uithaalden 

met honderden te gelijk. Locatie: net voorbij de kering in het Calandkanaal. Tot ziens, aan het water! 

Leo Molendijk. 

 

Hallo medevissers, Wij, Wanda, Peter, Leen en ik (Marcel), zijn er zaterdagavond 16 februari weer op 

uit getrokken ondanks het slechte tij. De keuze viel op de stek bij de DSM omdat we daar met 

afgaand tij onze kansen het hoogst inschatten. We begonnen om 19.30 uur.Ik was degene die de 

eerste vis (een klein gulletje) binnen haalde, echt waar?, ja echt waar. Was natuurlijk ook meteen de 

laatste, (je hebt een reputatie hoog te houden), geen stootje meer gehad tot 01.00 uur. Peter wist 

nog 3 gulletjes aan de kant te krijgen maar ook die zwemmen weer vrolijk rond. Het enige positieve 

was dat het schitterend weer was en ik dit keer, ondanks de sterke stroming niet 1 loodje of onderlijn 

heb verspeeld en ook geen schade had aan het de visuitrusting, dus het gaat de goede kant op. We 

gaan natuurlijk gewoon door want eens komt die dag.  

Tot de volgende keer.  

Marcel Lid 12 

 

Vrijdag 15 februari naar het Beerkanaal geweest (Zie stekkenbeschrijving). Gevist van 16.00 tot 00.00 

uur, lekker met het windje in de rug en later zelfs helemaal geen wind meer. Al vanaf het begin ging 

het flink te keer met steenbolkjes en gulletjes. Ouderwets met 2 hengels en een 

driehaakspaternoster met zowel zager als pier. Vanaf de schermering werd het aanmerkelijk minder. 

Of het nu aan het afgaand tij lag, ik weet het niet. De vis werd gelukkig wel wat groter en de hele 

avond door kon ik ze wel vangen, maar die ene grote zat er niet bij. Dat was in december op deze 

stek wel anders. Uiteindelijk 40 visjes gevangen, waarvan 20 gulletjes, 3 wijtingen en een meuntje. 

De rest was steenbolk. 

Gilles 

 

Op vrijdagmiddag 15 februari rond de klok van 12 uur op de papegaaienbek gearriveerd. Arjan was 

ook al aanwezig, ook stond Chris met zijn camper er.Na uitgepakt te hebben kwam ik tot de 

ontdekking dat de helft van mijn aas nog thuis in de koelkast stond. Gelukkig konden we dit ter 

plaatse oplossen door wat pieren van Chris over te nemen, en dat waren wel pieren die vis op 

leverde. Ik denk dat goed aas ook ontzettend belangrijk is ( vraag maar eens aan Arjan) Van Chris nog 

diverse tips gekregen hoe je wel of niet moet vissen, nou daar kan je best het een en ander van leren. 



Ook nog een snel cursus fileren gekregen van hem maar om dat thuis zelf te doen viel toch best wel 

tegen . De vangst was best leuk veel steenbolken, af en toe wat wijting, en 8 gulletjes.  

Groetjes Willem T 

 

Vrijdag 15 februari. Ik had met Leon afgesproken dat ik ook zou komen vissen op Vlugtenburg, want 

hij ging daar heen met Sjaak en Peet voor een avondje vissen aan het strand. Daar aangekomen om 

16.45 kon ik gelijk het lied gaan zingen " Aan het strand stil en verlaten", want er was niemand. Geeft 

niks, want ik dacht, ze komen nog. Ik denk dat het een mis-communicatie is geweest, want de enige 

die er nog bij kwamen waren 2 dames die de zons-ondergang gingen fotograferen omdat dat een 

opdracht was van de foto cursus (ik sta denk ik 42 keer op de foto ) O, ja ik was aan het vissen, en ik 

heb dus in 2 uur tijd 3 gulletjes en een kleine wijting gevangen. Op het laatst kreeg ik nog een paar 

goeie klappen op de top, en ben gaan halen, dit was een flinke jongen, maar hij wilde niet mee naar 

huis (jammer genoeg verspeeld ). Kortom, leuke plek en jammer genoeg werd het bij het donker 

worden te koud. Dus gauw naar huis. 

Theo#48 

 

Vrijdag middag 15 februari, naar het strand gegaan op Vlugtenburg. Leon en zijn kornuiten zouden 

ook komen, ik was er al om 13.00 uur. Ik dacht dat word lekker vissen hier op het strand, maar ja, de 

wind was gedraaid en stond zo als gewoonlijk weer in me smoel te blazen. Dus na een dik uur ging ik 

er maar weer van door, op de terugweg kwam ik Leon tegen en ik zei "op dat strand word het het 

niet". Dus dan maar naar de Waterweg. We zijn beland op de gele drijf-steiger, bij het visrestaurant. 

Na een half uur kwam Peet nummer 5 aan zetten, en niet lang daarna ook Sjaak nummer 2. Het was 

een mooi ploegje bij elkaar. En toen mocht ik als eerste een wijting naar boven halen, veel te klein 

natuurlijk. Op een geven moment haalt Leon een dikke vette gul(55 cm) na boven, met een wijting in 

zijn bek. 

 

Maar wat bleek nou, dat die wijting aan de haak zat en die werd weer gegrepen door die gul. Zo ving 

Sjaak ook nog een aantal leuke gullen, 

 

en Peet nr 5 ving ook nog wat vis. Maar die 2 BEROEPS vissers Leon en Sjaak vingen de meeste gullen. 

Ik zelf, Peet nr 13, ving nog een grote steenbolk (34 cm), volgens Leon misschien wel een record, 

 

en nog een grote bot (38 cm). Al met al was het heerlijk zonnig weer en de wind lekker in je rug. We 

hebben ook lekker met zijn allen staan ouwehoeren. Het was een prachtige vis dag en we hebben tot 

8 uur staan vissen. Alleen Peet nr 5 bleef nog door vissen om toch nog een kabeljauw naar boven te 

halen. Onze excuses aan Theo voor het mislopen van de afspraak, volgende keer incl 

telefoonnummers 

gr PEET.nr13 

 



Vanmiddag donderdag 14 februari, ben ik naar de papagaaienbek geweest van 13.30 tot 17.30 en 

heb leuk gevangen, tien wijtingen waarvan er negen terug moesten om te groeien,tien steenbolken 

vijf met het zelfde resultaat, en zeven torretjes tussen de dertig en de veertig.Willem was er ook en 

hij is nog blijven staan Ik ben benieuwd. 

