
Vangstberichten 2003 

 

Maandag 29e wezen vissen aan de Pap-bek leek wel Scheveningen in de zomer veel Belgen en 

Oosterburen. Over het vissen kan ik kort zijn. Op wat kleine zeebaarsjes en bolken na zwaar kl. 

Misschien kwam het wel door de zeehond die net voor mijn hengels opdook en ons recht in de 

ogen keek maw wat een mafketels, ik vang meer. Ga het in het nieuwe jaar maar weer eens 

bekijken.   

Gr aan de Smurf en andere Euro’s en een goed uiteinde.  

Gr John #99. 

  

Dinsdag 30 december eindelijk weer eens gaan vissen. Aangekomen aan de Papegaaienbek 

bleken er meer op dat idee gekomen te zijn, het was er druk. Toch nog een plekje gezocht met 

z'n drieën. Al vrij snel werd duidelijk waarom hier niemand stond: met drie man 17 onderlijnen 

verspeeld, maar goed dat hoort soms bij deze stek. Het weer was goed, gevist met pieren en met 

opkomend tij van 14.00 tot 21.00 uur. Vangst 0, 4 en 7 vissen. Veelal vrij klein spul, waaronder 

bot, steenbolk, zeebaars, wijting, torretje, meun. Volgend jaar beter. Iedereen een prettige 

jaarwisseling en een gezond en visrijk 2004!  

Jan, Erik#57, René#58. 

  

Hoi Marcel, 

  

Gisternacht op het strandje bij de Papegaaienbek op de kop gevist van s'middags tot vroeg in de 

ochtend , de vangst was beter dan de 4 dagen, avonden en nachten ervoor aan de Schouwse kust 

net voor en tijdens de kerst want daar is de vis echt verdwenen. Heel veel mooie aanbeten maar 

helaas allemaal torretjes van rond de 20 a 25 cm, een paar zeebaarsjes ( allen retour aquarium ! 

)en 2 grote botten. Het aantal was zeer zeker goed zo'n 35 visjes de man dus dat geeft moed voor 

de komende maand. Leon de ex slager uit Vlaardingen heeft mij enthousiast gemaakt om lid te 

worden dus dat gaat zeker gebeuren ! 

  

Gezond, gelukkig en een goede vangst voor iedereen in 2004 ! 

  

Bert 

  

Op dinsdag 30 dec. zijn #168 en #186 de pieren nat wezen maken nabij de DSM. Gevist van 

15.45 tot 21.15, hoog water om 20.25. Over de vangsten kan ik kort zijn, niet één keer beet 

gehad! Zelfs geen last van de krabben. 

Gr Bert en Cor 

  

  



Di 30-12 naar de ingang van de 8e petroleumhaven gereden waar normaal gesproken altijd leuk 

wijting te vangen is,nou vergeet het maar ze zijn er gewoon niet.Het enigste waar je gek van 

wordt zijn de kleine baarsjes die volgens mij de plaats van steenbolken hebben in hebben 

genomen.Ik had 3 maatse wijtingen en voor de rest was groot genoeg voor het aquarium.Na 

afloop terug gereden over de pap.bek waare geloof ik wel 60 man stonden en overal hetzelfde 

verhaal zwaar kl.te.Ik hoop dat de jongens op de wrakkentocht meer succes hadden 

gr Henk#394 

  

Gisterenavond 29-12-2003 om 2215 begonnen te vissen aan de papagaaienbek en gestopt op 30-

12-2003 om 0400. 

Met mijn schoonvader samen 40 visjes gevangen. Veel wijtinkjes van 25 cm, de grootste was 31 

cm. verder 2 botten, enkele mini-torretjes en een stuk of 5 zeebaarsjes en een paar steenbolkjes. 

Aas zeepieren en kweek zagers. 

Opmerkelijk dat ik ver weg bijna geen vis ving, in de diepere geul dus, en mijn schoonvader die 

stukken dichterbij gooit, ving 25 stuks. Minder als 80-100 meter zit je ook nooit vast. 

Ik ben toch eigenwijs ver blijven gooien met mijn K2's,hopende op de zo begeerde gul. De eerste 

20 meter moet dan wel met veel moeite door de steile kleirand getrokken worden, maar kan 

soms mooie gul opleveren. Je moet dan ook sterk draad hebben bv. 30.00 gevlochten lijn! Dan 

verspeel je er bijna nooit onderlijnen. Het heeft niet mogen baten en het bleef dus bij klein spul. 

Toch lekker gevist met mooi weer en weinig wind. De beste wensen allemaal voor 2004. 

  

Marcel van Eenennaam 

shiprelief@onetelnet.nl 

  

Hallo eurovissers, 

  

Heden morgen 30-12 voor de laatste keer dit jaar wezen vissen bij Maassluis in de waterweg van 

08:00 tot 11:00 uur in de hoop om nog een gulletje te vangen. Het was perfect weer, bijna geen 

wind en een  lekker zonnetje. Over de vangst kan ik kort zijn nada, noppes, niks. Ikzelf heb geen 

beet gezien, mijn vader kreeg een mooie aanbeet maar wist niks te haken. Verderop stonden nog 

2 vissers, met als resultaat vanaf 06:00 uur 1 wijting en een krab. Groeten en alvast een gezond 

en visrijk 2004, 

  

Ruud #501 

  

maandag 29-12-03 vertrokken vanuit limburg om samen met mijn neefje maikel te gaan vissen 

op de waterweg terhoogte van de kering.. bij aankomst bleek het beter weer te zijn dan 

voorspeld een graadje of 6 en  bijna géén wind heerlijk visweer dus volle moed onze spullen 

opgetuigd !!  Na al een paar keer beet te hebben gehad kreeg ik om klokslag 13.10uur 

bij  afgaand water een aardig tikje op één van mijn hengels met als gevolg een  leuke stoeipartij 

met een gul van 70cm en een gewicht van iets meer dan 4  kilo.. 
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onze dag kon niet meer stuk voor mij persoonlijk een record en voor mijn neef die voor de eerste 

keer mee ging naar de waterweg een hele beleving  !!(voor mij ook)  later op de dag kwamen er 

nog twee flinke botten bij van zo'n 35cm en heb ik  een flinke gul verspeeld aan de kant. ook 

hebben we vaak beet gehad maar niets meer gevangen....  bij het zien van de gul waren er 

uitspraken van voorbijgangers als : de  jackpot de hoofdprijs en echt véél groter kun je ze hier 

niet vangen.. en  geloof me trots waren we wel !!  ook naast ons werd gul gevangen zij het een 

stukje kleiner van formaat maar  toch ik denk dat het seizoen is begonnen !!  al met al een 

heerlijk visdag met een voor ons prima afloop  verder wens ik iedereen een wáánzinnig maar 

vooral een vangstvol 2004 toe. 

 

groetjes Erwin 

  

Maandag 29 December wezen vissen in het calandkanaal, de vangst was weer niet echt super en 

bestond uit. 1 wijting, 6 steenbolkjes,en 2 zeebaarjes. Wel een 1 x iets leuks aan de haak gehad, 

maar die liep vast.  

 

Willem T #28 

  

  

Maandagavond de 29ste wezen vissen met 2 ouwe mannen Theo en Rens . We zijn op het ponton 

wezen vissen achter het vispaleis in Hoek V Holland. Het begon al goed, eerst een partij klere 

regen in je bek dat was niet mooi meer. Maar goed kan verder kort zijn over de berichten ,totaal 

3 vissen gevangen , en 2 keer lood met onderlijnen naar boven gehaald. Waar de Fu......... zit toch 

die gul? Zelfs Rens ( die er al totaal een stuk of 10 heeft gevangen ) kon niks naar boven trekken 

. Schiet mij maar lek ,ik weet het niet meer . Verloopig kan je mij niet meer langs de waterlijn 

vinden ,tot dat er weer wat zit. Mannen en vrouwen de beste wensen ,en dat we maar  veel 

mogen vangen volgend jaar. 

Gr van Rens ,Theo  en Peet............ 

  

Zondag 28-12 gevist van 1600 uur tot 20 uur 30 op de landtong net na de kering met m"n 

vismaat de vangst 4 minigulletjes en 1 botje bij een harde kolerewind  en veel stroming  het enige 

wat wel op je aas dook waren plastic zakken, je werd er gek van. ook na de storm die ochtend 

weer geen gul van formaat  Wel lekker uitgewaaid ,maar je komt toch om een vissie te vangen 

Volgende week gaan we het gewoon weer proberen het blijft toch een heerlijke sport. 



Voor alle sportvissers een gezond en vangrijk 2004  

Ton en Piet KOudekerk a/d Rijn 

  

  

Zaterdag 27 december gevist met Peet en Theo aan de Waterweg, net voor de kering. We 

hadden de hoop gezet op het hoge water net in de schemering, maar het bleef bij 4 mooie botten 

met het lage water. Daarna ben ik doorgereden naar de Stenen Glooiing en kwam Arjan mij 

vergezellen. Hier vingen we nog een paar kleine torretjes (toch gul, Theo!!), 2 miniwijtingen, 2 

botten, een bolkje en een zeebaarsje. Arjan, alsnog op jacht naar een nieuw record, wist nog 2 

meunen te landen, maar deze haalden niet de vereiste lengte. Toen we met laag water eindelijk 

tussen de blokken konden staan was de stroming weg en vingen we ook geen vis meer. Het blijft 

desalniettemin een leuke stek waar je doordat het zo ondiep is direct contact met de vis hebt en 

je scherp kunt/moet vissen. Zelfs een bolkje verorozaakt dan nog een stevige buiger. 

  

Gilles #59 

  

  

Zaterdagavond, ben ik met Gilles nog even de stenenglooiing wezen bevissen, Gilles die 

s'middags al bij de waterkering op de waterweg bezig geweest was met Theo en Peet was al een 

uurtje bezig voor ik arriveerde. 

Gilles had al een mooie bot, 6 kleine torretjes {eindelijk weer ergens toekomst Gul} en een enkele 

wijting ook klein van formaat maar toch. Zelf was ik eerst langs de erts overslag gereden om 

daar te gaan kijken of er wat te vangen was, en toen ik daar aankwam waren er 4 hengelaars 

aan het in pakken, ze hadden met op komend water enkele mooie wijtingen en zeebaarsjes 

gevangen maar met het afgaande water was het gedaan met de vangsten, Ik door naar de 

papbek en gesproken met verschillende hengelaars en er waren alleen wat baarsjes gevangen 

wat ik hoorde. 

Daarna dus zelf gaan vissen op de glooiing en al snel een baarsje daarna 4 meuntjes en een 

enkele kleine wijting en een klein torretje. 

Prima stek om daar te vissen met die harde wind en je vangt nog wat al is het merendeel klein, 

maar als je de Zweedse geul in gedachte heb is de glooiing echt niet verkeerd om er te staan. 

Gilles bleef ook vis vangen, hij had bij elkaar 8 torretjes 3 wijting een enkele meun en wat bot. 

De hoeveelheden weet ik niet precies maar het was weer gezellig. 

Hopelijk voor het nieuwe jaar er nog een keer opuit, en dan in het nieuwe jaar mag het van mij 

een kopie worden van 2003, want op de gul na deze herfst heb ik echt niets te klagen.Zeker niet 

wat gezelligheid betreft. Iedereen goed en visrijk 2004 en blijf  gezond. 

Happy new year uit Smurfenland. 

Arjan #8 

  

  

zaterdag 27 dec weer wezen vissen met andrew#311 ido(geen lid) in de waterweg 



stond een lekker stevig windje wat me goede hoop gaf. 

maar helaas het viel tegen. 

andrew had 1 wijting...ido een gul en ik zelf helemaal niks...alleen wat aanbeten. 

maandag ga ik het maar weer proberen. 

  

gr donald#313 

  

  

Vrijdag ,26/12 voor ongeveer de tiende keer vol goede moet vertrokken richting europoort om 

een gulletje te vangen.Gevist op de Rozenburgse landtong dicht bij de sluis.Slechts een visje 

gevangen na 7 uur vissen maar dan toch dit jaar nog een gulleke ±50cm. Pretige feesten en heel 

veel en grote vangsten gewenst aan al de colega vissers.Smakelijk eten ( Foto van een echte 

vissers feestmaal zelf gevangen en over heerlijk). 

 
Dirk A. uit Wechelderzande 

  

  

Hallo medevissers, 

Dinsdag (10 - 16 uur) en woensdag (15 - 19 uur) gevist in de Waterweg vanaf de Rozenburgse 

landtong. En ik kan er heel kort over zijn: het was helemaal niks, nada, niente, noppes, zelfs de 

krabben lieten het afweten. Als ik bij elkaar zo´n vijf keer een klein tikkie op de top heb gezien is 



het veel. De wijting die tot voor kort nog met bulkvrachten tegelijk omhoog kwam, lijkt geheel 

verwenen alsook de sporadische gul die zo nu en dan toch werd gevangen. 

Zo hier en daar om me heen werd een enkele bot gevangen maar over het algemeen waren de 

vangsten van de medevissers diep droevig. De lijnen stonden enkele malen strak maar dat kwam 

door het vele "apehaar" en de stukken plastic in het water. 

groeten, Bert #487  

  

  

Ik ben op vrijdag en maandag wezen vissen op het oostelijk havenhoofd van Maassluis. Het 

visfeest is daar nu echt over. Vrijdag 2 botten en 1 verdwaalde wijting. Deze wijting haalde ik 

overigens samen met de gul van Theo (nr48) naar boven. Er werd over de gehele linie slecht 

gevangen. 

Maandag maar weer geprobeerd, je weet maar nooit. Tot twee uur voor hoog geen stootje 

gezien. Daarna midden in een zware windvlaag toch enkele felle tikken op de top van mijn K2. 

Het bleek een gul van 48 cm. Het was een hele dikke vol met krab en garnalen. Vervolgens over 

het hoog nog een maatse wijting. Al met al een schamele oogst voor een hele dag vissen. Het is te 

hopen dat de gul alsnog besluit om de Waterweg op te zwemmen. Tot nog toe is dit het slechtste 

najaar voor de gul sinds ik 5 jaar geleden met zeevissen ben begonnen.  

  

John (nr168)  

  

  

Ma 22-12 Het zou afnemende wind zijn dus alles ingepakt en naar de pap.bek gereden daar 

aangekomen nog steeds n-w 8 toch maar gaan proberen met als resultaat dat je gek werd van de 

kleine steenbolk en kleine baars(tot ong 15cm) met donker helemaal over.Naast ons was een 

avondwedstrijd van avi-centra uit Oostvoorne ook daar hetzelfde alleen een paar meter uit de 

kant wat botjes en kleine baars.Dinsdagochtend een hoop regen,toch maar proberen op dezelfde 

plek en tot 11.30 hetzelfde verhaal daarna ineens een school baars wat resulteerde in 1.5uur tijd 

25 baarsjes tussen de 40 en 50cm groot welke op 2 na weer allemaal zwemmen omdat deze 2 de 

haak te diep hadden geslikt en 1 zware aanbeet welke(omdat ik de slip niet op tijd open 

kreeg)gewoon door bleef zwemmen alsof hij niet vastzat met als gevolg lijnbreuk,maar voor de 

rest is het nog steeds huilen en bijna overal hoor je hetzelfde verhaal en dus maar hopen dat 

volgend jaar beter is.gr Henk#394 en Janet#395 

  

Beste eurovissers 

Hier de rolstoelman. 19-12-2003 wezen vissen in de waterweg.Om ca. 2330 was het hoog water. 

Rond 22.30 waren we op onze visstek in de waterweg. Nu hoor ik u denken, dat is laat! Niets is 

minder waar. Toen ik daar aan kwam stonden er aardig wat vissers. Die vingen ook geen ene 

pleuris. Dus zo ziet u,u hoeft niet altijd vroeg van huis te gaan om de grootste vis te vangen. De 

eerste 2 uur 0 komma nada. De wijting is in geen velde of  wegen meer te bekennen. En dan in 

een keer een paar flinke klappen op mijn hengel. Ik sla aan en voel gelijk al aan het bonken dat 

ik met wat groots van doen heb. Na wat links en rechts gevecht kwam een gul boven van 62 cm.  



 
Mijn eerste gul van dit jaar en gelijk een nieuw record (voor mij dan). Zeg nou zelf daar   doen 

we het toch voor, voor deze jongens. 

Groetjes, Jaco. 

  

Woensdagmorgen vanuit Katwijk met goede moed richting Maassluis. Op het havenhoofd 

gestaan, oostelijk, bij parkeerterrein. Om 9. 45 hoog. Om  10.15 uur 2 mooie maatse wijtingen, 2 

steenbolken. Met zakkend water  alleen maar bossen haar aan de lijn, enorm veel vuil. Ook nog 

een 2  onderlijnen kwijt door een sleepbootje dat de bocht naar haven weer  eens heel erg kort 

nam. Ach, de man doet z'n werk... Al met al geen  geweldige visdag. We houden moed, volgende 

keer bij tunnelje proberen.  Voor het eerst. We gooien, al schroom ik het van me zelf te zeggen, 

wel  redelijk ver (minimaal 100-150 meter). Misschien hebben we bij het  tunneltje meer geluk, 

maar zit er geen vis, dan kun je vissen tot je  een ons weegt!  Daar we niet zo lang vissen in 

Europoort zijn tips  (visstekken en vismethodes) van harte welkom. 

Email:  corschaap@wanadoo.nl.   

Groet, Cor Schaap 

 

  

  

Vrijdag 19 december, de dag voor de allesbeslissende Eurovisserswedstrijd, moest er natuurlijk 

geoefend worden. En om te wennen aan de messcherpe tijd stond ik om 07.00 al bij de 

aasverkoop en na 2x(!) een open Calandbrug om 08.00 uur op de Maasvlakte. Zou de storm van 

de afgelopen dagen de wijting nu massaal naar de kant hebben doen trekken? Helaas was het 

andermaal zomervis en wisten we met z'n 3-en in vier uur tijd een 40 scholenbaarsjes op de kant 

te trekken en weer terug te gooien, 2 steenbolken en Ronald 2 tongetjes (!). Wijting en schar was 

in geen velden of wegen te zien en de enige gul die op de kant kwam was niet groter dan 18 hele 

centimeters 
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. Eigenlijk was het enige vermeldenswaardige de verbetering van een eurovisserskantrecord. 

Niet om daar nu bagatallisserend over te doen, want het is een hele prestatie, dit keer op naam 

van Arjan van Drunen, lidnummer #8, met een vijfdradige meun van 22 cm.  

  

Gilles #59 

  

Dinsdag 16 december pieren opgevist in de Waterweg en de Pap.bek Kan kort zijn, was zwaar 

KL , te .Hoop dat het de volgende keer beter is.   

Alle eurovissers fijne feestdagen. Gr John #99 

  

Vandaag 19-12 voor het eerst in lange tijd weer eens een hengel kunnen uit gooien. 

Eerst even pieren halen bij de eagle en toen nar de waterweg bij paal 0,omdat mijn broertje en 

zwager mee wilden gaan leek dit volgens mijn vader en mij de beste plek.De verwachtingen 

waren hoog maar daar bleef het bij,om +/- 8.00 ur begonnen tot 15.00 uur in het totaal heb ikzelf 

2 keer een aanbeet gehead waarvan ik er een kon verzilveren met een gulletje van 45cm en mijn 

vader,broer en zwager helemaal niks niet eens beet. 

Hopelijk dat het morgen bij de wedstrijd (waar ik zelf niet bij kan zijn)een stuk beter 

is(SUCCES HEREN en DAMENS). 

Groetjes henrî # 296 

  



Zo, eindelijk ben ik van mijn frustratie af. Het was mij namelijk tot nu toe niet gelukt een gul te 

haken. Maandag 15 december was ik mijn geluk nog gaan beproeven bij het tunneltje over het 

hoge water heen. Ik heb alleen in 3 uur tijd een goeie tik op de top gezien. Maar vis op de kant 

ho maar. Nog wel even een praatje gemaakt met Ad van der Kolk # 9 die een stuk verderop 

stond te vissen met als vangst 1 bot. Verder zag ik alleen huilende vissermannen passeren. Als je 

dan vraagt hoe het is, barsten ze in snikken uit op je schouder met het verhaal dat alle vis weg is. 

Wat betreft de vrijdagavondsessie had ik geen berichten gehoord, dus ging ik er vanuit dat mijn 

vismaten zich opmaakten voor de wedstrijd van zaterdag. Ik had nog wel even Arjan aan de lijn 

gehad, maar die had alleen wat scholenbaars gevangen in de buurt van de blokkendam met zijn 

vaste vismaat Gilles. Maar goed, toen werd het vrijdag en vissen mot-je. Dus hop naar 

Maassluis. FF bij Marcel langs om aas te halen, en dan een stekkie zoeken. Eerst een plek 

gevonden op de parkeerplaats naast het westerlijk havenhoofd van Maassluis, maar dat ging 

niet werken. Als er namelijk veel stroming staat en je gooit ver en er staat naast je iemand die 

zijn eigen loodje onder de kant erin plonst, dan zit je konstant in de klit. Dus toen er plek vrij 

kwam op het havenhoofd zelf, ben ik snel verkast. Net op tijd, want 5 minuten later stond 

Hans Bel # 93 naast me( en dat terwijl mijn telefoon uit stond). FF gezellig staan beppen en 

natuurlijk tegelijkertijd staan vissen. Rechts van mij op het talut stond er een heel aardige man 

uit Utrecht die tot dan toe alleen 1 bot had gevangen. Op een bepaald moment valt mijn hele 

hengelzooitje om, hengel met steun en al. Dus ik dacht, gloeiende, gloeiende, dat is die grote 

GUL. Kijk ik naar rechts en zie dat die Utrechtse man staat in te halen. Natuurlijk ga je dan al 

een speer je lijn binnenhalen om er voor te zorgen dat je niet in elkaars lijn komt en niet vast 

loopt. Wat blijkt! Zit er aan het einde van die lijn een gulletje van 29 cm. Tuurlijk, ik weet het, 

het is geen grote en hij zwemt weer, maar gul is gul en het was voor mij de eerste van dit 

seizoen(ik ben tenslotten een echte gullenmepper, want er is voor mij maar een vis en dat is gul). 

Ik heb toen opnieuw beaasd en ingegooid en ben relaxt en tevreden achterover gaan zitten. Mijn 

dag, week, maand, jaar kon niet meer stuk. Ja ik weet het, ik ben gauw tevreden. Deze sessie was 

dus over het lage water heen. Op het moment dat ik dit zit te typen, gaan de luiken al aardig 

zakken, dus maak ik het verhaal niet zo lang. Morgen ff kijken bij het verzamelen voor de 

wedstrijd en zondag ff het aas opmaken. Tot horens en of bellens. 

Groeten Theo # 48 

P.s. Heeft iemand de laatste tijd nog wat gehoord van de Swedish Chef.? 

  

Beste Eurovissers, 

 

Na weer een hele week op de bank te hebben gezeten was het eindelijk weer donderdag! Ditmaal 

bestond het D-Team uit Rob #50, Koos #147 en mijzelf. We hebben geoefend voor aanstaande 

zaterdag, inclusief verzamelen bij de Veerheuvel! We hebben eerst een tijdje aan het 

Callandkanaal gestaan, net voorbij de waterkering. Dat was desastreus. Slechts één tik op mijn 

top mogen registreren. Daarna zijn we iets verderop aan de Waterweg gaan staan waar het zeer 

aangenaam was uit de wind. Maar ook hier waren de vangsten gewoon slecht. Ik ving slechts 

twee vissen en wel twee vijfdradige meunen, die had ik nog nooit gevangen of gezien.  



 
Bovendien was de eerste met 23 cm een verbetering van het Eurovisserrecord van Rob #50 die 

toch al niet zo'n beste avond had door materiaalpech. De andere meun was stukke kleiner. 

Ondanks de slechte vangsten was het met ons drieen wel heel gezellig weer. Veel succes allemaal 

aanstaande zaterdag. Neem een zwembroek mee... 

 

Groeten, 

 

Michiel #164 

  

  

ben  geen  lid  van  de  eurovissers  maar  wilde  toch  even een  bericht doorgeven. 

ik  ben  donderdag  19-12-

03  wezen  vissen  aan  de  maasvlakte  ben  gaan  vissen  van  11  uur  tot  4  uur  s,middags 

totaal  2 mini zeebaarsjes gevangen en  een  bot van  15 echte cm  wat  een werelddag, ik  heb 

in  al  die  jaren  nog  nooit  zo goed  gevangen  de  zee is niet  leeg  gevist . dat  zijn  allemaal 

verzonen  verhalen  van die  biologen  , die mensen  hebben  er  geen  verstand  van,naar  de 

beroepsvisser  moet  geluistert  worden  , nou mensen 

neemt  u van deze  sportvisser  aan  dat  het  zeer  droevig gesteld  is  met  de  visstand  in  de  no

ordzee  en  als  er  op korte termijn  niet  ingegrepen  wordt.!!!!!!! 

zeehengelsport  een  uitstervende  hobby  wordt. 

zomaar  een  sportvisser. 

  

  

Hallo Eurovissers, 

  



Hier ff een "vangstbericht" van een niet-lid. 

Ben dinsdag 16-12 wezen vissen met mijn vaste vismaat. We hebben gevist op het ponton bij 

Rozenburg van 07.00uur tot 11.00 uur met om 08.49 uur hoog. De gehele vangst bestond uit 

welgeteld 1 wijting van 23 cm, gevangen door mijn maat, en 1 steenbolk, mijn vangst. Het was 

dus echt triest. Waar we ook vissen het is en blijft klote. We struinen zowat heel de maasvlakte 

af voor een leuke plek maar zijn er in al die jaren nog geeneen tegengekomen. We zijn ook nog ff 

naar het Calandkanaal gegaan. We hebben daar gevist op het autoponton van 11.30 uur tot 

13.30 uur. De vangst hier was 1 krab door mijn maat en 1 krab door mij.  

Het was heerlijk weer, op een buitje in de ochtend na, en de vangsten zoals gewoonlijk weer zeer 

bedroevend. Ik hoop dat eurovisser 493 die nog ff langskwam wel wat heeft gevangen. 

  

Groeten 

Marco    

  

hallo beste visvrienden 

een iets later berichtje wegens tijdgebrek.Maandagavond gaan vissen aan de waterweg, wegens 

het slechte weer de overzet moeten nemen om langs de kant van Maassluis te kunnen vissen, 

want zoals de laatste berichten op jullie pagina bleek dit wel een ideaale stek te zijn.Daar wij 

langs deze zijde van de waterweg niet bekend zijn hebben wij de beruchte stek niet kunnen 

vinden. En zijn dan doorgereden tot een ander bekende visstek namelijk achter het fabriek van 

DSN. Over de vangsten kunnen wij echter zeer kort zijn met 3 personen gevist van 17.00 uur tot 

1.00 uur totaale vangst 2 wijtingen, 1 gulletje van 50 cm en 1 puitaal. 

Wel ZEER opvallen is het zwerfvuil en visdraad dat hier achtergelaten wordt.Beste visvrienden 

als iedereen zijn eigen rommel nee naar huis toe wil nemen is het voor iedereen veel prettiger en 

zal elke sportvisser hierbij in de toekomst veel baat hebben, het is immers niet leuk te vissen op 

een stort.Groetjes uit Belgie 

en aan alle visvrienden nog prettige feestdagen en laat de toppen rammelen 

eric  

  

Nou joepie de poepie, wat een lol. 

Was de Dré Vriends Cup op de Oosterschelde op zondag 14/12 afgelast ivm de verwachte harde 

wind, dusssssssssssssss dachten Sjaak # 78 en ondergetekende om toch maar de viskoorts te 

dempen door op zaterdag 13/12 te gaan vissen. Keus was niet zo moeilijk, want de wind was af 

en toe zo hard (engelsen zeggen "it blew the dogs of their chains") dat we kozen voor de 

Rozenburgkant van de Waterweg. We gingen op het ponton staan, direct rechts nadat je van de 

veerpont afkomt achter het expositiegebouw. Stonden al 2 mannen te vissen en een daarvan ving 

tijden het optuigen van onze hengels al 2 mooie wijtingen. Das heeeeeeeeeeel mooi dachten 

wij.........................niet dus!! Sjaak viste met haakjes 2 en hij ving 8 vissen (7 ollekebollekes en 1 

echte wrakrat) en deze kaalkop 2 minibolken en een wijting van 36. Ik viste dan ook met haak 

4/0 want ik wilde persé een gulletje trekken en niet het risco lopen dat de haak uitgespuwd zou 

worden. Gevist met enkele haaklijn, pieren en messen. Hoop lol en maar vasthouden aan het feit 

dat "we" wel voor minder aan de kant hebben gestaan. Neemt niet weg dat we samen met twee 



vissers uit Bergen op Zoom  die naast het ponton hadden staan vissen, net als wij van 14:00 tot 

22:00 uur, toch errug weinig vis hadden gezien. Kortom WAAR BLIJFT DIE KL... GUL???   

Hoop dat er weer gauw dik vis zit en tot die tijd, 

Strakke lijnen  Stipo # 97 

  

Hallo eurovissers, 

  

Ben gisteravond (16-12) om 18.00 uur wezen vissen aan de Waterweg. Best wel lekker weer. Aas 

opgehaald bij Hengelhuis. Een paar vissers gesproken over de vangsten van de afgelopen dagen. 

Zo te zien heb ik wat gemist. In het begin stroomde het water gigantisch hard naar binnen, was 

best wel moeilijk om een ankerlood op zijn plaats te houden, want die apenhaar in het water 

leken wel sigaren van 2 meter lang. Toen het water iets rustiger werd, kreeg ik mijn 

eerste aanbeet, lang niet zo een mooie aanbeet gezien. Mijn hengel vloog zowat van de steun af. 

Mooie gul van +/- 70 cm. met een hangbuikje zoals die hangbuikzwijnen. De rest van 

de vangsten waren 2 maatse gulletjes, 1 wijting en 1 flinke steenbolk. Vanmorgen heb ik Teun 

van Hengelhuis opgebeld om die gul op de foto te zetten, omdat ik helaas zelf nog geen digitale 

camera heb, is besteld (krijg het eind van de maand), maar helaas...Teun had zijn camera niet 

bij hem, dus geen foto van onze hangbuikzwijntje :-( Ik heb hem gefilleerd en Teun en Jeroen 

van Hengelhuis blij gemaakt met 2 grote lappen. 

  

Groetjes, #169 

  

dinsdag avond weer wezen vissen over de vangst kan ik kort zijn....2 wijtingen en een bot het zit 

dus niet altijd mee nu was de wind ook zoekende, wat de vangst ook niet ten goede komt...en 

ontiegelijk veel last van dor gras en riet in m'n lijnen...viel eigenlijk amper te vissen.   maar 

volgende week maandag zal ik vast wel weer gaan hoop dat het dan beter is.  

groetjes van de niet altijd vangende gullenmepper 

  

donald#313 

  

  

Dinsdag van 10.00 tot 18.30 gevist vanaf de Rozenburgse landtong. En voor wat betreft de 

vangst.....die was in het algemeen ronduit slecht te noemen. Met twee wijtingen, waarvan èèn 40 

cm, en vijf botten mocht ik me zelf vandaag spekkoper noemen want de andere vissers om me 

heen hengelden in totaal slechts een botje binnen. Verschillende vissers gaven er dan ook na een 

uurtje of drie/vier vissen, waarin daadwerkelijk geen enkele tik op de hengel te bespeuren viel, 

de brui aan en vertrokken huiswaarts. Afijn, volgende keer beter, 

groeten, Bert #487 

  

Dag eurovissers, 



  

Hier een vangsberichtje: dinsdag wezen vissen in de waterweg bij Maassluis. Overdag gevist met 

slecht tij. Eerste uren geen beten, maar later toch 5 mooie botten. Mijn vismaat had er twee, 

maar die viste met maar een hengel. Helaas geen wijting en gul gezien. Ook nog een tijdje staan 

kletsen met die kerel van die gul van 74 cm (ben je naam even vergeten), die ging 's avonds er 

nog wat pogen te vangen. Kortom, gezellig...maar niet de beste vangsten. 

 

Groeten Joost 

  

Vandaag wezen vissen met z'en tweeen in Maassluis. Begonnen om ongeveer 7.00 uur. Gevist tot 

15.00. Al die tijd geen beet gehad, de teller bleef dus op 0  staan. We hebben ongeveer 4 uur lang 

een gigantische ebstroom gehad,  waardoor we ook nog eens heel wat onderlijntjes verloren 

hebben  

 

Groet, Peter en Gerard uit Woerden 

  

  

Hallo eurovissers, 

  

Vrijdag 12 december gingen we er weer voor met 5 man naar de zweedsegeul met de wind 

schuin in je gezicht en af en toe en regen bui. Theo begon meteen met een mooie wijting van 37 

en leon een van 35 maar helaas  de groote gullen bleven weg. Gilles ving er later toch ook nog 

een maar veder niets ,nakkis,nada en het was allemaal theo zijn schuld want het is zijn plek 

volgens arjan en gilles. Hebben het natuurlijk nog wel over volgende week gehad dat we er 

allemaal naar uit kijken en op welke plek je moet eindigen voor een top tien klassering en wie je 

achter je moet houden.gevist van 1500 tot 1800 uur  ben zelf nog even op de glooing geweest met 

3 kleine wijtingen ook geen vet pot dus toen ook maar gestopt . 

  

sjaak # 2 

  

vrijdagavond wezen wezen op het beerkanaal met wim#32 en eric#334. het weer was fantastisch 

het ging zo hard regenen dat er een meeuw met een duikbril langs kwam vliegen. de vangst was 

ook niet om naar huis te schrijven. 16 wijtingen en een bot, met 5 hengels. gevist van 21.00 tot 

1.00 met pieren. 

gr hans#262 

  

vrij 12-12 om 15.00 naar de landtong gereden waar het aan de waterwegkant bij paal 10 in de 

buurt wel leek of er niemand hoefde te werken zo druk was het.Toen maar terug naar de 

avr,ook vol, bij de pont stonden ze ook al,dus maar weer terug naar de landtong en mezelf naast 

de maeslantkering geinstalleerd waar het leuk begon met wat wijtingen en wat meuntjes en 

daarna volledig over alleen krabben waar je doodziek van werd,al je haken binnen 5 min.kaal 

en ook nog een stuk of 15 van die krengen opgehaald.Nog met wat mensen staan praten die in 

het Callandkanaal hadden gevist en die hadden redelijk gevangen met een gemengde vangst van 



wijting,steenbolk,schar en bot dus dat geeft weer wat hoop voor volgende week. 

gr Henk#394 

  

Hoi Marcel, 

 

Gisteren heb ik na lange tijd de hengels weer eens gepakt voor een avondje vissen. Ben naar 

Maassluis gegaan. Was er rond half vier, het regende en waaide. Echt kloteweer! Ht kan daar 

echt geweldig hard stromen, ik rekende op doodtij, (zoals vermeld op de getijdetabel), maar het 

leek wel springtij. Uiteindelijk met 6 wijtinkjes, wat bolkjes en een mooie bot van 35 cm naar 

huis gegaan. Was wel getuige van de recordwijting van Michiel. Gezellig trouwens, zo'n Dteam. 

Ga ik vaker tussen staan.  

Groeten, 

 

Leendert #315 

  

Het zal weinigen nog verbazen als ik schrijf dat we er afgelopen donderdag weer met D-Team op 

uit zijn geweest naar onze vaste stek. De vangsten waren eigenlijk matig/slecht, ware het niet dat 

ik op een gegeven moment dacht mijn eerste gul te vangen en bleek dat er twee finke wijtingen 

aan mijn haken zaten: één van 33 cm en één van 38 cm (nieuw Eurovisser record!). 



 
Uiteindelijk ving ik 6 wijtingen en 1 steenbolk en Erik ving zijn eerste gul. Leendert had ook wat 

wijtingen in zijn emmer en ook nog een bot. Van Leo weet ik het niet, dat zullen we wel horen 

nog. Het viel mij trouwens op dat er nu ook echt kleine wijtingen bij zaten, dat was een paar 

weken terug nog niet het geval. 

 

Groeten, 

 

Michiel #164 

  

  

donderdag middag/avond weer lekker wezen vissen in maassluis. 

het was weer een een perfect weertje......lekker windje zuid 5....heerlijke regen en een 

aangenaam temperatuurtje. 

kortom kouwuh klauwuh weer. het voordeel daarvan is dat er niemand stond te vissen en dat je 

alle ruimte hebt..alleen aan de overkant stonden er een paar te vissen...die stonden lekker uit de 



wind. zat te twijfelen om ook maar naar de overkant te gaan,maarja andrew#311 zou nog ff een 

uurtje komen vissen vanuit z'n werk..en aangezien ik geen telefoon bij me had kon ik hem niet 

bellen...dan maar blijven staan...en daar had ik geen spijt van. ving vlak voor het hoog gelijk een 

mooie gul van 66 cm en dacht..zo niet voor jan lul geweest. toen kwamen er nog 2 vissers en 

dacht..ben niet de enigste gek die met dit blafweer gaat vissen...maar die waren binnen een 

uurtje weer weg..ze hadden het koud...is ook niet gek als je gaat vissen met je spijkerbroek aan 

en een gewone jas. met hoog ving ik nog 2 mooie gullen achter elkaar ...1 van 63 en 1 van 61 cm 

en een mooie wijting en 3 steenbolken. om een uur of 5 zag ik andrew al aankomen op z'n 

brommer. ik dacht ff een geintje uithalen...dus ff die gullen een stuk verder weg leggen...komt 

die aan rijden ziet die allen die wijting liggen...is dat alles?...ik zeg ja het is slecht en het is pokke 

weer. hmm das lekker de moeite zegt die. ik zeg ja zit niet altijd mee. hij z'n hengel optuigen en 

ik die gul weer terug leggen. reactie ..tering jong....hij helemaal zenuwachtig z'n hengel optuigen 

en ingooien. vangt die gelijk een gulletje van een cm of 40. ving zelf na het hoog nog 1 gul van 56 

cm en een wijting die anarexia had..wat was dat ding mager. we zijn om een uur of 9  ermee 

gekapt..we zagen geen aanbeten meer. het was dus weer een geslaagde sessie. andrew 1 gul van 

40 cm en ik 4 gullen van 56 , 61 , 63 en 66 cm en 3 steen bolken en 2 wijtingen. 