Arjan 

 

Op Donderdagmiddag de veertiende toch nog gaan vissen , eerst even bij Wil Put langsgegaan die zat 

in de je weet wel haven, daarna doorgereden naar papegaaienbek op de kop van de 

petroleumhaven/beerkanaal daar zat Arjan te vissen volgens Wil. Nou die zat er dat heb ik geweten, 

die zat me daar te vangen en ik zat grotendeels te blenken. maar ik heb eens zitten kijken wattie 

allemaal uitspookte, met het aas voor zijn ene hengel gebruikte hij doping( volgen mij epo) en voor 

zijn andere hengel zat hij volgens mij de pieren of zagers in te stralen. Al met al Arjan zat goed te 

vangen en met elkaar was het erg gezellig.  

Groetjes Willem T 

 

Ik ben op donderdagmiddag 14 feb.gaan vissen op het graskantje bij DSM, aan de noordzijde van de 

Waterweg. Toen ik daar om 16.15 uur aankwam en een praatje maakte met de eerste visser die ik 

tegenkwam, wist die te vertellen dat er best wel leuk gevangen werd, maar dat er ook een hoop 

lijnen en vis verspeeld was. Een stuk verderop stond 2 man met 15 gulletjes waarvan een paar leuke 

maatse. GOED!!!, na mij te hebben geinstalleerd begon gelijk de ellende. De hengels onder grote 

spanning en helemaal krom staan, kortom DIK water, veel vuil dus. Na een paar keer vast zitten was 

ik het gauw zat. Ik besloot voor de laatste keer op te halen, en toen gebeurde het " de lijn weer vast " 

ik ben alle kanten opgelopen (met stroom mee en stroom tegen )maar niet los te krijgen. Aangezien 

mijn molen uit het jaar priktol komt was het dus onvoormijdelijk. hij spatte zowat uit elkaar.Inpakken 

en naar huis dus. FF Marcel bellen wat mij een nieuwe molen gaat kosten want hij werkt tenslotte bij 

de Heul Hengelsport in Schiedam Een K-vissessie met een GROTE K. Zo heb ik dus niks aan mijn eigen 

visrecepten.  

Theo #48 

 

Donderdag, 14 februari 2002, met Sander en mijn vader gevist in de Yangtzehaven van 10.30 tot 

14.30 uur, jammer dat we niet over hoogtij heen konden vissen, want Sander moest naar de 

tandarts. Maar toch leuk gevangen, in het begin niet, maar toen de vloed er lekker in kwam ging het 

beter. Gevist met pieren en zagers en met paternoster en dwarrellijn, het maakte niet uit , maar 

verderop zat een man met enkel makreel en die had door elkaar genomen toch meer maatse wijting 

dan klein spul. Toch nog met 7 maatse wijtingen naar huis gegaan. Morgen gaan we weer vanaf 

17.00 uur op dezelfde stek en nu wel met makreel. 

Groetjes Wil 

 

Vandaag woensdag de dertiende nog effe naar de waterweg geweest achter de stormvloedkering 

gezeten. De vangst was best wel aardig ? . Het waren 4 gulletjes waarvan er een 45 cm was de 

andere 3 zaten tussen de 30 en 35 cm.  



Groetjes Willem T 

 

Op dinsdag 12 februari tegen de middag richting papagaaiebek gereden, in het begin was het niet 

veel, omstreeks 14.30 begon er een beetje leven in te komen, bij elkaar toch een leuk zooitje vis 

gevangen. waaronder 6 gulletjes, wat wijting en wat steenbolken en een bot.  

Groetjes, Willem T 

 

Zondag 10 feb. ben ik met collega Ronald gaan vissen op de landtong voor de kering, waar wij om 

11.30 uur arriveerde. Met die westenwind was het toch wel een beetje aan de gure kant, maar ja, 

Hollandse jongens als we zijn pakten we toch maar uit. Met dit soort harde wind is het wel lastig om 

te zien of je beet hebt. Rond een uur of 12.00 arriveerde Leon die het ondanks de harde wind ook 

maar even een poging ging wagen. Dit alles heeft geduurd tot +/- 15.00 uur, toen Leon zei er mee op 

te houden, en gelijk had hij want er was niet veel aan. Resultaat van deze korte vissessie: Leon geloof 

ik 3 kleine gulletjes en een steenbolk, Ronald een klein botje en 2 steenbolken, en ikzelf 2 

steenbolkjes .Ook de rest van de vissers ving niks. Kortom uiterst teleurstellend 

Groeten theo nr 48 

 

Zaterdag 9 feb, naar de papagaaiebek geweest , vooraan op het strandje gezeten, het begon goed bij 

de eerste 2 worpen 3 mooie bolken, daarna 2 uur geen fluit, rond een uur of een met hoog water af 

een toe een visje. lekker uitgewaaid en gezandstraald en ook af en toe platgeregend was het toch 

beter dan thuis bij de kachel want daar vang je helemaal niets.  

Groetjes Willem T 

 

Zaterdag 9 februari zijn Arjen Marcel N. en ik gaan vissen voor de tweede keer dit jaar. Na het 

plaatsen van onze vissessie in de agenda van de Eurovissers kreeg deze dag iets extra offiecieels, en 

konden we er ondanks het slechte weer echt niet onderuit. Marcel bevestigde dit nog eens door de 

bestelde 250 pieren de vrijdag ervoor al op te halen.Na een nachtje windkracht 8 om onze oren werd 

ik wakker met de hoop dat ze nu wel uitgeblazen waren, maar niets was minder waar en ik had voor 

de zoveelste keer spijt dat ik bij mijn hobbykeuze geen rekening heb gehouden met het Nederlandse 

klimaat. Om negen uur was ik in Loosduinen en het we waren toch nog zeer entousiast, omdat het 

gelukkig droog was.We stapten in de bus van Arjen en reden richting de Europoort, met als doel de 

veelbesproken Amazonehaven. Voor ons toch wel een expeditie, rekening houdend met die plas van 

een kilometer breed die ons scheidt van de Europoort. Wij het pontje over bij Maassluis en al snel 

waren we in een mooie nieuwe haven. De kade lag alleen jammergenoeg midden in die straffe 

zuidwester.(dat die bouwers daar geen rekening mee houden he. Misschien kunnen wij als 

Eurovissers daar eens over gaan klagen) Toch stonden er twee oude rotten tegen de wind in te 

werpen. Marcel vroeg ze of dit de Amazonehaven was, wat ontkennend werd beantwoord, met gelijk 

daarachteraan; Dit is de achtste petroleumhaven. OK wij zoeken wel verder. Na anderhalf uur zoeken 

en enkele telefoontjes met Arjen's schoonvader genaamd: Moniques Vader, stonden wij eindelijk 

naast een mooi met hekken afgesloten Amazonehaven. Even wilden we door het hek rijden, maar 

het bord bij de ingang bracht ons op andere gedachten. Wij wisten alledrie niet wat het betekende 

dat: Bij het verlaten van het terrein kunt u gevisiteerd worden. Arjen en ik dachten gelijk aan een 



anaal onderzoek, maar wie stopt daar nu een maatse gul in. Marcel wist ons te vetellen dat het een 

ander woord voor fouilleren was. Maar niet helemaal zeker van zijn zaak zag ook hij niets in een 

visitatie uit ons woordenboek. Dan toch maar naar die achtste petroleumhaven, want het water 

haalde ons in, en aan de andere kant stonden we heel leuk op een soort strandje onder een duin, in 

een mooie nieuwe haven, wat later de Europahaven bleek te zijn. Wij dolentousiast dat we eindelijk 

mochten gaan vissen raakten als altijd verstrengeld in een wedstrijd wie het eerst zijn hengel 

ingooid.( wat door onverklaarbare reden altijd gewonnen wordt door Marcel. Ergens slaat hij wat 

over) Nog voordat de tweede hengel inlag vingen Arjen en Marcel gelijk twee wijtingen van een 

formaat die we alledrie wel langs die visitatie hadden kunnen smokkelen. Ik verpil daar in een uur 

vier onderlijnen en we vangen in totaal een vis of 9 a 10, waarvan twee maatse wijtingen en een 

klein gulletje. Toch besluiten we te vluchten voor de regen en op aanwijzing van Moniques Vader te 

verkassen naar de landtong nog voorbij de stormvloedkering. Daar weten we in anderhalf uur niet 

meer aan de haak te slaan als een gul.(weer Arjen). Niet veel gevangen, wel veel gezien, lekker 

uitgewaaid en weer wat geleerd.Tot de volgende keer, 

Barry a.k.a Patron 

 

Het was vrijdag 8 feb. 20 uur 15 wij zijn wezen vissen op de landtong op de stek waar leon s'morgens 

had gezeten daar aan gekomen waren wij aan het uit pakken en de hengels aan het op tuigen en wie 

kwam daar aan Jan de Gids en Wil . Die kenden we van de chat even staan babbelen en zo waar ik 

ving 1 gul(letje) hij was binnen de maat heb marcel nog opgebelt voor de minimaale maat maar hij 

was groot genoeg . Even daarna kwamen ook Arjan, Ronald en Adrie. Even kennis gemaakt met hun 

en ze gingen de hengels optuigen . Maar daarna heeft alleen wil nog 2 gulletjes gevangen en voor de 

rest niets maar het was weer gezellig en het weer werkte aardig mee wel veel wind maar geen regen 

. we proberen het de volgende keer gewoon weer op nieuw maar dan hoop ik toch wel op een 

betere vangst 

gr Peter, Wanda en Leen 

 

hoi ik ben vandaag vrijdag 8 feb,naar de papagaaienbek geweest en wat ben ik jaloers als ik jouw 

bericht lees.Van elf tot half drie had ik twaalf mini visjes twee torretjes een scholletje en de rest 

wijtingtjes en steenbolkjes.Vanavond gaan we het met vier man proberen om ook een gulletje te 

vangen op de landtong.tot horens  

Arjan. 

 

Vrijdag 8 feb richting maasvlakte vertrokken rond 09.30 uur, onderweg besloten eerst het hoge 

water(13.00 hoog) op de landtong te gaan afvissen, evt daarna het afgaande water somewhere op de 

Maasvlakte te gaan pakken. Om 09.50 aangekomen zag ik dat het water opmerkelijk hoog stond , de 

kribben waren al verdwenen. Ook de stroming was niet zo achterlijk hard, heeft misschien toch iets 

te maken met het feit dat het achterland zwanger is van het regenwater. In ieder geval begonnen te 

midden van nog een aantal vissers, het was best druk met dit heerlijke weer, tenminste overdag dan. 

Door de harde wind en mijn nieuwe Daiwa emblem X 5000A(zie ook in rubriek "Marcels Corner") 

vloog het lood verschrikkelijk ver weg. Meteen begon ik lekker te vangen, eerst een gulletje van 45 

cm , even later 1 van 46 . Ook kwam er nog een tor van 30, helaas alles ingeslikt. Sjaak belde dat hij 

onderweg was. Om mij heen heb ik niemand wat zien vangen , de hele dag niet, behalve een man 



met een tor van 30 cm later in de middag. Plots weer een flauwe beet, dat was ook iets wat opviel 

vandaag . Dit keer een mooie van 54 cm. Sjaak kwam erbij en ivm de drukte zijn we allebei maar met 

1 hengel gaan zitten. Sjaak ving net als ik nog 2 gulletjes van rond de 30 plus 1 wijtingkje. Rond 15.00 

uur zijn we gekapt voor het er heel erg hard uit zou gaan stromen wat veel lijnen en lood kost. In zijn 

geheel niets verspeeld vandaag. Als het allemaal wil lukken met Sjaak zijn nieuwe digitale camera, 

komen de foto's van vandaag zsm in de rubriek GUL in "zoutwaterfoto's" ! Succes van het weekend 

mannen, ik was vandaag met 6 gulletjes heel tevreden. 