  

groetjes donald#313 

  

Woensdag 11 december 2003. We schrijven een koude dag, waarop het record wordt gevestigd 

van meeste zonuren sinds de geschiedsschrijving. "Ga je mee vissen"?, klinkt het om 09.30 door 

de telefoon. "Tegen 12.30 op de Maasvlakte", luidt de afspraak en snel maak ik mijn bureau 

leeg. Om 12.00 staan we beiden voor een glad zeetje met veel zin om een paar wijtingen en 

misschien die ene gul te landen. De 150 pieren en 2 ons zagers zijn snel uitgepakt en om 12.30 

ligt een deel verleidelijk op de zeebodem te stinken. Leo #163 heeft zich ook in de buurt gesetteld 

en samen wachten we af op wat gaat komen. Al snel vangt Arjan #8 de eerste wijting. Het 

stroomt nog niet hard en met enige regelmaat komt naast me een wijting aan de wapperlijn met 

zager binnen. Zelf lukt het me niet om een wijting aan de schubben te komen, maar kleine tikjes 

op de top kondigen toch vis aan. Een doublet met mooie schar komt naar boven, 0,3 cm te klein 

om het Eurovissersrecord van Leon #1 te evenaren. De komende uren vangt Arjan de nodige 

wijting en volsta ik met schar. Dan begint het rond 15.00 te stromen en staan de hengeltoppen 

continu te rammelen. Er is een school zeebaars gearriveerd en met twee, soms drie tegelijk, 

komen deze baarsjes van een cm of 25 binnen. Tussendoor worden ook nog 4 botten gevangen en 

het is hard werken om de haken in culinair verantwoorde staat te houden. Eén hengel geeft 

kleine constante tikjes, na een kwartier toch maar eens kijken. Naast me zie ik een scheef gezicht 

als de vis wapperend het natte verlaat: een tongetje! Inmiddels wordt het schemerig en raakt het 

aas op. In de laatste indraai, o ironie, vangt Arjan zijn eerste schar en ik mijn eerste wijting. 

Totaal 13 scharren, 7 wijtingen, 54 scholenbaarsjes, 4 botten, een tong en een steenbolk. 't Was 

weer een mooie dag. 

  

Gilles #59       

  

woensdag middag dus weer wezen vissen in maassluis ditmaal met andrew#311 en m'n 

vader  andrew had eindelijk z'n eerste gul dit seizoen 



 
 na eerst een dikke verspeeld te hebben. de vis was 71 cm lang en iets meer dan 4 kilo m'n vader 

had 1 steenbolk. en ik zelf 4 wijtingen en 2 steenbolken. ga voor de verandering morgen maar 

weer is proberen. in maassluis 

  

greetz donald#313 

  

  

Zaterdag 6 december vanaf de duitse grens maar weer naar Maassluis gereden om het te 

proberen op gul. 

Gevist van s middags 12:00 uur tot s avonds 21:30 uur met een pauze van 18:00 tot 19:30 

vanwege de zware ebstroom. 

s middags 1 grote bot en 15 maatse wijting gevangen en s avonds na de pauze nog een paar 

wijting en ineens   een klap en een gul van 60 cm. 

  

groetjes Jan Berentsen #474# 

  

Hallo Eurovissers, 

  

Ben op woensdagochtend (10-12) om 01.00 tot 05.00 uur gaan vissen aan de Waterweg. De kou 

heb ik getrotseerd, kreeg alle kleuren van de regenboog. Voelde me neus niet meer en toen ik 



moest zeiken was het een probleem, kon hem niet meer vinden ;-) Zoals jullie weten is het niet 

altijd dat ik een grote gul of zeebaars mep, maar dat ik voor de hele avond letterlijk kou heb 

staan vreten. Ik heb dit nog nooit meegemaakt dat de vangsten zo verschrikkelijk slecht waren. 

Slechts 1 steenbolk en voor derest helemaal geen ene aanbeet gehad. Ik had het gevoel dat er 

best wel veel krabben in het water waren, als ik ophaalde waren mijn haken helemaal kaal 

gevreten. Volgende keer hoop ik dat ik betere vangstresultaten zal melden. 

  

P.S. 1: Ey Leon, boeroe boy, studiebol, lekker onder mammies warme dekentje, beetje te koud 

voor jou hè, zie je helemaal niet meer, leef je nog, hihi ;-) 

  

P.S. 2: Stippo, ik hoop dat je dit ook leest, kale knikker, fijne gozer!!  Wat ben je toch kaal zeg, 

hihihi!! Ben je bang dat je flaporen gaan bevriezen, haha! Ze worden rood hè ;-) 

  

Sidderende toppen, Reggie #169 

  

  

Maandagmiddag van 12.00 tot 19.00 uur wezen vissen aan de waterweg. Het was 15.00 uur 

hoogwater. aangekomen op de plek hengel ingetuigd en de eerste op haal gelijk wijting. later om 

14.30 uur de eerste gul boven water gekregen van 64 cm. later rond 15.30 uur de tweede gul 

boven water gekregen 72 cm. Dus het was een leuke dag met hele dag zon en nog 5 maatse 

wijtingen en 4 steenbolken was het een geslaagde dag 

  

groeten patrick#496 

  

dinsdag middag weer wezen vissen in maassluis met m'n vader. heerlijk weer en nog vis ook. 

m'n vader had helemaal niks en ik zelf 3 mooie wijtingen en een gulletje. morgen maar weer 

proberen. 

  

greetz donald#313 

  

Dinsdag ochtend 9-12 geprobeerd om een gulletje te vangen bij Maassluis in de waterweg. 

Gevist net over het hoge water heen van 03:30 tot 06:30, als aas zagers en pieren. 

Helaas geen gul, wel 5 maatse wijtingen, 4 steenbolken en een mooie tong van 38cm. 

Meeste gevangen aan zagers. 

  

Groeten Ruud #501 

  



Plaats: Papegaaienbek 

Datum: Zaterdagavond 6 december 

Getijde:Afgaand water 

Temperatuur: 4 graden 

Tijd: 10.00 uur tot 22.00 uur. 

Zoals vorig weekeinde reeds aangekondigd naar de Maasvlakte afgereisd in een laatste 

wanhopige poging om nog wat van het gulseizoen 2003/2004 te maken. We dachten neer te 

strijken op wat wij vroeger " De schuilhoek" noemden, gelegen achter het hoge duin aan het 

eind van de stenen glooiing. Hier kon je vroeger best lekker vanaf een strandje vissen en van een 

harde zuidwesten wind had je geen last. Hier aangekomen bleek echter, dat de dijk weer zo'n 

200 meter verder was doorgetrokken. Grote blokken graniet met dito hijsogen steken er nu uit 

het zand maar we besloten er toch maar te gaan vissen. Het water zakte steeds verder en achter 

de blokken verscheen ons geliefde zandstrandje weer. Op de diepste eb begonnen we tot onze 

eigen verbazing te vangen en toen om 22.00 uur onze pieren op waren hadden we toch zo'n 15 

visjes gevangen. De vangst bestond uit gul,zeebaars,wijting, bot en schar. Helaas moet er wel 

direct bij worden aangetekend, dat de meeste vissen het embryonale stadium net te boven 

waren, maar we hadden vis en dat was het belangrijkste. Dus we gaan nog maar een weekje 

verder door, want we willen in 2003 toch nog een behoorlijke gul proberen te vangen. 

  

Edward van der Heul en Leen de Bruin  

  

vrijdag 5-12 naar de pap.bek gereden,geen zuchtje wind en na ingegooid te hebben begon het 

feest de ene wijting na de andere.Gevist van 17.00 tot 22.00 met als resultaat 41 mooie wijtingen 

en een hoop klein spul.Zaterdagavond begon goed de eerste 3uur leuk gevangen met bijna iedere 

trek 2 vissen daarna ineens afgelopen.Zondagochtend met het afgaande tij goed gevangen 

behoorlijk wat wijting en kleine baarsjes van rond de 25 cm.Bij het inhalen van mijn 3de 

baarsje 1 grote klap en toen niets bleek toen mijn lijn binnen was dat iets groter mijn baarsje te 

pakken had genomen er was een groot stuk uit zijn zij gebeten.Janet had zondag ook nog een 

aantal wijtingen en baarsjes. 

gr Henk#394 en Janet#395 

  

     hoi eurovissers, 

  

Zaterdag, 6 december naar de europoort gereden en gevist aan het eind van de papabek van 

1400 tot 2200. De vangst was gevarieerd zeebaars 4 maatse, puitaal, grove steenbolk 8 maal en 2 

wijtingen. Veel beet gehad maar ook veel vis tijdens het inhalen erafgedraaid dat kon niet 

anders het was laag water en even stoppen met indraaien en je had een vastloper. Gevist met 

pieren en zagers waarbij pieren dit keer betere resultaten haden. Al met al een gave dag met veel 

wind maar mijn nieuwe ron thomson hengel deed het prima en ik kon toch strak werpen 

ondanks de omstandigheden. Iedereen strakke lijnen en muchos vis. 

Ron #467  

  



zaterdagavond wezen vissen op de waterweg 

van 20.30 tot 3.00 

vangst 6 mooie wijtingen en 1 gul van 63 cm. 

gevist zonder willem die lag met griep in bed. 

 

gr hans #262 

  

Op vrijdagnacht ben ik geen vissen in de Zweedse Geul (in de waterweg na Maassluis). Het 

Sinterklaasgebeuren hadden we in het begin van de avond al gehad, dus stond ik om 23.00 uur 

aan de waterkant. Om 01.30 uur zou het hoog water zijn. Ik heb gevist met een paternoster met 

korte afhouders en een met lange afhouders. In de 2 paternosters zat geen verschil, want toen ik 

om 01.30 naar huis ging had ik maar 1 steenwijting gevangen. Dus de volgende dag maar weer 

even met daglicht proberen. Deze keer gevist in de Zweedse Geul van 12.30 tot 15.30 uur met om 

14.15 uur hoog water. Het resultaat van deze sessie was 3 steenwijtingen en 4 wijtingen. Bij deze 

sessie bekroop het Rens-syndroom mij weer. Rond 14.30 uur stationeerde een andere visser zich 

links van mij. Tijdens het langslopen zei hij al dat die grote jongens te vangen zijn onder deze 

conditie's. Jaja, dacht ik. Binnen 20 minuten stond hij dus ook te takelen als een bezetene, met 

als resultaat een Gul van een dikke 70 cm. Aangezien ik met mijn dochter nog een kerstboom 

moest gaan omzagen, ben ik naar huis gegaan. In de auto naar huis vraag je jezelf toch af of je 

geen andere hobby zou moeten nemen, b.v. modelspoorbouw. Maar goed, we blijven het gewoon 

proberen. Maandag is weer een nieuwe week met nieuwe kansen. 

Groeten Theo # 48 

  

Hallo allemaal, 



  

Na jaren niet of nauwelijks gevist te hebben, heb ik de koorts (dankzij jullie site) 

weer aardig te pakken. Vrijdag 5 december wezen vissen in de waterweg van 

24:00 tot 04:00 uur. Vangst was mager, 1 tong en 1 steenbolk. Volgende keer beter of 

ben ik het verleerd? 

  

Groeten Ruud #501 

  

Vandaag, 5-12, gevist op het havenhoofdje van Maassluis. Toen ik aankwam om 9.30u stond een 

mede eurovisser daar al de nodige wijtingen naar binnen te takelen. Hij stond daar vanaf 6.00u 

en de vangsten begonnen nu een beetje te komen. Aangezien het lastig vissen is met z´n tweeën 

op dat havenhoofdje, vroeg ik hem of hij het bezwaarlijk vond als ik naast hem ging staan. 

Gelukkig vond hij dit geen enkel probleem en we begonnen dus naast elkaar de ene na de andere 

wijting binnen te draaien, allemaal tussen de 25 en 40 cm. Om ongeveer 11.30u ging hij weg en 

had ik het hele havenhoofdje voor mij alleen, naast mij op de schuine kade zag het zwart van de 

medevissers, die ook allemaal volgens mij wel een visje vingen. Plotseling veerde mijn top terug, 

ik sloeg aan en wat een brute kracht ik toen aan de andere kant van mijn lijn voelde wees op een 

flinke vis. Na een dril van enkele minuten kwam daar de vis aan de oppervlakte. Aangezien het 

nog geen hoogwater was, moest ik wachten op een golf om de vis op het droge te krijgen. 

Trillend op mijn benen pakte ik de vis op en wat voor een.  

 
Gelukkig had ik een weegschaal en een meetlint bij me, precies 70 cm en 7 pond schoon aan de 

haak. Veruit mijn grootste gul ooit. Daarna ving ik nog een verdwaalde paling van zo´n 60cm en 



begon het wijting festijn weer. Totale vangst na 5 uurtjes vissen met 2 hengels: 19 wijtingen, 

3 steenbolken, 1 paling en een gul. 

 Groeten Rick #259 

  

Gisteren, donderdag 4 december de gullen belaagd in Maassluis met het D-Team, gezien de 

goede vangsten al daar eerder deze week. Helaas was het geluk niet aan onze zijde want ik heb 

geen gul gezien, bij niemand. Gevist over het lage water heen tot hoog water met als resultaat 

slechts vier wijtingen en een steenbolk. Zo'n 50 m verderop ving iemand nog een mooie tong van 

40 cm aan een zager... ze zitten er dus nog steeds en ze zijn vet! Peet kan nog niet met een gerust 

hart de winter in... Pikant detail: rond 22:15 uur probeerden twee andere vissers onopvallend 

achter mij langs te lopen, maar één kon het niet weerstaan om toch even achterom te kijken en 

wat bleek? V-Team ontmaskerd! Leon en Marcel kwamen even kijken hoe gezellig zo'n D-Team 

meeting wel niet is. Echter, het bleef alleen  niet bij kijken, ze zijn nog gaan vissen ook! Hoe het 

ze verging horen we misschien nog wel... 

 

Groeten, 

 

Michiel #164 

  

     Donderdagavond 4 december 

 Het D-team was op één man na compleet (Rob#50) kon helaas niet ivm sinterklaastechnische 

redenen. Het was weer uitermate gezellig maar dat is eigenlijk logisch als je op Donderdag met 

de jongens gaat “vissen”. De vangst was  eigenlijk best wel  om over naar huis te schrijven maar 

we doen dat maar naar Marcel. Een lekker aantal wijtingen en wat bolkjes waren het resultaat. 

Maar wat vanavond ons verbaasde dat er ineens een afvaardiging van het V-team achter ons 

stond in vol ornaat.  



 
Zij kwamen namelijk ook een poging wagen om een visje te vangen. Of zij zich nu vergist 

hebben in de dag of dat zij de boel kwamen controleren zullen we maar in het midden laten. Al 

met al was ook dat uiteraard gezellig. Heren van het V-team misschien een optie om dat eens 

meer te doen. Dan kunnen ze nog wat leren van het D-Team. Ze durfden zelfs met het D-team op 

de foto.Uit betrouwbaar bron is vernomen dat Het V-team een aardig pak rammel hebben 

gehad wat het aantal vissen betreft. We zijn benieuwd of er van hun zijde ook een vangstbericht 

komt of dat zij dit vangstbericht al genoeg vinden. 

 Tight Lines allemaal All  

members of the D-team 

  

  

Donderdag weer lekker op pad geweest met het D-Team. 

Alleen onze leider moest om Sinterklaastechnische redenen even verstek laten gaan. 

Leo was al druk in de weer om zijn spullen  in orde te maken wand hij had tenslotte op deze plek 

zijn eerste gul van het gul jaar gepakt.Erik was er ook en michiel kwam 15 min later met een 

grote zak oliebollen aan gescheurd. 

Na deze  te hebben genuttigd zijn we dan gaan vissen.Na een klein half uur of uurtje kwamen de 

eerste wijtingen omhoog gevolgd door een enkele steenbolk.Een visser 75 meter verderop ving 

nog een mooie tong van 40+ die op de foto werd gezet door Erik. Tot onze stomme verbazing 

zagen wij wat schimmen in het duister en bij nadere inspectie bleek dit een aantal leden van het 

v-team te zijn ????? anderhalf uur te vroeg,het was tenslotte nog donderdag avond..waren wij 

gevolgd keken ze Leo zijn tactiek af ? Al met al toch nog lol gehad een groep's fotootje gemaakt 

en  met een goed gevoel huiswaarts gekeerd. Oja ik heb geen een onderlijn verspeeld de keer er 

voor een stuk of 6. 



gr Ricardo. 

  

  

Hallo eurovissers, 

  

Ben vanmorgen, vroeg in de ochtend om 0.30 uur, gaan vissen op de waterweg. Het was doodtij 

en ik had er niet zo een goed gevoel erover dat ik een visje zou vangen. Nadat ik met Leo 

eurovisser #263 kennis heb gemaakt en gezien wat hun vangsten waren, was ik heel erg 

gemotiveerd om weer wat te gaan doen!! Resultaat: 2 grote gullen van respectievelijk 74 en 76 

cm. lang.  

 
De vangsten waren weer van ouds, geen klap op mijn hengel, alleen een lood die los is gekomen 

en een hele slappe top, toen wist ik al hoe laat het was. Tijdens het inhalen voelde ik in eerste 

instantie helemaal niks en toen ze iets dichterbij waren......KABOEM!! Wat een dreunen zeg! De 

overige vangsten waren 6 hele mooie wijtingen en 4 mooie steenbolkies. De foto is bij Hengelhuis 

gemaakt, mijn dank aan Teun, Jeroen en Gert-Jan. 

  

Groetjes Reggie #169 

  

  

maandag ochtend vroeg om 5 uur me nest uit om ff wat pieren op te maken van vrijdag. ben 

weer naar maasluis gegaan. dit was echt een pech sessie!!! na m'n eerste hengel uitgegooid te 

hebben gelijk beet. was een mooie wijting....snel m'n hengel weer ingegooid en m'n 2e hengel 



optuigen en ingooien...kreeg na 10 min. op allebij m'n hengels te gelijk van die mooie droge 

klappen op m'n top....ja en dan sta je voor een dillema. eerst m'n linker hengel opgepakt in 

binnen gedraaid....zo dat is de eerste gul....lijn eraf geklikt en m'n ander hengel gelijk 

pakken...die stond nog lekker te klappen...alleen schoot die eraf halverwege.(pech 1) gelijk m'n 

ander hengel weer ingegooid en m'n ander beaast en ook ingegooid....gelijk weer beet....van 

gul...en die schoot ook vlak onder de kant eraf (pech 2) dus maar weer gelijk een nieuwe beaasde 

lijn eraan en in gooien...gevolgd door een flinke klap en een hoop gevloek m'n shimano antares 

4.20 in 2en,daar kan je dan zogenaamd 275 gram mee gooien..gooi er zelf met 175 mee maar 

daar schijnen ze bekend om te staan om op het 2e deel vlak boven de grip af te breken had ik al 

gehoord. was net of die daar afgezaagd was..zo mooi was die gebroken...zal wel geen garantie 

zijn aangezien ik hem al 2 jaar heb(pech3) het zat lekker mee..NOT!!! ving daarna nog 2 

wijtingen en 2 grote steenbolken. was het gelijk zat en ben naar huis gegaan. 

die gul woog 5 pond en een ons..dus weer een dikke. 

  

groetjes donald#313 

  

  

Op dinsdag 2 dec. wezen vissen bij de Waterweg op dezelfde plek waar wij op zaterdag 26 nov. 

gestaan hebben(competitiewedstrijd) van 08.00 uur tot 11.00 uur gevist. Resultaat: niks, 

noppes.Niet eens een tik gehad. Ik ben daarna nabij de veerpont wezen vissen en binnen  een 

half uur had ik drie maatse steenbolken binnengehaald.Kreeg een aanbeet waarbij mijn hengel 

bijna van de steun viel, maar bij het binnenhalen liep ie vast. Gezien de harde ruk kon ik alleen 

vermoeden dat het een gulletje was geweest. En daarna niks meer gehad. Al met al heel mager 

dus. 

  

Johan #494 

  

Op maandag  1december ben ik mijn aas gaan opmaken, wat ik over had van zaterdag.  Als 

plek, gekozen voor de overkant van Maassluis. Ik begon met vissen om 15.30 uur op het lage 

water. Na 10 minuten had ik al gelijk een leuke wijting. Rond een uur of 4 belde Rens # 100 of ik 

nog ging vissen vandaag. Ik vertelde dat ik al stond te vissen en hij zou er om 19.00 uur zijn. 

Totdat Rens kwam, had ik alleen 2 wijtingen en 5 steenbolken gevangen, en dat terwijl ik 

eigenlijk voor de Gul kwam. Toen Rens gearriveerd was en had ingegooid had hij al na 10 

minuten een Gul van een centimeter of 50. Wordt je dan gek of niet. Ik was daarna helemaal uit 

mijn doen, gooide 2 keer een onderlijn af die ik in het donker niet meer kon terugvinden, en heb 

dus lichtelijk gefrustreerd ingepakt en ben mopperent naar huis gereden. Het lijkt wel of er een 

vloek op rust, dat ik geen Gul mag vangen. Misschien morgen maar even in mijn eigen Zweedse 

Geul proberen. 

Groeten Theo # 48 

  

  

Hallo allemaal, 

  



maandagavond Theo & The Swedish Chef gaan opzoeken a/d Waterweg en nog even 

voorgedaan hoe je een gul vangt, dit tot groot plezier van Theo, want het was al erg lang geleden, 

dat hij een gul van zo dichtbij gezien had en  die reeds bij de eerste inworp van ondergetekende 

vakkundig werd binnengehaald, zo liet hij voorzichtig weten.Hij had al wel enkele maatse 

wijtingen in de tas zitten. 

Verdere  vangsten van gul bleven uit , wel nog een bot en twee wijtingen en toen maar 

huiswaarts gegaan. 

grtz. 

Rens. 

 

 

Beste mensen, 

  

Bij deze een vangstbericht. 

Ik (André de la Sencerie) ben met mijn collega Arjan gaan vissen op de landtong van 

Rozenburg. Begonnen om 08.00 uur tot 15.30 uur. Eerst begonnen in de waterweg schuin 

tegenover de Stenaline. Na 2 uur weggegaan, geen stootje gehad. Alleen de krabben gevoerd. Op 

naar het Calandkanaal. Hier 1.5 uur gevist. Buiten dat we uit onze verschoning zijn gewaaid 

hebben we ook hier geen stootje gehad. Daarna weer verkast naar de waterweg, meer naar de 

waterkering. Hier hebben we tot 15.30 gevist en ook weer helemaal geen stootje gehad. We 

hebben die dag niet één visser gesproken die wat gevangen heeft. We hebben het geprobeerd met 

afhouders, wapperlijnen (1 meter), jojo en korte dubbele wapperlijn (30 cm). Al met al hebben 

we toch een leuke dag met mooi weer gehad, maar ik hoop de volgende keer meer geluk te 

hebben. 

  

Groeten van André 

  

  

Na zaterdag een hele leuke en gezellige wedstrijd meegevist te hebben ,zondagmorgen ff aas op 

wezen maken , 

toch maar weer voor de waterweg gekozen maar dan aan de andere kant , na een rond 11 uur 

gooide ik men eerste hengel 

uit, gelijk al een flinke aanbeet een wijting en een steenbolk,shit dacht ik noch dat had ik 

gisteren moeten hebben, 

maar ja dat was niet zo, ff later weer een behoorlijke tik ik inhalen zwaar draaien en ik dacht ja 

hoor dat word hem men eerste 



geul van dit seizoen , vlak bij de kant dook tie noch ff tussen de steenen maar ik kon hem toch op 

de kant krijgen net geen 60 cm was hij 

 

maar ik dik tevreden ,mijn dag kon toen al niet meer stuk, ff later kwam Gerard 339 ook noch 

aas opmaken ,en ff bijpraten over de wedstrijd natuurlijk, 

na noch een flink aantal wijtingen en steenbolken gevangen te hebben zijn we om ongeveer 16.30 

gestopt , 

na noch ff kennis met Reggie 169 gemaakt te hebben die ff kwam kijken. 

Euro vrienden allemaal vangszeeeee van de week ,en misschien tot ziens aan de waterkant 

Leo 263# 

  

  

zo 30-11 Na weer een gezellige en een goed georganiseerde wedstrijd waar een smurf won{nog 

gefeliciteerd Arjan}waar ik er 1 bij had van wereldformaat {5cm}vandaag maar ff het aas op 

gaan maken en naar de ertsoverslag gereden waar het op het moment al een kunst is om te 

komen door al de bagger en waar ik vandaag ook al een paar mensen vast zag zitten met de auto 

dus geen optie als het donker is.Maar er zat in ieder geval vis,met als resultaat in 3.5 uur 52 

vissen waarvan 20 mooie wijtingen en deze keer alle grotere wijtingen aan de zager terwijl 

vorige keer zelfs geen stootje aan de zager op dezelfde plek. 

gr Henk #394 

  

beste eurovissers 

zaterdag, 29 november een visdag gepland aan de papabek, mijn maat kon helaas niet dus was 

ik op me uppie. 

tuurlijk minder gezelly zonder alex maarja dat mag de pret niet drukken want ik had zin om 

wat te vangen. 

eerst naar avicentra om daar me aas op te halen gelijk maar weer een zeehengel aangeschaft wat 

is dat toch met die viszaakuh al dat moois kan er gewoon niet vanafblijven, okeej dan 75 pieren 

en onsje zagers erbij en vissen. ff nog met het personeel overlegt wat de stekken zijn en waar de 

vis deze week zat, de eigenaar was van plan om zijn zaak ook bij ons op de site te plaatsen en zou 

zich daarvoor melden bij het bestuur van de eurovissers ik ben benieuwd naar hun link. 

nou naar de papabek gereden en wat een wind zeg recht op je snotterd en die diezellucht niet te 

harden, ben daarna helemaal naar het eind gereden tegen de mot aan daar gevist van 1400 tot 



2030 de vangst was aardig 2 maatse wijtingen, 10 zeebaarzen waarvan 6 ondermaats die groeien 

vrolijk verder en hoef ik 5 jaar niet meer te zien, en 1 gulletje van 45 cm die zowat me hengel in 

een ruk het water in trok dus al met al een gave dag. 

groetjes ron#467 uit westervoort 

  

Dag:Zaterdagavond 

Datum: 29 december.  

Tijd 18.00 uur to 21.00 uur 

Plaats: Strand Vluchtenburg(Tussen Hoek van Holland en s' Gravensande). 

Traditioneel vissen mijn vismaat Leen en ik al zo'n dertig jaar op gul gedurende de 

wintermaanden. In de zeventiger jaren toen wij begonnen moest je op vrijdag en zaterdagavond 

vroeg op de strand of op de pier zijn, anders waren de meeste goede plekken bezet. Vanaf de 

pier in Hoek van Holland tot zo ver als het oog kon zien zag je lamplichtjes op het strand. Een 

gul was meestal boven de tien pond en er werden exemplaren tot dertig pond van 

pieren,strekdammen en het strand gevangen. Dit lijkt natuurlijk op ouwelullenpraat maar het is 

een feit dat mijn grootste gul van 13 pond schoon(Dus zonder maaginhoud) uit die tijd stamt. 

Sindsdien is het alleen maar achteruit gegaan met de gul en exemplaren van 60 cm. worden 

tegenwoordig als een ware trofee gekoesterd. Hoe anders was het vroeger. Na het inwerpen, 

moest de molen op slip gezet worden want anders kon je het bij een grote vis direct schudden. 

De aanbeten waren vaak ronduit spectaculair De hengels werden vaak uit de steun gerukt dus je 

moest goed opletten anders werd je hengel de zee ingetrokken. Met glasvezel eigenbouw hengels 

en Mitchell molens had je toen  topmateriaal. Maar er was vis en er bestond nog zoiets als 

een''Gulkkoorts" onder de vissers. Nu sta je te vissen met kapitaal spul. De mooiste carbon 

werpmachines, prachtige, schitterend opspoelende high-tech molen en"onbreekbare" dyneema 

lijnen maar er is verdomme geen vis meer. Je kunt je voorstellen dat deze tijden nog weleens 

door ons hoofd spoken op een visloze avond.  

Vanavond voor de vierde keer naar dit meestal verlaten strand getogen met helaas dezelfde 

teleurstellende resultaten. Ik heb deze week nog even de vangstberichten nagekeken,die ik vorig 

jaar om deze tijd naar deze rubriek mailde en dan kwam de vangst zelden lager uit dan zo'n 30 

vissen met twee man per avond. Hoe anders is het nu. Na een nacht op een strekdam en drie 

nachten op het strand hebben we bar weinig gevangen. Nog geen enkele wijting of gul. Slechts 

een paar ondermaatse zeebaarsjes, botjes en meuntjes waren ons deel. Ik moet lang 

teruggaan om van dergelijke slechtevangsten  te kunnen spreken.Zouden de beroepsvissers het 

nu echt voor elkaar hebben? 

Getuige de berichten van andere vissers wordt er alleen op diep water een visje gevangen. We 

gaan het daarom volgende week maar op de Maasvlakte proberen en als dat niets is dan 

wachten we maar weer op beter tijden. 

  

Groetjes 

Edward van der Heul en Leen de Bruin  

  

  



vrijdag middag/avond weer wezen vissen met andrew#311 in maassluis 

de vangst was weer naar tevredenheid. 

begon met een mooie tong van 32 cm...waarna het een tijd stil viel...wel kleine aanbeten van 

steenbolkjes...maarja daar kom ik niet voor. 

na een tijdje toen het hoog was ving ik nog een wijting en een klein gulletje van 2 pond. 

waarna het weer stil viel. 

een uur na het hoog trok het helemaal dicht van de mist...en aangezien ik daar een hekel aan heb 

met vissen,had ik weinig goeie hoop....totdat ik 2 hele lichten tikken zag...dacht...zal wel weer 

zo''n stinkbolk zijn. 

dus weinig aandacht.....toen weer 3 lichten tikken en een slappe lijn...ik dacht ..hee dat heb ik een 

tijd niet meer gezien.....dus begon binnen te halen....voelde eerst helemaal niks....totdat ik een 

meter of 20 gedraaid had....bonk vast....nee stenen trekken niet terug...dus flink pompen...en 

dacht...dat is een beste...hoopte dat ik hem niet zou verspelen aan die klote keien die daar 

liggen....heb daar vorig jaar ook 2 grote aan verspeeld. 

maar alles zat mee....de vis was op de kant. 

had eigenlijk niet eens door dat het zo'n beste was,want hij lag nog beneden...totdat ik hem zag 

liggen...wat een pens. 

heb de vis gelijk opgemeten en kwam tot de conclusie dat die 74 cm was. 

 

zei nog voor de gein tegen andrew....zo dat is een eurovisser record. 

thuis gekomen nog een keer nameten en gelijk wegen...kwam weer tot 74 cm met een gewicht 

van precies 9 pond (4 1/2 kilo) 



foto met meetlint komt nog..moet eerst ff de foto's ontwikkelen...ze zijn wel gemaakt...maar het 

meetlint was niet af te lezen. 

andrew had z'n avond weer niet, hij had maar 1 wijting...en een paar aanbeten. 

  

groetjes donald#313 

  

  

Met zijn driëen wezen vissen bij de DSM vrijdag 28 november van 03.30 tot 09.00 uur, twee 

uurtjes voor het hoge daarna het afgaande, zou het perfecte tij moeten zijn. Een hengel lekker 

ver met een jojo systeem de ander wat dichter bij. Resultaat Ed  #350 1 ondermaatse wijting en 

een bolk, SJOERD  #351 1 ondermaatse zeebaars, derde visser score nul. Het was alweer een 

maand of twee en half dat we bij de DSM  waren geweest, wat een kelerezooi, aasbakjes, kranten 

met nog bruikbaar aas van de vorige dag, blikjes, flessen, verpakkinggen onderlijnen noem 

maar op. DOORGAAN ZO , wordt het vast wel een keer afgesloten zodat je er niet meer kunt 

vissen. De vuilniszak zat zekker vol met gevangen vis  

Groetjes ED  #350 

  

donderdag middag weer eens wezen vissen in maassluis de vangst was  weer goed ik begon met 

een stinkbot vol gezwellen van formaat deurmat. ving daarna een betonbolk van een cm of 25. 

met opkomend water ging het lopen...begon met een aanbeet van een gul....die mocht ik een 10tal 

meters voelen waarna hij losschoot...dus flink de tering erin. daarna 2 mooie wijtingen van 

formaat en een mooie gul. 10 min. later kwam andrew ff langs om te kijken....die kreeg al snel 

spijt dat die z'n hengels niet had meegenomen. ving toen ff 2 mooie gullen achterelkaar,waarvan 

er 1 6 pond was en 2 mooie wijtingen. dus het was weer een beetje een ouderwetse vangstavond 

geeft weer een beetje moed. 

  

groetjes donald#313 

  

Afgelopen woensdag 26 november 2003 van 16.30 uur tot 24.00 uur gevist op het strandje aan 

het begin van de Papegaaienbek. In verband met het slechte weer (harde wind en veel regen) in 

het begin tegen de dijk c.q. het talud aan gestaan, met als gevolg vastzitten en enkele onderlijnen 

verspeeld. Toch maar de weergoden getrotseerd en verderop het strandje gaan staan. 

Uiteindelijk knapte het weer op en hebben we niet meer vast gezeten, maar de vangsten waren 

bedroevend. Bij het invallen van de schemering toch enkele maatse wijtingen en steenbolkjes 

gevangen. Echter, hoe later het werd, des te kleiner en schaarser werd de wijting. Om 24.00 uur 

gestopt met als resultaat met 3 man en 6 hengels: 20 à 25 stuks wijting, waarvan een groot deel 

onder de maat, enkele steenbolkjes, een mini-zeebaarsje en een puitaal. Volgende keer beter? 

 

Groeten Arjen, Jan #482 en Kees #481. 

 

  

Op zondag 23 november gevist in Maassluis over het hoge water heen met als resultaat 7 

steenwijtingen en 3 wijting. Dinsdag gevist samen met Leon met als resultaat Leon 7 botten en 2 

wijting en ik 3 botten en 3 wijtingen. Woensdag weer ff alleen geweest.  In de pisregen 2 uurtjes 



staan vissen met als vangst 1 bot.. Vrijdag weer ff oefenen voor de wedstrijd van zaterdag. Ik 

hoop dat Ricardo nu niet weer zeurt over te weinig vangstberichten van mij.  

Groeten Theo # 48 

  

Dagje vrijgenomen, eigenlijk om te gaan wrakvissen maar dit ging op het laatste moment niet 

door. Vorige week vanaf de landtong gevist in zowel het calandkanaal als de waterweg maar 

behalve een wijtinkje met zwarte stippen niets gevangen. Gisteren (dinsdag) maar weer eens ff 

vanaf de pier in HvH. gevist van 3:30 tot 18:00. Vangst: 8 wijtingen  waarvan 6 dertig plus en 4 

steenbolkjes. De 6 wijtingen meegenomen en de rest weer retour. Tegen schemering kwamen de 

meeste aanbeten. Helaas weer geen gul maar ik blijf het proberen! 

Groetjes uit Gouda Elbert #265 

 

  

ff een dubbel vangst bericht zaterdag op zondag nacht wezen vissen met andrew#311 in de 

waterweg. over de vangst kan ik kort zijn...was gewoon slecht. andrew had 1 wijting en ik zelf 3 

wijtingen. 

  

dinsdag middag ben ik alleen  wezen vissen in de waterweg(met al mijn vrienden)...ff de de 

pieren opgemaakt van afgelopen weekend. de vangst was nu een stuk beter. ik had nu 10 mooie 

wijtingen en 1 mooie gul van een pond of 5 

wat me opviel was dat de aanbeten 2 uur na het hoog pas begonnen. 

  

groeten van donald#313 

  

Beste Eurovissers,  

Afgelopen zondag 23 november m'n zeeaas van vorige week (zagers) opgemaakt (wat een prima 

kwaliteit aas van Hengelsport Maasluis) Gevist van 13:30 tot 17:15 in het Calandkanaal op het 

tweede steigertje na de Keering. Voor hoog water twee mini botjes en twee wijtinkjes. Over de 

vloed heen twee uur noppes maar toen begon het! Vanaf ongeveer 15:30 constant beet, in 

totaal  22 wijting van 20cm tot meer dan 45cm, ook doubletten. Ik ving ze aan een zware 

spinhengel 60 grammer. Onderlijn met drie korte afhoudertjes en slechts 40 gram lood. 

Inwerpen hoefde nauwelijks want je kreeg ook beet direct onder de steiger. Hartstikke leuke 

sport op dit relatief lichte materiaal. 

groetjes,  

Cees K.  