Leon 

 

Zondag 3 feb pieren op gevist van afgelopen vrijdag, van 16.00 tot 19.00 uur in de Waterweg bij de 

kering vanaf de Landtong. Resultaat 4 gulletjes. Nav de verjaardagsopbrengsten van hedenochtend 

denk ik dat Leon vanaf volgende week vist met de nieuwe K2-Titanium Beachcaster en wel in de 

scud-raket versie, de 5 meter dus. Laten we hopen dat de extra afstand die daarmee gehaald kan 

worden resulteert in grotere vis. 

gr Leon 

 

Afgelopen zaterdag 2 febr. samen met Rob ook de oranje gekte ontvlucht en lekker wezen vissen in 

de waterweg. Omdat stevige wind voorspeld was wilden we het proberen op de stenen glooiing op 

de maasvlakte. Hier stond het windje in de rug en met dat zonnetje was het best aangenaam. Na 

eerst een bezoekje te hebben gebracht aan Avicentra in Oostvoorne gevist van 10.30 tot 14.30. 

Allebei zo'n 20 visjes gevangen, maar klein aan de maat. De vangst bestond uit 2 botten, 1 steenbolk, 

3 wijtingen en de rest kleine gul.  

Gr Richard en Rob  

The 4 B's 

 

Zaterdagmiddag 2 feb, lekker nog even gaan vissen, ik heb mijn broer ook zo gek gekregen dattie 

mee ging. We zijn richting papagaaiebek gegaan, het was best druk daar dus zoeken naar een plekje 

maar gelukkig gingen er 2 man weg, even gevraagd wat de vangst was nou dat was 3x niks.Alles 

uitgepakt en intussen begon de vloed er een beetje in te komen. al met al was de vangst niet super, 

bijelkaar 15 vissen van verschillende lengtes en soorten. 2 zeebaarsjes,2 mooie botten,wijtinkjes en 

wat kl gulletjes.  

Groetjes Willem T 

 

Zaterdag, 02 februari 2002 met Piet, Leo, Raffie en zijn 2 buurluitjes wezen vissen aan de Banjaard. 

Na een stevig robbertje klunen met vollebepakking, de spullen uitgepakt en de hengels opgetuigd. 

Even bijpraten en daarna hoopvol naar de toppen kijken of die geen aanbeet van iemand uit de 

onderwaterwereld wilde verraden. Dit hield niet over, om 13.00 uur hadden we met z'n alle acht 

wijtingen van Madurodam formaat en een hele grote inwoner uit Bergen op Zoom. Dat was te gek 

voor woorden en na kort beraad zijn we naar de Waterweg gereden waar we nog wat gulletjes en 

een bot vingen. Al met al een hele mooie zonnige visdag met weinig vis en veel plezier en zeker voor 



herhaling vatbaar en de nieuwe plannen liggen al klaar, dus lees regelmatig de kalender zodat je niets 

gaat missen. 

Broetjes Wil. 

 

Vrijdagavond 1 feb,zijn mijn vismaat en ik op het strandje tussen de hoge duin en de papagaaienbek 

geweest. Het waaide hard maar er zatten ongeveer 10 man te vissen. We hebben gevist van 22:00-

2:30hr en om 1:00 was het laag water. We hebben eigenlijk de gehele tijd wel vis gevangen maar het 

waren vooral kleine wijtingen en bolken. we hadden samen z'on 40 visjes. de grootste was rond de 

30 cm 

Gr Dave 

 

Vanmiddag 1 feb, zijn de Eurovissers Marcel, Arjan en ik, gedesillusioneerd thuisgekomen zonder ook 

maar een enkele beet. Omdat Arjan en Theo gisteren nog samen 9 gulletjes wisten te haken, hadden 

we wederom gekozen voor de landtong voor de kering. We begonnen rond 13.30 uur en zijn rond 

16.30 gekapt, omdat het water gewoonweg te dik was. Hele bossen zeewier, gras en apehaar trokken 

telkens in een no-time de lijnen vast. Jammer maar helaas dus, volgende week beter. 

gr Leon 

 

De laatste dag van de maand om 1500 in de papagaaibek langs het strand een aantal vissers door 

gereden naar het einde met de wind schuin in de rug goed te vissen vanaf de eerste in worp goed 

beet . Na ongeveer 15 minuten al een kleine zeebaars de haak zat voor in de bek dus weer laten 

zwemmen.na nog wat kleine gulletjes ongeveer 10 en wat leuke wijting en steenbolk kwam er ook 

nog een zeebaars van 40 cm uit om ongeveer 19:30 gestopt. 

groetjes Chris (73) 

 

Het is nu 19.10 uur op de laatste dag van januari en ik ben net terug van alweer dezelfde visstek 

namelijk vlak voor de kering op de landtong. Toen ik daar vanmiddag om 14.00 uur aankwam haalde 

Arjan van Drunen#8 er net een gulletje uit. Ik heb dus gauw mijn spullen gepakt en ben naast hem 

gaan staan. In het begin leek het of het die dag niks zou gaan worden, maar later kreeg toch wat 

meer aanbeten en af en toe een gulletje op de kant. Ik moet zeggen dat het afspreken via internet 

goed werkt want Arjan had op de kalender gelezen dat ik vanmiddag ging vissen en had op de 

kalender al gemeld dat hij ook zou komen. Om 18.00 uur zijn we gestopt want het werd donker en 

het ging wel heel erg hard stromen, Arjan had 5 gulletjes en een bot en ik had 4 gulletjes, een uur 

later lagen ze als filet in de vriezer 

Theo 

 

Ik ben vanmiddag dinsdag 29 jan nog even naar de plek op de landtong geweest waar we zondag ook 

zijn gaan vissen. Ik heb gevist van 14.45 tot 17.00 uur. Na 10 minuten dat ik de eerste hengel had 

ingegooid en dus nog druk bezig was met de tweede hengel te prepareren kreeg ik al een paar leuke 

tikken op de top,en ja hoor het leek wel weer of ik er een zak huisvuil aan had hangen ( maar ja dat 



krijg je als die gullen hun grote bek open doen, het lijken af en toe wel collega's van mij ). Dat was 

dus een lekker begin. Nou het viel daarna wel stil, ik heb nog een hoop aanbeten gehad, maar 

uiteindelijk nog een gulletje gevangen, beide waren ze 35 cm. Toch een leuke vis-sessie. 

Theo 

 

vrijdag 25jan van 15uur tot 19.30 gevist aan de stenenglooing tot 5uur 4 botten en een grote schar 

daarna op eens veel kleine wijting toen opeens een slappe lijn en een zwemmende vis ik viste met 

licht mateiaal karperst 90 gr en 22 nylon en lande een zeeforel van 55cm ving er vlak daarna nog een 

van 44cm de eerste kon ik gelijk terug zetten de tweede had geen zin te diep geslikt om 19.30 had ik 

7 behoorlijke wijtingen de rest klein spul en die 2 zeeforellen 

groetjes boes 

 

Vrijdag 25 januari gevist samen met Sjaak aan de Papegaaiebek van een uur of 14.00 tot een uur of 

17.30. Alleen klein spul gezien, en dus een slechte generale voor as zondag. Op een gegeven moment 

was het gewoon niet leuk vissen meer in de regen. Wel nog even bezoek gehad van de Eurovissers 

Theo en Arjan. Tot zondag 

Leon en Sjaak 

 

Zondag 20 januari, effe uitwaaien op de Rozenburg Landtong, met mijn collega Arjan. Gevist in de 

Waterweg ter hoogte van de drijvende ponton van Rijkswaterstaat. Gevist van 06.00 uur tot 09.30 

uur. Slechts 2 botten waarvan 1 postzegel formaat en 1 gulletje van hooguit 15 cm. Om een uur of 

07.30 kwam een man of 25 uit hellevoetsluis voor een viswedstrijd. Op ons vertrek om 09.30 uur 

waren naar mijn weten alleen 2 postzegel botten gevangen. Ook waren twee vissers aan het vissen 

op het Calandkanaal, vanaf het ponton. Ook voor hun was de vangst een teleurstelling, helemaal 

toen Rijkswaterstaat zonder pardon aan ging meren. Met alle gevolgen van dien, alles kwijt. Ze 

kregen niet de kans om alles behoorlijk in te halen. Het is eigenlijk te asociaal om waar te zijn. 

Groeten en voor iedereen een goede vangst, André 

 

Zondag 20 Januari, na ongeveer een half jaar niet meer aktief aan de waterkant te zijn geweest ging 

ik (Frans) met m'n collega Jan weer eens proberen een lekkere maaltijd vis te vangen... Vrijdag 

middag 200 pieren gehaald,die hadden we nodig,dachten we...Door de stevige ZW'er zijn we naar de 

waterweg uitgeweken...van af 13:00 tot 18:30 flink uitgewaaid,tegen de avond ving Jan nog 2 

gulletjes...mijn vangst,1 bot....toch maar even langs de chinees..... 

groetjes Frans... 

 

Hoi Leon, vrijdag 18 Jan. gevist in het callandkanaal van 19.30-0.30. Veel wind en erg koud. We 

kregen goed beet alleen veel klein spul. Alle drie 1 mooie wijting. Volgende keer beter. Groetjes van 

André 

 



Vrijdag 18 jan, eerst naar de waterweg op het ponton bij paal 10. Hier de laatste 3 uren van 

opkomend gevist, slechts 5 kleine wijtingkjes . Daarna naar het Callandkanaal en op 4 uren tijd 15 

mini wijtingkjes en 15 wijtingen tussen 30-40 cm .De grootste kwamen allemaal van ver . Ik heb ook 

nog een vraagje aan Arjan : Is het verse makreel die je gebruikt ? 

Groetjes,Paul. 

 

Vrijdag 18 januari lekker een vrijemiddag genomen,op naar de maasvlakte even aas halen in 

oostvoorne bij aviacenter. Daar aangekomen omstreeks 2 uur op naar de Yangtzehaven, nu hoor ik 

jullie al zeggen waar is dat nu weer maar dat is de naam van de haven die de meesten van ons 

europa haven of nieuwe haven noemen. nou wat mij betreft kunnen ze die ook dempen want het 

was allleen maar klein spul wat er gevangen werd. Ook kwam Wil Put nog even langs om bij te praten 

, Wil had ik een jaar of 6 niet meer gesproken dus dat was erg leuk om even bij te praten.Ik zag op de 

site dat Leon aan de andere kant gezeten heeft.(papagaaiebek) jammer dat we van elkaar niet weten 

dat we zo dicht bijelkaar zitten. 

groetjes Willem T 

 

Vrijdag 18 jan lekkere vrije dag in gedachten en 's ochtend rond 10.00 uur naar de Maasvlakte 

gereden. Na eerst wat stekken geinspecteerd te hebben, vond ik de Europahaven al te druk. 

Zodoende kwam ik op een lege Papegaaiebek aan waar de wind lekker in de rug stond, zonnetje 

erbij, perfect allemaal. Alleen het getij niet, het was om 11.00 laag en ik begon rond een uur of 12.00 

. De hele middag geen enkele tik, niks, niente ! Rond 16.00 uur kwam de eerste miniwijtng binnen. 

Plots hoor ik achter me iemand vragen of het goed is dat ie naast me komt zitten, en hij gaat een 

meter of 30 links van me zitten. Ik haalde op dat moment een mooie bot binnen, hoor ik die kerel 

naast me roepen (aardige vent trouwens), heeeee , een hele mooie gul. Ik er naartoe en ja hoor, een 

lekkere van een halve meter schat ik, en dat alles binnen 5 minuten nadat ie inlag. Nouja dat geeft de 

burger moed dacht ik, fijn om in ieder geval weer is gul van formaat te zien wellicht komen er nog 

meer. Nou het tegendeel bleek, alleen een heleboel torretjes van zo'n 20 cm, die ik overgens met 

zorg weer levend heb teruggezet, ik heb over 5 jaar weer een afspraak met ze. Zo werd het 

uiteindelijk een teleurstellende dag met alleen kleine vis, en veel lood verspelen. 

gr Leon 

 

Jhaaa de mannen zijn weer wezen vissen hoor!!!! en het was weer erg gezelig... Donderdag middag 

17 jan, zijn we om half 5 gestart op ons oude vertrouwde stekkie aan de waterweg. Toen we 

aankwamen waaide er een stevig briesje recht in onze giegel +/- ZW 5 maar toch ff 2 hengeltjes 

opgetuigd . De stroom zat er toen al lekker in (getij verschil van 124 cm) dus zware looden uit de kist 

en goed tegen strooms inwerpen. Later nog een 3e hengel opgetuigd omdat ik vorige week nog 5 

scharren pakte onder het kantje, dit keer niet helaas wel de grootste wijting op nog geen 30 meter 

uit de kant gepakt. Omdat we geen klein spul wilde vangen gekozen voor grote haken aan lange 

wapper. Dit had als resultaat dat we de man een tiental wijtingen hebben gevangen, waar van 1 hele 

mooie van 39 cm. Totaal stonden er +/- 8 man te vissen, 1 daarvan wist nog een mooie gul van 58 cm 

te pakken. 