  

  

Op zondag 23 november samen met mijn broer gevist vanaf de pier in de Waterweg. Normaal 

vis ik met mijn boot bij Den Helder, maar mijn boot staat op de kant voor een "upgrade" of 

samen met Jelle op de zuidpier van IJmuiden, maar door slechte berichten aldaar hebben we 

besloten om wat verder af te reizen. 1 1/2 uur voor hoogwater hadden we onze verschillende 

onderlijntjes keurig richting waargeul gedeponeerd. Al snel ving Jelle een mooie schar, maar na 

3 kwartier hadden de visjes pas echt hun lunchpauze en we vingen in een halfuurtje de meeste 

vis : wijting, schar, bolken en een zeebaars, allemaal tussen de 25 en 35 cm. De te kleine visjes en 



zeebaars zwemmen uiteraard weer. Hierdoor kregen we een goed gevoel over onze avondsessie, 

maar dat viel vies tegen. Op laag water kregen we vlak achterelkaar flink beet. Dit waren zware 

vis, want we kregen met ons niet al te kinderachtige hengels (penn ppt sidewinder en zziplex 

3500) de vis nauwelijks van de bodem met als gevolg dat het lood ruim 30 meter voor de kant 

vast kwam te zitten. De vis bonkte door maar kreeg zelf de zaak ook niet los. Aan het gebonk 

gaan wij er vanuit dat dit aardige gullen waren, jammer ! Maar wel een ontspannende 

avondsessie gehad, want de toeristen die de hele dag door telkens weer bijna ons 

"visapparatuur" braken en de honden die onze pieren en vissen wilde keuren waren verdwenen. 

  

gr. Siu Long 

  

Bij deze het verslag van deel twee van het wijtingweekend op zondag 23 november met de 

Breeveertien. 

Geen enkele wijting gevangen! 

Ondanks het bericht van de dag ervoor was iedereen toch vol goede moed. Ik zal beginnen met 

de blunder van de dag. 

Zoals jullie reeds hebben kunnen lezen op ons prikbord zijn we ff voor achten afgevaren 

inclusief een telfout die voor Jan de Boeff de zondag goed heeft verziekt. Hij zat naast de boot. 

Voor ons een les, check check dubbel check. Gelukkig heeft Jan onze excuses aanvaard en hopen 

we hem zaterdag a.s. een biertje aan te kunnen bieden. Jan nogmaals sorry! 

  

Wat het verdere verloop van de dag betreft kan je zeggen dat het vergelijkbaar was met de dag 

ervoor. Het begon met een paar fikse regenbuien wat later werd het droog met weinig 



wind. Dick en Geer waren in de gelukkige omstandigheid om beide dagen van dit wijtingfestival 

mee te maken en vertelden dat er geen verschil was in vangst. 

  

Af en toe kwam er een botje boven met als uitschieter de bot van Hans van 36 cm. Veel botten 

waren tussen de 25 en 32 cm. 

 



Bij elkaar zijn er door de dag heen zo´n 70 vissen gevangen. Dat met 16 man valt toch wel wat 

tegen. Er kwamen nog aardig wat zeesterren boven. De meeste werden gevangen door Armel hij 

ving de sterren uit de zee. Zoals de foto laat zien had hij zelfs een doublet sterren waar hij 

bijzonder trots op was. 

Bram Kalle ving een kleine meun en ook kwam er nog een heremietkreeft naar boven. 

En Ricardo was alleen maar geconcentreerd. Waarschijnlijk nu al spanning voor aanstaande 

zaterdag! 

 

Wat de boot betreft was alles perfect in orde, mooie ruime schone boot gezellige bar met 

vriendelijke bediening en lekkere hapjes. 

Ook moet vermeld worden dat je op zo´n dag elkaar ook weer wat beter leert kennen, hier en 

daar een geintje en verder een super ontspannen sfeertje, wat volgens mij echt bij de Eurovissers 

hoort. Dit is iets wat we volgens mij echt vast moeten zien te houden, en waar andere 

verenigingen jaloers op kunnen zijn! 

 Volgens mij heeft iedereen al weer zin in de wedstrijd van aanstaande zaterdag wij in het ieder 

geval zeker. 

 Arthur bedankt voor de organisatie en tot Zaterdag 

 Groet Jos #121 

  

Eurovisvrienden, 

 

Een beetje laat maar toch.... Vrijdag 21 november gevist vanaf het westerhavenhoofd van 

Maassluis. Gevist van 9.30 - 15.15 uur met laagwater om 8.58 en hoogwater om 13.42 uur. Aas: 

zeepieren en zagers. Vanaf het begin prachtige aanbeten en al twee keer een wijting 



binnengehaald tijdens het optuigen van mijn tweede hengel. Ik dacht "dit wordt een emmer 

vol", maar na drie kwartier en 9 wijtingen kwam het water op en vielen de wijtingvangsten 

volledig stil en kwam er nog af en toe een bot of een steenbolk boven. Tijdens de kentering ving 

ik aan een zager nog een mooie tong van 39 cm. Totale vangst: 9 wijtingen, 4 steenbolken, 4 

botten en 1 tong, verder nog wat ondermaatse wijting. Kortom toch een leuke dag.  

Groeten Cor #475 

  

  

Zondag gevist in de Waterweg vanaf de Rozenburgse landtond vanaf een uur of 11 tot een uur of 

16.30. Met afwisselend kweekzagers en/of zeepieren op een 3/0 haak die was geknoopt aan een 

jojo en een 3/0 haak die was geknoopt aan een lange dwarrellijn was het resultaat een puitaaltje, 

zes wijtingen waarvan twee 34 cm, een aantal bolken en, jawel, een gul van bijna 50 cm. 

Vanwege het feit dat de vriezer nog goed gevuld is, zwemmen ze allemaal weer. 

grtz, Bert #487 

  

Zondagochtend 23 November was het zover met de M.S Breeveertien naar het Wijtingfeest voor 

Eurovissers, nou en lol hebben we gehad. 

 
 Armel regelde als een goede standin (voor Arthur) het wel en wee van betalen en lootje trekken 

onder het genoot van de koffie. Toen we de haven uit vaarde dachten we iedereen aan boord te 

hebben en gingen na een korte vaart voor anker op 20 meter water.(waar was Jan B) Hier 

vingen we redelijk wat Bot tot dat het water begon te stijgen was het feestje van sommige 

gelukvogels over, en gingen we naar wat ondieper perceeltje water hier konden we al snel zeggen 

klote dus hop op naar de volgende. Ook z"n er Drie nieuwe Eurovissersrecordsbootvissen 

gevangen door Hans met een Bot van 36 cm tevens de grootste vis 



 
 ,en door Bram Kalle een Vijfdradige Meun en een Schol van 17 cm . 

 
 Gezellige dag met wat regen maar dat heeft de pret niet gedrukt.  



 
Tom Pley 

 
Ricardo Kalle, het is om te huilen 



 
Armel in opperste concentratie 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

Groetjes Tom Brasser # 45 tot aan de waterkant.................................... 

  



  

Een motregen verwelkomde ons zaterdag morgen j.l in de haven van Burghsluis op het altijd 

goed onderhouden M.S Breeveertien van Jacqueline en Marcel van Mill die altijd garant staan 

voor een goede en vrolijke verzorging van de vistrips. 

Ruim 19 Eurovissers verzamelden zich dan ook om onder het genot van een bakkie koffie de 

loting voor de plaatsen te doen en het ionschrijfgeld te betalen. 

De normale gang van zaken rond deze periode van november is dat je je werkelijk klem vangt 

aan de grove wijting op de Oosterschelde doch ik denk dat voornamelijk het zeer warme weer 

van de afgelopen zomer ervoor  zorgde dat de wijting nog niet of nauwelijks te vinden is in de 

Oosterschelde. 

Na een telefoontje afgelopen maandag met schipper Marcel werd deze gedachte werkelijkheid 

en ik heb afgelopen dagen echt waar stevig geduimd dat de wijting toch nog de Schelde op zou 

trekken. 

 

Helaas werd dit niet wekelijkheid en moesten we het doen met magere vangsten van 

voornamelijk bot, mooie exemplaren erbij, een enkele magere schar, puitaal en schol, van de 

rondvis op één steenbolkje na niets te bekennen.De grootste vis werd gevangen door Michel 

Janssen en wel een bot van 38 cm. 



 
 Pechvogels van de dag waren Ruud Haak Wegman en Willem Tuijtel die ondanks verwoedde 

pogingen en aanmoedigingen van de mede strijders geen vis op het droge konden krijgen! 

 



Toch een gezellige dag gehad en ik hoop dat de zondagploeg ondanks de te verwachten mager 

vangsten toch ook een leuke dag zullen hebben. 

 

Voor volgend jaar deze boot weer vastgezet en wel 28 en 29 november. nmoteren maar, want 

volgend jaar wel wijting! Arthur. #77 

 

 

 Vrijdagavond afgesproken om weer eens te gaan vissen , met de harde kern van het eerste uur . 

De vrijdagavond ploeg. Ik moest om half 8 bij mijn gabber Leon voor de deur zijn ,Theo en 

Sjaak stonden er al . Afijn we zouden naar de waterweg gaan,waar de laatste tijd mooie gullen 

worden gevangen . Eenmaal aangekomen stond het al vol. Dus allemaal 100 meter door lopen,en 

als de sodemieter je hele teringzooi in orde maken . Ik weet niet hoe Theo het doet maar die 

gooit altijd als eerste in ,volgens mij slaat die wat over of zo . We hadden er allemaal zin an . Een 

half uurtje later kwam Marcel en Hans er ook bij . Eerst nog wat ouwehoeren en 2 tellen later 

zijn ze ook gaan vissen . Maar toen kwam daar onze kleine smurfe mascotte aan lopen ,ik zei heb 

je je niet gewassen of zo ? Je stinkt naar vis ,maar die Arjan had voor ons allemaal kibbelingen 

meegenomen . Gemaakt van wijting  ,en ze waren nog warm ook Arjan ze waren heerlijk . Dit 

doet die kleine wel eens meer,we hebben ook wel eens olie bollen van hem gehad langs de 

waterlijn . Wereld gozer die Smurf. We hebben ons vanavond weer eens ouderwets die tering 

gelachen . Het kon niet op allemaal . Alleen misten we nog de grootste tongen mepper , maar 

Gilles had het nog te druk met zijn werk. Anders waren we kompleet met de vrijdagavond ploeg. 

Maar goed, we hebben genoten van het vissen, ouwehoeren en het eten van de wijting . En over 

de vangsten kan ik kort zijn ,klote . Misschien kwam het omdat er verderop iemand met 

een  dikke arregaat stroom stond te draaien . Het leek wel een voetbalveld ,zoveel licht brande 

er. En een tering herrie ,niet mooi meer . Mannen we zien u volgende week zaterdag aan de 

waterkant,waar de vrijdagavond ploeg keihard zal toe slaan . De vrijdagavond ploeg met de 

meeste records trouwens ,by the way!! AT YOUR SERVICE. gr . Leon ,Sjaak ,Marcel 

,Arjan,Theo,Hans,(Gilles),Peet 



  

Donderdag 20-november  

Ivm de harde wind naar de pap-bek gereden alwaar je goed uit de wind kon staan. ivm drukke 

bezigheden van de andere leden van het D-team dit keer maar eens alleen gaan vissen. Naast mij 

stond iemand uit Sommelsdijk die had 4 wijtingkjes gevangen (deze waren redelijk aan de 

maat.  Zelf had ik 10 stuks mooie wijtingen varieerend van ca 27 cm tot 35 cm weten te vangen. 

In het begin aardig wat missers gehad maar naargelang de avond vorderde en div. haaksoorten 

uitgeprobeerd te hebben kwam ook de vis op de kant. Ook nog een paar flinke rammels op m'n 

stok gehad maar dat resulteerde helaas niet in de zo felbegeerde Gul helaas. Maar dat ze 

beginne te komen daar geloof ik toch nog wel in. Eenstukje verder werd er nog een wedstrijdje 

gehouden maar daar was de vangst als ik het goed begerepn heb niet zoveel bijzonders. Al met al 

dus toch nog een aardig portie kibbeling gevangen welke volgens Theo's recept zijn 

klaargemaakt.  Wat betreft de voorbereiding voor a.s. de 29e mag het vrijdagteam alvast aardig 

gaan oefenen want anders...............(de onderlijnen met haaksoort waren deze avond bepalend 

voor de vangst)  

Erik #331. 

  

Woensdag 20 nov weer eens geprobeerd bij het beerkanaal te vissen aan de M.O.T kant.  

Over de vangst kan ik kort en bondig zijn niets, wel twee mooie beten gehad maar door 

vastzitten is dat niets geworden.  

Door baggeren werkzaamheden is de opstaande rand in het beerkanaal weer een groot drama, 

waardoor ik verschillende tuigen verspeeld heb. 

Met andere vismaten gesproken, ook deze hadden niets gevangen er was een groep uit 

Groningen die 4 dagen achter elkaar stonden te vissen, zowel aan het calandkanaal, nieuwe 

waterweg end, zij hadden maar 1 mooie gul. 

Appie nmr 312 

  

Hallo, 

 

Donderdagavond van 17:00 uur tot 22:00 uur wezen vissen met m'n maat Peter op het strandje 

bij de papagaaienbek. Leuke avond gehad met leuke aanbeten en voor mij een vangst van 13 

wijtingen. Peter had er 5 en een klein bolkie. Op 2 na zwemt alles weer rond, want de rest was 

helaas aan de kleine kant. Gevangen aan pieren en zagers. groeten. Frank (418)  

  

  

Vandaag, donderdag 20 november, de wapperlijnen maar weer eens beaasd te water gelaten. 

Gevist vanaf de Rozenburgse landtong van ca. 11.00 tot 15.00 (HW ca. 12.00). De eerste twee uur 

maar een enkele aanbeet gezien hetgeen resulteerde in de vangst van maar twee steenbolkies. De 

laatste twee uren waren iets beter, de aanbeten leverden twee maatse wijtingen en nog eens 

zeven bolken op. Om me heen was het niet veel beter; daar werd een enkele bolk, wijting en bot 

gevangen. 

groeten, Bert #487 

  



Maandag de 17e wezen vissen aan de papagaaienbek ivm met de harde wind. Met mijn maat 

Puck gestaan van 14.00 tot 23.15 uur.Het was zeer slecht. Alleen wat kleine wijting toen het 

donker werd. Mede door de wind was het toch moeilijk vissen. 

Ieder geval lekker uitgewaaid, dat was ook het enige. 

Volgende keer beter. 

Gr John #99 

  

Donderdag, geen Scheveninger te zien op de Zuidpier van Scheveningen. Jawel, er kwam er een 

aanwandelen. "Zes dagen gestaan, geen vis gezien. Daarom waren alle Scheveningers thuis en de 

pier leeg, zo liet hij weten. Tja, daar sta je dan... Plotseling, klap op de hengel. Even later takel ik 

op der kop van de Zuidpier een mooie gul omhoog. Ook nog een zeebaars en een wijting. 

Hebben die Scheveningers die zes dagen misschien met brood gevist?!  

Cor (ik ben niet zo goed in nummers), lid Eurovissers. 

  

na het lezen van jullie vangstberichten hadden wij besloten onze rit naar de Nieuwe Waterweg 

nog even uit te stellen. Maandagavond met 3 man dan maar gaan vissen op de pier van Oostende 

met slecht weer en veel wind. Vangsten Vic 3 wijtingen, Danny 12 wijtingen en erik ikzef 16 

wijtingen waarvan enkele van rond de 40 cm. Na al de slechte berichten van de laatste dagen 

toch nog een beetje hoop.Wel nog steeds geen gul gezien. 

Tot volgende keer. 

Eric 

Hoi hier een bericht van rene 301 



Maandag  waterweg   gul 65 cm 3kg  hoop wind  hoop klein spul wee grote vis verspild  denk ook 

gul  

 

groetjes      rene sla 

  

Hallo allemaal, 

  

maandagavond 17 november gevist in de Waterweg en drie gullen en slechts een wijting 

gevangen, twee gullen waren elk 61 cm en wogen samen ruim 4,5 kg. 

Gevist vanaf een uur of 7 tot half tien. Als aas pieren en zagers. 

grtz. 

Rens #100 

  

Zaterdag ff wezen vissen vanaf de pier in HvH. Er stonden een stuk of 6 vissers. Vangsten waren 

zeer magertjes. Ik had maar 2 wijtingen, terwijl de omstandigheden perfect waren, een matige 

westenwind en een aangenaam temperatuurtje. Het leek de goede kant op te gaan met de vangst 

van enkele gulletjes in de afgelopen weken maar het lijkt nu wel weer helemaal over. Hopend op 

betere tijden,  

groetjes Elbert #265 

  

  



Hoi allemaal, Vandaag zondag 16-11-03 weer naar de Hoek geweest ter hoogte van DSM. Het 

was niet zo druk als de vorige week. Ik was al vroeg ter plekke en begon om 14.30 uur te vissen 

(19.09 uur hoog) Net als de vorige week ving ik meteen weer steenbolk. Tegen de avond werd het 

stil. Ook stopte de regen (dacht ik). Precies tegen hoog water kreeg ik een mooie beet. Dit leverde 

een gul op van 43 cm. Daarna weer stil. De wind was ondertussen flink toegenomen en de buien 

werden steeds heftiger. Omstreeks 20.30 uur begon het zo te zeiken en te stormen, dat ik in mijn 

alto in dook, de achterklep naar beneden en alleen mijn benen buitenboord. Door de achterruit 

zag ik mijn hengel ..... en jawel hoor.........beet! Dit was een gul van 49 cm. Het werd toen droog, 

de stroom ging eruit en de bolken kwamen weer binnen. Toch lekker gevist, droog ingepakt en 

pleite gegaan. Thuis nog even een fotootje laten maken met onze nieuwe digitale camera van de 

twee vast wel lekkere vissies. Mazzel, Peet de Hagenees #360  

  

Na vrijdag een zeer slechte visavond te hebben gehad op de Stenen Glooiing (1 miniwijting aan 

een mesheft) en het na een paar uur voor gezien te hebben, had ik besloten om het dan vandaag 

(zondag 16/11) nog maar een paar uurtjes in Maassluis te proberen om mijn pieren op te maken. 

Ik heb gevist van 16:00-19:00 uur. Het bleek een wijs besluit, ik had in totaal 7 mooie wijtingen 

op de kant en er zijn er nog twee van de haak gevallen toen ik met mijn eigen hengels in de klit 

zat. De grootste wijting was ditmaal 36 cm, helaas weer net geen record (de grootste van 

afgelopen donderdag was 37 cm, dus net geen evenaring van het record).  

Groeten, Michiel #164   

Visvrienden, 

 

Gister, zaterdag 15 nov, gevist met maatje Peter aan de Papegaaiebek. We zijn om een uurtje of 

4 begonnen, en we hebben doorgevist tot ongeveer half acht. Er was door de al vele aanwezige 

vissers, nog niets gevangen, volgens onze buren. Vandaag zag ik bij een vangstbericht, dat dit 

Peter en Irma geweest zijn. Van beiden zie je regelmatig vangstberichten. Om terug te komen op 

het vissen, na een uurtje kreeg men maat een mooie klap op z'n stok, en jawel: een mooie 

scholletje van zo'n 30 cm kwam te voorschijn. Verder vingen we vanaf het schemer, een 

wijtingje of 10 en een puitaaltje. Slecht eentje haalde de 30 cm. De rest zwemt weer rond. De 

wijting invasie duurde slechts een goed uurtje, een half uurtje na hoog water (18:20) was het 

weer zo goed als stil  

Groet,  

Gerard  #505/Woerden 

  

  

zaterdag 15 november wezen vissen samen met andrew#311. we zijn weer eens naar hoek van 

holland geweest. we hebben het eerst bij de steensteiger geprobeerd van half 3 tot een uur of 

8..dit was geen succes...ik had 2 wijtingen. we zijn daarna verkast naar de pier om te kijken of 

we wat aan de zeekant konden vangen....nou dat was ook niet om over naar huis te schrijven...1 

wijting had ik. de vangsten zijn dit seizoen erg slecht....heb dit nog nooit meegemaakt. die gul 

weet dat er een vangstverbod komt...en bijt gewoon niet volgens mij hehe.  

groetjes vanuit dat prachtige delluft van donald#313 

  

za 15-11 Na een dag op Dishoek te hebben doorgebracht op het n.k voor dames als 

ondersteuning en sjouwer met  Marian,Simone en Janet en Leon,Arthur,Sjaak,Jan en Edwin.De 

uitslag was helaas niet zoals wij gehoopt hadden.Maar als je dan ziet dat de winnares 1 wijtinkje 

had van 26cm had en dames zich kwalificeerden met een visje van 4cm dan weet je het wel en als 



je dan ook nog een zeehond in je vak hebt die daar een tijd rond bleef hangen.Simone,Marian en 

Janet hebben er alles aan gedaan  met de goede coaching van Sjaak en Arthur[waarvoor wij 

deze beiden nog willen bedanken] maar helaas volgend jaar beter.Zaterdagavond maar het aas 

op gaan maken wat we hier en daar nog gekregen.Na navragen hoorden we dat het ook hier 

hopeloos was.Toch maar naar de ertsoverslag gereden en ons naast het hek geinstalleerd.Binnen 

10 min. een doubletje steenbolk waarvan 1 31cm daarna vrij stil tot aan het lage water daarna 

een gekkenhuis bij elke trek 2 wijtingen zodat ik het laatste uur tocn nog een 30 

maatse wijtingen ving.Richting het schip gooien gaf de beste resultaten en alles aan de pieren. 

Mesheften en slikzagertjes werden niet aangeraakt. 

gr Henk#394 en Janet#395  

  

Op maandagmiddag 15 november gaan vissen met Freek en Rob uit Delft in de buurt van de 

Stena-line. Gevist van 16.00 tot 20.00 uur, over het hoge water heen. Allerlei systemen 

geprobeerd qua onderlijn, maar het enige wat gevangen werd waren steenbolken. 

Rob 3 bolken en 1 wijting, Freek 4 bolken en 1 torretje en ik 5 bolken. Ik moet wel zeggen dat 

het flinke bolken waren. Bij mij varieerde ze tussen de 28 en 32 cm. Hetgeen waar ik dus voor 

kwam, heb ik ook deze keer niet gevangen. Groeten Theo # 48 

  

Vrijdag 14/11 weer eens naar de waterkant gegaan om een visje te vangen. Na eerst langs De 

Heul te zijn gegaan voor aas, naar de papegaaiebek gereden. Ik kwam rond 15 uur aan, er zaten 

al een aantal te vissen met nog weinig vangsten. Het duurde nog tot 18 uur voordat de eerste 

wijting zich aandiende. Even later had ik er nog 2 krabben bij. Pas na 20 uur kwam er wat meer 

beweging in de hengels. In totaal 8 wijtingen gevangen. Gevist tot tegen 24 uur. 

  

Groetjes Hans #37 

  

Vrijdag 14 november op de papegaaienbek met z’n vieren van 17.00 tot 23.00 uur.Door de wind 

nauwelijks beet van windstoten kunnen onderscheiden, was eigenlijk ondoenbaar.Totaal hebben 

we 5 maatse wijtingen, 1 steenbolk en een puitaaltje gevangen. 

Groeten, Ton#172 

  

D-team meeting, 

Besloten werd om donderdagavond aan de waterweg gaan vissen ,ik was iets eerder als de rest 

,dus alvast maar uit gegooid ,pats gelijk 3 maatse wijtingen naar boven, en dat ging achterelkaar 

door tot Ricardo 119 met zijn vader Bram 405 aan kwam ,Erik 331 zat inmiddels ook al naast 

mij ,een hele grote steen bolk van z.n haak te halen ,aan de andere kant hoorde ik alleen maar 

raare worden zeggen Ricardo verspeelde de ene na de andere onderlijn.Michiel was inmiddels 

ietsje verder gaan vissen en haalde er een wijting uit van 37,5 cm (hij had er iets harder aan 

moeten trekken was tie misschien 38 cm geweest record staat op 37.5) 

Ik zelf zag in mijn ooghoek mijn hengel opzij schieten, maar dacht eigelijk ,dat dat door de 

stroom gebeurde,maar toen ik ff later indraaide. dacht ik eerst dat een van mijn nieuwe k2 

molens zonder lagers liep ,en ja hoor er kwam een tong van ruim een kilo boven water ,  



 
Ricardo gaf inmiddels de pijp aan maarten en ging met zijn vader naar huis na voor de zoveelste 

keer een nieuwe onderlijn kwijt te zijn , later hoorde ik dat rob 50 ook al  zo geluksdag had,afijn 

een leuke avond gehad en lekker de vriezer gevuld met verse vis . 

 

Nauw euro vrienden allemaal vangszeeeeeeeee en misschien tot aan de waterkant 

grtz Leo 263# 

  

Op vrijdag 14 november was het dus weer tijd voor een vrijdagsessie met de boys. Deze keer 

waren we maar met z'n drieen, teweten Leon  Sjaak en ik. Gevist van 16.00 tot 19.00 uur over 

het hoge water heen. Over de vangsten kunnen we kort zijn. Het was miserabel. Ik had een bot 

en een steenbolk en Leon een steenbolk en dat terwijl we eigenlijk voor de Gul kwamen. Waar 

zitten die dingen ??????  Sjaak wilde nog ff doorvissen en heb ik dus Leon ff thuis afgezet, want 

hij moet er morgen weer vroeg uit om Simone te coachen op het NK kust voor dames. 

 Groeten Theo # 48 

  

Donderdag de 13 weer op pad geweest met het D-Team. 

Ik had net zoals rob beter thuis kunnen blijven wand ik verloor in totaal 7 onderlijnen en de 

vangst van mij was nauw ook niet al te best.De jongens Erik ,michiel  vingen wel een aardig 



visje.Leo was koploper met div wijtingen bolken en zelfs een zeer dikke tong van ongeveer 40 

cm.Later die avond toen ik balend thuis op de bank zat haalde Erik er nog een mooie tong uit. 

Gr Ricardo. 

  

Het donderdagteam heeft de wijting weer bejaagd, ditmaal op het westelijk havenhoofd van 

Maassluis gezien de goede vangst aldaar eerder deze week door teamgenoot Leo #263. Om 

ongeveer 18:15 was ik ter plaatse en zag binnen enkele minuten Leo een triplet wijting uit het 

water hengelen. En er lagen er al een stuk of 8 in zijn auto glazig te staren naar een fel licht aan 

het einde van een tunnel. Erik #331, Ricardo #119 met zijn vader waren iets eerder aangekomen 

en hadden hun hengels ook al in het water liggen. Dus snel mijn eerste hengel opgetuigd en 

gooien maar. Al snel kreeg ik een paar tikken op de top, maar ik dacht er verstandiger aan te 

doen eerst mijn andere hengel verder op te tuigen. Toen snel mijn eerste hengel opgehaald, maar 

geen vis natuurlijk... stom. Evenwel werd het een mooie avond. De vangsten waren uiteindelijk 

wel minder dan verwacht op basis van het aantal al door Leo gevangen wijtingen bij aankomst. 

Ik weet niet meer wat iedereen heeft gevangen, maar ik had drie steenbolken, een mooie tong en 

een hele finke wijting. Omdat er al snel werd geroepen dat het Eurovisser record >40 cm was, 

heb ik niet mijn best gedaan om de vis tot op de milimeter te meten. Dat doe ik vanavond thuis 

wel. Ik verwacht/hoop dat ik het record van Sjaak kan evennaren want 37 cm is hij zeker!  

Groeten, Michiel #164 

  

  

Hoi met Jaco de man in de rolstoel Ben donderdag 13 November in Maasluis wezen vissen. 

Tegen vijf uur hoog water. Wij waren er half vijf. Binnen het kwartier gelijk raak: een bot van 

een postzegel groot.  Daarna nog twee botten waarvan een grote. En toen was het stil tot drie uur 

na hoog water. Bingo ,wijting! Ik had er tien aan hengel met een wapperlijn . Wat opviel was dat 

ze liever pieren hadden dan zager.  



 
Nou dat was het weer. 

  

In de late middag en vroege avond van dinsdag en woensdag gevist in de Waterweg vanaf de 

Rozenburgse landtong. Beide keren met slechts 1 hengel, die was opgetuigd met een wapperlijn 

terwijl als aas zeepieren werden gebruikt. De vangst was redelijk; op beide dagen een tiental 

maatse wijtingen, een enkele bot en wat steenbolk. Eveneens een adrenalinekick op dinsdag, na 

zo´n flinke klap op mijn hengel, maar dat was helaas ook het enige dat ik er aan overhield; na 

vijf minuten en een aantal runs zat e.e.a. muurvast tussen de stenen. Na een kwartier wachten, 

hopende dat de vis weer zou gaan zwemmen, trachtte ik nogmaals los te komen maar dit had het 

resultaat dat mijn nylon knapte. Dus helaas geen gullemans. Ook een visser die een eindje 

verder zat verspeelde zo te zien een flinke gul. Na een drill van zo´n 30 minuten zattie ook 

muurvast tussen de stenen en knapte zijn lijn. Hopenlijk de volgende keer weer beter. 

Bert # 487      

  

Op maandag 10 november ben ik na mijn werk het aas gaan opmaken wat ik over had van de 

voorselektie NK boot. Mooi plekje gevonden aan de waterweg in de buurt van Rozenburg. Ik 

heb daar gevist van 15.30 tot 19.30 uur, dus over het hoge water heen. Eerst  veraf 

geprobeerd  en daar een aantal bolken gevangen. Daarna dichter bij geprobeerd wat resulteerde 

in tong en wijting. 

Vangstresultaat is 1 tong van 39 cm., 1 van 32 cm, 1 wijting van 32 cm en 5 bolken die 

teruggegooid zijn. Om 18.30  uur wilde ik stoppen maar toen stond Tom Brasser ineens naast 

me, en ben ik nog een uurtje gebleven. 

 Groeten Theo # 48 

  

  



dinsdag middag 11-11 weer eens wezen vissen in maassluis. de vangsten waren slecht. ik zelf had 

2 kleine wijtingen,die weer vrolijk rond zwemmen om me heen werd ook zeer weinig tot niets 

gevangen. ga het zaterdag maar weer een proberen op hoek van holland..kijken of het daar wat 

beter is. wind richting ziet er wel gunstig uit. 

   groetjes donald#313 

  

Zaterdagmiddag gevist in het Beerkanaal  van 14.30tot 21.00 uur. De vangst bestond uit een 10 

tal ondermaatse baarsjes en een fraai exemplaar  van ongeveer 40cm. Verder een aantal 

wijtingen net aan de maat enen paar steenbolken. Het aas wat  de meeste aanbeten opleverde: 

verse mesheftschelpen.Als onderlijn een omgekeerde jo jo met een getordeerde sneu. Op 

stalen afhouderswerd uitsluitend kleine vis gevangen. Mesheften werden in zijn geheel op de 

haak gezet met behulp van een aasnaald. Totaal  24 vissen gevangen. 

Huub 88 

  

Hallo allemaal, ik ben vrijdag 7-11 vanaf de pier in HvH wezen vissen. Gevist met jojo's, haken 

1/0 en pieren. Gevist van 11:30 tot 17:00. Ondanks de frisse oostenwind toch nog een paar visjes 

weten te vangen, een scharretje, twee mooie wijtingen, een bolkje, een zeebaarsje en een lekkere 

gul van 61 cm. Derde gul van het seizoen voor mij en gelijk persoonlijk record vanaf de kant. 

Andere vissers op de pier hadden niets, toch vreemd. groetjes Elbert #265   

zondag 9-11-03 heb ik "HET" in de waterweg gedaan. om een uur of elf kwam ik aan tussen 

paal 8 en paal 10 . vol frisse moet er tegenaan en omstreeks half elf het eerste beetje, een 

wijtinkie van 32 cm op de mesheft waar ik dit weekend overigens voor het eerst mee viste. het 

water begon gestaag te stijgen en zo ook het aantal aanbeten dat ik kreeg , helaas heb ik er heel 

wat mis mogen slaan. na wat bolkjes die weer zwemmen en wijtinkies later zag ik dat mn 

buurman Flinke tiken kreeg op zn hengeltje, zn hengel vloog bijna uit de steun ik dacht *hallo 

wakker blijven* en zag hoe hij er een moooie gul uitdraaide, het begon wat te knagen bij me 

want die kerel stond in mn oog hoek met zn zoon ook lekker te tikken en ik had al ff geen beet 

meer gehad, ik besloot maar eens te kijken of er nog aas aan mn haakjes zat, ik pak mn hengel 

op en krijg toch een dreun van een aanbeet in mn hand, ik begin te draaien en merk meteen dat 

ik zwaar moet gaan pompen, ik voel die bonken en trekken en schudden met zn kop en ik bad 

tot god dat hij er niet af mocht vallen wat er gebeurde heb ik nog nooit met een gul meegemaakt, 

hij kwam niet boven water meestal komen ze zon 15 meter voor de kant wel even gluren , maar 

deze niet.ik moest blijven pompen tot aan de stenen en daar was hij dan , een dikke gul van 61 

cm !!! ,  



 
mijn persoonlijk record voor vanaf de kant. t trillen stond me nader dan wat ook eigenljk, ik 

kon mn geluk niet op. de dag afgesloten met een dikke bot van 42 cm. wel niet veel gevangen , 

maar wel een hele mooien die ik niet snel zal vergeten.  

groeten, 

van een gelukkige ness #407 

  

  

Hoi Eurovissers, Vandaag zondag 9-11-'03 wezen vissen in H.v.H. bij de D.S.M. Lekker vroeg 

weggegaan om op mijn favoriete stekkie te kunnen staan. Dat was maar goed ook, want links en 

rechts van de stek waren al 2 niet eurovissers en even later hield de stroom vissers niet op. Aan 

de overkant op de landtong was het ook druk. Schitterend weer natuurlijk. Ik begon om 12.15u 

te vissen en ben blijven staan tot 17.30u. Gevist met zagers. Vangst met 1 hengel en jojo, 10 

bolken en 1 gul van 45 cm. niet echt groot maar wel de 1ste dit jaar. Helaas de 2e verspeeld, die 

van de kleine haak loskwam. Geen enkele wijting gezien. Mijn buren hadden het slechter, want 

zij vingen helemaal niks. Hun aas was pieren. In ieder geval lekker gevist, ADO Den Haag heeft 

er toch maar een balletent van gemaakt. Groetjes, 

  

Peet de Hagenees  #360 

  

beste eurovissers, 

  

na vrijdag te hebben afgesproken met mn maatje juan ,gingen we in allerijl op zoek naar aas. 

na wat zaken te hebben afgebeld,konden zaterdagochtend ons aas ophalen in oostvoorne. 



we zijn eerst wezen kijken bij de landtong,waar reeds  eurovissers zaten te vissen. 

na even te hebben staan praten,besloten juan en ik om naar maassluis te gaan.  

om tien uur waren we terplekke,en het feest kon beginnen. 

we hebben tot half 3 zitten vissen,en hebben 12 wijtingen (de helft 30+),2 scharren,en twee 

botten gevangen. 

 



we hebben allebei ook nog een dikke vis aan de haak gehad,maar helaas niet kunnen landen. 

 

maar we konden weer met een tevreden gevoel naar huis. 

  

groet,erik #499 

  

  

Zaterdagavond van 18:30 uur tot 23:00 uur wezen vissen op het strand van HvH samen met 

Koos en Bert. 

De zee was prachtig en er was bijna geen branding, maar ook geen vis. In mijn directe omgeving 

stonden 5 man te vissen, waarvan er 2 helemaal uit Den Helder kwamen! Waarom? Omdat daar 

ook geen vis onder de kant zit, ook niet in de Waddenzee. 



Niemand had maar dan ook één visje kunnen landen. Uiteindelijk bracht ik het zelf tot één mini-

bot en één 5-dradige meun. 

 

Wel lekker gezellig gestaan, maar af en toe een visje is toch wel de bedoeling. 

Vandaag, zondag heb ik de overgebleven pieren van Bert en Koos opgevist in Maassluis. Daar 

werd aardig wijting gevangen, maar nu weer bij laag water. Dus ikzelf kwam te laat, maar bij 

hoog toch nog drie grote exemplaren in de emmer gekregen. 

Groeten Rob # 50 

  

Hallo, 

 

bij deze 3 vangstberichten in 1. Ik heb samen met een maat donderdag van 16.00 tot 23.30 in de 

waterweg gestaan. Na eerst 15 onderlijnen verspeeld te hebben (inclusief vangst) zij we 100 

meter verderop gaan staan. Hier ging het stukken beter wat verspelen betreft. Totale vangst 

slecht 2 bolkies en 3 wijtinkjes. Vrijdag middag van 1300 tot 1600 gevist in het Calandkanaal 

(alleen gevist0. Op 1 visje van 8cm. (wat het was weet ik nog steeds niet, leek op klein gulletje) en 

een hele zwik krabben niets gevangen. Zaterdag van 1630 tot 1900 gevist in het beerkanaal (met 

z'n 2-en). In totaal 1 zeebaars en 6 wijtingen gevangen (grootste was 29 cm) Niet echt veel dus bij 

elkaar. Gevist met pieren op korte en verre afstand.  

groet, 

 

Gerard (Woerden0 

  

  

Beerkanaal 8-11 

  



De harde en koude oostenwind dreef me naar het Beerkanaal. Eigenlijk vis ik hier zelden, maar 

nu had ik eens geen zin om uit mijn verschoning te waaien. 

Na wat verkenningen en praatjes met de reeds aanwezige vissers ben ik achter de Nerefco gaan 

staan. De berichten waren overigens vrij somber, een paar visjes over de gehele dag! 

Gevist van 1515 tot 2000 , twee hengels met wapperlijnen(2) van 60 cm en haak 1.0. Pieren als 

aas. 

Zeer veel beet!! Voornamelijk klein spul vermoed ik, want slechts 15 wijtingen kwamen boven 

water waarvan er 6 groot genoeg voor de pan waren. In mijn opinie is dat groter dan de 

minimum maat! 

Volgens de mij bereikte berichten is er in de Waterweg bij Maassluis beter gevangen overdag. 

  

Leo(3) 

  

vrijdagavond wezen vissen in de europoort. begonnen op de slufter maar na een paar uur na 

geen stootje gezien te hebben weggegaan naar het beerkanaal. eerst nog even de klim der 

verschrikkingen te hebben doorstaan. op het beerkanaal alleen wat kleine bolk en wijting 

waarvan een paar redelijke, dus het was niet best. 

zaterdagavond gelijk op het beerkanaal begonnen het zelfde liedje weinig vis en vooral klein. 

gevist met pieren,zagers en heften. volgende week maar eens kijken of we een gulletje op de 

waterweg kunnen pakken. gr hans #262  willem #32 

  

Hallo 

Vrijdagavond ben ik #349 samen met nog 2 vrienden gaan vissen aan het Beerkanaal in het 

Maasvlaktegebied. 

Gevist van 21.30h tot 3.30h.Hoogwater rond 1.45h. 

Constant beet gehad maar de vangst bestond meestal uit ondermaatse wijting en steenbolk die 

allemaal weer zwemmen.Samen hadden we een 15-tal maatse vissen.Bij onze buren hoorden we 

hetzelfde verhaal. 

Groeten 

DE NOORDERWIJKSE GULLENMEPPERS 

  

Vrijdag 7 november om 08.30 uur begonnen met het afsluiten van het zeebaarsseizoen in 

HvH,  deze afsluiting werd helaas niet beloond met een prijs in de vorm van een baars, zelfs geen 

beet gehad. Om 10.30 uur terug naar Schiedam om Simone #16 op te halen voor een trainingday 

aan de waterweg op de landtong, ze vist volgende week immers het NK dames, en er moesten 

nog wat hengels uitgetest worden. De bedoeling was paal 10, maar omdat iemand met de auto 

het fietspad geblokkeerd had, werd dat een kilometertje ervoor, we konden er niet langs. Op 

deze stek was het water ondiep en de vaargeul een heel end weg, wind stond ook niet ideaal, 

eigenlijk een beetje recht op de kant. Theo #48 was inmiddels ook gearriveerd en Sjaak #2 was 



ook onderweg. Theo haakte enkele botten, zelf niks gezien op mijn gulhaken 3/0, maar Simone 

liet zien dat ze scherpte aan het aankweken was door een gigantisch mooie vis te haken. 

 

 In eerste instantie dacht ze vast te zitten, maar dit bleek een giga-bot, die meer weg had van een 

oosters tapijt ! Wat een lel van een beest zeg, en dik, zijn staart was even breed als die van een 

gulletje !!!!!!!! Zodoende heeft ze dus ook een EUROVISSERSRECORD, een mooie evenaring 

van het record van Tom Pley #278 ! Afgelopen periode heeft  het "vrijdagteam" erg weinig 

gevist en gevangen (klein spul, baarsjes, bolkjes, wijtingkjes), maar vanaf vandaag is het 

gulseizoen officieel open verklaard, en zijn we allemaal gebrand op dikke gullen, ieder van ons 

moet zijn eerste van het nieuwe seizoen nog vangen maar dat gaat wel goed komen. Eigenlijk te 

laat qua getijde gezien zijn we toch nog omgereden naar paal 10, waar diverse vissers al mooie 

gullen hadden, helaas kwam er bij ons slechts hier en daar een klein wijtinkie uit en dropen de 

meeste vissers al af. Theo , Simone en ik ook, Sjaak ging elders nog zijn heil zoeken . 

Wat ons betreft wensen we alle Eurovissers die zondag meedoen aan het NK-boot heel veel 

succes ! Zelf geen klote gevangen maar heerlijke dag gehad ! 

gr Leon #1 

  

Dinsdagavond met Leo # 163, en Armel # 230 wezen trainen op het slufterstrand. Leo was 

vooruit gegaan en had voor ons het aas meegenomen. Toen we om een uurtje of acht arriveerden 

had Leo reeds een paar kleine baarsjes gevangen. Al snel hadden Armel en ik de hengeltjes 

gereed. Het was om 19.00 uur laag. Het duurde even voordat we Leo z´n voorbeeld volgde. 

Leo bleef baarsjes vangen en had er uiteindelijk een stuk of 15 a 16 plus een bot! Armel had een 

baarsje of zeven en twee wijtingen. Ik zelf moest het doen met 4 baarsjes en twee mooie tongen 

van 36 en 37 cm (hebben goed gesmaakt). 

Alle baarsjes zwemmen weer! 

Tot aan de waterkant groet Jos # 121 



  

Aangezien het alweer effe geleden was geweest dat ik de pieren leerde zwemmen, besloten om 

mijn overuren maar eens op te gaan maken aan de water kant.Na aas gehaald te hebben, naar 

dePapagaaienbek gereden. Aangezien mijn ouweheer niet zo piep jong meer is besloten om daar 

ons gelukn te proberen. Nou van 14.00 tot 18.00 was het niks en begon hij al te muiteren. Want 

vaak als hij mee gaat zijn de vangsten slecht of matig. Toen het donker werd, ging de beer pas 

echt los.Ik had het zweet dik op mijn kale plaat staan van het sjouwen met de hengels. Maar 

daar hoor je mij verder niet over. Een flinke klus wijting gevangen, mijn vader een mooie schol 

en als klap op de vuurpijl aan het einde van de sessie omstreeks 00.00 uur, ving hij nog drie 

tongen achter elkaar. Als het aan hem gelegen had dan had hij nog wel effe door willen vissen 

maar helaas was het aas op en moest ik nog 2 uurtjes tuffen. Al met Al toch nog een fijne dag 

gehad met een tong van 44,5 cm  als grootste vis en jawel gevangen door hem. 

 

  

Gr John #99 

  

  

Vannochtend Joop Folkers #461 aan de bel gehad, en me laten bijpraten over de laatste 

baarsvangsten in de regio, want de baars staat op het punt te vertrekken naar open zee. Hij 

vertelde me dat het allemaal nog best aardig was van de week, dus omdat ik toch wat vroeger 

klaar was, richting waterweg gekoerst met de zeebaarsstok en een trommel vol kunstaas ! 

Aangezien het mijn vervelende gewoonte is altijd wat te vergeten, in dit geval mijn licht, zou het 

een korte sessie gaan worden omdat ik pas om 16.00 van huis wegreed. Na een pokke pleuris end 

lopen, ik heb geen vouwfietssie, aangekomen op de exacte stek die me nauwkeurig door Joop 

doorgegeven was. Begonnen met een 14gr jigkoppie met blauw/groene shad, die had het 

afgelopen week nog goed gedaan, maar de harde wind recht op plaat dwong me zwaarder te 



gaan zitten. Overgeschakeld op een loodvis met paarse twister, en na mijn eerste worp meteen 

een klap, en weer los, eenmaal binnen was de twister aan flarden, "oeps pirhana's !!????". 

Nieuwe erop gezet en op hetzelfde stukje van het water , BENGGGG, dit keer hangen, mooi 

baarsje van zo'n 50 cm , lekker vet. Nou, ik had het gelijk goed naar mijn zin, al dat lopen was 

dus niet voor niks geweest Daarnaast heb ik weinig vastgezeten en verspeeld, unieke ervaring 

voor op die stek !!!! Volgende worpen leverden of niets, of een twister van de haak geschoven op, 

ze zaten er in ieder geval wel ,hehehe !!!!! Net voor het donker echt een goeie dreun, teringherrie 

aan de oppervlakte, spattend water en deze schoonheid was een feit ! 

 

Om hem meteen op de foto te knallen, digicam gepakt maar die weigerde actie, dus op de weg 

naar huis hem maar even bij mijn neef Maurice #113 op de foto gezet, thanx mate ! Kort na 

mijn vangst kwam ik vast te zitten en na het los trekken de boel maar ingepakt en aan "the walk 

of life" begonnen richting auto, was 1900 weer thuis.Ik had eigenlijk nog wel verwacht een klein 

kaal surinamertje met 169 op zijn rug tegen te komen, maar die zat waarschijnlijk zeebaars te 

eten rond dit tijdstip. Heerlijke, helaas korte sessie gehad ! 

Strakke toppen en gr 

Leon # 1 

  

  

Dinsdagochtend, net voor hoog water, naar de Rozenburgse landtong gereden om maar weer 

eens een poging te wagen een aantal vissen te verschalken. Het begon uitstekend; de eerste drie 

worpen leverde gelijk drie maatse wijtingen op. Na een korte stilte volgden er in totaal nog zeven 

wijtingen en een aantal steenbolken. 



Als relatieve zoutwater beginneling en de laatste weken zo hier en daar om me heen kijkend 

naar medevissers, dacht ik dat ik mijn lood inmiddels een aardig stukkie kon wegzetten. Het 

blijkt nog stukken beter te kunnen, want die smurf kwam langs en na een praatje gaf hij nog 

even een demonstratie hoe in te werpen....ongelooflijk wat vloog dat lood een pokke-eind weg. 

Smurf, bij deze bedankt voor alle tips van vanmiddag. Learning all the time..... 

groeten, Bert #487     

  

Nadat ik gisteren met een boot op de oosterschelde ben gaan vissen, waar overigens leuk 

gevangen is (bot, schol, schar en wijting) ben ik vandaag mijn aas op gaan maken op de 

waterweg. 

Gevist van 13.30 tot 17.30 vanaf het ponton. 

  

Omdat ik nogal erg veel aas mee kreeg van mijn mede bootvissers had ik een flink aantal pieren 

ingezouten en besloot de proef op de som te nemen. 

2 hengels elk 3 haken de stand: 11-14. 

Op de zoute pieren (11) ving ik 10 wijting en 1 schar. 

Op de hengel met de verse pieren vooral steenbolk. 

  

Al met al een leuke vaststelling dat je met de zoute pieren net zo goed vangt als met verse! 

  

Eric 

  

Hallo Eurovissers 

Zaterdag 01-11-2003 van 15:00 tot 22:00 gevist op het strandje tussen de Papegaaienbek en de 

Stenen Glooiing. Het was opkomend tij (20:00 hoog) Met daglicht was het helemaal niets. Een 

paar andere vissers vingen trouwens tijdens daglicht wel een aantal scholenbaarsjes. Bij ons 

begon het pas bij het invallen van de duisternis. De totale vangst bestond uit: 3 Botten, 1 Tong, 1 

Driedradige meun, 2 Scholenbaarsjes, 3 Steenbolken, 1 Gulletje  en 18  mooie maatse Wijtingen. 

Al met al geen slecht resultaat omdat het heel moeilijk vissen was vanwege de harde wind. 

v.g. 

Wout#154  en Cees#191 

  

Zaterdagavond heb ik mijn overgebleven zeepieren opgemaakt in de waterweg ter hoogte van de 

DSM. Gevist van 20.30 tot 00.15 met twee hengels, opgetuigd met zowel wapperlijnen als 

paternoster. Naast talloze steenbolkenwist ik nog diverse wijtingen en een hele mooie tong op de 

kant te krijgen. Helaas liet de gul ditmaal verstek gaan. 

groeten, Bert #487  

  



Hoi allemaal, 

  

zondag 2 november nog ff aan de Waterweg geweest, de vangsten vielen tegen, slechts een gul 

van 57 cm en een tong van 550gram.Gevist vanaf laagwater tot een uur of zes in de avond. 

Grtz. 

Rens#100 

NK Jeugd 2003 

  

Prachtig weer om te vissen, wind op de kant en verwachtingsvol wachten op het tijdsein van 

11.00 om zo te beginnen aan het N.K jeugd voor A en B, maar helaas, geen vis te bekennen, na 1 

uur van de drie uur vissen was er pas 1 vis gevangen onder de 60 deelnemer (tje) s en na drie 

uur was pas duidelijk hoe weinig vis er gevangen was want bij de jonkies waren er twee eerste 

plaatsen met ieder een vis van 31 cm, een harder en een bot, respectievelijk Danny Grootveld 

van "De Slufter"en Freek Faasse van de Zeebaars, 2e werd Wouter Buyze van "Westkapelle" 

en derde werd Erwin Huybrechtse van "De Knorhaene" 

Bij de A jeugd was het Edwin die zijn faam van altijd vis te kunnen vangen opm dit strand niet 

waarmaken, ondanks super coaching en zeer actief vissen van Edwin kon er geen vis gevangen 

worden, pech, maarja, dit is ook vissen, volgend jaar beter! 

Bij de A jeugd werd Sander v/d Ree van de Oosterschelde vissers Nederlands kampioen 

voor  Govert v/d Rhee ook van de Oosterschelde vissers die tweede werd , derde werd Mel v/d 

Avert van DVTV. 

Al met al een goed georganiseerd N.K waar alleen de weinig te vangen vis een minpuntje was. 

  

Groet, 

  

Tuur #77  

  

zaterdag 1 november zijn andrew#311 en ik (donald#313) weer eens gaan vissen in de waterweg. 

om is te kijken of die gul nu al een keer is aangekomen. de vangsten waren niet echt slecht. we 

hadden zo'n stuk of 10 mooie wijtingen,wat steenbolkjes maar de gul bleef weer uit....dacht 

ik.....totdat ik die oude bekende klappen op m'n top zag...en ja hoor eindelijk een fatsoenlijke gul 

van een pond of 4. dacht...laat de rest ook maar komen....maar dit bleef helaas uit. groetjes van 

andrew#311 & donald#313 

Zaterdagavond samen met Hans 262 lekker de waterkant opgezocht en nog gevonden ook. Met 

geleende hengels, mijn hengels zijn min of meer in de renovatie ( bedankt Hengelsport 

Zuidland ) de gul belaagd. En dat is nog gelukt ook. Hans had twee bolken en een wijting en ik 

had 1 wijting en twee gullen 35 en 70 cm en die grote dame wil ik gelijk aanmelden als record. 



 
Willem 32   

  

  

Za 1-11 naar de landtong gereden.Onszelf neergezet aan het einde tegenover de Stena-Line, op 

het hoge water het eerste uur amper tijd voor een koffie constant beet bij iedere inworp wijting 

of steenbolk tot de stroming erin kwam daarna geen leven meer te zien en constant vast dus na 

een onderlijn of 10 maar verkast.Voor de waterkering geprobeerd met als resultaat 1 

postzegel.Toen maar naar het beerkanaal gereden waar het mooie zandpad helemaal aan gort 

gereden is en dus bijna niet meer te rijden is maar na teruggereden te zijn richting ertsoverslag 

daar maar naast het hek gaan staan waar we er in 2 uur tijd nog een aantal mooie wijtingen 

wisten uit te halen en een ontelbaar aantal steenbolken. 

gr Henk#394 en Janet#395 

 

 

Vrijdag 31-10-2003, voor de laatste keer in oktober naar de waterkant om een visje te vangen en 

om vertrouwd te raken met m'n nieuwe hengel. Vorige week namelijk een nieuwe stok 

gekocht/gekregen voor mijn verjaardag. Iedereen van de vrienden in Arnhem verklaarde me 

voor gek of ze zijn jaloers. In ieder geval om mee te gaan vissen, hadden ze toch geen zin in. Ik 

ben dus met mijn beste vismaat Ban (korthals griffon, zie foto) naar de Papengaaienbek. Gevist 

van 15:00 - 19:30 uur en het was een waar feest. De nieuwe hengel ( 5 meter) is echt wennen, 

maar Ubung macht die Meister. Tot 17:00 gevist met twee hengels, daarna kon ik nog alleen 

maar met een hengel vissen. Continu zat er wel een of twee visjes aan de hengel. Het tableau van 

die middag/avond was dan ook goed. 17 suks zeebaarzen gevangen, waarvan veel klein spul 

tussen de 25-40 cm, 6 waren groter dan 45 cm en deze liggen dan ook maandag in de pan. 

Verder 4 botjes, waarvan de grootste 38 cm, een gulletje en verder heel veel wijting. In het begin 



veel klein spul maar naarmate het donkerder werd volgde wijting van 25 tot 35 cm. Deze liggen 

inmiddels bij mijn Oom in Gennep. Ik ben de tel kwijt geraakt maar ik schat dat ik tussen 20 en 

30 wijtingen gevangen heb. Ik moest wel even wennen aan de harde aanbeten op de hengel. Het 

is toch heel anders, dan het vissen op platvis. Al met al een hele leuke dag aan de waterkant. 

  

Groet # 478 Wiek 

  

Vrijdagavond 31-10 

 Vrijdag 31 oktober maar eens een keer naar de Pap.bek gereden om daar maar een keer een 

visje te vangen. Lekker weer, nagenoeg windstil,alleen op het laatst begon het een beetje te 

miezeren, dus het weer liet ons dit keer niet in de steek. Daar aangekomen stond er nog een 

Eurovisser uit de buurt van Eindhoven en die had al een aardig maal wijting gevangen. Na wat 

gezellig gekeuvel zelf ook maar m’n hengels opgetuigd en te water gelaten. Het begon “lekker” 

met wat materiaalpech. Maar toen dat eenmaal opgelost was kwam bij mij ook de eerste wijting 

op de kant. Totale vangst was 1 steenbolk, 2 botjes en  11 wijtingen.  Het tij was afgaand en 

gevist van ca. 8.30 uur tot 01.30 uur.  

 
Erik#331 

  

  

Beste Eurovissers, 

  

voor mij is het afgelopen tongseizoen teleurstellend verlopen. Op mijn (t)huisstrand te Monster 

waren de vangsten, uitgezonderd een paar goede weken in de maand juni, dramatisch. Met 

plezier las ik op deze site over de abnormaal goede tongvangsten in de Waterweg tot Rotterdam 

aan toe. Vreemd genoeg heb ik zelf niet één keer de moeite genomen om het daar eens te 

proberen. Heb ik eigenlijk wel een beetje spijt van. Relatief succesvol waren mijn zomersessies 

op het Zuiderhavenhoofd te Scheveningen. De laatste 3 uur van de ebstroom leverden me 

overdag(!) gemiddeld 3 tongen per keer op. Geen vetpot maar toch de moeite waard. Gisteren, 

donderdag 30 oktober, besloot ik wederom op dat havenhoofd een restantje oude zagers op te 

vissen. De vangstberichten vooraf waren hopeloos, maar even lekker uitwaaien trok me wel. Bij 

aankomst bleek dat de aanwezige vissers nog niets hadden gevangen. Mijn eerste worp leverde 

direct een aanbeet op. Een klein zeebaarsje was het resultaat. In 2 uur tijd ving ik vervolgens 

5 grote tongen. Dit had ik zo laat in het jaar nog nooit meegemaakt. De visser naast me werd 



helemaal gek, want hij ving nul komma nul. Ik gaf hem graag toestemming op mijn plek te 

vissen, maar hij kon ze gewoonweg niet vangen. 's Avonds met m'n vrouw en zoontje heerlijk 

verse tong gegeten, smullen! Na alle fiasco's de laatste maanden smaakt een succes als deze 

dubbel lekker. De overige 6 vissers vingen tezamen 2 mini baarsjes, 1 leuke gul van een ongeveer 

3 pond, een paar botten en twee tongen. Het leven kan onrechtvaardig zijn, maar deze ene keer 

had ik daar weinig moeite mee. 

  

Nog nagenietend, groet ik jullie en wens alle Eurovissers zulke onverwachte cadeautjes in de 

(nabije) toekomst van harte toe,  Hans #400. 

  

Dinsdag 28 oktober, een rustig windje, onbewolkt en heel erg donker. De ingrediënten voor een 

avondje aan het zoute om even te peilen in hoeverre de wijting zich liet vangen en of er 

misschien toch nog een tongetje te verleiden was. Kennelijk was onze gekozen stek te ondiep, 

want tong kwam er niet boven terwijl die in de Waterweg toch nog wel steeds gevangen wordt. 

De wijting maakt de avond goed, hoewel het wel wennen is om weer met grotere haken te vissen 

en het "luie" tongvissen om te zetten in het actieve wijtingen. Arjan en ik kwamen in 4 uur tijd 

tot 18 maatse wijtingen, een puitaal en een paling en heel veel lege haken, soms met een krab. 

  

Gilles #59  

  

Vandaag, 28 oktober, gebruik gemaakt van het schitterende weer om de lijnen nog even te water 

te laten. Vol goede moed richting Ahoy hengelsport om aas op te halen. Even vlug naar binnen 

om de zeepieren af te rekenen en vervolgens lekker gaan vissen. Dacht ik! Nog geen twee 

minuten in de winkel geweest en in die tijd hadden de mannen/vrouwen van stadstoezicht een 

vette prent onder mijn ruitenwisser geplakt. Betaald parkeren!! Natuurlijk in geen velden of 

wegen meer iemand met zo´n pakkie aan te bekennen. Al vloekend toch naar de landtong 

gereden en een fijn stekkie uitgezocht. De vissen hadden er duidelijk zin; de eerste drie uur de 

ene na de andere steenbolk en wijting op de kant. Daarna, tijdens de kentering, geen tikkie meer 

gehad. Ondanks die vette prent toch een fijne dag gehad!!       

groeten Bert #487 

  

Hallo mensen, 

Vrijdag tussen 17.00 uur en plm. 01.00 uur op de papegaaienbek.Met z’n drieën regelmatig beet 

gezien maar veel missers.Uiteindelijk totaal 9 wijting, 2 kleine baarsjes en een steenbolkje.. 

 Groeten, Ton #172 

  

Hoi Eurovissers, 

Ik ben geen lid, maar surf regelmatig naar de site en wil darom ook ens een berichtje insturen. 

Ik ga vaak voor een visvakantie naar de Nederlandse kust, en dan moet er meestal ook een tocht 

naar het europoortgebied bij zijn. Verleden weekend was het gelukkig weer zo ver. Ik heb 

zaterdag met mijn Friendin bij de Papagaiebek gestaan, vlakbij het strandje. Eigenlijk wilden 



wij op het strandje gaan staan, maar het was een beetje druk met vissers dar. Wij hadden die 

stek uitgekozen, omdat het dar met de harde zuidwesten wind nog leuk te vissen was. Wij visten 

van ongeveer 16:00 tot 22:00 uur. Ik wilde proberen met een jojo en een paar dikke pieren ver 

uit de kant al een vroeg gulletje te vangen, maar alles wat ik ving was een moie bot en in de 

avond de eerste wijting. Bij mijn vriendin wilde helaas geen vis bijten, zeker omdat ze (nog!) niet 

zo veer kan gooien. Later zijn wij nog verhuisd naar het strandje, war ik nog 3 wijtingen en een 

klein zeebaarsje (zwemt weer) ving. Ik moet zegen, dat ik dit stukje strand een echt perfekte 

visplek vind, omdat je er echt rustig kunt staan en niet een keer vast komt te zitten. Dat ben 

ik van de Waterweg toch een beetje anders gewend... Vangsten niet geweldig dus, maar toch 

beter dan nix, en zeker een leuke dag gehad. Bedankt voor al die Informatie op de site!!! 

Groetjes,  Daniel + Irma 

  

Hallo Eurovissers, 

  

Vandaag ,maandag 27 oktober ben ik samen met een collega die ik enthousiast had gemaakt 

gaan vissen in de waterweg nabij de stormvloedkering van 15.00 tot 20.30. 

Het was mijn eerste visdag van dit jaar (!)en aangezien we beiden met slechts 1 hengel visten 

vond ik 3 tongen, 2 wijtingen en een steenbolk geen slecht resultaat.Verder nog wat lossers en 

missers. 

De groeten en vang ze! 

  

Hoi Eurovissers, 

  

Hier een (vangst) berichtje van vandaag maandag 27-10-'03. 

Afgelopen zaterdag heb ik voor het eerst mee gevist bij de wedstrijd in Hoek van Holland. 

Ik vond het best gezellig. Het weer was wel een domper. 

Jammer maar het was ook niet te voorspellen en dat gebeurt wel vaker. 

Dat Tuur hier door sommigen persoonlijk voor werd aangevallen vind ik zeer lullig, en ik denk 

dat er meer zijn, die er zo over denken. 

In ieder geval had ik 2 ons zagers over en ben die vandaag op gaan maken op de landtong 

tegenover de Stena. 

Gevist van 13.30uur tot 18.30uur. Hoogwater 15.26uur. 

De krabben waren mij zeer dankbaar, maar vis heb ik niet gezien. 

Ook rechts en links van mij heb ik niets zien vangen. 

Wel schitterend weer. 

Groetjes, Peet de hagenees #360 

  



Hallo allemaal, 

  

zondag in de Waterweg mijn overgebleven aas uitgelaten en twee mooie gullen gevangen. 

Een van 60 cm, de andere 57 cm. Ving ze kort achterelkaar, twee uur voor hoogwater. 

grtz. 

Rens#100 

  

In aansluiting op mijn vangstbericht van gisteren, ben ik vandaag maandag 27 oktober, weer 

naar de Waterweg gegaan om mijn nog steeds overgebleven aas op te maken. Heerlijk in de zon 

gevist en zowaar mijn eerste Waterweg gul van het nieuwe seizoen geland. Verder een 5-tal 

bolken en 3 grote botten gevangen. Alles over hoog water. Wel veel last gehad van die groene 

rotzooi. 

Iedere tien minuten zitten je lijnen vol bij die sterke stroom voor hoog water. Maar ja dat moet 

je er voor over hebben.  

 
Groeten Rob#50 

  

Ik ben zaterdag 25/10 met mijn zoon Jeroen wezen vissen naar de waterweg van ongeveer 8:30 

tot 15:30. . Het zat me dwars dat ik daar nog geen echte successen heb kunnen boeken. Nou dat 

is dus eindelijk recht gezet. We hebben vlakbij het pontje van maassluis gevist, aan de 

noordkant van de waterweg dus. Jeroen had 1 bot, 1 steenbolk en 12 (meest mooie) wijtingen. 

Ikzelf had 1 flinke bot, 13 wijtingen en 1 steenbolk. We hebben gevist met wapperlijnen en 

zeepieren als aas. 



Mijn 1e 3 worpen leverden alle 3 vis op ! Daarna ging het wat rustiger. Tegen half vier waaide 

het zo hard, dat er door de enorme stroming in combinatie met apehaar niet meer te vissen was. 

Eén van mijn hengels was al 2x uit de steun getrokken en Jeroens steun was met hengels en al 

omver gegaan. Toen zijn we dus maar gestopt. 

 

Hebben een leuke dag gehad. Geen onderlijnen verspeeld, in tegenstelling: ik heb er zelfs 1 

gevangen (compleet met lood). 

 

Gerrit Jan (#401). 

  

  

Hallo eurovissers, 

Afgelopen zaterdag een hengeltje uitgegooid vanaf de Rozenburgse landtong. Naast wat 

steenbolken was de vangst niet om naar huis te schrijven. Zondagavond de rest van mijn aas 

opgemaakt op een voor mij nieuwe stek nl. vanaf de noordkant van de waterweg ter hoogte van 

de DSM. Gevist met een dwarrellijn en zeepieren. Het eerste uur geen tikkie gezien. Daarna een 

tong, twee maatse wijtingen en jawel, voor mij de eerste van het najaar, een gul(letje) van 37 cm. 

Nog niet echt een flinke maar het begin is er... 

groeten van Bert #487  

  

zaterdag zijn andrew#311 en ik (donald#313) het maar is gaan proberen op de pier van hoek van 

holland er stond een stevig windje vanuit het westen,dus preciesdwars over de waterweg. wat als 

gevolg had dat je flinke bochten had in je lijn na het ingooien. de vangsten waren triest  ..andrew 

had helemaal niks en ik zelf 1 steenbolk. om me heen stonden ook nog wat vissers die ik ook 

helemaal niks zag vangen. we zijn toen het hoog was maar vertrokken richting maassluis..om te 

kijken of het daar wat was. daar aangekomen kregen we gelijk aanbeten maar geen vis dus ff 

wat kleine haakjes eraan gegooid en die gul haken eraf. na opnieuw ingegooid te hebben had ik 

gelijk een aanbeet,maar die verspeelde ik vlak voor de kant door lijnbreuk.volgende worp er 

gelijk maar 18 kilo amnesia er maar aan gegooid....gelijk weer een aanbeet en de vis nu wel op 

de kant...1 tongetjeandrew heeft ook gelijk een kleinere haak er bij gezet en ving ook 1 tong en 

verspeelde er 1...oftewel de vangsten waren slecht....en die gul wil ook niet echt komen.  

groetjes van donald#313 

  

  

Zondag, 26 oktober 2003 

Met mijn overgebleven aas van gisteren (met dank aan Bert en Henk) ben ik een paar uurtjes 

naar Maassluis gegaan. Het was er druk en er werd redelijk gevangen. Bolk, wijting en hier en 

daar een tong. Gevist van ca. 15:00 uur tot 17:30 uur over hoog water. Uiteindelijk één tong, 

drie wijtingen en vier bolken gevangen. Naast mij stond Eurovisser#46 (alias Rex Hunt) die het 

met één hengel een stuk beter deed. Uiteindelijk bleken mijn  haken te klein te zijn. 



 
 Al met al lekker gevist en lekker in de zon gestaan. Morgen ga ik weer. Groeten Rob#50 

  

  

Zaterdag 25 Oktober 4e comp.wedstrijd 

Vandaag waren we te gast bij de strandtent Beach Club Royal in Hoek van Holland waar wij als 

vereniging de vierde competie-wedstrijd op het strand zouden gaan vissen. 

het weer zag er op voorhand niet echt goed uit door de stevige weste wind die volgens de 

voorspelling waarschijnlijk wel wat zou gaan afnemen. 

maar dat weerhield er 44 mannen en 2 vrouwen van de Eurovisser er niet van om toch te gaan 

vissen. 

      

maar hellaas nam de wind niet af en werd soms alleen maar sterker en in de loop van de avond 

kwam daar ook nog eens onweer bij wat de wedstrijdleiding in de persoon van Arthur van 

Tienen #77 tot het wijze besluit deed komen om de wedstrijd om 10 uur al af te blazen vanwege 

het gevaar voor bliksem-inslag (een heel wijs besluit). 

toch was er nog vis gevangen in deze bare omstandigheden waarbij Peter 1komma3 spekkoper 

was, hij ging er met de eerste prijs van door met drie visjes (2 zeebaarsjes en een puitaal), tevens 

had hij de grootste vis (zeebaars 26cm) en omdat het een koppelwedstrijd was zat hij ook nog in 

het winnende koppel. 

tweede in de wedstrijd werd Gilles Traas met ook dire visjes en een gedeelde derde plaats voor 

drie vissers die alle een visje van 25cm haden gevangen. 



totaal op 46 mannen en vrouwen van de vereniging haden er zeven vis gevangen, niet al te best 

dus maar dat is vissen. 

 

Zaterdagavond, 25 oktober was het eindelijk weer zover. 

Een onderlinge wedstrijd tussen 46 Eurovissers, waaronder 2 dames, die plaatsvond onder de 

strakke leiding van "strakke man" Arthur van Tienen. Hij had wederom zijn best gedaan een 

goede visplek en een goede verzamelplek aan te bieden. 

Gevist werd op het strand van Hoek van Holland, voor de insiders "onder de klok" en 

verzameld werd in beachclub ROYAL. 

Overdag had het NK kustvissen plaatsgevonden op dezelfde lokatie en Ad van der Kolk, die 

daar als controleur had gefungeerd, wist te vertellen dat er bijzonder weinig vis was gevangen. 

De winnaar had 10 vissen gevangen en zelfs Kees Westdorp, lid van het bekende 

Shakespeare/Zeehengelsport team, wist slechts 3 vissen te landen en in mijn ogen hoort deze 

vent toch bij de top-10 van de wereld! 

Combineer dit met een loeiharde wind, af en toe een verfrissende, doch ongewenste regenbui, 

flink wat apenhaar in het water en een schuimkraag aan de kant, die je graag op een lekker 

biertje ziet en niet rond je voeten, omvallende hengelsteunen en u  zult begrijpen dat ik me 

regematig op mijn kale bol krabbelde en me afvroeg wat ik ik vredesnaam op het strand stond te 

doen. 

Maar de start was sowieso supergezellig, iedereen stond toch te rukken in zijn tuig om te 

proberen de avond met vis af te sluiten en de in de rij voor het inschrijven voor 

deze  koppelwedstrijd werd volop gelachen.  

Je zou denken dat dit lachen menig visser zou vergaan, geconfronteerd met de hierboven 

beschreven visomstandigheden, maar niets was minder waar. 



Hieruit blijkt maar weer dat "de Eurovissers" een vrienden- en gezelligheidsclub is waar de lol 

voorop staat en iedere vis als een bonus wordt beschouwd en zo hoort het ook. 

Dat neemt niet weg dat totaal geen bonus (lees vis) toch wel balen is. 

Van de 46 deelnemers wisten slecht 7 vissers een of meerdere vissen te landen, de rest kreeg een 

pak slaag van deze  kanjers, die het toch maar voor elkaar kregen om daar vis te vangen waar 

de rest het liet afweten, lekker puh. 

De wedstrijd werd door Arthur met ruim een uur ingekort omdat er een onweer over zee 

aankwam en dit is alleen maar verstandig, daar gebakken wijting zalig is maar gebakken Stipo 

niet te kanen, zelfs Theo kan niks lekkers meer uit zijn hoge hoed toveren als de bliksem in je 

kruin is ingeslagen. 

Dus na teruggeploeterd te zijn naar beachclub ROYAL, bleek dat Peter Koene en Gilles Traas 

beiden 3 vissen hadden gevangen en respectievelijk 1e en 2e werden, terwijl Ricardo Kalle, 

Marcel Bouman en Bert van Rij gezamenlijk de 3e plaats veroverden. 

6e en 7e werden Leo Lagendijk en Gerard Bodaan. 

Nou staat Peter #1,3 toch al bekend als een schrokop, maar niet alleen had hij de wedstrijd 

individueel gewonnen, maar ook als beste koppel en wist hij de poet van de kanjerpot binnen te 

halen, weliswaar gedeeld met Gilles, maar toch!! 

Ik mag wel zeggen dat Peet uit DELLUFFFFFFFT een waar slagveld achterliet in de beachclub 

en mij persoonlijk een uur heeft laten zoeken toen ik thuis kwam naar mijn samoeraizwaard om 

op rituele wijze hari-kiri te plegen. 

Wat moet je anders als je zo'n pak slaag krijgt, snik. 

Alle gekheid op een stokje, dit was pas mijn eerste wedstrijd met de Eurovissers, maar zeker niet 

mijn laatste!!! 

En nu wil ik graag een lans breken voor diegenen die denken dat wedstrijdvissen niks voor 

hem/haar is en wil ik alle mannen en vrouwen die lid zijn uitnodigen toch eens een wedstrijd 

mee te vissen. 

Het is supergezellig, goed georganiseerd, leuke prijzen (ja toch Peet?) en je steekt hier een berg 

van op qua vistechniek. 

Denk dus niet "ik bak er toch niks van", maar laat je snavel aan het water zien en je zult net als 

velen voor jou ervaren dat het gewoon leuk is, zeker met de mensen binnen deze vereniging.  

Bijgaande foto's tonen de prijswinaars en de gezellige sfeer, maar helaas waren de 

omstandigheden aan de waterkant zodanig, dat ik mijn camera in de viskist heb gelaten en u mij 

dus op mijn woord zult moeten geloven dat de omstandigheden DAAR bar en boos waren. 

Afsluitend wil ik de wedstrijdorganistie bedanken voor een hele toffe wedstrijd en een 

supergezellige avond. 

  

Strakke lijnen 

  

Stipo # 97 















 

  

  

Wat doe je in je vakantie na 2 weken turkije waar het 30 graden was, juist ja lekker vissen in de 

waterweg met 6 graden. Nou moet ik zeggen het was een top week ,ik ben maandag en woensdag 

geweest en de resultaten mochten er zijn. In totaal 32 steenbolken waarvan een aantal zeer groot 

en 26 wijtingen waarvan er 2 in de buurt kwamen van de 30cm en de rest mooie aan de maat, 2 

tongen een van 43cm {persoonlijk record} en 2 gullen waar de grootste op de meetlat 53cm 

aangaf. Een groote gul verspeelt doordat deze de blokken in dook echt een "monster" Alles 

opgevist met 2 hengels, pieren en afhouders met korte-lijnen aan de jojo maar 2 vissen 

gevangen. Wat ook op viel hoe verder je gooide hoe minder je ving??? Plus punt er zijn bijna 

geen krabben te bekken.... 

Zo waterweg vrienden veel geluk op het vissen van Mr gulmans want hij is er weer. 

groetjes Arjen 

  

dag mensen, 

  

nadat ik meerdere malen met sima charters ben wezen vissen,ben ik het zeevissen steeds leuker 

gaan vinden. en van het een komt het ander,en kwam ik op "het vissen vanaf de kant  uit". na 

een boel info die ik heb  ingewonnen,hebben we de sprong gewaagd,en waren bij de waterweg 



uitgekomen bij de dsm,waar we hebben gevist van 10 tot 3 na 2 botten en wat 5 steenbolken zijn 

we gaan verkassen naar maassluis. toen het begon te schemeren begon de pret. en ik had toen we 

weggingen 1 mooie gul (53) 1 schar,4botten,3 wijtingen,2 tongen. dus wat mij betreft was de dag 

geslaagd,en gaan we hier nog vele malen naar toe.  

 
Vorige week heb ik me aangemeld,het is nog niet verwerkt wegens vakantie begreep ik. ik hoop 

toch dat dit geplaatst word. 

groet erik 

  

  

vangst berichtje van dinsdag nacht 

  

gevist van 14 uur tot 12.30 op de rozenburgse landtong,juist naast de waterkering. 2 klein 

baarsje ,1 bot , 1 klein gulletje 

maar de volhouder ving om 12.00 met de laatste piertjes een 

voor mij heel mooie zeebaars van 62 cm ±4.5 pond. 