Groeten, Rob&Richard 



 

Goedenavond, het is nu woensdag 16 jan, tien over tien en ik ben net thuis van weer een middagje 

maasvlakte in de haven om precies te zijn.Ik was er om vier uur en het eerste uur had ik drie te kleine 

wijtingen, om vijf uur met opkomend water begon het feest en om kwart voor zeven lagen er twintig 

mooie maatse wijtingen in de emmer, kleinste vijfentwintig cm en de grootste dik in veertig.Als je er 

zo'n grote aanhebt denk je iedere keer: gul, en dan valt het weer tegen al heb je een prachtige 

wijting.Naast mij werd nog wel een torretje gevangen.En toch blijft het vreemd dat ik met makreel 

elke keer weer grotere vangt dan met pieren.Ik vind het pracht aas. 

groeten Arjan. 

 

Maandagochtend 14 januari 01.00 uur begonnen in de Waterweg nabij de kering vanaf de landtong. 

Geen enkele beet gezien aldaar. Verkast naar het Calandkanaal waar het niet spannender werd dan 

vollop kleine wijting. Om 04.30 uur sessie gestaakt. 

Leon 

 

Ik ben vandaag zondag 13-01 weer drie uurtjes in de europahaven of missisipihaven of hoe heet dat 

ding nou eigenlijk? wezen vissen van een tot half vier, de mannen uit Heerjansdam zaten er ook en 

daar ben ik naast gaan staan [ het zijn je visvrienden tenslotte] maar als je sdie mannen alleen maar 

klein spul ziet vangen en zelf vang je vijftien mooie wijtingen voel je je toch niet echt happy.De reden 

wat verder werpen of het aas ? De jongens visten met pieren en Hans had ook makreel bij zich.Zelf 

had ik alleen maar makreel bij me en het ging weer als vanouds, echt leuk. Om half vier ben ik 

gestopt en zijn de mannen door gegaan tot donker en het laatste uur net over hoog water en tegen 

de schemering hebben zij ook hele mooie gevangen, dan komen ze toch dichter onder de kant, en al 

met al waren ze toch tevreden. 

Arjan 

 

Aloha,zaterdagavond 12 januari met 4 man ff op de slufter geweest,trap 6. We konden er net zoveel 

vangen als dat we wilde ik snap alleen niet hoe zulke kleine wijting van die grote haken naar binnen 

kan werken. Even een mededeling er liggen voor trap 6 (op dit moment) een stuk of vier mooie 

muien waar volgens mij toch van die grootmuilen moeten zwemmen, vanaf trap 3 t/m 5 is op dit 

moment veel verzanding, dus een vlakke bodem wat waarschijnlijk niet veel vis opleverd. Willem V. 

 

Hallo hier Braboland lid nr 9 .Ad van der Kolk Heden middag zaterdag 12 januari, gevist aan Het 

Kanaal nabij de kering en eigenlijk veel klein spul wat de moeite van het aankijken niet waard 

was.Resultaat aan het einde van de dag waren dan ook maar twee bruikbare wijtingen.Maar goed 

wie het kleine niet eert ............ Door veel water van boven waren volgens de insiders de vangten op 

de waterweg ook niet je van het. Ik zou graag wat meer info willen over de wedstrijd/bijeenkomst 

van volgende week aangaande route tijd en plaats. Of komt die nog? Ik hoor er wel van ik ga denk ik 

maar eens met mijn rozige kop op de bank ga liggen en een studie van mijn oogleden ga maken aan 

de binnenzijde. Iedereen de groeten en misschien tot volgende week ,maar dan live. 

Ad van der Kolk 



 

Hallo beste vis vrienden,vandaag zaterdag 12 januari, wezen vissen op de landtong. Eerst maar 

geprobeerd in de waterweg bij de kering. Om 11 uur gooide ik 2 hengels in ,allebij met een dwarrel 

lijn. En toen maar wachten op de eerste aan beet, nou ik bleef wachten. Geen stootje niks ,naast me 

werd er ook niks gevangen. Na 2 uur maar naar het Callendkanaal gegaan.Een partij wind in me 

smoel , dat was niet mooi meer,daar het zelfde liedje wachten tot je een ons weegt. Staat er verder 

een man met zijn zoon ,ik denk dat die een jaar of 10 was . Staat die jongen toch leuk wijting te 

vangen joh,niet mooi meer. Maar krijg zelf in eens een klapper op mijn hengel,ik dacht dat die in een 

keer het Callendkanaal in getrokken werd.Ik nam een duik richting mijn hengel. Met een hartslag van 

800 keer per minuut,en maar binnen draaien .Me arm viel er zo wat van af. Nee zeg heb ik er een zee 

baars er aan hangen van 60 cm,nog nooit gevangen. Ik heb hem maar aan een andere visser gegeven 

,want ik ving verder toch niets meer. Ben om 5 uur naar huis gegaan.,maar ik verheug me op 

volgende week om met zijn allen te gaan vissen. 

GR PEET nummer 13 leuk nummer trouwens haha 

 

Vrijdag 11 januari, We zijn weer eens gaan vissen.( je mot wat).Dit keer met Leon, Sjaak en mijzelf. 

Dit keer hadden we het plan om het beerkanaal eens leeg te trekken. Daar aangekomen stond de 

wind recht in onze giegel, dus het hele zooitje weer ingeladen en naar de Europa haven, daar 

hetzelfde euvel, uiteindelijk zijn we beland op de papagaaiebek, en ja hoor daar stonden we geheel 

uit de wind en ons favourite plekje was nog vrij. We waren hier om 19.00 uur. Na het optuigen en 

ingooien kregen we vrijwel meteen aanbeten, en na enige tijd kwamen de eerste vissen de kant op, 

wat een trieste aanblik. De hele avond alleen maar formaat postzegel. En ik had nogwel die middag 

speciale kibbelingkruiden te pakken weten te krijgen. Het zat er weer niet in. Volgende week de 

meeting op het strand van vlugtenburg. Misschien dat we daar meer geluk hebben. 