            Groetjes Dirk #393 

  

  

Na anderhalve maand eindelijk weer eens vanuit het verre oosten naar het zilte nat gegaan. Bij 

de Steenen Glooing waar ik wilde vissen zag ik een zeehond spelen dus ben ik maar naar binnen 

gegaan naar de Pap. bek. Het was zeer rustig dus dat voorspelde niet veel goeds. 



Echter vis was er zat te vangen helaas van zeer klein formaat. Ik werd gek van de 

scholenbaarsjes. je kon niet ingooien of er hing alweer zo'n torretje aan. Heb een mooie 

gevangen voorts nog een tong en twee kleine wijtingen. 

Om een uur of  twee maar weer naar het Oosten gereden met een lekker dagje vissen en redelijk 

weer. 

O ja en Gert nr #91 nog bedankt voor je aas, want aan een hele grote zager ving ik een mooie 

zeebaars. 

gr JOHN #99  

  

  

Zoals gewoonlijk afgelopen zaterdag weer eens teveel aas gekocht. Om dat probleem op te lossen 

zijn wij maandagavond even naar de Waterweg gegaan. Om 22:00 uur lagen er 4 hengels beaasd 

met pieren en mestheften in het water, tot 23:15 geen stootje gezien daarna begon het wat 

harder te stromen.Jos haalde de eerste steenbolk binnen en niet lang daarna ook nog een wijting 

en een tong. Omdat ik nog steeds geen beet had gezien heb ik maar een ander lijntje 

aangeknoopt. Binnen vijf minuten had ik ook een wijting, ik dacht dat gaat goed en dat was ook 

zo mijn hengel begon te bonken als een gek, dit MOEST een gul zijn maar helaas kreeg ik deze 

gul niet op het droge. We hadden afgesproken dat we om 01:00 naar huis zouden gaan ik had 

nog 15 minuten de tijd ... snel een jojo onderlijn eraan geknoopt, haak volgestopt met pieren en 

deze zover mogelijk weggegooid. Ondertussen was het 01:00 en Jos was al begonnen met 

opruimen. Ik baalde als een stekker dat ik die vis niet op het droge heb gekregen. Ik zag dat 

mijn hengel weer begon te  bonken en ik zei tegen Jos: "Misschien heb ik nou meer geluk". Ik 

begon met draaien en koste wat het kost bleef ik draaien, de laatste meters gingen erg moeizaam 

en ja hoor daar is hij/zij mijn eerste gul lekker dik en 55 cm lang. 

 

                  Armel #230 

  



  

10/20/2003 

   hoi Eurovissers naar wat klussen binnen huis deze weken begin bij mijn ook de gul koorts te 

komen ik ben om tien vertrokken naar maassluis daar aan gekomen zat het lekker vol bij wat 

naar vraag wordt er nog niet veel gul gevangen maar het is nog vroeg 24.00 uur zal het hoog 

water zijn tot  2 uur gevist drie mooie grote botten 1 tong 2 flinke wijting en nog wat missers ik 

ben zeer te vrede naar huis terug gegaan en jawel me beden zijn ver hoorde de krab is weg  wat 

goed te merken was ik heb van de jongens nog aas gehad waar ik twee maanden mee kan vissen 

als iemand een wok recept  heeft hoor ik het graag want anders weet ik niet hoe ik er door moet 

komen       

 groetjes jaco 

  

Gisteravond 20 oktober 4 uurtjes aan de Waterweg gezeten. Bij afgaand water, stroming naar 

buiten, een fraaie paling gevangen, een vette bot en een paar tongetjes. De vis beet uitsluitend op 

de zeepier. Eén van de tongen was een vrijwel volledige albino. Ik had ze wel eens met een witte 

vlek of half wit gevangen, maar niet zoals deze.  

 

Gilles #59  

  

  

Zaterdag (18-10-03) na lange tijd weer een keer tijd gehad om Eurpoort in te duiken om een 

visje te vangen. Na hier en daar wat informatie gewonnen te hebben hadden we besloten om vol 

goede moed naar de papagaaienbek (net voorbij de buis) te gaan. Eindelijk na een irritante 

omleiding om half vijf de hengels opgetuigd en de eerste pieren en zagers natgemaakt. Ik heb 



samen met mijn vader gevist met ieder een hengel met enkele haak. Tot aan donker bleven de 

vangsten uit, zoals voorspeld, maar na donker begonnen de beten steeds regelmatiger en heviger. 

Helaas kwam er geen vis op de kant. Plotseling was daar zo'n beet waar je altijd stiekem op 

hoopt, hengel bijna over de steun heen en duidelijk geen kleintje. Maar als je dan je hengel weer 

uit het water gevist hebt blijkt er niks meer aan de andere kant te hangen, wel die 25-ponds 

amnesia door.... Na deze beet begonnen de vissen iets beter te bijten, in totaal kwamen er 4 

wijtingen binnen twee mooie en twee kleintjes. Ook konden twee mooie tongen ons aas niet 

weerstaan, allebei 35+!! De wijtingen zwemmen alweer maar de tongen zijn mee naar huis 

gegaan. Om half twaalf hadden we na nog even geprobeerd met een paternoster te vissen 

(zonder resultaat overigens) maar besloten naar huis te rijden. Toch weer een mooi dagje 

geweest!!  

Groetjes Jeroen #302 

  

  

Beste Eurovissers, 

 

Afgelopen zaterdag nog even rond laagwater met kinderen enal in het Beerkanaal gevist. Het 

water was nogal troebel. Aas en diverse zachte vormen van kunstaas hadden geen succes. Tot er 

weer op de lange dunne lepel, gegooid door een spinhengeltje icm fireline 16/100 een geweldige 

aanbeet kwam. Deze baars was 51cm, vocht en -is en hopelijk ook lekker. 

 
Groeten Jan #491 

  

Ha Marcel, 

Nog ff een vangstberichtje van zaterdagavond. 

 

Zaterdag (18-10-03) na lange tijd weer een keer tijd gehad om Eurpoort in te duiken om een 

visje te vangen. Na hier en daar wat informatie gewonnen te hebben hadden we besloten om vol 

goede moed naar de papagaaienbek (net voorbij de buis) te gaan. Eindelijk na een irritante 

omleiding om half vijf de hengels opgetuigd en de eerste pieren en zagers natgemaakt. Ik heb 

samen met mijn vader gevist met ieder een hengel met enkele haak. Tot aan donker bleven de 

vangsten uit, zoals voorspeld, maar na donker begonnen de beten steeds regelmatiger en heviger. 

Helaas kwam er geen vis op de kant. Plotseling was daar zo'n beet waar je altijd stiekem op 

hoopt, hengel bijna over de steun heen en duidelijk geen kleintje. Maar als je dan je hengel weer 

uit het water gevist hebt blijkt er niks meer aan de andere kant te hangen, wel die 25-ponds 

amnesia door....Na deze beet begonnen de vissen iets beter te bijten, in totaal kwamen er 4 

wijtingen binnen twee mooie en twee kleintjes. Ook konden twee mooie tongen ons aas niet 

weerstaan, allebei 35+!! De wijtingen zwemmen alweer maar de tongen zijn mee naar huis 



gegaan.  Om half twaalf hadden we na nog even geprobeerd met een paternoster te vissen 

(zonder resultaat overigens) maar besloten naar huis te rijden. Toch weer een mooi dagje 

geweest!! 

 

Groetjes Jeroen #302 

  

  

Zaterdag 18-10 onrustig zwetend wakker geworden ,misschien heb ik wel koorts? Nee he , die 

thermometer onder mijn arm dan maar, geen koorts , wat dan , het is nog niet echt herfsweer 

maar als ik goed op de kalender kijk weet ik het al,het gulvirus is weer in het land.Zaterdag niet 

in de gelegenheid om te gaan vissen, maar wel aas gehaald.Zondag voor de wekker al wakker, 

maar eerst koffie zetten .G%#$!*~&!!! doet dat F&#%@#$!!! ding het niet,dan maar keteltjes 

koffie.Hond uitlaten en jibberdy jabbeda naar de waterkant bij maasluis .Lekker weer, leuk 

zitten vissen , drie steenbolkies en twee wijtingkies van +/- 32 cm en wat klein spul waar je je bril 

voor moest opzetten om te onthaken en ja hoor de eerste gul van het naajaar , 53 cm. Dat het 

maar een goed seizoen mag worden. 

de groeten van Ronald #234 

  

Hier nog een verlaat vangstbericht.Donderdag in het begin van de middag aas wezen halen bij 

ahoy. Daar vandaan naar alexanderpolder gereden,daar mijn broer op wezen halen.Toen naar 

avi center gereden wand daar had mijn broer zijn aas besteld.Daar vandaan richting maasvlakte 

gereden.We (mijn broer nr.228 mijn zoon nr.251 en ikzelf nr.240) hebben 1½ uur tussen de 

strekdammen gestaan .Zonder ook maar een stootje te zien.O nee dat is niet waar. Je top ging 

constant heen en weer van de wind ( en de krabben) recht in ons giechel.Om de 5 minuten je 

haken schoon.Toen maar verkast naar de waterweg.Hier hebben we gestaan vanaf half 7 tot half 

12.het was niet veelmaar een gezellige avond is ook belangrijk.Jan nr. 228 had drie Botjes 1van 

28 cm 1van 20 cm en 1van31cm.stefan nr. 251 1 Bot van 19 cm.en ik had ook 3 Botten. 1 van 18,1 

van 32 cm en 1 van 33cm. Alles zwemt weer vrolijk rond.Vang ze heren en dames natuurlijk 

Peter #240 

  

Gisteren 17-10 van 1645 -- 2315 gevist in de Waterweg, ongeveer 300 m voorbij de pick-nick 

plaats. 

Samen met mijn neef hadden we 40 vissen. 

2 minibaarsjes ,een wijting , een tong en de rest was bot waaronder grote(tegen de 

40cm) exemplaren. 

Gulmans liet nog even verstek gaan. 

Leo(3) 

  

Zaterdagavond met Leo, Armel en vader van Armel begonnen op het sleufterstrand, met hoog 

water en oosten wind. Na vorige week daar goed gevangen te hebben dachten we eigenwijs 

gewoon proberen. Maar dit was een bevestiging van dat dit dus niet werkt. Na anderhalf uur 

met 7 hengels 1 tong door Armel gevangen. Toen gezamenlijk besloten het toch nog maar even 

op de blokken te proberen. Hier had Armel wat meer geluk, een stuk of 9 tongen, de pa 



van Armel 1 ik ook 1 en verder was het dus slecht. O ja vergeet ik Leo bijna, twee tongen hij had 

het op een gegeven ogenblik ook wel gezien en zei ik ga lekker een bakkie drinken in de auto en 

ik zie jullie wel! Maar toen ineens tik tik een paar mooie klappen op zijn hengel! Eindelijk actie 

dus Leo stond te draaien en puffen en ik dacht nog hij is echt moe en aan koffie toe. We dachten 

een mooie grote tong, zeebaars een doublet! Geen van dat al, in ineens kwam tussen de blokken 

uit een . . . . . . . . .  .haai!!!!!!!!!!! 

Een prachtig licht beige beest met donkere vlekken netjes gehaakt en een cm of 65. Leo vroeg 

aan mij kan je die wel gewoon vast pakken? Natuurlijk zei ik Leo en vol vertrouwen pakte hij 

het haaitje vast echter die dingen blijken van grof schuurpapier en de staart aaide Leo over zijn 

hand! Bloed! Wat zijn die dingen sterk zei Leo. Nou gezamenlijk even het haakje los gemaakt en 

weer netjes over de blokken gedirigeerd. Helaas hadden we geen camera bij ons dat zal je dan 

altijd zien. Maar dit maakte de avond toch weer een beetje goed! 

Groeten Jos #121      

  

  

Al enkele jaren vis ik met wisselend sucses op harder. 

Deze schuwe vissen zijn niet makkelijk te benaderen/vangen. 

Sinds enkele jaren vis ik, meestal in de nazomer op het vlaardingse havenhoofd en wel bij de 

"uitlaat"van het chinees restaurant. 

Meestal met en pennetje en een flinke broodvlok. 

Maar deze keer,een dag eind september, probeerde ik het een keer met de korst................ 

Niet te geloven, de aanbeten die ik kreeg! 

Ik heb denk ik wel 20 keer misgeslagen en de 21ste keer was het raak. 

Mijn snoekbaarsstokje ( 3m lang en testcurve 3/4 lb = lijndikte 0.20)stond als een hoepel. 

Run na run en na ca 15 minuten kon ik hem landen, na enige hulp van een van de 30 

toeschouwers veilig landen. 



Stond eerlijk gezegd nog even na te shaken en ben blij dat de foto nog goed gelukt is. 

 
visje woog 9 pond en was 75 cm lang. 

groetjes floor #221 

  

Zaterdagochtendvroeg 18 oktober om 04.00 afgesproken met Arjan #8. Maar waar te vissen, 

want er zou staand want staan? Gelukkig bleek dat op onze stek niet het geval en dus vlogen al 

snel de pieren richting het zilte nat. Uitdaging voor mij vandaag was het vangen van 5 tongetjes, 

zodat dit seizoen de 400-grens zou worden gehaald. De eerste inworpen waren gelijk prijs en 

beiden vingen we een tongetje, even later gevolgd door nog eentje. Daarna werd het angstvallig 

stil. Met heel veel schrapen, definitief kiezen voor de zagers en zwaar fanatiek vissen kon om 

10.00 uur de balans worden opgemaakt: Arjan 4 tongen, 2 zeebaarsjes en zijn felbegeerde 

steenbolk (hij heeft er dit seizoen al 998) en ondergetekende 1 baarsje en......... 5 tongetjes!! Een 

zeer matige sessie, maar wel heerlijk weer en een mooie voorlopige eindstand van het 

tongenseizoen. 

  

Gilles #59    

  

Hallo Eurovissers 

  

Wij hebben de afgelopen week het geluk gehad om een weekje vakantie in Rockanje  te houden, 

zodat we regelmatig hebben kunnen vissen. 



Eerst zijn wij zondag 12-10-03 s middags bij de Haringvlietsluizen geweest. Ook wij waren 

getuige van de vangst van een gigantische Zeeforel  danwel Zalm door de zeehond. Zelf hebben 

we één grote Fint en een aantal minifintjes gevangen. 

Maandagmiddag 13-10-03 zijn wij weer gegaan met hetzelfde resultaat. t.w. één grote Finten en 

weer wat kleintjes. 

Dinsdagmiddag 14-10-03 weer bij de sluizen geweest nu alleen kleine fintjes. Er waren echter 

voldoende grote exemplaren aanwezig die echter niet beten, maar wel volop op de bliek aan het 

jagen waren. We hebben het geprobeerd met een dobber en een bliekje als aas en metr diverse 

kleuren verenpaternosters. De Finten die we de dagen ervoor hadden gevangen hebben wij aan 

een witte verenpaternoster gevangen. Ook waren er forellen actief, maar daar gold hetzelfde 

voor namelijk wel jagen maar niet te vangen.  

Op donderdag  16-10-03  van 17:00 tot 21:00 met opkomend tij ons geluk beproefd in het 

Beerkanaal. Dit vanwege de sterke oostenwind die je dan in de rug hebt.  Wij waren op zoek 

naar de stek die op deze site beschreven staat. Ik ben naar later bleek verkeerd gereden  en op 

ander stuk van het Beerkanaal uitgekomen namelijk recht  tegenover de ertsoverslag . Op 

zich ook een aardige stek, waar ook nog wat verlichting aanwezig is. Het is er makkelijk 

vissen  met een schone bodem. Ik vermoed echter dat het er niet zo heel erg diep is. 

We hebben maar met één hengel gevist. De vangst bestond uit vijf flinke Steenbolken en een 

aantal Krabben. De Krabben waren nog behoorlijk irritant. De haken waren binnen de kortste 

keren kaal. Ook hebben we verschillende missers gehad. 

Tenslotte hebben we op vrijdagmiddag 17-10 ons overgebleven aas op gevist bij de 

Haringvlietsluizen. Dit leverde nog twaalf  Steenbolken op plus zweet op het voorhoofd. De 

hengeltoppen waren constant in beweging van de aanbeten van Steenbolken echter ongeveer één 

op de vijf aanbeten leverde vis op. Het beste ging nog met een een licht hengeltje met één 

klein  haakje en een klein stukje zager en dan vanuit de hand vissen. Al met al was dit een leuke 

ervaring. 

Vrijdagmiddag werd trouwens door de andere aanwezige vissers weer aardig gevangen op de 

sluis. zoals verschillende grote Finten  en een Zeeforel van minstens 75 centimeter. Deze werden 

gevangen met bliek op de dobber. 

Al met al een uitstekende visvakantie, waarbij we ook nog twee keer in het kanaal door Voorne 

geweest zijn, hetgeen heel veel Alver, Voorn en Baars opleverde. Bij elkaar in elk geval meer dan 

100 stuks. 

  

v.g. 

 Wout#154 en Debbie486 

  

  

Je hoort de laatste tijd iedereen over het kunstaasvissen op de zeebaars. Nu twijfelde ik er aan of 

dit ook mijn sport was. Nou, niet dus. Ik ben op donderdag 16 oktober met een tas vol spullen 

(want er is echt heel veel, voor heel veel geld te koop)gaan spinnen op de pier van Hoek van 

Holland. Met mijn vouwfiets helemaal naar het einde van de pier gefietst en een plaatsje 

gevonden tussen de andere 20 grotendeels fanatieke, maar ook broodvissers. Ik heb in 3 uur tijd 

echt het hele arsenaal aan kunstaas geprobeerd, gebruikt en verspeeld en nog geen stootje 



gehad. En dat terwijl er mannen staan te vangen als een idioot. Nou moet ik wel zeggen dat er 

ook echt keien tussen staan die iedere 10 minuten baarsen op de kant tillen van boven de 40 cm 

en gelukkig is er ook een enkele die wil uitleggen, hoe hij dat doet. Dat is dan ook nog niet zo erg. 

Maar als ze dan die baarsen nonchalant teruggooien met de opmerking van ACH, IK KOM 

ALLEEN VOOR DE GROTE JONGENS, dan moet je durven toegeven dat er grotere goden 

leven en hopen dat het jouw ooit nog een keer gaat lukken. Dus met het hoofd naar beneden 

teruggefietst en iedere keer als iemand vroeg EN, nog wat gevangen, mompelde ik 

mnnf!!#%**%*fghfhhgfdfghg~!#$$$%bdcdfs$%^%. Maar goed, niet iedere dag is hetzelfde. Ik 

had met Peet 1,3 de vismaat uit Delluuuuuuuuuuuuft afgesproken om op vrijdag 17 oktober te 

gaan vissen op of in de buurt van de blokkendam. Aangezien mijn baas veel makkelijker is dan 

die van Peet, zat ik al op de blokkendam om 15.30 uur en zou Peet om 18.00 uur komen. Nadat 

ik zwaar bezweet en vol bepakt (het lijkt wel een para-training af en toe)op de plaats van 

bestemming kwam en binnen 5 minuten een zeebaars van 43 cm op de kant had, vroeg ik me af 

wat ik gisteren op de pier van H v H gedaan had. Een van mijn molens had maar weinig lijn op 

de spoel en daarom kon ik daar niet ver mee ingooien(+/- 50 mtr.). Dat bleek dus goed uit te 

pakken, want de zeebaars zat dicht onder de kant. Wat ook bleek, was dat de zeebaars alleen 

aasde op de mesheften. Dus op elke haak een stuk mesheft en aftoppen met een pier of met een 

zager. Vanaf dat moment ging het op werken lijken. Een hengel ingegooid, en tijdens prepareren 

van de tweede hengel al gelijk weer beet aan de eerste. Op deze manier al 12 zeebaarsen 

gevangen totdat Peet arriveerde ( van de 12 baarzen, 4 x 40+ en de rest zwemt weer). Peet stond 

boven aan de dijk om ff gedag te zeggen, en weg wastie om zijn spullen te pakken. Toen hij dus 

met al zijn spullen naast mij stond, was hij dus al versleten. Maar goed, toen ik vertelde hoe het 

ging, kon voor hem de dag niet meer fout gaan. Nou wel dus ! Hij had net ingegooid, toen hij zei 

O shit, ik ben nog wat vergeten. Dus Peet ging voor de derde keer de Megaheuvel over om wat 

uit zijn wagen te halen. En toen gebeurde het. Tijdens de afwezigheid van PEET komt er een 

klein kottertje voorbij varen ( IJM 12 ). De heren die deze boot besturen zullen waarschijnlijk 

ook voor hun brood bezig zijn. Maar als je een staandewandnet uit zet op 30 meter uit de kant 

dan kun je er vanuit gaan dat de hengelsporters naar huis kunnen. Nu zijn de hengelsporters op 

die plek ook in overtreding, maar die kotterschipper ook, want zij mogen hun netten niet dichter 

dan 250 meter langs de kustlijn gooien. Het vervelende was, dat op dat moment mijn hengel 

beetsignalen gaf en ook die van Peet. Dus als goedgeaard Hollandse Eurovisser haal je beide 

hengels op. Wat je overhoud, zijn 2 kale lijnen. Nou, ga dat maar eens uitleggen aan Peet die als 

een versleten bloedhond net weer de derde afdaling heeft gedaan. 

Het heeft mij dik een uur gekost om hem weer een beetje tot rust te krijgen. Opmerkingen van, 

hij is mijn, alstieterugvaart en !#(%&$%&%^#(&#%GFT%%!$%&* waren niet van de lucht. 

Om Peet weer een beetje tot rust te krijgen zijn we nog een uurtje gaan vissen aan het einde van 

Papbek. waar we Leon aan de overkant zagen spinnen, maar daar hebben we alleen een beetje 

zeewier staan scheppen. Mijn dag was zowiezo goed, maar die van PEET weet ik niet. 

Groeten van Theo # 48 en Peet # 1,3 

P.s. Ik ga toch op zondag nog ff kijken of het staandewandnet weg is en of ik nog een baarsje kan 

vangen. 

  

Donderdag 16 Oktober 

vandaag weer eens met ons drieen te weten Peter #240, Stefan #251 en mijn persoontje eens 

lekker de lange latten uit staan gooien. 

afgesproken om s'maddags en s'avonds te gaan omdat de vangsten dan meestal beter zijn. 



nadat Peter en Stefan hun aas haden opgehaald bij Ahoy-hengelsport, hebben ze mij opgepikt en 

vervolgens zijn we richting de maasvlakte gereden met een tussen stop bij Avicenter in 

Oostvoorne (omdat ik daar mijn aas moest ophalen). 

rond kwart voor vier  gooide wij onze beaasde onderlijnen richting de vis, we haden gekozen 

voor de stek tussen de houten strekdammetjes links van de stenen glooiing wat achteraf toch niet 

zo'n  goede keuze was met een stevig Ooste windje in het gezicht. 

         

we hebben hier ook alleen maar krabben staan voeren dus vrij snel weer inpakken en richting 

de landtong om te kijken of we misschien ergens in he callandkanaal met de wind in de rug 

konden gaan staan, maar het werd dus de waterweg te hoogte van de DSM. 

daar hebben we gestaan tot ongeveer 11 uur en toch ook nog wat gevangen ook al was het niet 

echt veel. 

Peter had drie botjes van 33, 32 en 19 cm, Stefan had een botje van 20 cm en ik had ook drie 

botjes van 31, 28 en 20cm. 



   

   

eigenlijk val het toch niet tegen gezien de hoeveelheid krab die er zit, wat je ook heel erg goed 

kon zien op je hengeltop en het feit dat we krab naar boven haalde met twee, soms met een en 

soms ook geen scharen meer, zelfs een keer alleen nog een pootje van een krab aan de haak 

gehad. 

toch weer even het gevoel van vis vangen gehad voor de clubwedstrijd vna 25 Oktober. 

Groetjes en tot de 25e 



Jan de Boeff #228 

  

Na 6 weken in het Drentse land vertoeft te hebben voor mijn werk en daar op de plaatselijke 

binnen water de voorn en karpers achter na gezeten te hebben was het weer hoogste tijd om de 

zeehengels te voorschijn te halen  

Samen met mijn zoon gevist bij het beerkanaal met een straffe oosten wind in het gezicht van 3 

uur voor hoog tot 1/2 na hoog water, in eerste instantie de krabben gevoerd, elke 5 minuten 

hengels op een haakjes brand schoon heb die krabben vervloekt, maar een half uur voor hoog 

begon het feest, de ene zeebaars naar de ander binnen gehaald, letterlijk ingooien en beet, na 1/2 

uur na hoog was het spontaan weer over + het aas was op, gerekend. al met al een mooie visdag 

met 16 mooie zeebaarzen . 

  

nmr 312 

  

Vrijdag avond  17/10 wezen trainen voor volgende week zaterdag, gestart om 18.30 uur op een 

bijna verlaten strand. Hoog water om 19.45  gevist tot 23.00 uur. Vooral tot 21.00 uur erg veel 

last van krabben, hierna ook wel maar toch opvallend minder! De vangst bestond uit 4 redelijke 

wijtingen en 3 kleine. Deze zijn hoofdzakelijk tussen 21.00 en 22.00 gevangen. Naar mate de 

avond vorderde werd het steeds drukker met vissers, toen ik naar huis ging telde ik een 10 tal 

lampen. Gr Bert#168  

  

  

Vandaag, 16 oktober van 10.15 tot 14.00 heb ik gevist in de Waterweg vanaf de Landtong. Er 

stond een straffe oostenwind en een flinke stroming maar het zonnetje maakte veel goed. Gevist 

met zeepieren en de vangst: twee maatse tongen, twee maatse wijtingen en tig steenbolkies. 

Succes en de groeten, 

Bert # 487   

  

Gisteravond 16/10 weer eens naar de Noordpier bij Wijk aan Zee geweest om er mijn hengeltjes 

uit te gooien. Ik had met een paar mensen van Zeevissen.com afgesproken. Over de vangsten 

kan ik heel kort zijn, ik had één zeester. Mijn 2 buurmannen hadden wat tong en gul en een 

paling. Ook wat verderop de pier werd wel wat gevangen. In de hoofdzaak paling en steenbolk. 

Groetjes Hans #37 

  

14 10 2003 

hoi ik ben karel sla, ik ben nog geen lid en had ook geen meetlat bij,  op de dag 

13-10-2003   dat ik deze tong weg kaapte uit de waterweg. 



  maar groot!! is ie wel en knokken kon ie ook dacht eerst aan een gul. 

 

grt karel 

  

Het D team is weer op jacht geweest. 

Op een zeer winderig en koud strand volgens Michiel hebben wij onze kunsten weer vertoond. 

Het eerste uur was niets het tweede ook niet .Eenmaal toen het water begon te zakken kwamen 

de eerste visjes omhoog.Veel was het niet, bot en wijting zelf ving ik nog een baarsje. 

Voor de wedstrijd zaterdag 25 okt ziet het er qua vangsten goed uit maar je weet het nooit. 

Groetjes en tot Zaterdag. 

Ricardo. 

  

Gisteren wezen vissen in Maassluis (was in de buurt, dus waarom niet..). Gevist van 15.00 tot 

19.30. Uiteindelijke resultaat: 4 botten, 2 mooie tongen en 1 paling. Naast mij werd er door twee 

jongens de eerste gul gevangen. Een paar minuten later kreeg ik ook zo'n klapper, maar helaas, 

hij schoot los door de kleine haken. Mooie middag, geen last van krabben en steenbolken. 

  

Groeten Joost 288 

  

Ik ben wezen vissen op de waterweg 15-02-2003 en heb een hele mooie kabeljauw gevangen 

maar in het begin had ik allemaal steenbolkjes je werd er helemaal gek van daarna kreeg ik 



ineens een klap me hengel zat echt helemaal heen en weer te schudden eerst dacht ik het is ene 

grote zeebaars maar nee een kabeljauw van 57 cm 

 
 daarna werd er nog ene kabeljauw gevangen daarna was het stil toen iedereen weg was gegaan 

hadden we nog 3 wijtingen gevangen (DE GULLEN ZIJN DER WEER EINDELIJK...) 

  

Op dinsdagochtend aas gehaald bij Eagle in Rotterdam en daarna was ik de gelegenheid om tot 

15.00 een hengeltje uit te gaan gooien. Ditmaal gekozen voor de Waterweg vanaf de 

Rozenburgse landtong. Hoewel ik met laag water moest vissen, viel de vangst niet echt 

tegen. Vijf tongen, waarvan een 43 cm, en een aantal bolken. Op woensdag het restant van de 

zeepieren op gaan maken, wederom op hetzelfde stekkie. Ditmaal een aantal bolken en twee mini 

tongen gevangen. Jammer genoeg twee maal een paling niet kunnen landen omdat deze tussen 

de vele stenen voor de kant doken. Volgende keer weer beter.... 

Bert # 487     

  

Dinsdag 14 oktober ben ik samen met mijn zoon Jeroen en zwager Eddy wezen vissen in de 

europoort. Van ongeveer 11:00 uur tot 19:00 uur. Eers hebben we 2 uurtjes op het strandje 

nabij de papagaaiebek gezeten. Geen enkele beet gezien hier.Met de harde oostenwind pal in ons 

gezicht besloten we toen maar te verkassen. We zijn daarna naar het Calandkanaal gegaan en 

hebben daar gevist ter hoogte van de waterkering. Mijn zoon en zwager Eddy hebben hier 

allebei een mini wijting gevangen. Ikzelf had 1 mooie bot (ongeveer 35cm, 1 kleine bot en 1 

maatse wijting. Daarnaast heb ik nog een aantal keren beet gehad, maar helaas geen vis. Er 

zaten nog veel krabben, de haken waren na 10 minuten helemaal schoon. Met het prachtige weer 

toch een mooie dag gehad, ondanks de wat tegenvallende vangsten.  

#401 Gerrit Jan  

  

  



Kan iemand dat staande wandnet aan het begin van de waterweg weg halen zodat de vis weer de 

waterweg in kan. Ik ben namelijk vandaag 14 oktober gaan vissen in de bergingshaven van 

15.30 tot 19.30 uur en het resultaat is 3 onderlijnen kwijt en 2 kleine wijtingen. Om te janken 

dus. De man uit Katwijk die naast mij stond had op het moment dat ik weg ging ook maar 1 

wijting. Groeten Theo # 48  Oja, toen ik begon met vissen zette ik mijn nieuwe hengelsteun aan 

de waterkant, en toen ik die rooie beugel er bovenop wilde draaien glipte die uit mijn handen. 

Kloing, kloing, kloing, plons en weg wastie. Dus Marcel, kan jij zo'n nieuw bovenstuk voor mij 

bestellen. Ik geloof dat engel ongeluk altijd op mij schijt ! 

  

Zondag 12 oktober was het "trainingday", dwz, omdat Simone #16 mee gaat doen met het NK, 

moesten we komende omstandigheden zoveel mogelijk nabootsen en kozen daardoor voor de 

Slufter ! Het was zaak om de worpen met de strandstok te gaan trainen, daarbij werden we 

indirect geholpen door Marcel #12, die wat strandstokken voor Simoon had meegegeven om uit 

te proberen. De oostenwind was daarbij meer dan welkom, lekker smijten met de wind in de 

rug, flauw zonnetje op de pan ! 

We hebben een uurtje of 2 gevist, als aas zagers en pieren. Ik begon met een scholenbaars die 

van achter de 2e zandbank een pleuris-end weg werd gepeuterd. Simone begon met een baarsje 

van 8 cm die vanachter de eerste brandingsgolf kwam. Naarmate haar worpen steeds beter 

gingen, had ze daarna deze hieronder, al een stukje groter ! 

 

Meer kwam er helaas niet aanbellen op de toppen, en op een gegeven moment zijn we maar 

gekapt, ik zag om me heen ook niks uit het water komen bij andere vissers, het water was 

trouwens aardig bruin en goor ! 

Ja en dan kan je dus gaan beginnen aan het leukste onderdeel van de stek Slufter, namelijk "de 

trap der 1000 gesels", waar we weer ouderwets van genoten hebben met alle zware teringzooi 

die we bij ons hadden ! Volkomen versleten huiswaarts gekeerd ! 

gr Leon #1 



  

  

zaterdag wezen vissen op de pap.bek gevist van 18.00- 0.30 het was heerlijk weer de vangst was 

ook wel aardig 

we hadden . 

 9 tongen van 28-43 cm 

 4 palingen 

 2 wijtingen 30 cm 

 2 steenbolken 

10 zeebaarzen 25-40 cm 

 9 botten 

 gr.rob.s  419. 

  

Zondagavond 12 oktober weer een hengeltje uitgegooid. Eerst naar de Waterweg waar ik Rens 

#100 tegenkwam. De vangst bestond in 2 uur tijd uit een palinkje en een hele fraaie bot. Geen 

tong, dus verkassen naar de Maasvlakte. Maar ook hier was het niet dik. De eerste keer inhalen 

leverde twee tongetjes op en de tweede keer twee wijtingen van 30+. De volgende vier uur 

kwamen er nog 3 palinkjes en 3 tongetjes bij. Niet best. 

  

Gilles #59 

  

Hallo mede eurovissers, 

Van vrijdag op zaterdag ´s nachts gevist op de Landtong net na de kering. De vangst viel een 

beetje tegen; twee wijtingen. Jammer genoeg drie flinke aanbeten niet kunnen landen vanwege 

het vastzitten. De volgende keer hiet toch maar met een loodlifter vissen!! Op zaterdag een 

nieuwe stok gekocht en die moest natuurlijk op zondag worden uitgeprobeerd. Ditmaal op 

het strand van de Slufter. Wind vanuit het oosten en een heerlijk zonnetje erbij. Er stond helaas 

wel een erg harde stroming. Mijn nieuwe stok, een K2, bevalt super. Ik kon vijf baarzen het 

strand optrekken die weer allemaal zwemmen. 

groeten Bert # 487 

  

Zaterdag 11 oktober afgesproken om met Leo L. # 163  het voor ons zeer geslaagde tongseizoen 

af te sluiten. 

Natuurlijk moest er nog het een en ander geïmproviseerd worden zoals hier en daar een oppas 

voor de kinderen, maar op een op de een of andere manier lukt ons dat altijd!Omstreeks 17.00 

uur naar R´dam gereden om het aas op te halen wat ook met enige improvisatie voor ons gereed 

lag.Klein nadeeltje was dat het allen zagers waren, en wij juist met pieren zo goed tong gevangen 

hadden, maar het belangrijkste was we hadden aas!Rond half zeven bij onze stormbaan 

aangekomen (bij de kubussen dus) wat troffen wij aan………… een dikke branding.Toch maar 



even proberen, na anderhalf uur nog niets even overleg gehad en voor ons was het duidelijk wij 

stoppen met de tong, alhoewel een verdwaalde altijd nog wel welkom is. Maar toen, even 

gekeken bij stenen glooiing, daar stond een visser die zei dat het een dooie boel was, nou geloven 

wij niet gelijk alles maar dit wel, vervolgens bij het  strandje gekeken maar daar was het zeer 

druk. Op een of andere manier moesten we toch aan onze training komen (ipv een avond 

`blokken´) dus toen maar naar de Slufter gereden, even jeepje spelen(let op veel zand op de weg) 

volle bepakking en marcheren maar.Ook hier stond nog een flinke branding maar dat is volgens 

de specialisten perfecto.Dat bleek ook, na vijf minuten had Leo al z´n eerste baarsje en dat 

beloofde dus wat. Eigenlijk is het niet meer gestopt, wij bleven beet hebben en vangen. We 

hebben tot en uurtje of 1 gevist met als resultaat totaal 28 baarzen en baarsjes, zo´n 14 van 

ronde de 25 a 30 cm, 10 van rond de 35 cm en 4 stuks van richting de 50 cm. Voor ons een 

schitterend resultaat.Op twee na zwemmen deze rakkers weer.Na deze sessie ben ik toch in een 

moeilijke situatie gekomen. Ik weet dat Leo na het vangen van een leuke baars vorige week aan 

mijn mooie oude hengeltje dit nog wel eens zou willen, dus heb ik zijn K2 gekidnapt en heb het 

laatste uur met zijn hengel gevist.  Helaas beviel dat heel erg goed en ga je met een 15 jaar oude 

hengel en molen toch terug in de tijd. Ondanks dat vang ik toch meestal  wel een aardig visje, 

maar zo´n K2 met goede molen is gewoon een luxe om mee te vissen.  

Leuk detail is wel dat Leo aan mijn oude hengeltje zijn grootste baars ving en ik aan zijn K2 

mijn grootste baars.En zoals goede Eurovissers natuurlijk dan doen is gewoon ruilen die handel, 

of heb ik het nou verkeerd begrepen Leo?! Echter ben ik wel (helaas want dit gaat natuurlijk 

geld kosten) met m´n neus op de feiten gedrukt.Zo, nu komende week even op Texel in de stille 

uurtjes kijken of het daar het zelfde werkt als op de Slufter. 

Groet van Jos M. #121     

  

Vandaag zondag 12 Oktober nog wezen proberen bij de Haringvlietsluizen. 

Het weer was mooi en de wind waaide uit het oosten, dus je zat lekker beschut. Kleine aasvisjes 

vangen ging redelijk goed. Met de haringpaternoster ving ik redelijk grote aasvisjes. Helaas is 

het hier bij gebleven. Want met die aasvisjes aan een dobber, heb ik niks gevangen helaas. 

Wel iets aparts mee gemaakt daar, en dat was dat een zeehond in gevecht was met een enorme 

zeeforel, of zalm. De afmeting van de vis was werkelijk enorm, en de zeehond had er alle moeite 

mee om het "visje " in bedwang te houden. 

Maar ik ging zonder vis naar huis, en waarschijnlijk ligt nu de zeehond op zijn rug enorm te 

boeren. 

Steven. 