Marcel 

 

Hoi hier even een berichtje over de vangst van gisteren Donderdag 10 januari, eerst 2 uurtjes gevist 

aan de maasmond (papegaaienbek) van 10 tot 12 uur, alleen kl wijting. Daarna naar het 

Callandkanaal gegaan daar waren ze iets groter. Al met al was het zwaar kl , je weet wel. 

groetjes Willem T 

PS. zijn er nog digi leden die zaterdag gaan vissen. geef het even door waar je zit misschien kom ik 

even langs voor een praatje. 

 

Zondagavond 6 jan gevist samen met Wil Put in het Calandkanaal. We hadden beide een zwaar 

ontevreden gevoel over onze eigen vangsten van afgelopen weekend, en besloten ons nog ff te gaan 

wreken en ons aas op te maken. Op de stek was elke inworp gelijk beet en we hebben wat te kleine 

wijting staan binnendraaien. Slechts 1 mooie kwam op de kant en zodoende zijn we net ff voor 

negenen gekapt. We begonnen om een uur of zeven en hebben die paar uurtjes windkracht 0 en een 

aangename temperatuur gehad. Volgende week nieuwe kansen. 

Gr Leon 

 



5-1 naar de europahaven (helamaal achteraan) geweest met 4 man. Het was niet wild, soms veel 

aanbeten dan weer een poosje niets. Wat er aan wijting naar boven kwam was meestal formaat 

tandenstoker. Ik denk dat we er een stuk of 20 hadden om mee te nemen waarvan er 1 bij zat van 40 

cm en een paar grote bolken. Naast mij ving iemand nog een zeebaars (30 cm) maar die werd netjes 

terug gezet voor later. 

groeten Willem V 

 

Zaterdag, 5 januari '02, van 13.00-18.00 uur gevist aan de glooiing samen met Sander. De eerste 2 

uur geen stootje gezien, maar naarmate de vloed er in kwam kregen we meer aanbeet. Sander was 

de gelukkige, hij ving 2 gulletjes en een baars, ikzelf had een botje en een mini mini wijting. Alles 

onder de maat of net maat, dus weer laten zwemmen. Wij viste met pieren en gaan morgen weer 

even proberen maar dan in de avond, misschien is het dan beter. 

Groetjes Sander en Wil Put. 

 

Zaterdag 5 jan had ik beter in mijn nest kunnen blijven. Om 04.00 uur opgestaan om het tij van 06.30 

hoog te hebben. Om 05.45 lag in, geposteerd op mijn vertrouwde stek in de waterweg vanaf de 

landtong. Ik heb geen enkele beet gezien en het aas kwam ongeschonden weer boven water. Ik had 

al zo'n vermoeden na alle berichten van gisteren, en ben tot 08.30 uur gebleven. Helaas geen tijd 

meer om het hele spulletje voor het Caland neer te zetten en toch nog ff een vissie te pakken. 

gr Leon 

 

Vrijdag 04-01-01, 

Dit jaar voor het eerst weer de stokken uit de kast gehaald. Perfect visweer dus het beloofde heel 

wat te worden. Ben met Peter en Leen Mattijs ,Jan de boer en ik naar de waterweg vertrokken om 

16.00 uur. Om 16.30 lagen we in. Er stond een behoorlijke stroming. We begonnen pas om 19.00 een 

beetje aan beten te zien en er kwam hier en daar een enkel wijtinkje naar boven, totdat Peter een 

enorme zaaier op zijn hengel kreeg en deze begon binnen te draaien, we zagen aan het bonken op de 

hengel dat dit een flinke jongen moest zijn, maar helaas vlak voor de kant sneed zijn lijn kapot op de 

stenen (18kg lijn).Jammer, daar doe je weinig aan. Om 9 uur hebben we de handdoek gegooid. 

Gelukkig stond er een Vis restaurant in het zicht dus even wat kibbeling gehaald,(Je moet toch wat). 

Totale vangst 8 wijtingen waarvan 2 maatse. Tot de volgende keer. 

Marcel Bouwman 

 

Vandaag vrijdag 4 jan, is Pierre naar HvH gegaan om daar even wat schar te vangen, na drie uur bot 

gevangen.Na wat heen en weer gebel, naar het calandkanaal gegaan, Pierre was daar om twee uur ik 

half drie.In dat half uur had hij twee mini wijtinkjes dus toen ik er was hebben we besloten om weer 

te verkassen en naar de Europahaven te gaan.Daar aangekomen was het er erg druk, net genoeg 

plaats voor twee man. Daar ik onverwacht ben gaan vissen had ik geen aas besteld, daarom heb ik 

maar wat mesheften en makreelfilet uit de vriezer gepakt en gewoon proberen. Voordat ik begon 

even een praatje met de buurman gemaakt en gevraagd hoe het ging,slecht zei hij, hij had er nog 

maar zes van de hele dag.Dus ik ingooien met makreelstukjes en voordat de lijn strak stond voelde ik 



beet [kon ik zelf niet geloven] en begon met de tweede hengel maar het was echt beet en twee 

mooie wijtingen kwamen naar boven. Had ik in een minuut meer vis dan Pierre in vijf uur.Al met al 

tussen half vier en zes uur zes en twintig wijtingen waarvan ik er drie heb terug gegooid en de 

grootste was ruim veertig cm[ ik dacht even aan een gul] ik heb vier keer opgehaald zonder vis. Dus is 

die makreel wonderaas of is het gewoon geluk. 

Groeten Arjan 

 

Hallo hier een bericht uit Braboland. Gevist op 03-01-02 bij de waterkering aan het Calandkanaal 

voor de eerste keer in mijn leven. 25 stuks wijtingen en voor het eerst in mijn leven een gulletje van 

40 cm die lekker smaakte.Wat mij duidelijk opviel is dat verre worpen altijd meer en grotere vissen 

opleveren. Het lid zijn van de eurovissrs bied mij veel voordelen omdat het van mijn huis altijd een 

uur rijden is naar het zout en goede info is dan altijd welkom. Ik wens iedereen een heel gezond 2002 

want zonder goede gezondheid is vissen aan het zout niet echt mogelijk .Ik kan het weten want ik 

spreek uit ervaring. Mochten er lieden zijn die met mij een keer willen gaan vissen of mij wegwijs 

willen maken in het Europoort gebied dan houd ik mij van harte aan bevolen. 