  

  

vrij.10-9 naar de Maasvlakte gereden en met een stevige westenwind maar naar de pap.bek 

gereden.Na ingegooid te hebben lekker in mijn t-shirt in het zonnetje gaan zitten.Na 5 min.een 

mooie steenbolk van 25 cm.Nog eens 5min. later de eerste gul van het seizoen en zo ging het voor 

ong. 1.5 uur daarna tot 2uur 's nachts bijna geen leven meer gezien op 1 mooie tong na.Zaterdag 

was hopeloos Leo#263 kwam nog even vissen en ving 2 wijtingen en 2 botten en ikzelf en Janet 

overwegend klein spul.Zondagochtend was gedurende 2 uur een gekkenhuis met wijting, 

steenbolk en zeebaars en Janet nog een paling en daarna totaal geen leven meer gezien. 

  



Hallo Eurovissers, 

Afgelopen zaterdag (11 oktober) ben ik met een maat van me gaan vissen op de maasvlakte bij 

de papegaaiebek. Dit was voor mij een leuke ervaring, omdat ik normaal gesproken meestal bij 

Hoek van Holland vis en dan de papegaaiebek van afstand kan zien liggen. Nu was het dus 

precies andersom. Aangezien ik dus onbekend was op deze stek, ben ik op goed geluk ergens 

gaan staan tussen alle collega vissers (het was erg druk). We waren omstreeks 14:30 begonnen 

en helaas kon ik niet te lang doorgaan. Om ook niet in de verleiding te komen, had ik mijn lamp 

thuisgelaten. In het begin zo ver mogelijk gevist, maar dit leverde niets op, behalve lege haken. 

De krabben waren dus wel actief. Vervolgens hebben we de lijnen wat minder ver ingegooid en 

toen kwamen de eerste lichte aanbeten. Uiteindelijk hebben we drie redelijke botten gevangen en 

2 kleine wijtingen van rond de 20 cm. De wijtingen zijn teruggestuurd met de opdracht om de 

rest van de familie te gaan halen. Als bijvangst kwamen er ook nog drie krabben mee naar 

boven. Geen geweldige vangt, maar wel leuk gevist op deze voor mij nieuwe stek. 

Groeten, 

John (nr 439) 

  

Zaterdagavond weer eens met de strandstok aan de gang geweest om in de branding, samen met 

Hans nr 262, een paar baarzen te scoren . Heerlijk weer, volle maan, mooie branding en goed vis 

dus wat moet je nog meer. Hans had 8 baarzen en twee botten en ik had ook 8 baarzen en 1 bot. 

Er zaten een paar mooie exemplaren tussen. We hebben gevist van 19.30 uur tot 24.00 uur. 

 
 En alles zwemt weer vrolijk rond in de noordzee.    

Willem nr 32 

Zaterdag heb ik van pakweg 20.00 uur tot 's ochtends 7.00 uur gevist op de Stenen Glooing. Het 

was om 4:48 hoog. In het begin stond er nog te weinig water, maar daarna ging het los. Heel veel 

felle aanbeten van zeebaarzen gehad, echt geweldig. Uiteindelijk had ik er zeven en een bot. De 



grootsten waren 48 cm en 44 cm. De andere vijf zwemmen weer, evenals de bot. Ik kreeg nog 

gezelschap van een visser uit Heinenoord, dus werd het nog gezellig ook. Ik heb gevist met 

zagers, zeepieren en mesheftschelpen.  

Groeten, 

 

Michiel #164 

  

Hier een vangstbericht van afgelopen zaterdag. Samen met mijn zwager wezen vissen bij 

Maassluis. Hij had nog niet gezeevist en nam genoegen met kijken en ouwehoeren. 

Gevist van 16.00 tot 20.30, en veel beten. Uiteindelijke resultaat: 1 bot, 2 tongen, en jawel een 

heuse mooie wijting....en veel steenbolken. Ook nog een verspilde vis die de haaklijn heeft 

afgebeten, voelde als een flinke jongen dus dat zal wel een zeebaarsje geweest zijn. Leuke 

middag met veel beten. 

 

Groeten Joost #288 

  

Hoy vis vrienden ,na donderdag avond gevist op het strandje gevist te hebben ( was niet om over 

naar huis te schrijven) ging ik vrijdagavond maar weer in Vlaardingen mijn aas op maken , 

ongeveer 19.00 uur weg zo dat ik met donker op onze d,avond plek zou zijn .alleen was er een 

motor agent die het nodig vond om mij aan te houden en mee te laten rijden naar een verkeers 

controle , na geblazen te hebben en de verlichting enz gecontroleerd te hebben vonden ze het 

nodig om mij  een bekeuring te geven omdat mijn trekhaak voor het kenteken zat gvd ik de t.v 

er in maar ben toch maar gaan vissen twee boten verder ben ik naar huis gegaan toch met die 

bekeuring van      57 euro in mijn hoofd , de andere dag was dat rotige gevoel weer over , en ben 

toen maar naar de ppgb gereden om 16.00 uur kwam ik daar aan,  Henk 394 met Janet 395 

stonden er ook, en ik ben er naast gaan staan, na wat botjes gevangen te hebben haalde ik er een 

paar mooie grote wijtingen er uit en ben ongeveer 22.00 uur na een gezellige avond naar huis 

gegaan allemaal vangzeeee en de 

 gr Leo 263# 

  

Zondagmorgen vroeg uit bed want ik moet om 2.30 bij Jan Groenendijk zijn voor weer een tong 

sessie. Mooi op tijd vertrokken uit het mooie Heinenoord en op naar de maasvlakte. 3.15 uur 

aangekomen, spullen uitgepakt, naar het water en shit veel te hoge golven, niet te vissen zonder 

waadpak wat nu? Naar het beerkanaal bij de missisipiehaven, heerlijk rustig mooie vloedstroom 

wat wil je nog meer??? Al snel de eerste hengel ingegooid en de tweede klaarmaken het is net 4 

uur geweest. Eerste hengel ophalen en weer balen alles kwijt, hengel twee te water en weer het 

zelfde liedje. Bij Jan het zelfde liedje en als we wel opkonden halen waren steevast de haken leeg. 

Alles weer de auto in en even een stukje verder gereden waar Kees de Hagenees stond met de 

caravan. Al snel was hij buiten [hij lag lekker te slapen] en hij wist ons te vertellen dat het 

helemaal mis was met de vangsten. Vrijdag de hele dag en nacht op de papbek gestaan, met als 

vangst 1 tong en drie palinkjes en een paar mini bolken,en zaterdag naar het beerkanaal en de 

hele dag en avond gestaan en niet meer dan drie bolkjes en twee klein palinkjes gevangen. Erg 

slecht dus. Toen zijn wij maar weer richting Rotterdam gereden waar we vanaf 5 uur gevist 

hebben in de waterweg. Om 6 uur de eerste beet, en al snel hadden we 4 palingen in de emmer. 

Om acht uur nog een mooie tong gevangen, snel de centimeter er naast maar helaas voor ons een 

paar cm te kort. net geen record, en das maar goed ook dacht Jan anders was ik mijn leven niet 

zeker meer geweest. Om 9 uur thuis en met een lekker bakkie koffie Carla wakker gemaakt, die 



zoals gewoonlijk weer zeer geïnteresseerd was in de vangst. 

Arjan #8   

Hier een berichtje van een zee visser uit limburg 

 

Ondanks de verre afstand die ik moet overbrugge om ff aan zee te kunnen vissen ,is het voor mij 

één van mij leukste hobby's. normaal gesproken vis ik graag in zeeland .Hier weet ik aardig wat 

goede stekken te liggen met zo nu en dan flinke vangsten. dit weekende wou ik na het lezen van 

deze site het eens gaan proberen in de buurt van mijn geboorte stad rotterdam .. en wel bij de 

DSM  aan de noordzijde van de waterweg . Ik had een lekker stekje waar ik vanuit de auto kon 

vissen het warmte pak bleef dan ook achter in de auto liggen. Het vissen was een echte 

tegenvaller ongeveer een 6 lootjes en 5 tuigjes verspeeld  vaak vast gezeten en met het vissen met 

een loodlifter kreeg ik de avond van mijn leven !! Het spookte namelijk aan alle kanten.. komt 

nog bij dat ik twee geweldige grote vissen heb verspeeld die of achter de richel of het wier veld 

doken !! Maar gelukkig toch nog vaak beet gehad en een grote paling  van een flinke doorsnee en 

een lengte van 62cm mogen lanceren.. Ondanks de toch tegenvallende resultaten heb ik een 

leuke avond gehad en kom ik misschien nog eens terug naar de waterweg om er een paar meer te 

vangen ... Mocht er nog iemand een betere stek weten dan waar ik nu zat laat me dit A.U.B ff 

weten budy72@hotmail.com 

  

  

hoi hier een nieuwe eurovisser, 

  

ben vandaag wezen vissen in de waterweg van 13.00 uur tot 16.00 uur. vangst 2 tongen ( 1 van 

wel 850 gram) en 18 steenbolken. ondanks het slechte weer toch een leuke middag gehad. 

Patrick Bezuijen 

 

  

Hallo Baarzend Nederland, 

 

Afgelopen vrijdag ochtend zonder succes op de landtong deltavisjes gegooid (twee minifinten als 

resultaat). Later op de dag in het Beerkanaal reuze succcesvol 5 mooie vissen gevangen waarvan 

de grootste 56cm was, die op een lange dunne lepel knalde. De 2 kleinsten (ca 35cm) zwemmen 

weer. Ook mijn kinderen waren blij ermee.  

mailto:budy72@hotmail.com


 
Jan van Laar #491   

  

beste Eurovisvrienden, 

vandaag, Zondag 5 oktober, ondanks het slechte weer dat voorspelt was weer eens gaan vissen in 

de waterweg t.o. de DSM. 

om plusminus 10.30 uur had ik mijn hengel in de steun staan met een onderlijn met drie metalen 

afhouders en haakjes no.4 en een 125gr. breakaway lood, op de onderste en bovenste haak had 

ik een zeepier gezet en de middelste een zager. 

het weer viel best mee ondanks dat er soms een bui over dreef wat dan gepaard ging met veel 

wind maar als de bui over was kwam het zonnetje er weer door en was het best lekker. 

de vangsten daarin tegen viel niet mee, door de harde wind die er soms was, was het moeilijk te 

zien of je beet had, (de hengel is zelf een keer met steun en al omgewaaid) ik heb een keer een 

aanbeet gezien en dit was een krabbetje dat als dank voor het onthaken eens wilde proberen hoe 

hard mijn duim was (AU   G.V........#$@&%). 

om plusminus 13.15 uur ben ik naar het Callandkanaal gegaan en op het auto-ponton gestaan, 

daar heb ik nog een zeebaarje van 22 cm gevangen (wat een evenaring was van mijn persoonlijk 

record) en een stuk of twaalf pitvisjes (vrouwtjes) van ongeveer 5 tot 7cm groot als bijvangst. 

rond 16.15 uur vond ik het leuk geweest en ben ik naar huis gegaan. 

een volgende keer beter hoop ik 

  

Zondagmiddag 5 oktober baars-alarm op de msn, Marcel #12, Arjan #8 en good old Peet 1,3 , 

"wat doen we mannen , gaan we nog ff ???". Marcel had geen tijd maar Peet en Arjan hadden 

wel zin, zodoende naar het beerkanaal gegaan waar een straffe wind stond. Peet ging helemaal 

los met zijn nieuwe baarsstok en wierp het shadje steeds een behoorlijk tievus-end weg. 



We hebben allerlei kunstaasjes geprobeerd en stonden er een uurtje voor laag water, er liep een 

flauw stroompje. 

We besloten een stuk te verkassen en Arjan zei het ff ergens anders te gaan proberen, Peet en ik 

begonnen weer maar vingen geen klote. Een uurtje later stond Arjan weer achter ons, zo serieus 

mogelijk kijkend, "en hebben jullie al wat?" ! "Nee, jij wel?", 

zijn armen namen de spanwijdte aan van boeing 747 en hij haalde een baars uit de kofferbak 

van zo'n halve meter ! Peet en ik hadden dit allang verwacht en Peet zou later gaan vaststellen of 

deze baars niet nog een beetje bevroren was en van huis meegenomen. Peet en Arjan kapten er 

mee en gingen ff zitten , ik bleef nog ff doorgooien, hoewel mijn rug begon aan te voelen of ik 

zweepslagen had gehad. Nee verdomd knalt er nog een baarsje op de bucktail/shad combi, toch 

niet helemaal voor lul geweest. 

 

Peet en Arjan gingen ook weer even doorgooien maar meer kwam er niet uit, dus zullen we 

moeten blijven kwijlen naar de baarzen die Reggie #169 er steeds weer uitsjort. Zolang der geen 

gul gevangen wordt , baarzen we vrolijk door, volgende week nieuwe kansen! 

gr Leon #1 

  

Hallo eurovissers, 

  

Ben wezen baarzen op vrijdag heel vroeg in de ochtend. Weinig vissers gezien. Na vele dagen 

voor niks wezen vissen, soms een enkele aanbeet, had ik gewoon een geweldige ochtend! 3 

baarzen gemept! In totaal waren die 3 baarzen 16,5 kilo. De grootste was 11,9 pond en 82 cm. 

lang. Zie foto! Die 2 anderen pasten niet op de koelbox! Ik heb hem gebracht bij Wout van 

Leeuwen om hem aan te melden als record vis. De eerste zeebaars die ik daar gebracht had, was 

11 pond. Ik heb nu al via via vernomen dat ik niet meer de record houder ben -snik snik snik- 

Die baarzen heb ik allemaal gemept met eigen creatie, twisters en spekkies. Vraag niet hoe ik dat 

voor elkaar heb gekregen, dat waren me gigantische aanbeten. De slip werd helemaal heet, 



letterlijke en figuurlijk! De eerste en de tweede worp waren gelijk raak. De derde worp voelde ik 

dat er aan die staart van die twister werd gehapt en dat hij terugklapte, alsof je een elastiekje 

aan het afschieten bent. De vierde worp BOEM!! weer een knal! Ik werd helemaal gek,  

 

me geluk kon niet op! Dit was de dag van mijn leven ;-) Leon, studiebol, wat voor een :-( weer 

heb je voor me besteld?!? Nu ga ik voor een nog moro bigi wang!! 

  

Groetjes, eurovisser #169 

  

  

Na de d.team meeting ben ik nog ff aas op wezen maken in maassluis na de 10 steenbolk ben ik 

de tel kwijt geraakt , maar mijn aas was wel op, de volgende keer gaan we maar weer eens naar 

de maasvlakte, na 4 weken een thuis wedstrijd gevist te hebben wil ik wel weer eens zee zien en 

misschien eindelijk de lang verwachte gul er uit taaaakelen  

gr Leo 263# en natuurlijk vangszeeeee allemaal 

  

Hoi Marcel 

Hier het vangstbericht, het was niet echt super maja, wel lol gehad : 

  

Vrijdag 3-10 samen met m'n pa (na veel mislukte pogingen) wezen vissen op de landtong , rond 

2015 was ik er en gelijk spullen opgezet en gaan vissen.Allebei met 1 hengel gevist en na 45 

minuten had ik m'n eerste vis(je) een palingkje van 25 cm . Daarna nog 2 keer beet gehad 

waarvan 1 een net iets grotere paling en een krab ;p M'n vader had 1 keer beet maar had hem 

niet te pakken en had ook nog een krab (bij dit soort vangsten tellen ook krabben mee bij ons ;p 

Bjorn 

Vrijdagavond 3 okt. gevist samen met mijn pa van 18.00 tot 23.00 uur, hoog water om 21.20u. 

Gevist in de waterweg bij de DSM, met pieren en zagers, een wapperlijn en korte lijntjes, 

maakte allemaal geen verschil. Zelf geen stootje gezien, en mijn vader haalde er een palingkje 

uit van +-35cm. 

 Bert#168 

  

Donderdagavond  2 oktober is het dus geworden, nog maar even geprofiteerd van het mooie 

weer en van onze lekkere scheefbekkies. Ik zou bijna zeggen het K-team op tongenjacht echter 

ik denk dat dit in de omgeving van Delufffft deze afkorting verkeerd uitgelegd zal worden 



zoals bv het K(A)T met een U team (Geintje Theo), dus maken we er maar de Krimpenezen 

van.Aangekomen bij de blokjes weer onze vaste steen opgezocht en een avondje steenbok 

gespeeld. Armel stond een eindje bij Leo en mij  vandaan. Leo begon goed met redelijk snel drie 

tongen achter elkaar maar viel stil en kon ik het over nemen. Begon met een doublet. Op een 

gegeven moment even wezen checken bij Armel en die ging goed stuk of 6. Kwam ik terug bij 

Leo had hij het geluk om aan mijn mooie geavanceerde Shakespeare Fanatic van 16 jaar oud 

met perfect bijpassende piepende molen een mooie zeebaars te vangen. Hij begon gelijk te 

bieden op mijn hengels, maar daar komt mooi niks van in Arthur heeft nu nog spijt van het 

verkopen van zijn Fanatics. Mogelijk ben ik genegen om er een te ruilen maar dan wel minimaal 

voor een K2!Ok uiteindelijk resultaat Armel 15 tongen Leo bijna tien + een wereld ervaring van 

het vangen van een mooie zeebaars aan een echte hengel. Zelf kwam ik niet verder dan 9 tongen. 

Alle kleintjes welke netjes gehaakt waren zwemmen weer.Graag tot de volgende wedstrijd of zo 

want dat is toch wel meestal ernstig gezellig! 

De groeten uit Krimpen Jos #121 

  

Donderdagavond  2 oktober is het dus geworden, nog maar even geprofiteerd van het mooie 

weer en van onze lekkere scheefbekkies. Ik zou bijna zeggen het K-team op tongenjacht echter 

ik denk dat dit in de omgeving van Delufffft deze afkorting verkeerd uitgelegd zal worden 

zoals bv het K(A)T met een U team (Geintje Theo), dus maken we er maar de Krimpenezen 

van.Aangekomen bij de glooiïng weer ons vaste plekkie opgezocht en een avondje steenbok 

gespeeld. Armel stond een eindje bij Leo en mij  vandaan. Leo begon goed met redelijk snel drie 

tongen achter elkaar maar viel stil en kon ik het over nemen. Begon met een doublet. Op een 

gegeven moment even wezen checken bij Armel en die ging goed stuk of 6. Kwam ik terug bij 

Leo had hij het geluk om aan mijn mooie geavanceerde Shakespeare Fanatic van 16 jaar oud 

met perfect bijpassende piepende molen een mooie zeebaars te vangen. Hij begon gelijk te 

bieden op mijn hengels, maar daar komt mooi niks van in Arthur heeft nu nog spijt van het 

verkopen van zijn Fanatics. Mogelijk ben ik genegen om er een te ruilen maar dan wel minimaal 

voor een K2!Okuiteindelijk resultaat Armel 15 tongen Leo bijna tien + een wereld ervaring van 

het vangen van een mooie zeebaars aan een echte hengel. Zelf kwam ik niet verder dan 9 tongen. 

Alle kleintjes welke netjes gehaakt waren zwemmen weer. 

Graag tot de volgende wedstrijd of zo want dat is toch wel meestal ernstig gezellig! 

De groeten uit Krimpen Jos #121 

  

Donderdag weer oppad geweest met het D-Team . Je kon merken dat de tongvangsten in 

vlaardingen terugliepen . De eerste tong die ik ving was wel groot MAAR GEEN RECORD !!!!!! 

PEET. Zo wisten wij allen wel een visje te vangen op Erik na die helaas deze keer op nul bleef 

staan. Het lijken wel kleine mini meetingen langs die waterkant 6 man in totaal.Ik denk dat er 

alles bij elkaar zo'n 20 tongetjes zijn gevangen en wat grote paling .  

gr Ricardo 

  

Hallo, als pas begonnen zoutwatervisser maar inmiddels toch flink besmet met 

het "visserijvirus" heb ik heel veel gehad aan alle tips, trucs en vangstberichten die op deze 

geweldige site zijn te vinden. Gisteren, donderdag 2 okt, had ik gelukkig weer wat uurtjes 

gevonden om te gaan vissen. Van 1630 tot 1930 gevist aan het Slufterstrand, ditmaal met 

slikzagertjes. De eerste anderhalf uur (tsja, laag water!) geen tikkie gezien maar daarna begon 

het te lopen en ving ik 6 zeebaarzen die allemaal weer zwemmen. Ik hoop as. zondag samen met 



mijn vader (ook aangestoken met het virus!) weer een hengeltje uit te gaan gooien. Aangezien 

het toch een heel gesjouw is om op en vooral weer van het Slufterstrand te geraken, hou ik me 

aanbevolen voor tips over de exacte locatie van een leuke stek waar je zonder de conditie van een 

marathonloper kan geraken en waar je bovendien niet zo gauw met je lijn vastzit in steenstort 

e.d., ben tenslotte een zoutwater "rookie" en op de Maasvlakte ter plaatse nog redelijk 

onbekend. groeten, Bert # 487 

 

 

Beste mensen, 

Gisteren (30-09-2003) weer eens wezen vissen op de maasvlakte bij de stenen glooiïng van 19.00 

tot 24.00. Het was druk. Arjan en Gilles zaten een stukje verder. Heb gevist met oude pieren. 

Had een paar kleine bolken, een aaltje en 23 tongen waarvan de grootste 41 cm ( totale gewicht 3 

kg. schoon). De tong is beduidend groter en dikker dan in juli. Alle tong gevangen aan metalen 

afhouders ( zie verhaal van Gilles op zijn site) en niet ver uit de kant. 

Groetjes 

Pierre den Hartog (nr. 150) 

  

Dinsdag 30 september. Even een vluggertje met Arjan #8 van 18.00 tot 23.00 op de Maasvlakte. 

Door materiaalpech, heel snel twee lijnen doormidden, niet optimaal kunnen vissen. Met hoog 

water kun je niet tussen de blokken staan en daar had ik me onvoldoende op voorbereid. Op 

zich ook niet zo heel erg, want de tong was beduidend minder actief dan afgelopen vrijdag. Toch 

met z'n tweeën 28 tongetjes, 4 palingen, 2 bolken, een fraaie zeebaars en een puitaaltje gevangen. 

De zeepier was duidelijk favouriet boven de kweekzagers. De mannen die wedstrijdvisten vingen 

ook leuk, maar zij concentreerden zich op de bot. 

  

Gilles#59   

  

Maandagavond 29 sept zijn mijn zwager en ik # 485 wezen vissen nabij het Deltahotel in 

Vlaardingen. van 16:30 tot 9:30 uur met afgaandtij Bij aankomst stond er een collega op 

snoekbaars te vissen die een aantal snoekbaarzen wist te landen, en wat mij verbaasde was dat 

hij een bot gevangen had aan een doodvisje die bijna net zo groot was als de bot zelf. verder 

waren onze vangsten  redelijk tot goed te noemen al na 10 minuten een prachtige tong en een 

mooie aanbeet, bij mij was het nog stil. na een half uur hadden we allebei 1 tong waarna de 

infasie van de zeer ondermaarttse steenbolken loskwam (nog erger dan krab), na deze infasie 

van een klein half uurtje kregen de platten ook weer kans een zagertje te verschalken. vangst 4 

tongen van ruim over de dertig cm, 3 botten en een stuk of  8 steenbolken. Als dit zo door blijf 

gaan met de geringe zoetwateraanvoer kunnun we straks hier de eerste wijtingen en gul gaan 

vangen.  

peter # 485 

  

  

Zondag 28/09 nog ff op de valreep van het weekend naar Theo z`n plek van vrijdag geweest op 

de maasvlakte.We waren met z`n 4-en Leo L, Armel S, zijn vader en Age M, ik bedoel 



natuurlijkJos M.Dit keer ving Armel de meeste vissen, ik dacht 8x tong en zijn vader 5 + een 

baarsje, Leo heeft zijn eer gered met 1 tongetje in tegenstelling tot vrijdag 20 ?????? Zelf kwam 

ik niet verder dan 3x tong, 1 bolkje en een slijmerige veter van 25 cm.We hebben gevist van een 

uurtje of half zes tot ongeveer half tien. In eerste instantie zou ik samen met Armel gaan maar 

we kregen gedurende de zondag dus wat aanhang. Zoals iedere Eurovisser zou doen hebben we 

gewoon het aas verdeeld.En hebben we uit zuinigheid ook nog met halve pieren gevist en zelfs 

dat vangt.Komende donderdag of vrijdag zijn we weer van de partij. 

Groeten uit het boeren Krimpenerland! 

  

Eurovisvrienden, 

 

Zaterdag 27 september gevist in Vlaardingen, industrieterrein het Scheur tegenover Sanders 

meubelen. Mooie ruime visstek, geen last van dichtbij voorbijvarend scheepvaartverkeer en gele 

bootjes. Wel een steenrijke bodem en aan de drijvende jerrycans te zien een parallel aan de dijk 

geplaatst net. Gevist van 16.00 tot ca. 22.00 uur met hoogwater om ca. 17.30 uur. Vangst: 2 

maatse tongen, 4 botten een paar krabben en 1 voorn. Ik had nogal last van apehaar en 

daardoor wat vastlopers op m'n geleideogen, hierdoor tussen de stenen wat materiaal en vis 

verspeeld. Hoort erbij zullen we maar zeggen.  

Groeten Cor #475 

  

  

Beter laat dan nooit! Vorige week op vakantie geweest naar Texel en daar dus ook gevist! Eerst 

vorige week maandag (22/9), maar toen had ik beter wat anders kunnen gaan doen, want het 

waaide erg hard en ook was er niets te vangen. Wel had ik iedere keer lege haken, maar door de 

gigantische branding geen aanbeten kunnen constateren, ook niet van de krabben. 

Het toen later in de week nog maar eens geprobeerd. Dus donderdag 25/9 maar naar het strand 

bij De Koog vertrokken. De branding was aardig afgenomen en ik had prima aas. Dus bij de 

eerste inworp gelijk een bot gevangen. Daarna was het weer even rustig tot mijn derde inworp. 

Nog geen 2 minuten daarna een zwieper op mijn hengel en had ik een mooie baars van 48 cm op 

de kant. Het bleef eigenlijk de hele tijd goed gaan. In totaal 8 zeebaarzen gevangen tussen de 30 

en de 48 cm. Ook nog 8 botten gevangen. Het was lang geleden zo goed gevangen te hebben. Ik 

denk dat het kwam doordat aan het begin van de week zo gestormd had, waardoor de vis nu 

goed aan het azen was! 

  

En om het af te leren afgelopen zaterdag 27/9 weer eens naar de Nieuwe Waterweg gegaan om 

het daar weer eens te proberen. Ik heb gevist van 13.00 uur tot 17.00 uur. Deze keer niets 

gevangen, wel mooie aanbeten gezien van onze vriend de krab. Verder af en toe wat vis zien 

springen. Ik zat net na de stormvloedkering op de landtong. 

  

Groetjes Hans #37 

  

  



Zaterdagavond om 20.00 uur vertrokken richting de landtong en Tong zou het worden. Samen 

met Andre #243 

naar men vertrouwde plekkie gereden en met een stevig windje van opzij begonnen we met onze 

korte versie lijnen te vissen.Deze kwamen steeds leeg binnen, om 23.15 ongeveer toch maar weer 

die mooie weegschaal erop met een wapperlijntje haakie nr 6 gatsuuuu,rond 24.00 uur jawel de 

eerste Tong 29 cm en er volgden er meer. Ook hebben we Paling gevangen getver wat 

een slijmjurken.Gevist met twee hengels ieder, met mooi aas van Ahoy Hengelsport 

Zagers,Pieren en Slikzagers  mooie avond en nacht gehad met wat motregen nog ff de site 

gepromoot bij wat vissers uit Alpen a/d Rijn die ook lekker gevangen hadden .Was ons resultaat 

7 Botten ,3 Slijmjurken en 14 Tongen gevist tot 06.30 uur en toen lekker naar de koffie want het 

was best wel fris na al die verwennerij van die mooie Zomer in 2003 . 

Herfst Herfst  doe is gul breng ons gauw die mooie .....................................? 

Groetjes Tom # 45  uit Rotterdam tot aan de waterkant. 

  

  

Zaterdag 27 september van 1800 tot 2200 gevist aan het strand bij de Slufter. Het was de eerste 

keer dat ik vanaf deze stek een visje op de kant probeerde te krijgen. Gevist met kweekzagers en 

pieren en het resultaat: twee zeebaarzen van rond de 40 cm, een bot van 35 cm en een 

ondermaatse schar. Voor degenen die (nog) niet ter plaatse bekend zijn; het is een goeie stek 

voor de sportievelingen onder ons; met al je spullen de trap op en af naar het strand scheelt een 

bezoek aan de sportschool. 

Bert # 487   

  

Aangezien de vrijdagavondsessie van 26 september j.l. voor mij geen succes was, ben ik de 

zaterdag erop het aas gaan opmaken in de Zweedse Geul. Ik heb gevist van 16.00 tot 19.00 uur 

en dus over het hoge water heen. Na 10 minuten was het al duidelijk, alle elementen waren 

aanwezig, sterke stroming, veel apehaar, veel krabben, veel steenbolken, maar ook een heerlijk 

zonnetje. Het aas ging er dus rap doorheen. Om de 5 minuten nieuw aas eraan was te lang. Maar 

ik had nog genoeg aas bij me, want ik had ook nog aas van Peet 1,3 gehad. Vangstresultaat was 1 

paling en 3 kleine steenbolkjes. 

 Groeten Theo # 48 

 

  

vrij.26 sept.Met een stevige z.w wind naar de pap. bek gereden ,om 14.30 aangekomen en tot 

0.30 gevist met als resultaat 1 minibaars en voor de rest geen stootje gezien en de nodige 

medevissers naast mij ook niet.za 27 sept. naar het beerkanaal gereden waar het tegen de avond 

goed druk werd en daar hetzelfde verhaal, alleen hier en daar een paling en de nodige kleine 

steenbolken en Janet die een mooie zeebaars tussen de stenen kwijtraakte.Allerlei systemen 

geprobeerd en allerlei soorten aas maar het maakte allemaal niet uit het was allemaal 

hopeloos.gr Henk#394 en Janet#395 

  

Hallo,ik ben zaterdag avond wezen vissen van 20:00 tot 1:00 aan het slufterstrand achter het 

crosterrein,tot 23:00 geen enkel beetje gehad,gelukkig had me vriendin me vergezeld anders was 

ik misschien al weg geweest om 23:15 ving ik gelukkig eindelijk een tong,gevolgd door een klein 



zeebaarsje die weer zwemt,aangezien me aas al bijna op was en vanwege die 

zeebaars,overgestapt op lange enkelhaaks aaslijnen,waarna ik nog twee mooie baarzen van rond 

de vijftig ving en met me laatste indraai,jawel een heuse mooie wijting van 37 cm.Groeten 

 Erwin #325 

  

Medevissers, 

Vandaag, 27 september, om 03.00 uur gestart met vissen aan de pap.bek.Wilde eigelijk naar de 

Glooiing maar daar stond de wind pal op. Om 04.11 was het hoog en gevist tot 07.00 uur. 

Had n.l. nog zagers over van de tongtrip voor de blokkendam van donderdagavond. 

Zagers waren nog goed, de vangst beslist niet. Hebmet 2 hengels geen stootje gezien. De krabben 

waren massaal aanwezig. Binnen 5 min waren de haken schoon leeg. Was dat op een gegeven 

moment zo zat dat ik de rest van het aas maar direct in het water heb gegooid i.p.v. dit op een 

haak te serveren.Trouwens weinig andere vissers gezien. 3 aan de pap.bek en 2 (lampen) aan het 

strandje. 

Martin #256 

  

  

Jeukende vingers, onbestemde gevoelens en chagerijnige koppen, het beeld van twee vissers na 

twee weken niet vissen. Dus vrijdagavond werd er weer een sessie gepland op de Maasvlakte. En 

dachten we iedere keer weer afgelopen zomer dat het niet beter kon, elke keer was het weer de 

overtreffende trap. Om 16.00 aangekomen bij de stek stonden Theo, Peet en Leo al in 

gevechtstenue klaar, Leon was er al en Sjaak kwam even later. Een gezellige club waar Arjan en 

ik ons tussen nestelden. Zou de tong het al bij daglicht doen?? Sjaak liet zien dat ze er zaten ving 

al snel het eerste tongetje en dat was het sein om los te gaan. We visten met steekzagers, 

kweekzagers en pieren en vooral de laatste twee waren favouriet. Met regelmaat kwam een 

tongetje boven, toen een enorm geschreeuw naast ons een triplet van 1.3 begeleide. De 

schemering en de komst van de stroom gaf de tong extra impulsen en vrijwel iedere inworp 

leverde één of twee tongen op. Om 24.00 uur viel de regen met bakken uit de lucht en besloten 

we de balans op te maken. Géén record-tong, maar wel voor ons een record-vangst met een 

puitaal, vijf palingen, twee zeebaarsjes, een steenbolk en 60 tongetjes.  

  

Gilles #59   

  

Hallo hier een vangstberichtje van Rick #259 ( ook uit Delluft ). Vrijdagmiddag gevist van 13.00 

tot 17.30 op het buitenhavenhoofdje van Maassluis. Eigenlijk de hele middag beet gehad, 

behalve het uurtje dat de stroming echt keihard naar binnen kwam. Zeer gevarieerd gevangen: 

2 steenbolkjes, 11 botten, 1 paling en 3 tongen. Alles behalve de tongen zwemt weer. Aan het 

begin van de middag een paar flinke tikken op de hengel, die daardoor bijna uit de steun vloog. 

Al pompend drilde ik een vrij zware vis naar mij toe, nog een paar meter en ik had de vis 

kunnen zien toen hij de stenen in dook en ik alles kwijt was. K**. 

Groeten Rick 

  

Gisteren 25/09 zou het gaan gebeuren: Peet 1,3 z'n tongen record zou naar het rijk der fabelen 

worden verwezen. Bij De Heul kwam ik 'm waarrempel tegen en leek hij iets met Marcel aan het 



bekokstoven. Was dat een nieuwe hengel in je hand, Peet? In ieder geval was hij niet onder de 

indruk van onze plannen. Bij thuiskomst kond ik lezen waarom. Om 18:30 uur was ik bij de stek 

voor Sanders Meubelen en stond Leo #263 er al. De wind waaide helemaal verkeerd (ZO) en was 

vrij fors. Er stond veel stroming en het was afgaand water. Rob #50 arriveerde om 19:00 uur en 

wist ons te vertellen dat de wind zou afnemen en veranderen van richting, dus zijn we gebleven. 

Het was lastig vissen, maar al snel kreeg ik een paar behoorlijke tikken op mijn top en een tong 

van 31 cm lag op de kant.  

 
Dat begon goed. Er zouden er nog 4 volgen, maar helaas van kleiner formaat. Maar alle tongen 

bij elkaar waren toch wel groter dan die van Peet! Ook ving ik nog twee palingen en een bot. Leo 

had veel pech en verloor een stuk of 4 onderlijnen en wist één tong te vangen.  



 
Rob ving ook één tong. Ricardo #119 kwam ook nog even kijken, maar besloot toch maar zijn 

hengels in de auto te laten. Om 02.00 uur gingen we naar huis en aldaar kon ik van Gillis' pagina 

lezen dat juist het beste moment was aangebroken... Tja, maar met koppijn en een verrotte rug 

was mijn bed toch iets aantrekkelijker. Leo was al eerder in de mand gaan liggen.  

Groeten, 

 

Michiel #164 

  

  

aangezien de tongenkoorts van afgelopen vrijdag er nog goed in zat maandagavond  22-9 met 

Jos # 121 afgesproken het een paar uurtjes te proberen.  Weersverwachting zw 6 af en toe een 

bui. 

Gekozen voor het strandje p. bek. Daar aangekomen om 19.30 heerlijk uit de wind. Om 20.00 

uur draaide de wind nw. recht in je bakkes met regen veel regen. Rond 21.00 begon m'n 

regenpak lekkage te vertonen en zaten de ogen vol met zand. 

23.00 laarzen leeg gekiept en richting de warme douche. 

  



o ja de vangsten samen 3 x tong   1x bot  5x steenbolk. 

  

gr. Leo #163 

  

Afgelopen zaterdag gevist met vismaat Paul op de Blokkendam van 16.30 t/m 21.30. Bij 

aankomst zag ik een bord "verboden te vissen", ik heb maar bedacht dat dat alleen is voor het 

uitstekende stuk, ik hoop dat dat ook zo is. 

Bij de eerste worp meteen een aardige tong, daarna niks tot de schemering een uur of 20.00. In 

de schemering nog twee tongen en een paling bijgevangen en wat steenbolk en een miniwijting. 

Paul had in totaal drie tongen waarvan een flinke en een onder de maat. 

Helaas heb ik ook tot drie keer toe een vis verspeeld waaronder twee vastzwemmers die na alle 

trucs toch niet los te krijgen waren, en een heel groot beest die net voor de kant de haaklijn heeft 

afgebeten, waarschijnlijk een flinke zeebaars. Paul is ditzelfde ook overkomen. Dat is flink 

balen, zonde van de vis...maar dat gaat ook echt niet aan een tonghaakje. 

Het is in de avond wel uitkijken op de blokkendam en zou er niet alleen gaan vissen, want als je 

valt heb je echt een probleem. 

 

Groeten Joost 

  

Hallo Eurovissers 

  

Weer eens een verslag van onze wekelijkse sluissessie. Wij zijn vanmorgen 21-09-03 met 

hoogwater op de Haringvlietsluizen geweest. 

Het water was bladstil en dat wil daar nog wel eens gunstig zijn bij hoogwater. 

We hebben in twee uurtjes 8 finten van bijna allemaal 40+ en een makreel van 37,5 centimeter 

gevangen met de dobber en een bliekje als aas. Verder werd er regelmatig makreel en nog nog 

een forelletje  gevangen. Ook hebben wij verschillende missers gehad, welk gezien de uiterst 

voorzichtige  manier van aanbeten waarschijnlijk van forel zijn geweest. 

Er werd regelmatig grote Fint gevangen. Er werden nu gelukkig weinig kleine finten gevangen. 

Ik vind het namelijk zonde dat deze als aasvisje worden gebruikt. Fint is namelijk een rode lijst 

soort .(met andere woorden een bedreigde soort.)   Om 13:00 uur zijn we weggegaan omdat het 

verschrikkelijk druk werd. Op een gegeven moment was het compleet lijnen spaghetti. Voor de 

liefhebbers kan ik nog melden dat er volop steenbolk werd gevangen. Ook zat er Geep. 

v.g. 

  

Wout #154 en Debbie # 

  

zaterdagavond 20-september naar Vlaardingen gereden om op tong te proberen. 

We zaten op het linkerhavenhoofd.Met om 23.30 hoog vingen we om 19.30 uur ineens een 

tongetje of 4. Later door de avond heen nog 6 erbij + 2 steenbolkjes+1 botje + 1 paling. De 

buurman (iemand uit Vlaardingen)ving rond 00.00 uur 4 tongetjes. 



Het rechterhavenhoofd had te maken met een pasagiersboot die een paar uur voor de steiger 

ging liggen om een auto in te laden. 

  

Jan #474. 

  

Hallo allemaal, het wordt zo ongeveer tijd voor een andere hobby lijkt het wel. Zaterdagavond 

20-09 van 20:30 tot 23:00 weer eens vanaf de pier van HvH wezen vissen, was er lang niet 

geweest. Binnen 5 min. waren m'n haken weer brandschoon! Om 23:00 naar de DSM gegaan 

daar minder last van de krabben en een schoenvetertje weten te scoren. Om 1:00 teleurgesteld 

naar huis gereden. Heeft iemand nog een goede stek waar ik wel een visje kan vangen. 

 Groetjes Elbert #265   

  

hoi,afgelopen nacht (zaterdagnacht) me aas van vrijdag opgemaakt,stek was in de 

bocht(kom)tussen de blokkendam en de slufter in,ik heb daar nog nooit gevist,doe ik ook niet 

meer want ik heb alleen krabben gevoerd,maar ja das vissen,groeten. 

Erwin#325 

  

Hallo eurovissers,  Vrijdag 19 september lekker een snipperdag genomen om samen met mijn 

maat leon # 1 te gaan zeebaarzen . Om +/- 1100 op de maasvlakte (eerst strandje en daarna 

beerkanaal) aan gekomen en gelijk begonnen met gooien . Na een half uur kwam marcel # 12, 

die ook het zeebaars-virus in zijn armen, benen en rug heeft, hij had er die zelfde week ook al 

een paar weten te checken . Na  heel wat verschillende shads, twisters en pluggen te hebben 

gebruikt was ik de eerste die beet kreeg maar veel te klein, met het aanslaan trok ik hem gelijk 

op de kant tussen de stenen. 

Marcel gaf om 1500 de pijp aan maarten,  terwijl Leon en ik nog even door visten, en met succes 

want Mars was nog maar net 

weg of ik hoor inneens Sjaaak Sjaaaaaaaak, en ik keek naar mijn maat en....,  ja hoor hengel 

krom en in het water een grote kolk, mooi naar binnen gedrild op de  foto en gemeten 54 cm 

mooi !  



 
Even later ik ook, een klap  op mijn hengel, BOEM, na 3m 

door mijn slip te zijn gegleden KLETS, kwijt, afgezwommen, kkkkkkkkk........, dit was écht een 

hele grote  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Met een hartslag van 200  en een hoop gevloek toch door gegaan, en ja hoor weer KLAP, mijn 

slip had ik wat losser gezet en mensen wat een gevoel is dat !!! Voor mijn de eerste keer een 



mooie zeebaars van 49 cm !!!!! 

 

Leon is om 1800 naar huis gegaan. Ik ben zelf nog even naar de landtong gegaan heb daar nog 

even staan gooien op de strekken en had de 5m stok uit gezet maar als je zo'n dagje staat te 

gooien  ben je toch wel moe. Ben gestopt om 2200 uur  maar wel voldaan ! 

gr Sjaak # 2 

Donderdagavond naar de Maasvlakte, genoeg vissers maar weinig vis, 3 

tongentjes. 

Wel visite van een prachtig zeehond, een flink exemplaar. Na wat heen en 

weer zwemmen is hij tussen de vissers op het strand gaan liggen. 

Als je te dicht bij kwam even blaffen en dan dook hij weg om even later weer 

op de kant te kruipen. Foto helaas niet is al te scherp maar toch wel leuk. 

Vrijdag avond geen zeehond en maar twee tongentjes. 



 
Henk en Bert uit Ridderkerk 

  

  

Donderdagavond 17 september naar Vlaardingen gegaan om nog even van de tongeninvasie te 

profiteren. 

Aldaar nog vier Eurovissers aangetroffen en zo onstond een soort spontane mini meeting. 

Gevist vanaf ca 19:30 uur tot na middernacht met afgaand tij. 

Iedereen ving zijn visje hoewel Erik Remijn wat tongen betreft wel de beste was. Helaas moest 

hij als eerste 

de groep verlaten omdat hij 's morgens weer vroeg werken moest. Toen ik wegging bleven 

Michiel, Leo en Ricardo nog doorvissen. 



 

 

Mijn vangst bestond toen uit 3 tongen, 2 botten en een grote paling. Heerlijk gevist met zo nu en 

dan een leuke babbel. 

Groeten  Rob # 50 

  

Vrijdagavond gevist in de waterweg op een zeer diepe stek,ongeveer twee kilometer voor de pont 

rozenburg-maassluis,helaas niks leuks gevangen,wel zaten me lijnen steeds in een mierennest 

met steenbolkies,werd er gestoord van,wat wel opviel was dat ik totaal geen last van krabben 

had,en me lijnen zijn compleet gestript doordat het daar steil naar beneden loopt,hoop aas over 

dus vanavond met doodtij maar eens eigenwijs op maken en hopen op meer geluk.groeten 

Erwin#325 

  

vrijdagavond met Hans 262 weer naar de havens van de Botlek geweest. Hans had er drie de 

grootste zo'n 50 cm. 



Ik had er 1 van 35 cm en een Pollak(je) van 18 cm die ik gelijk als Eurovisserrecord wil 

aanmelden en twee fintjes van 8 cm (hoe die dat kunstaas aanvallen is mij een raadsel). 

 

 
 Willem 32    

  



na ons zomerrecces (ff een paar tonijnen wezen vangen op Fuerta Ventura) zijn we afgelopen 

donderdagavond weer op baarzenjacht geweest. Het viel niet eens tegen Hans nr 262 had er 5 

tussen de 35 en 50 cm en 1 haring. Ik had er 3 van dezelfde maat. Willem nr 32 



 



 

Bij deze de rapportage van Leo Lagendijk #163 Armel Spee #230 en Jos Mels 121. 

Donderdag al afgesproken dat het maar weer moest gaan gebeuren. Afgesproken voor vrijdag 

17.00 uur met Leo, Armel wist het vertrek te vertragen tot 18.00 uur want hij moest nog ff wat 

regelen. Vervolgens gedrieën naar de Heul gereden om het bestelde aas te halen steekzagers, 

zagers en wat piertjes. Vervolgens naar de monding van de waterweg gereden. Aldaar een 

goedplekkie uitgekozen en vissen maar. Ik zal het verder kort houden, vanaf het donker aan een 

stuk door gevangen, geen tijd voor koffie koek of andere versnaperingen alleen maar hard 



werken. Met als resultaat voor ons alle drie een wereldavond/nacht. 

 

Uiteindelijke resultaat Leo 24, Armel 19 en zelf 23 stuks. 

Voor nadere info Leo of Armel. 

Groeten uit een tongrijk Krimpen 

  

vrijdag 19 sept. Waren eigenlijk van plan naar de slufter te rijden maar het tij was verkeerd, 

dus maar eens naar het beerkanaal gereden. Met opkomend water binnen 5 min.een 

zeebaars(je)op de kant 32cm,daarna Janet een baarsje en een steenbolk.Toen ong. 1,5 uur niets, 

daarna met afgaand water constant beet en de 2 uur daarna toch nog 4 tongen en 4 mooie 

palingen gevangen en een hoop wrakratten die inderdaad weer een plaag lijken te gaan vormen 

want ze zijn geen van allen groter dan 15cm. 

gr Henk#394 en Janet#305 

  

Donderdag 19-09-03 Na een aantal dagen kon ik het niet meer aanzien. Omdat ik voor mijn 

werk vrij vaak langs de waterweg moet zijn viel m'n oog al een paar dagen op zeebaarzen die 

half de middag bijna de kant op sprongen. Omdat ik normaal een zoetwater visser ben, heb ik 

mezelf toch maar over laten over halen om met een karperhengeltje en een stoffige plug enige 

worpen te doen. De derde worp was een stevige losschieter, de 30e was raak. Een flinke zeebaars. 

Toch maar eens vaker in die waterweg vissen... Plaats tusssen Stena Line en DSM synres  



 
Ariejan 

  

Gisteren 18/09 ben ik op zoek gegaan naar de stek "ergens in de buurt van Vlaardingen" en heb 

toen besloten om voor Sanders Meubelen te gaan zitten. Het is een gezellige avond geworden 

want het stikte er weer van de Eurovissers. Ricardo #119 zonder dochter, Leo's #163 en #263 en 

Rob #50 waren allen present. De vangsten waren matig. Ik had uiteindelijk 4 tongetjes, drie 

botjes en een palinkje. Ook de andere Eurovissers hadden allemaal vis, maar ik weet niet meer 

hoe en wat.  

Groeten, 

 

Michiel #164 

  

  

donderdag avond zijn andrew311 en ik weer naar maassluis geweest. 

de vangst was nu iets  beter....we hadden nu 4 tongen. 

en ontiechelijk veel steenbolkjes 40 hadden we er zeker. 

die beesten zijn echt een plaag aan het worden. 



ik ving ze zelfs,na onderhands in te gooien,10 meter uit de kant. 

het nadeel is dat je ze van een grote diepte afhaald en dat de ogen blaasjes worden en dus voer 

voor de meeuwen wordt. 

maakte ook wat leuks mee. 

ik ving een tong die m'n pieren zo lekker vond dat die alle 2 m'n haken in z'n bek had. 

maar het was weer heerlijk weer. 

  

groetjes andrew#311 en donald#313 

  

Donderdag belde mijn baas dat we 's avonds niet hoefde te komen werken, dus lekker weer 2 ons 

zagers gehaald. Aangekomen in de buurt van Vlaardingen bleek dat er nog meer mensen naar 

deze vangstberichten kijken, want heel de waterkant was bezet. Ik heb toen maar besloten om zo 

ver mogelijk stroomopwaarts een plekje te gaan zoeken. Dus kon ik met het afgaande tij lekker 

tegen de stroom ingooien zonder met een ander rekening te moeten houden. Je kan wel merken 

dat het allemaal iets minder word, want de aantal aanbeten waren minder dan voorheen. Maar 

juist hierdoor vis je wat allerter. 

Toch niets te klagen want het eindresultaat was 14 tongen en 1 paling. Vreemd dat ze hier net 

buiten Vlaardingen WEL gevangen worden, en bij Maassluis niet. Misschien vanwege de ( on ) 

diepte. Ik schat dat het bij dit stekje ongeveer 5 a 6 meter diep is. Meer niet. 

Gevist met kweekzagers, korte stalen afhouders met een korte haaklijn, daaraan haakje 

nummer 6, en vooral niet te ver uit de kant. 

Leuk ook te vermelden dat er mensen zaten te spelen met een plug. Hiermee vingen ze een 

schitterende roofblei. Het zijn vreemde tijden in de waterweg, Voorn ,Paling, Roofblei en 

Tong.....allemaal op 1 stekkie. 

Vang ze.!! 

Steven. 

  

Aangezien ik in de gaten word gehouden en er Eurovissers in de stress schieten wanneer ze mijn 

wagen zien staan, ben ik de laatste dagen niet naar de landtong gegaan. Op maandag 15 

september gewoon lekker in Delluuuuuuuuuuuuft gebleven en geprobeerd een snoekbaars te 

vangen in de Schie. Heerlijk in het zonnetje 2 uurtjes na mijn werk aan de waterkant gezeten, 

waar ik 1 keer een goeie aanbeet kreeg die de hengel deed kromstaan (helaas niet geland). De 

dag daarna naar de Haringvlietsluisen gereden om te kijken wat daar gebeurt. Het was er niet 

zo druk, dus was er goed te vissen (want soms struikel je over de pindarotsjes, en dat is 

levensgevaarlijk volgens de waarschuwingsborden). Ik heb daar gestaan tot 2 uur voor hoog 

water. Er zaten op dat moment veel finten en een enkele makreel voor de sluisen (jammer 

genoeg geen zeeforellen). Ikzelf heb 47 finten gevangen, waarvan de grootste natuurlijk in mijn 

enthousaisme niet heb gemeten (dus Rob # 50 heeft mazzel), maar hij was ver over de 40 cm. De 

rest was tussen de 6 en de 12 cm. Dat zijn dus aasvisjes. Ooooooooooja, daar kwam ik natuurlijk 

voor, want ik wilde op woensdag 17 september in Delluuuuuuuuuuuuft weer snoekbaarsen. Nou, 

het snoekbaarsen op woensdag bleek dus een dejavous van maandag, een goeie aanbeet en 

uiteindelijk verspelen. Het feit is dat zeevissen anders aanbijten dan zoetwatervissen. En 



aangezien ik een zeevisser ben, moet ik ervoor zorgen dat ik mijzelf goed omschakel als ik op de 

snoekbaars ga vissen. Maar dat gaat wel goed komen. Wat betreft de rest van de week, 

donderdag naar paardrijden met mijn dochter (je zou zeggen wat heeft dat met de Eurovissers 

te maken, maar zeven dagen in de week vissen krijg ook ik niet voor elkaar) en vrijdag toch nog 

een keer aan de overkant van Vlaardingen proberen een tong te vangen, ondanks dat ik daar 

geen vertrouwen in heb. Zaterdag dan weer even met een bootje in de Schie proberen. En 

daarna zien we wel weer. 

Tot zover en de groeten van Theo # 48 

  

woensdagavond zijn andrew#311 en ik(donald#313) 

weer is naar maassluis geweest om te kijken of we nog wat tong konden vangen. 

de vangsten waren niet om over naar huis te schrijven. 

ik had 1 mooie tong van 40 cm en een zooi steenbolkjes van een cm of 10 a 20.....wat een plaag 

die beesten...elke worp had je er wel 1. 

andrew z'n vangst was ook treurig. 

ook 1 tong,1 paling en ook een zooi van die steenbolkjes. 

ik had ook nog 2 flinke aanbeten achter elkaar. 

na het indraaien wat flink zwaar ging(alsof er een zak aan hing)2x lijn breuk...en niet bij de 

haak,maar gewoon halverwege m'n aaslijn,dus gewoon 9.8 kilo amnesia in tweeen. 

ik gebruik altijd amnesia als aaslijn,omdat die steenbolkjes hem helemaal slopen qua draaien. 

met nylon kan je dan gewoon je lijntje vervangen en dat heb je met amnesia heb je dat niet...ff 

tussen de vingers halen en hij is weer zoals nieuw. 

we gaan vanavond(donderdag) maar weer is ff proberen in maassluis.kijken of de vangsten wat 

beter zijn. 

het weer was prima...leek wel zo'n zomer avond. 

  

groetjes van donald#313 en andrew#311 

  

ik vraag me af waar die gul blijft? 

de eerste hadden zich al moeten melden! 

15-09-2003 

heb je advies opgevolgd en ben even wezen vissen  van 19 00 tot 20 30na een drie tal werpen 

boem hangen  roze shad scherpe haak en geduldmijn persoonlijke record  een zeebaars van 43 

cm.zo dit weekend een digital cam gekocht  dus hier is het bewijsleon mijn dank is groot  DOEI 



DOEI 

 

ps        de shad die in ze bek zit is niet de vanger     die ben ik kwijt 

  

Jaja, weer naar de landtong gereden vandaag. Er werd weer fanatiek gevist, maar op mijn vraag 

of er ook nog wat gevangen werd, werd hoofdschuddend gereageerd. Dat zijn veel woorden voor 

NEE. Hoewel, ik herinner me nu dat er wel één was gevangen. Vandaag snapte ik helemaal niets 

van de stroming in het Muizegaatje danwel Breeddiep. Het wilde gewoon maar niet stromen. 

Ben om 21.30 uur weggegaan en toen begon het net weer een beetje naar binnen te stromen. 

EChter rond hoogwater stond het gewoon stil. Bovendien is mij gebleken dat ik het schema van 

Theo volg want vandaag was ik wel vijf onderlijnsystemen kwijt. Die had ik notabene net nieuw 

gekocht bij Marcel van De Heul. Maar uiteindelijk pakte toch een baarsje mijn blauwe 

deltavisje. Hij viel er net voor de kant weer af en was hoogstens 25 cm denk ik. Rens #100 kwam 

ook nog even langs met een maat van hem. Helaas was het lot hem ook slecht gezind vandaag. 

Morgen misschien maar tongen gaan vangen ergens in de buurt van Vlaardingen.  

Groeten, Michiel #164 

  

Afgelopen maandag van 16.00 uur tot 21.30 uur in het Beerkanaal staan vissen met z'n tweeen; 

Geen stootje! 't sterft er van de krabben en er stond geen meter stroom; wel een perfecte visstek, 

maar misschien voor van de winter. 

een dag later gewoon weer in de Waterweg bij de DSM in de Hoek en had toch nog twee flinke 

palingen en 3 kleine steenbolken; Zo zie je maar, het blijft toch een rare sport dat vissen. 

  



  

groeten, 

  

Hans 

  

Zondagavond 14 september weer de rit Spijkenisse - Vlaardingen aangegaan. 

Om 18.30 uur aangekomen dus ik pakte nog een beetje opkomend water. 

Het bleef eng stil de eerste uurtjes. Ondanks het hoge water geen beet. Ook had ik een beetje de 

pest er in daar ik 2 ons zagers betaald had, en maar 1 ons zagers had gekregen. Maar ja, bij een 

molen kun je beter brood kopen dan zeeaas. Goede les voor de volgende keer dus. Toen het 

zonnetje langzaam verdween kwamen toch de eerste flinke aanbeten ( gelukkig ). Resultaat : 1 

winde 1 kleine paling en 7 tongen. Helaas om 22.45 uur moeten stoppen omdat het aas op was. 

Gevist met kweekzagers, korte stalen afhouders, en niet te ver uit de kant . Lokatie : in de buurt 

van Vlaardingen. 

Vang ze . 

Steven. 

  

Na de mislukte sessie op het einde van de landtong van gisteren heb ik het vandaag weer 

geprobeerd, wat moet je anders met dat mooie weer. Daar aangekomen weer die Nissan 

Primera, ik had het kunnen weten. Echter ditmaal waren de rollen omgedraaid. Theo had er na 

zijn zoveelste verloren onderlijn montage genoeg van en ik ben nog leker gebleven. Helaas... de 

zeebaarzen lieten het afweten in de sterke stroming waarvan de kenners toch zeggen dat dit 

HET moment is. Dat bleek gisteren ook zo, maar vandaag ving ik mijn zeebaars tijdens de 

kentering toen er nauwelijks stroming stond. Echt groot was de vis niet: 39 cm, maar dat is niet 

erg. Even later kwam er nog een fanatieke visser naast me staan die bij de eerste worp meteen 

raak had. Maar daarna niets meer. Toch blij naar huis gegaan.  

Groeten,  

Michiel #164 

  

Hallo Eurovissers  

Dit weekend weer twee korte vissessies gehad aan de Haringvlietsluizen. eerst 

zaterdagavond  (13-09-03) vanaf 19:00 tot aan donker gevist bij afgaand water. Gevist met 

verenpaternoster en dobber met Zeebliek. Beide methodes leverde helaas niets op. Eerder op de 

dag was er wel goed gevangen.Er was vrij veel Fint en ook redelijk wat Makreel gevangen. 

Echter bij het vallen van het tij was het over. Zondagmorgen van 10:30 tot 13:00 uur een nieuwe 

poging gewaagd. Dit leverde 5  mooie Finten op. (waarvan drie 45 + ers). Tevens tijdens het 

vangen van aasvisjes nog een tiental kleine Fintjes van rond de 10 á 12 centimeter gevangen. Het 

is voor het eerst dat we Fint van dit formaat hebben gevangen. Kennelijk plant de Fint zich toch 

nog voort in de Nederlandse binnenwateren. Deze visjes weer voorzichtig terug gezet met de 

hoop om ze over paar jaar weer als grote exemplaren te kunnen vangen. 

v.g. 



Wout#154 en Debbie#... 

  

Zo zie je maar weer dat niet iedere dag hetzelfde is. Gisteren 13 september een leuke dag gehad 

zonder ook maar iets te verspelen en een leuke baars als vangst. Vandaag 14 september zat 

alleen het weer mee. Ook deze keer weer op de kop van de landtong gestaan met als resultaat 8 

keer een nieuwe onderlijn met lood en deltavisje geknoopt en niet ene aanbeet. Na de andere 

vangstberichten te hebben gelezen, blijkt dat Leon toch meer geheimen heeft. 

  

Groeten Theo # 48 

  

Hoi mede-eurovissers, 

  

Vandaag zondag de 14e weer naar de Europoort gereden om weer eens veel te gaan genieten van 

mijn favoriete visplek. Ik kwam om 2.30 uur aan  bij de Waterweg en ben naar de plek achter de 

kering gegaan waar we de 3e competitie gevist hebben. Tot mijn grote verbazing was de kering 

gesloten. Vissers naast me vertelden me dat hij al dicht was toen zij zaterdagavond aankwamen. 

Vreemd gezicht!!! Het was heerlijk weer , geen wind, helder en niet koud. om 6.00 uur zou het 

hoog water zijn. De vangst aldaar was voor mij zeer slecht, slechts een botje van 8 cm was mijn 

buit. Wat ik wel heel mooi vond was om te zien hoe 2 vissers met kunstaas, vlak naast de 

golfbreker, veel zeebaars vingen. En er zaten leuke maatjes bij, 50-60 cm zat er wel tussen. Zelf 

geen kunstaas bij me, dus werkeloos toe moeten zien.  Rond 6.00 uur ging de kering weer open 

en werd het onwijs druk met de schepen die natuurlijk allemaal buitengaats hadden liggen 

wachten. Om 11.00 uur ben ik weggegaan om ergens anders te gaan zitten. Leuk was wel nog dat 

er een vrouw, helemaal alleen op het eind van de breker nu bezig was met kunstaas. Misschien 

een Eurovisseres? 

Ik wilde naar het Hartelkanaal gaan, maar ik heb het niet kunnen vinden. Ben er maar 1 keer 

geweest, een paar maanden geleden. Ik ben wat rond gaan rijden en kwam terecht in, ik denk, 

een vertakking van het Calandkanaal. vraag me niet waar het is, of hoe het heet, het enige wat ik 

gezien heb op de weg daar naar toe was de terminal van P en O. Ik heb daar op een steiger 

gezeten, heerlijk in het zonnetje en erg rustig. Ik was daar echt helemaal alleen. Gelukkig heb ik 

daar nog 5 mooie botten gevangen en de laatste was de verrassing, een prachtige bot van 43 cm. 

Volgens de recordlijst was 41 cm het oude record, dus als mijn bot door de controle komt, heb ik 



eindelijk ook een Eurovissersrecord! 

 

Een heerlijke dag kortom, met een zeer matig begin (zachtjes uitgedrukt) en een voor mij 

prachtig einde. Weer genoten vandaag!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  

tom#278 

  

Zondagmiddag 14 september toch nog besloten even te gaan baarzen aan het beerkanaal. 

Vergezeld van Leon #1 en zijn eega Simone #16 om 12.30 vertrokken. 

Het was schitterend weer maar de baarzen lieten zich niet zien, net op het moment dat we er 

genoeg van begonnen te krijgen kreeg Leon een flinke aanbeet op zijn rapala magnum floating 

red head. De baars ging flink te keer maar de pas aangeschafte molen, de Cormoran Seacor 

bewees goede dienst de slip werkte fantastisch en het was enkel een kwestie van tijd voordat de 

vis aan de kant was. 



 
Het was een lekkere dikke baars van 66cm. 

Zijn we toch weer niet voor niks naar de waterkant gegaan. Ik natuurlijk ook meteen zo'n 

rapala er aan gebonden maar het mocht niet baten. Om 15.30 weer huiswaarts gekeerd. 

gr Marcel #12 

Hallo Eurovissers, 

 

Als fanatiek kottervisser (ankervisserij vanuit Scheveningen) en sinds kort ook eurovisser moest 

ik het, na het lezen van alle vangstberichten en tips, zelf ook maar eens van de kant gaan 

proberen, iets wat ik sinds mijn kwajongenstijd niet meer heb gedaan! (we visten toen met een 3-

haaks paternoster met regenwormen en een moer als lood op de Lek of de Hollandse IJssel). 

Donderdag 11 september naar Vlaardingen gereden en mijzelf  om 16.00 uur geinstalleerd op 

het linker havenhoofd, het rechter was vol met vissers en toeschouwers (tijd voor een tribune?), 

met als doel het vangen van mijn allereerste tong. Het eerste uur was stil maar tegen hoogwater 

(om 17.40 uur) werden door m'n eurovisserburen Jan #253 en Marian #320 de eerste tongetjes 

binnengehaald. Even later werd ik getrakteerd op een geweldige ruk aan mijn hengel, die 

vervolgens weer stil in zijn steun bleef staan. Twee minuten later een paar kleine tikjes dus tijd 

om binnen te halen. M'n doel was bereikt want er kwam een tong boven van maar liefst 37 cm, 

de eerste en gelijk eentje van formaat. Hierna volgden nog een minitong (zwemt weer), 3 botjes 

en een tong van 30 cm. Om 19.30 uur kwam de eurovissers-catering "de familie apehaar" met 

een thermoskan vol koffie, maar zonder bekertjes. Zij werden gered door behulpzame 

zoetwatervissers die nog wat bekertjes in de auto hadden liggen. Ook door de eurovisserburen 

werd nog regelmatig vis gevangen: tongen, botjes en enkele grote palingen. Om 21.00 uur ben ik 

gestopt en kon ik terugkijken op een mooie en gezellige vismiddag/avond.  



Groeten, Cor #475 

  

  

Zondag morgen ben ik met Arjan en Gilles naar de Maasvlakte gegaan om tong te vangen  . Alle 

twee waren ze van plan om mijn record te verbreken Maar laat dat maar  gewoon aan mij over 

,dan komt het allemaal wel goed. Om 3 uur vlogen de onderlijnen  met aas, richting het water. 

Het duurde niet lang of die Gilles haalde al een tong naar boven . Het maakte niet uit of je met 

pieren of zagers viste. We vingen ze aan de lopende band. Arjan en ik  haalde nog een zeebaars 

naar boven . Wat ons op viel, was dat er ook helemaal geen gulletje  werd gevangen . Het zal ons 

benieuwen of er van de winter  nog wel gul gevangen wordt. We hebben gevist tot 8 uur . De 

vangsten zijn rond de 50 Tongen, 2 Palingen , 2 Zeebaarsen  ,3 Steenbolken en 1 krab. We zullen 

wel weer niet gelooft worden ,maar dat is jammer dan . 

 gr Peet#1,3 

  

Beste Europoort vissers. Ik kijk altijd graag op jullie site en omdat ik dan ook altijd jullie 

vangstberichten lees, wil ik als "niet lid" jullie ook maar weer eens een vangtstbericht sturen. De 

nacht van zaterdag 13/9 op zondag 14/9 maar weer eens aan de waterweg gezeten op de 

Rozenburgse land"tong". Eerst in de Yhangtzee Haven op de Maasvlakte geprobeerd, maar 

daar werden we weggestuurd door de Politie. Sinds enkele weken mag men daar kennelijk niet 

meer komen. Das jammer, want je kon er 's winters altijd goed wijting en gul vangen en lekker 

dicht bij je auto. Dan maar een mooie stek opgezocht aan de waterweh +- een kilometertje 

voorbij de Maeslantkering (welke dicht was??) 22.30 gestart en na een half uur de eerste tong. 

Mooi aan de maat (30 cm.) Tot een uur of 2 was het matig. Tot dan was de score 4 maatse tong 

en een paling. Maar die heb ik maar weer terug gezet want daar kan ik niks mee. De buren links 

en rechts hadden zo'n beetje dezelfde score. Rond twee uur vertrokken ze aan beide zeiden want 

er was even geen aanbeet meer te zien. Toch maar weer met goeie moed verse pieren eraan en 

effe doorzetten. En ja hoor, vervolgens begonnen de hengels echt als een razende op en neer de 

klappen. De één na de andere tong kwam eruit. Zelfs een keer een duo aan de paternoster. Ik 

heb er in totaal 13 meegenomen. Allemaal boven de maat waarvan er eentje zelfs 39 centimeter 

was en een andere 37 cm. Om 3.30 uur was het weer helemaal stil en ben toen ook maar gegaan. 

Al met al een geslaagd nachtje aan de Rozenburgse  

Land"tong". 

  

  

Afgelopen zaterdag ben ik weer eens op de maasvlakte gaan kijken of er nog leuke vangsten 

geboekt werden. Niet al te druk kan ik wel zeggen. Waar ik wel van schrok was dat er bij de 

Yangtzehaven sinds kort een bord verboden toegang eigen terrein is geplaatst. Bij navraag bleek 

dat hier niet meer gevist mag worden. Het terrein mag domweg niet meer betreden worden. 

Vissers die hier toch gaan staan worden weggestuurd door de politie, controleren heel frequent. 

Reden volgens de heren vand de Hermandad, de lampen die gedurende de nacht gebruikt 

worden leveren explosie gevaar op voor de na bijliggende tanks. Eerlijk waar, ik lieg niet. Als ik 

lieg lieg ik met permissie van diegene die net weggestuurd waren. Is dit nu waar , wat valt hier 

nog aan te doen. Weer een topstek om zeep ?? Trouwens mooie site met heel veel nuttige info. 

Een van de betere die ik tot nu toe heb kunnen vinden. Mijn complimenten.  

Ik hoor graag van jullie, 

Met vriendelijke groet, 

Ben 



 

  

Beste Marcel hierbij een (niet)vangstberichtje 

  

Zaterdag 13 september om 19 uur begonnen op de waterweg (Landtong). Tot mijn stomme 

verbazing was de kering gesloten. Nog nooit zulk laag water gezien. Zelfs het lage deel van de 

strekdammetjes viel droog. De vangsten waren ronduit slecht tot 07 uur doorgevist met 3 man 

met als resultaat 4 maatse tongetjes en twee botjes. De garnalen en krabben hebben er goed van 

gegeten. Na 5 minuten waren je haken kaal dus de vissen moesten opschieten. 's Ochtends ging 

de kering open en werd het dus hoog water. De gehele handels armada had ook door dat ze weer 

naar Rotterdam konden. Oftewel veel scheepvaart, veel stroming, veel groen en weinig vis. Het 

was wel een prachtige ochtend om de zon te zien opkomen. 

  

Groetjes, 

  

Jankees #128 

  

Zaterdag 13/09/2003 naar de punt van de landtong gereden om op zeebaars te vissen. Daar 

aangekomen zie ik tot mijn grote schrik een Nissan Primera en daar komt een meneer naar toe 

gelopen met een FBI zonnebril en een hele brede grijs, nog breder dan wanneer hij al drie 

tongen in de emmer heeft. Het was weer zover: Theo #48 had zojuist mijn zeebaars gevangen. 

Het kaartje met "Gereserveerd door #164" zag ik nog net met de wind in het water waaien. Tja, 

een lachende baby kan je ook niet weerstaan dus toch nog even een mooie foto gemaakt. 

Natuurlijk werd er geen vis meer gevangen want de stroming stond verkeerd. Nou ja, stroming... 

de Measlantkering was dicht en zodoende was er bijna geen stroming. Later nog op de landtong 

en bij de AVR geprobeerd een tong te vangen maar slechts twee stootjes gezien. Zitten 

waarschijnlijk nog allemaal in Vlaardingen...  

Groeten, 

Michiel #164 

  

Hehe, eindelijk was het zover, mijn eerste zeebaars van het jaar. Nu moet ik ook zeggen dat ik er 

niet echt op gevist had tot nu. Na de berichten van Leon en de vrijdagavondsessie van 12 

september, ben ik zaterdag naar de landtong gereden. Eerst nog met laag water na de kering 

gestaan om daar met kunstaas te smijten en later met een dobber op de harder. Helaas niets 

gevangen. Er zat ook nog een groep van een man 8 te (vissen). Volgens mij hadden zij maar een 

doel en dat was lazerus worden. Alle spullen en de auto op het fietspad, zodat het voor de fietsers 

wel een cross country leek. Jammer, want daar komt gezeik van en dat gaat weer ten koste van 

de mooie plekken. Met de vistechniek van Leon in gedachte, pas naar de kop van de landtong 

gereden toen het hoog water was. 

Leon had mij verteld dat er net na de kentering van het hoge water, veel stroming staat in Het 

Muizegat. Eerst een tijdje staan gooien met shats, maar dat gaf geen resultaat. Toen dus maar 

even gekeken hoe die andere  man dat deed. Deze viste met een loodje van 40 gram en een 

dwarrellijn van een meter met een Deltavisje eraan. De oude bekende Ab, die er ook stond te 

vissen wist te vertellen dat Leon die ochtend ook zo had staan vissen. Zo blijkt maar weer dat 



Leon ook zijn eigen geheimen heeft. Geeft niks Leon, ik kom er toch wel achter. Dus, een ander 

systeem eraan geknoopt en smijten maar. Wat wel van belang is, is dat je helemaal naar de 

overkant van het muizegat gooit en dan je loodje over de bodem laat stuiteren. Dit kost 

natuurlijk wel wat materiaal, maar dat is zeker de moeite waard, wanneer je net als ik een 

zeebaars eraan krijgt. Op zo'n moment kook je van de adrealine. Hierna was de stroming weg 

en dus ook de vangsten. Dit kwam volgens mij omdat de Maeslandkering dicht was voor de 10 

jaarlijkse test(gek gezicht trouwens toen ik naar huis reed, die kering dicht). Die andere man die 

er stond had er totaal 4 gevangen, waaronder een 60er. De komende dagen ga ik het zeker nog 

een keer proberen. Voor de foto kun je terecht op http://www.xs4all.nl/~tmlvanno/verhaal.html 

  

Groeten Theo # 48 

  

  

Vrijdagavond gevist aan de maasvlakte ,en wel het strandje.We zijn begonnen, Erik ,Leo en me 

zelf om een uur of 7 .Erik wist als eerste een botje te vangen en ik zelf pakte een tong en een bot 

in een trek. het werd een heerlijke nacht maar alleen de vis bleef uit. Ik Ricardo ,3 tongen en 

twee botten Leo bot en tong en Erik Tong bot en een baarsje. Ik ben om 1.15 naar huis gegaan 

omdat ik door mijn aas heen was Leo en Erik bleven nog en of ze wat bij hebben gevangen weet 

ik helaas nog niet . 

gr Ricardo 

  

Vrijdagavond 12 september weer vol frisse moed richting Vlaardingen gereden vanaf 

Spijkenisse. 18.00 uur hoogwater, en om 18.00 uur waren we aanwezig. Mijn naaste buurman 

had er al reeds 6 tongen gevangen, dus ze zaten er nog steeds. Toch was de eerste vis een 

Palingkje. Na deze onthaakt en weer teruggezet te hebben gewacht op de eerste geweldadige 

aanbeten van mijnheer of mevrouw tong. Mijn buurman ving de 1 na de andere, maar ik moest 

nog even geduld hebben. Gelukkig begon het na een uur bij miij ook te lopen. Langzaam maar 

zeker raakte het tasje vol met mooie tongen. Zelfs had ik een keer een full pull....alle haken vol 

dus. Vriend tong zit dus nog volop in de nieuwe waterweg. Alleen later op de avond was de 

stroming zo sterk dat er niet gewoon te vissen viel. Dus om 23.00 uur afgetaaid met 21 tongen in 

de emmer. Hoe lang zullen we hier nog op moeten wachten eer we weer kunnen zeggen dat we 

volop tong vangen in de buurt van Vlaardingen.? 

Gevist met korte stalen afhouders, kweekzagers, haakje 6 , beetje tegen de stroming opgooien en 

de stroming je lijn strak laten zetten, dus NIET zelf je lijn strakdraaien. 

Vang ze. 

Steven. 

Gisteren 12 sept rond een uur of 16.00 HW. Aan het calandkanaal gaan zitten ivm NW wind, 

echter geen pepernoot gevangen. Na 2 uurtjes met pieren,zagers en kunstaasje e.e.a. geprobeerd 

te hebben, zijn wij maar verkast naar de waterweg t.h.v. Stena lijn het water was afgaand en de 

vissen ook. Dus weer niks gevangen, zoals velen die aan de waterweg zaten. 

Volgende keer maar weer hopen op een avondmaal.  