De groeten van Ad van der kolk.lidnr 9 

 

Donderdag 3-1-02 het nieuwe visjaar ingewijd door middel van een paar uurtjes vissen in het 

Calandkanaal. Mijn maten konden natuurlijk weer niet, die cissie´s, dus moest ik maar alleen gaan. 

Piertjes waren niet te koop dus twee porties zagers, niet echt mijn favoriet maar het moest er maar 

mee... Bij aankomst begon het weer lekker, de eerste worp meteen alles eraf door een kapotte 

voorslag. Met mijn kouwe klauwen weer optuigen en opnieuw proberen. Ik hoefde niet lang te 

wachten op een aanbeet, na een paar minuten kreeg ik een paar goeie "snokken op de top". Een 

maatse wijting en vette steenbolk was het resultaat. Daarna volgden er regelmatig dubbele wijtingen 

maar de de meesten waren ondermaats. Op het moment van opkomend water werden de aanbeten 

echter feller en kwamen er ook grotere wijtingen binnen. Van 13.00 tot 16.00 gevist en toch met 10 

goeie wijtingen en 1 bolk naar huis gegaan. Verder wil ik Kiekerjan (als zijn hengels maar niet breken) 

en Fransie een heel vruchtbaar seizoen wensen en dat ze maar veel mogen vissen en vangen. 

Groetjes, Martijn 

 

Ha Leon, Gister donderdag 3 januari, eindelijk weer eens wezen vissen met me vismaat Richard. Incl: 

looprekjes krukken en rolstoelen, togen wij naar de waterweg, we waren van plan om maar weer 

eens naar ons oude stekkie bij de DSM te gaan. Na ff wat te hebben rond gereden, bleek dat we niet 

de enige waren, veel mede visser trotseerde de kou om een vissie te vangen, Dat vissie vangen is ons 

ook gelukt, 1 wijting was het restultaat van 2 1/2 uur gooien. Dus maar besloten om de kou de kou te 

laten en lekker tegen de kachel aan te gaan zitten. Van deze kant wensen wij ook een ieder een 

goede vangst en een gelukkig nieuw jaar toe. 

The 4'Bs 

 

Vandaag donderdag 3 januari gevist van 11.30u tot 17.30u in de Nieuwe Waterweg in de buurt van 

paal 10. De wind kwam schuin vanaf het water en met een temperatuur iets onder nul hebben we 



een aardige frisse neus gehaald. Broertje die ook een keer mee wilde was de gelukkige vanger van 2 

botten. Een visser naast ons ving ook een bot. Vlak voor hoog water werd het donker en hebben we 

de warme kachel opgezocht. 

Groeten Marcel Kleijn 

 

Vandaag donderdag 3 jan op de papegaaiebek wezen vissen om 1200uur begonnen en om 1500 uur 

gestopt.In deze drie zeer koude uren wel een keer beet gehad welke nog werd gemist ook. Door alle 

andere vissers die in mijn buurt stonden werd ook geen schub boven water gehaald dus het lijkt er 

op dat de vis hier overdag verdwenen is.Zaterdag gaan we het in het calland kanaal proberen wellicht 

is de vangst hier beter. Ik wens iedereen veel visplezier in 2002 en wellicht tot horens met betere 

vangstberichten 

groeten mark. 

 

Hoi eerst de beste vangstwensen en een gezond 2002. Wij zijn gisteren woensdag 2 jan, naar de 

Europahaven geweest met z'n vijven, we waren er om half elf en het weer was prachtig de vangsten 

niet. Onze hengels hebben de hele dag niet stil gestaan het was ingooien en beet, maar alles war we 

vingen kon direct weer terug zo klein waren de wijtingtjes.Om vier uur toch de eerste mooie van 38 

cm dat was met opkomend water en toen begon het toch nog leuk te worden.Vooral tegen schemer 

was het ingooien en beet en allemaal mooie. Om half zes gestopt en toch nog tien mooie wijtingen in 

de emmer en dat hadden we allemaal. Dus volgende keer gaan we tegen hoog en in het donker want 

dan is het toch beter volgens ons. 

Groeten Arjan. 

 

Op woensdag 2 januari heb ik lekker in het zonnetje aan het Calandkanaal gestaan net na de kering. 

Met laag water was het knap waardeloos, en kwam er alleen maar klein spul naar boven. Met 

opkomend water en vooral bij hoog kwamen er ineens mooie smakelijke wijtingen de kant op (1 van 

39 cm. en 1 van 40, en verder een aantal van rond de 35). Ik ben in het donker nog even blijven staan 

en ineens ging het erg snel met hele mooie aanbeten, en een groot voordeel is dat ze dan veel 

dichter bij de kant ook te pakken zijn. Het was trouwens wel heel vreemd dat ik ineens hele mooie 

aanbeten kreeg, maar binnen een uur niet één visje naar boven haalde, het zou kunnen dat het 

kleine wijtingen waren en ik ze niet kon pakken aan haak 2/0. Ik vond dit vrij frustrerend en heb toen 

nadat ik het ijs van m'n auto heb gekrabt m'n biezen maar gepakt. 

Gr. Peter de B 

 

Hoi ik ben chris uit alphen a/d rijn, 2 jan naar de papagaaiebek geweest, veel aanbeet 2 kleine 

zeebaarsjes en ook kleine gulletjes en wat bot geen vis om me naar huis te nemen. 

groetjes tot de volgendekeer. 

 

Hallo allemaal!!! vandaag 2-1-2002 wezen vissen samen met me vader in het kalendkanaal voorbij de 

sleepboothaven! me vader en ik begonnen om 3.45 uur smorgens! (een beetje vroeg maar wel het 



goede tij! 4.30 was het hoog!) Totdat het licht werd vingen we leuk en regelmatig beet, totaal 44 

vissen!!! 4 kleine gulletjes,4 steenbolken en 36 wijtingen 10a15 mooie wijtingen 5 tegen de 30cm 

aan!!! we zijn om 11.30 weer gestopt!!! Vrijdag weer waarschijnlijk weer in het kalendkanaal!!! 

Groeten marco!!! 