Groetjes Alexander 483# 

http://www.xs4all.nl/~tmlvanno/verhaal.html


 

 

Vrijdag afgaand naar laag in Vlaardingen niets zelfs geen tikkie water is > ook al behoorlijk zoet 

aan het worden. Door gereden naar de bergingshaven, op wat kleine wijting na geen stootje  Op 

het ponton wezen kijken maar daar stroomde het op dat moment zo hard dat 200 gram met 

ankers niet bleef liggen. Gauw de spullen gepakt en naar de  pap.bek, gereden onderweg nog 

mooi op de foto ik weet er 3 te staan en vanaf vrijdag dus 4.Op de pap.bek inderdaad mooie 

borden voor het parkeren langs het hek maar  volgens mij is het aan de waterkant nog wel 

toegestaan of heb ik wat gemist.  Discussie gehad met een smeris wat het bord betekende 

(gelukkig bleef de  prent uit) maar wat een zeikerds zeg, hij had niet eens een antwoord op 

de  vraag of er in Rotterdam zelf niet meer te doen was dan een paar vissers  pesten.  Gelukkig 

vingen wij een aantal tongen en tongetjes in totaal 4 meenemers en  rond vijf uur s'morgens 

vertrokken. Bij paaltje 14.5 even gestopt om te  kijken of er nog een aantal jongens op de 

blokken zaten, weer een smeris met  de vraag of ik papieren bij me had natuurlijk was dat zo, 

maar wat een  aandacht voor die paar vissers op de maasvlakte.  Al met al weer wat om naar uit 

te kijken dit weekend op de blokken. Ik hoop dat het bij jouw beter was.  Ik had vrijdag nog 

gebeld maar je was al weg, heb jij ook een GSM? Zal er geen misbruik van maken maar soms is 

het handig, het had waarschijnlijk de rit naar HvH kunnen besparen i.v.m. met de hevige 

stoming. 

 Groetjes Wijnand   

  

Vrijdag de twaalfde wezen zeebaarzen met de vaste vrijdagavond ploeg. Leon ,Sjaak ,Arjan 

,Marcel ,Theo en ik zei de gek. Ik had zelf al een tijdje niet  meer met deze Motherfuckers gevist, 

dus ik had mij erop verheugd. We zijn begonnen in de havens op de Maasvlakte, waar Leon  en 

meneer X van de week ook al een paar mooie zeebaarzen te pakken hadden . Rond een uur of 8 

vlogen de kunstaasje door de lucht, en maar smijten . Heb je nog geen tennis arm of pijn aan je 

pols dan krijg je er wel 1 van het gooien. Maar die man uit heienoord trok er als eerste een 

mooie zeebaars  uit. En die lange man uit Schiedam (Die werkt bij de heul geloof ik ) trok er ook 

een zeebaars uit. Ik weet niet wat ik fout deed, maar ik had weer geen klote. Terwijl ik van die 

lange man, zijn hengel mocht lenen. Het blijft iets aparts, dat zeebaarzen ,of je moet sterven van 

geluk. Maar we hebben weer heerlijk gelachen en genoten van het vissen . De gevangen 

zeebaarzen zijn weer netjes terug gezet in het water . Om 10 uur ben ik weer met mijn vismaat 

uit Delluuuuuft naar huis gegaan . 

  

                                GR Peet en de rest van de M.F. 

  

Do 11-9 samen met Mar naar Vlaardingen om te kijken of de tong er nog zat.havenhoofd rechts 

zat vol met vooral toeschouwers,dus zijn we links gaan staan naast Eurovisser Cor#475 .Wel ze 

zijn er nog steeds we vingen netjes om de  beurt een tong,Catering Apehaar, incl hond ,kwam de 

koffie verzorgen zonder bekertjes maar dat werdt door een vriendelijke zoetwatervisser 

opgelost.koeken en fris waren niet vergeten.al met al een gezellige sessie met veel lol.ohja vis 

hebben we ook nog gevangen.4 mooie tongen en 4 flinke palingen mee voor de pan en nog wat 

botten en kleine tongetjes terug gezet. 

Groeten, Jan&Mar 

  

  



Net als gisteren, alleen met veel veel mooier weer, vandaag 11 september, weer naar de 

baarsstek vertrokken op de maasvlakte in de havens . Vergezeld door mijn ega, Simone #16, die 

zwaar gemotiveerd was tot het vangen van een baars voor haar "personal page" ! Simone viste 

met een Rapalaplug met makreelmotief, ik eerst het gebruikelijke arsenaal aan shads in allerlei 

kleuren. Er gebeurde eigenlijk net als gisteren niet veel, ze zaten er wederom niet echt, op 1 na 

dan..... !! 

Plots weer een doodsklap op de top, ik viste op dat moment met een blauwgroene shad, die ik 

eens van Reggie #169 had gekregen, en deze shad had zijn vangkracht al eens bewezen op de 

landtong een tijdje terug. In tegenstelling tot de baars van gisteren, ging deze echt van kiet, je 

hoorde de slip gieren, en hij pakte aardig wat lijn. Ik heb hem eerst uit laten bonken en hem met 

veel geduld naar de kant gedrild. Voor de kant ging ie weer van kiet, het hele ritueel nog een 

keer, maar dit keer was ie het "haasje" ! 

 

Meer aanbeten hebben we niet gezien vandaag en op de terugweg ben ik ook nog even naar 

Hengelsport De Heul gereden, want dat fijne shadje van me zit of in de baars zijn maag , of is 

losgescheurd, want die baars had bij het binnenkomen alleen de jigkop 

nog maar door zijn lip. Eenmaal bij de Heul, liep bij Marcel #12 meteen het water uit de bek bij 

het zien van die baars, hij begon me te bestoken met recepten. Ik zeg:"Weet je wat, vreet jij hem 

maar op dan!", en zodoende ligt ie dus van de week bij Marcel op zijn bord, hij is groot zat, wie 

mee wil eten kan Marcel mailen 

grtz en tight lines 

Leon #1 en Simone #16 

  

  

ben een weekje europoort geweest vissen be vrijwel overal wezen 

vissen op zeebaars en tong donderdag avond helemaal niks in de waterweg 



vrijdag naar de pap bek gereden en daar in de avond 2 tongen 

zaterdag nacht was helemaal niks aleen 1 kleine paling 

zondag 3 tongen maandag eerst een paar uurtje naar de centrale geweest 

daar een aantal zeebaarsjes gevangen.toen weer richting waterweg gegaan 

resultaat 3 tongen en 2 paling dindag weer naar de pap bek gereden 

bij hoog water in de midag een paar geweldige aan beten maar niks hange 

savonds noodweer gehad onweer en zware regen. woens dag weer terug gereden naar het hoge 

noorden waar het ook regende en onweerde 

volgende keer beter zou ik maar zeggen 

mvg m feikens 431 

  

  

Woensdag 10 september met hemelsverziekend teringweer gaan baarzen op de maasvlakte in de 

havens. Gisteren was een rampdag, 's ochtends te laat uit bed, waardoor Eurovisser "X" (deze 

wordt even zo genoemd omdat hij hier "formeel" gezien niet bij zou kunnen zijn) me uit mijn 

nest belde met de mededeling waar ik bleef en dat hij de eerste al op de kant had liggen ! 

AAAAAAAHHHH stress, als een speer douchen en daarna richting waterkant. Daar had "X" er 

al 3, mooie van rond de 45cm en lekker vet. Kort erna ving ik er ook 1 en toen was het over, 

stroming weg. Diezelfde middag een drama beleefd op de kop van de landtong, waar ik toen het 

eenmaal met de baars ging lopen, de top van mijn nieuwe baarsstok mee het lel in gooide. Gelijk 

vast en toen maar een paar uur zitten wachten tot laag water, maar nog zat ie een 15 meter uit 

de glooiing tussen de stenen en ging zodoende verloren, k..zooi !!!!!!!!!!!! 

Maar goed, vandaag nieuwe kans dus en ouwe baarstok gepakt, en wederom stond "X" al te 

wachten. Hij beschikte helaas niet over regenkleding dus hij was in een no-time tot aan de vulva 

zeiknat, maar we begonnen toch fanatiek te smijten. Het was stukken minder dan gisteren, 

vandaag aasde de baars niet echt, af een toe een flauwe "knabbel" aan je kunstaasje. Toen we 

zo'n beetje het hele arsenaal aan shads en twisters gehad hadden, ben ik overgeschakeld op de 

Rapala Red-Head plug, uit de toverdoos van grootmeester Joop Folkers zelf. Na een worp of 10 

en het zeer snelle vermoeiende indraaien, KABOEM, 6 meter uit de kant. Een dikke zivergrijze 

rug en een wildschuddende zeebaarskop kwamen uit het kolkende wateroppervlak.  



 
Netjes naar de kant gedrild en relatief eenvoudig geland. Eenmaal naast de vistas, schudde "X" 

mij de hand en kwamen we op een schatting uit tussen de 2 a 3 kilo, nagemeten bleek hij 60 cm, 

niet voor niks geweest dus. Ja, hier had ik liever mee aan komen zetten afgelopen zaterdag 

tijdens het "zwaar gezellige baarsfestijntje", maar toen was het drama. 

Mocht iemand ( je weet het maar nooit), mijn hengeltop opvissen of vinden, ben ik uiteraard 

zeer geinteresseerd, en kun je me mailen op lavhagen@kabelfoon.nl 

gr en tight lines, Leon #1 

  

  

De verhalen op het prikbord gelezen hebbende volgt hier een vangst bericht van maandag avond 

8 september, waaruit blijkt dat bij weinig of geen vangst toch wel gerapporteerd wordt. Gevist 

op de landtong voorbij de Kering van 20:00 uur bij afgaand water tot ca 01:30 uur opkomend 

tot bijna hoog. Wij wisten dat je daar minder vangt dan in Vlaardingen of achter de DSM, maar 

je zit daar heel comfortabel en je raakt daar nooit lijnen kwijt. Het relaxed aan de waterkant 

zitten, als je al tong genoeg hebt gezien is toch ook wat waard. In totaal hebben we (drie hengels) 

drie botten en twee tongen gevangen.  

mailto:lavhagen@kabelfoon.nl


 
Het was een heerlijke avond met een prachtige opkomende bijna volle maan.  

Groeten Rob#50 

  

  

Hallo Eurovissers 

  

Vanmorgen 07-09-03 weer eens twee uurtjes met mijn dochtertje gaan vissen op de 

Haringvlietsluizen. Wij hebben gevist van 11:00 tot 13:00 uur. Mijn dochtertje heeft zich bezig 

gehouden met het vangen van bliekjes, dier er in overvloed waren. Ik heb zelf eerst een uurtje 

met kunstaas in de spuistroom gevist, waar het krioelde van de jagende Finten. Maar wonder 

boven wonder lieten die zich niet vangen aan kunstaas (verenpaternoster, haringpaternoster, 

twister en blinker) . Wel wat aanbeten gehad die allemaal tot missers leiden. Het was opvallend 

hoe voorzichtig die aanbeten waren. 

Omstreeks 12:00 uur stopte de spuistroom vanwege het opkomende water. Ik ben toen 

overgeschakeld op het vissen met een dobber en een dood zeebliekje als aas. Dit leverde in het 

laatste uurtje nog 4 fraaie Finten op en ook nog een aantal missers na ook weer opvallend 

voorzichtige aanbeten. Vanmorgen geen Forel en Makreel gezien. 

Wel was de Grijze zeehond er weer. 

  

v.g. 

  

Wout#154 



  

  

Zeebaars was ver te zoeken! 

  

Een 14 man kwam zaterdag 6 september om 09.00 op de parkeerplaats voor het restaurant 

"Boulevard"te Hoek van Holland om deel te nemen aan de Zeebaars Zoek dag. 

 

Het weer zag er voor het vangen van zeebaars niet goed uit, een bewolkte hemel en een wind uit 

Zuid-Oost tot Zuid zorgde ervoor dat er geen branding op de stranden stond en de helderheid 

van het water liet ook te wensen over (poepbruin!) 

  

Desondanks gingen we vol goede moed aan de slag en een ieder ging in groepjes naar de stekken 

van Maassluis tot aan ter Heide. 

Inderdaad was de stek waar ik voor koos ( strand ter Heide) en konden Koos Hubbers, Rob 

Mulder, Leo Benard en ondergetekende eigenlijk beter direct een andere stek opzoeken, maar 

ja, niet geprobeerd is altijd mis, niet waar! 

Dus maar toch en paar uur geprobeerd maar niets anders dan krabben en garnalen voeren, die 

zaten er zat! 

Toch nog een botje gevangen die het predikaat vis eigenlijk niet mocht hebben en om 14.30 toen 

ik door mijn 3 ons zagers was maar weer naar de parkeerplaats gereden. 

Rob, Leo en Koos waren al voortijdig naar de Pier gegaan om daar nog e.e.a te proberen. Cor en 

Bert van Rij en Michiel Janssen waren daar al aan het proberen. 



Rob ving nog een mooie fint van 48 cm. ( nieuwe Eurovissers record! ) maar voor de rest was het 

pudding. 

Een grote groep van Leon, Jos, Armel, Sjaak, Marcel en Hans waren naar de uiterste punt van 

de landtong gegaan en probeerden wat ze konden. Slechts Leon kon een baarsje van 24 cm. 

vangen en dat was gelijk de grootste baars van die dag. Na het meten werd deze baars direct 

weer in zijn element teruggezet. 

Wat wel frustrerend is bestaat uit het feit dat 150 meter verderop in het water aan boord van 

een klein bootje de vissers de ene na de andere baars eruit staat te trekken. 

Maarja, het is niet anders, wel voor herhaling vatbaar trouwens en deze dag zal volgens jaar 

zeker een vervolg hebben, hopen op wat beter zeebaars weer dan. 

De prijsuitreiking in Cafe/restaurant "Boulevard" was uitermate gezellig en de gastvrije 

eigenaar wilde meteen lid worden! 

Leon kon naar voren komen om de prijs van de "grootste"en baars in ontvangst te nemen 

terwijl Rob de grootste "andere "vis prijs kon ophalen. 

 



Ondanks de magere vangsten toch weer een gezellige boel geweest en ik wil bij deze een iedere 

deelnemer bedanken voor de toffe sfeer! 

 

Tot de volgende competitiewedstrijd op 25 oktober op het strand van Hoek van Holland, we 

vissen s, avonds dus ik hoop dat de wijting er dan al zit!   

  

Tight Lines, 

  

Tuur   

  

Tijdens de zeebaars sessie op 7 september stond ik met Jeroen Brand#302 te praten toen ik 

dacht dat hij mijn hengel omstootte. 

Het bleek een zware aanbeet te zijn op mijn 2½ lbs Sportex die dus uit zijn stand werd 

getrokken. Zeebaars?.........nee het bleek een monster fint te zijn. 



 
 Bij meting eerst 49 cm , toen 48 cm en later weer 49, hebben we hem genoteerd als 48 cm op het 

wedstrijdkaartje in bezit van Arthur van Tienen. 

De meting gedaan onder getuige van Jeroen en Koos Hubbers#147. 

De fint is daarna direct weer terug gezet en zwemt weer rond. 

  

Beste Eurovissers, 

 

Na de zeebaarszoekdag nog even met Koos #147 naar Maassluis gereden tegenover de ligplaats 

van de Stella Bel om onze zagers op te maken. Ik had nog twee ons over, dus dat ging niet 

lukken. Even later schaarde Leo #263 zich ook nog bij ons, hij mocht ook niet voor 19:00 uur 

thuis komen. Uiteindelijk ving ik een doublet steenbolk en botje, twee krabben en nog een bot 

die vriendelijk door Koos op de foto werd gezet. En weer was er zo'n gele boot zo aardig om één 

van mijn lijnen en die van Leo eraf te varen door eerst te doen alsof hij het haventje in ging 

varen en toen toch maar besloot om aan het ponton iemand af te zetten. Ga zo door! 



  

Groeten,  

Michiel   

  

Vrijdagavond 5 september wezen vissen met mijn collega, in de buurt van Vlaardingen. We 

waren er om 19.30, en de eerste uren waren ronduit rustig. Wel vingen we hele grote brasems, 

maar eigenlijk kwamen we daar niet voor. Het zou om 23.00 uur hoogwater zijn , en daar 

wachtten we gewoon op. Om 21.00 uur hadden we nog maar 1 tong. Vanaf 21.30 kwam de vis 

los. Volop beet. Wat gaan die beesten tekeer zeg. Het hoge water maakte een hoop goed. 

Constant beet tot 01.00 uur. Eindsaldo: 20 tongen, 5 palingen 1 bot en 2 brasems. Nog steeds 

vissen we met zagers, korte stalen afhouders met een haakje 6 en niet verder dan 40 meter uit de 

kant. 

Steven. 

  

Hallo Eurovissers, 

  

Allereerst een compliment voor de perfecte site,reuze interessant als beginnende visser. 

Zal me een dezer dagen ook maar lid maken, lijkt me leuk. 

Vrijdag 5 september met twee  maten gaan vissen aan de papagaaien bek ( perfecte locatie ook 

van jullie site geplukt ) eerste maal op die locatie. 

Gevist met slikzagers en leeglopers, geen enkel beetje aan beide hengels dus ben ik wat sportief 

gaan vissen met een veren paternoster lekker ingooien en ophalen, tot mijn verbazing ving ik 

hierbij een scholletje van om en nabij 35 cm. 



Hierna nog een poosje op deze wijze doorgevist en nog drie stuks gevangen. 

Om 02.00 uur weer vetrokken naar huis was erg gezellig, maar helaas alle vier de scholletjes 

terug gegooid daar ik niet weet hoe ik deze vissen schoon zou moeten maken. 

Als ik de vangst berichten lees heb ik te maken met allemaal cracks die al jaren vissen en zeker 

geen moeite hebben met het schoonmaken van vis. 

Is het mogelijk op jullie site daar iets over te schrijven, baal natuurlijk verschrikkelijk daar ik 

dol graag deze vissen mee had willen nemen. 

  

groet 

  

Rene van Houwelingen 

  

  

vrij 4-9 na een lange tijd weer eens naar de pap.bek gereden om weer eens te proberen.Na 

opgetuigd te hebben en ingegooid binnen 2 min. mijn eerste tong van 46cm en daarna binnen 

een uur een aantal mooie palingen en wat tongen,de volgende 3 uur daarna geen stootje meer 

gezien toen maar ingepakt.De volgende dag in de ochtend een paar mooie zeebaarzen en wat 

kleinere 4 palingen en 1 tong van 42 cm.'s avonds hopeloos 1 keer beet gehad, 1tong van 43cm en 

daarna geen stootje meer gehad 

gr Henk#394 en Janet#395 

  

  

Vrijdag 5 september ben ik vreemd gegaan in het Zeeuwse. Op een oude bekende stek, het 

strand aan de Joosesweg heb ik eerst met laag water en in het licht 3 uur gevist. Hier ligt het 

diepe water 2 uur voor en 2 uur na laag water binnen werpafstand. Een mager resultaat met 3 

pitvisvrouwtjes van 18 cm en een steenbolkje. Daarna kwam het water op en heb ik gekozen om 

4 uur te vissen net voorbij de West-Kapelse zeedijk richting Domburg, daar waar het water met 

hoog water tegen de dijk opkomt. De tong zou hier dan het strand opkomen om te azen. Al vrij 

snel bleek dat inderdaad het geval en ving ik 3 tongetjes en een zeebaarsje. Dan terug naar de 

Jooseseweg om aan het einde van de nacht, wederom met laag water de grote tongen te belagen 

die hier dit jaar al waren gevangen. Uiteindelijk werden het er 5 en nog een steenbolkje, maar de 

grootste mat -maar- 35 cm. Een leuke nacht, maar al dat zand....... 

  

Gilles #59   

  

  

Ha die Eurovissers!!!!!!!!!!! 

Na 12 daagjes Atlantische Oceaan op Lanzarote, hunkerde ik toch enorm naar onze eigen 

Noorzee ! Simone en ik zijn op Lanzarote 1 dagje wezen vissen, maar dat verslagje komt nog als 

de foto's klaar zijn. Affijn, vrijdagavond 5 september samen met Sjaak #2 naar de maasvlakte 



gegaan en we begonnen rond 19.00 uur met werkelijk heerlijk weer, helemaal laag water, het 

zou een uur of 11 hoog zijn geloof ik. We visten allebei, zoals we eigenlijk de laatste maanden 

altijd doen, lekker recreatief met 1 hengel . De eerste 2 uurtjes geen stootje, maar daarna 

geregeld beet, en we zijn zo doorgegaan tot de 3 ons zagers op waren om 23.30 uur ! Geweldige 

relaxte, en door mij zeer gemiste vissessie ! Totaal hadden we 16 tongen, Sjaak4, ik 12. 

 

Good to be back !!!!!!!!!!!!!! 

gr Leon #1 

  

  

Hoi M.B #12 

Hier een vangst bericht van R.#119 .Ik ben donderdag 4-9 wezen vissen bij de a.v.r .Het weer 

zag er goed uit dus had ik hoge verwachtingen wat de vangsten betreft .Eenmaal aangekomen op 

de stek zat Gerard al te vissen aan de rechterkant dus besloot ik een plekje links op te zoeken 

.`Na eerst een paar onderlijntjes te hebben geknoopt het er maar op gewaagt en jawel hoor het 

eerste tongetje was binnen zonder dat ik vast liep.Na een half uur melde Leo #263 zich en ook hij 

probeerde er wat uit te slepen maar helaas bleef hij steken op 1,2,3,4,5,ik weet het niet meer 

maar hij ving alleen maar steenbolk.Aan het einde van de nacht had ik toch nog 3 tongen in de 

emmer .En een aantal kilo's lood minder. 

Gr Ricardo 

  

  

Hé Eurovissers, 

 

Woensdag 3 september weer eens naar Vlaardingen gereden maar eenmaal aangekomen op het 

linker havenhoofd stond het allemachtig helemaal vol. Er werd baars, snoekbaars en een 



palinkje gevangen daar. Dus ik naar het rechter havenhoofd waar je wel eens wat meer last hebt 

van de boten. Om 18:30 lag de hengel in het water en schaarde heel Schiedam 55+ zich op de 

bankjes, ik kon met de ogen dicht vissen want het minste of geringste tikje werd enthousiast 

gemeld door de heren. Bovendien werd mij verteld over een tongetje van 41 cm die daar begin 

deze week was gevangen en toen begon er een lampje te branden... Mulder? Ja! Al snel ving ik 

een botje en er zat toen nog weinig stroming in het water (het stroomde nog naar binnen). Iets 

daarna ving ik de eerste tong (28 cm) net voordat de stroming er uit was. Daarna kwamen er 

meer tongen en toen ik de spullen weer inpakte had ik er toch mooi weer vier gevangen. De 

laatste was het grootste: 33 cm. Theo#48 kwam ook nog gezellig even buurten al ben ik wel eens 

beleefder aangesproken dan met "Waarom sta je nou te vissen? Je vangt toch niets!" Ja, ja. 

Jullie mogen zelf raden welke beroemde Eurovisser deze dag niets heeft gevangen... Oja, ik heb 

de laatste tijd wel wat foto's gemaakt maar die staan als nummer één en twee op mijn rolletje 

van 24, dus dat duurt nog even. Maar binnenkort heb ik ook een digitale fotocamera.  

Tot zaterdag, 

 

Michiel #164 

  

  

Even een avondje tussen de weekenden in, weg naar de Europoort. Met opkomend water, niet 

het allerbeste tij de laatste weken, naar de beroemde Schiedamse stek getrokken. Hier wist 

Arjan een snoekbaarsje, twee brasems en twee zeer fraaie windes te vangen. Voorwaar een 

goede vangst maar de tong, waar we uiteraard voor gekomen waren liet zich niet zien. Dan nog 

even naar de Waterweg waar ook Armel even later neerstreek. Veel, heel veel apenhaar met af 

en toe er tussendoor een paar ministeenbolkjes. Uiteindelijk vergrepen zich ook nog twee 

tongetjes aan de zagers, zodat de diepvries weer kan worden aangevuld. 

  

Gilles #59  

  

  

Ter beter weten in, ben ik maandag 1 september toch weer naar Vlaardingen gegaan om mijn 

tongenvoorraad op peil te houden. 

Gezien de eerdere ervaringen met voorbij varende boten had ik beter moeten weten. 

Gestart om ca 15:30 uur met laag water. 

Al gauw voegde Theo#48 zich erbij,die het ook niet laten kan. Hij had gelukkig net een bezoek 

aan de Swedish Chef gebracht en het bier en de pistachenootjes smaakten heerlijk. 

Er kwamen nog meer Eurovissers langs en onze vast passant Erik Remijn, het lijkt wel of ze het 

ruiken als wij daar zitten . 

Binnen 30 minuten was ik wel weer een lijn kwijt door eigen onachtzaamheid en verkeerde 

inschatting over het fatsoen van een schipper. Maar 10 minuten later was het BINGO! Een 

vrachtschip dat zeer snel voorbij kwam, zoog mijn hele handel mee. Hengelsteun, 2x K2 hengels 

met mijn nieuwe Daiwa´s! .....Ik kon nog net een snoekduik maken en één hengel had ik in mijn 

hand. Broek stuk, knieën kapot en schouder bijna uit de kom. Met de hulp van één van de 

Eurovismaten zijn we 30 minuten aan het dreggen gegaan en zowaar kwam eerst mijn hengel 

met molen en later mijn standaard aan een geïmproviseerde takel weer boven water. 



Maar de pret was wel een beetje over. Iedere boot die er aan kwam, gaf traumatische onlust 

gevoelens. 

Hierna kwam wel mijn eerste bot boven water en even later zowaar een klein tongetje. Later 

voegde zich ook nog Leo#263 bij ons die op 10 minuten afstand lopen woont. Andere Leo#163 

kwam, op weg naar Hoek van Holland, ook nog even buurten. 

 

Theo had het snel gezien ging mopperend over de Schippers in de vroege avond (zonder vis) 

huiswaarts. Het was zijn laatste bezoek aan Vlaardingen geweest! Op dat moment dacht ik er 

net zo over, totdat..........een dreun op mijn hengel en ja hoor vis! Er kwam een tong naar boven 

waarvan ik dacht dat Peet#1,3 nachtmerries van zou krijgen. In het water lijken ze altijd groter. 

Uiteindelijk bleek hij 41 cm te zijn, maar toch een aardig visje. 



 
Hierna ving ik er nog een en begon Leo mij snel in te halen met ook drie tongen van formaat. 

Wij zijn tot diep in de avond gebleven onder het door Leo snel opgebouwde tentje tegen de 

herhaalde regenbuien. 

Leuke stek, maar let op je hengels, of vis slechts met één hengel. 

  Groeten Rob#50 

 

 

Dag eurovissers   Even een berichtje van afgelopen zaterdag 30 augustus. Dirk en ik zijn in 

Schiedam geweest op de Maasboulevard. Van 13:00 uur tot 23:00 uur vanalles geprobeerd om 

wat tong te vangen, > echter het viel wat tegen.  Eerste aanbeet een enorme paling dit was om 

16:00 uur, daarna geheel  niets.  Om 18:00 uur eerste aanbeet en een tongetje van 32 cm, later 

nog een  kleintje van 26 cm.  Na die tijd nog drie palingen gevangen. 

 

  

 Veel was het niet.  De tongetjes maandag heerlijk opgegeten en de paling gisteren met 

Oma  ingemaakt in het zuur.  Recept: zie de Swedish chef > > 

 Groet Wiek   



  

  

Hallo beste eurovissers, 

  

Op zondag 31-augustus-2003 met mijn vismaat weer een trip gemaakt naar de europoort, met 

als doel makreel en zeebaars, ook hadden we kleine inktvissies bij ons als aas voor andere 

zeebewoners. 

Na anderhalf uur rijden kwamen we aan bij het eind van de blokkendam en wat wekt de 

verbazing staan daar twee grote gele waarschuwingsborden verboden te vissen!!!!!!! , chips dan 

maar een andere plek opzoeken de papabek leek ons de uitgelezen stek voor onze visserij, staat 

daar de politie te controleren op fout parkeren, of de heren niks anders te doen hebben , maarja 

wij de wagen op afstand gezet en sjouwen maar pfffffffffffffffffffff. 

Nou er was geen makreel te bekennen en vriend zeebaars was er ook niet dus dan maar 

inkvissies eraan, en een beet dat we gehad hebben, de volgende keer maar ff een recept voor 

krabbensoep opzoeken want die beesten waren massaal weer aanwezig( ze wuivden net nog niet 

waar we ze moesten voeren), 

 

maarja we hadden zelf erwtensoep met worst bij ons ff lekker warm gemaakt en heerlijk 

gegeten waar knap je daar van op zeg. zie de foto daar kun je ook zien dat een gevonden 

stoeletje ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden. 

later zijn we naar de yangtze haven gereden en heb ik met een haringpaternoster een rare 

snuiter gevangen (zie foto als iemand weet wat voor soort vis dat is mail me ff) 



 

, aangezien onze kennis van zeevis beperkt is hebben we hem maar voorzichtig met een doekje 

onthaakt en weer teruggezet, al met al een gave dag en twas gezelly ook en daar gaat het ons om, 

ff lekker weg. 

groetjes ron#467 

  

  

Tja, daar we afgelopen woensdag een redelijk succesvolle mini-meeting hadden, ben ik vrijdag 

maar weer eens gaan kijken of de tongen er nog zaten in Vlaardingen. Eenmaal aangekomen 

bleek dat Theo#48 mijn e-mail om daar te gaan vissen ook had gelezen en blijkbaar het idee had 

dat hij als de bliksem die Janssen voor moest zijn om de beste plek op te eisen.Hij stond er nog 

niet eens zo lang, maar aan de grijns kon ik al zien hoe laat het was. Er zaten al drie tongen in de 

emmer en hij kreeg net uitgelegd hoe je zo'n tong op de Franse manier schoonmaakt.Hij ving er 

later nog twee of drie bij, maar toen het begon te regenen hield hij het snel voor gezien. Ik ben 

een volhouder en had vertrouwen in het weerbericht. Dat werd beloond. Ik ving al snel 2 mooie 

tongen (30+) en later nog twee kleintjes die weer mochten zwemmen. Al schuilende voor weer 

een plensbui gebeurde het dat mijn hengel die in de vaargeul lag (althans het lood) zowaar bijna 

uit de steun werd getrokken, ik was nog net op tijd en ditmaal was de schuldige niet zo'n aardige 

pilot schipper maar een hele vette paling van 74 cm. Een evenaring van mijn PR, maar wat een 

vet monster was dit! Peet#1,3 zou het in z'n broek hebben gedaan denk ik. Even later gebeurde 

het toch nog dat in het donker (mijn Petromax was een wedstrijdje "wie heeft de grootste vlam" 

aan het houden met de naverbranders aan de overkant) toch nog even zo'n schurfterige hond 

van een pilotkapitein langs de kant kwam voorbij racen na al een tijdje op de loer te hebben 

gelegen om het beste moment uit te zoeken. Aan de andere kant van het haventje was een visser 

beide lijnen kwijt, ik kon er nog eentje redden gelukkig. Het wordt eens tijd dat we zo'n hufter 

uit z'n boot halen om zo'n strandsteun in z'n hol te stouwen. Helaas liet de laffe hond zich die 



avond niet meer zien want die andere visser had z'n lood al voor 'm klaarliggen. Om ongeveer 

02.00 uur was mijn laatste zager op en ben ik huiswaarts gekeerd.  

Groeten, 

 

Michiel#164 

Vrijdag 29/8/2003 er weer op uit getrokken ,ondanks het slechte weer die dag We vertrokken 

(Leen #29 en Hans #366 en ik)om 21.00 richting de waterweg in Schiedam  (wel 5 min. rijden). 

Daar aangekomen stond er al een visser op onze stek, maar aangezien wij met zijn drieën waren 

hebben we hem in het water gegooid, terwijl hij in de waterweg lag te spartelen en begon te 

roepen "he jongens ik ben het, Pierre #150". Zeg dat dan meteen, weten wij veel in het donker. 

We halen je er uit als je die 8 tongen in levert, die wij in zijn emmer vonden. Daar ging hij 

uiteindelijk mee accoord. Het was om ongeveer 23.00 hoog water en in die tijd had Pierre 14 

tongen ik 3 tongen,  Hans 2 tongen en een bot en Leen moest het helaas zonder stellen.> Leen en 

ik hebben het volgehouden tot 3.30 maar geen stootje meer gezien. 

gr. Marcel # 12 

Ben samen met vismaat wezen vissen vanaf het strandje tussen glooiing en pap'bek.  We hebben 

daar van 18:00 tot 23:00 gevist en welgeteld twee mini visjes gevangen, een botje van 10 cm en 

een ander niet te identificeren gedrochtje. Stonden nog drie andere vissers met score 0. 

Vervolgens naar de landtong gereden en daar voor de kering vanaf de steiger tot 3:00 uur 

doorgevist, vangst: 3 mini palinkjes en een bot. Jammergenoeg geen heerlijke tong gebakken in 

de roomboter vanavond.  Volgende keer meer succes hopen we maar.  

groetjes uit Gouda Jelle en Elbert #265 

  

  

Na woensdag een kleine meeting (zie vangst bericht van rob#50 ) meegemaakt te hebben ben ik 

donderdag nog ff terug gegaan om de rest van mijn zagers op te maken in Vlaardingen , ( 

trouwens  wel raar om drie minuten van huis tong en bod en een schar te vangen) ,ook nog even 

bezoek gehad van Erik Romein ,na 10 minuten kreeg ik een aanbeet en haalde twee behoorlijke 

botten naar boven, daarna nog een paar toen kwam de eerste tong 35 cm en daarna nog 7, en 

wat botjes de kleintjes zwemmen weer de rest mee naar huis genomen om 11 uur gestopt leuk 

om weer eens aan deze kant te vissen  ben van zomer veel bij neeltje jans en de brouwers sluizen 

wezen vissen kon heelaas geen bericht door mailen heb nog geen computer in de caravan , 

allemaal vangzzzzzzzeeeee 

  gr Leo 263# 

  

In een poging om na de kwantiteit de kwaliteit te vangen ben ik naar de stek geweest waar Peet 

1.3 zijn recordtong vorig jaar heeft gevangen. Het bleef bij een poging want deze winterstek gaf 

in 3 uur tijd niet meer dan 2 botjes en een scholenbaarsje prijs. Weinig beet dus en heel veel 

krabben. Binnen 7 minuten was het aas er af zodat deze ontspanning eigenlijk gewoon werken 

was. Het blijft dus niet gemakkelijk om een 45+-er te vangen. 

  

Gilles #59  

  



Na de ergernis van gisteren over de afgevaren lijnen (zie vangstbericht van 26/8) zijn we 

Theo#48 en Rob #50 vandaag 27 augustus toch weer naar Vlaardigen gegaan. 

We stonden daar direct na hoog water om ca 16:00 uur. In de loop van de middag/avond voegde 

zich nog Michiel #164 en Leo #263 aan ons gezelschap toe en onze vaste passant Erik Romein 

kwam ook nog even buurten. Zowaar een mini Eurovissers-meeting. 

 

Theo begon direct alweer de tongen voor onze neus weg te kapen, maar gelukkig bleef hij steken 

bij 7 stuks, waar er enkel weer van mochten zwemmen. Ook ving hij nog drie botten. Ik had net 

therapie gehad, dus het viel nog wel mee. 



 

Michiel, die wat later kwam had één grote tong toen ik om ca 22:00 uur wegging. Later hoorde 

ik dat hij er nog één bijgevangen had. Leo die nog veel later begon had er vijf toen ik wegging 

waarvan drie forse en  ving ook nog een doublet voorns. Ik zelf , bescheiden als ik ben, bleef op 

drie tongen en één botje steken. 

 

Duidelijk was (en dat konden Theo en Leo gezien hun plaats), dat als je sterk uptide gooit, bijna 

evenwijdig aan de kade, ( wij stonden op een kadehoofd in de rivier)  je sterk in het voordeel 

was. 



 

Er komen nog steeds Vaardiger kijken die zich verbazen over zeevis in deze normaal gesproken 

zoetwater plek. 

Het was een hele fijne avond met gezellige praat en toch af en toe een visje.< Groeten Rob#50 

Dinsdag 26/8 weer eens de waterkant opgezocht om een poosje te gaan vissen. Deze keer voor 

Schiedam gekozen. Gelijk maar eens Hengelsportzaak de Heul bezocht en bij Marcel mijn aas 

gekocht. Vandaar naar de Maasboulevard gereden, waar ik om 16 uur aankwam. Er zaten daar 

al verschillende vissers, die ook al wat hadden gevangen. Eén had al een paar tongen gevangen. 

Het was heerlijk weer om te vissen, dus verwacht je ook een leuke vangst. Helaas was het best 

rustig met de vis. Ik heb in totaal 4 tongen gevangen, waarvan 2 boven de 30 cm en 2 van 25 cm. 

Wel een paar mooie aanbeten gehad, die ik niet kon verzilveren, omdat ik vastraakte en dus alles 

kwijt was. Op deze manier 4 onderlijnen verspeeld. 

Om mij heen werd er ook wel gevangen, 2 belgen naast me hadden ieder iets van 3 tongen, een 

aantal palingen en een bot. Eén visser was spekkoper met 13 tongen in 4 uur tijd. 

Zelf om 22 uur naar huis gegaan met een voldaan gevoel. Het was al weer een paar jaar geleden 

dat ik 4 tongen op één avond had. 

Groetjes Hans #37 

Vandaag , 26 augustus met Theo#48 afgesproken om in Vlaardingen te gaan vissen waar hij na 

een uitgebreide stekken onderzoek goede resultaten voorspelde. Ik arriveerde om ca 18:00 uur 

en Theo stond net zijn eerste tong binnen te draaien. Dus snel opgetuigd en Theo had al zijn tong 

no. 2 aan de kant. Ik vreesde een herhaling van 17 augustus (zie vangstbericht), maar na een 

kwartier boog mijn top ook aardig door en de eerste 30plusser was in mijn handen 



 

 Erik Remijn#331, die even kwam buurten legde e.e.a. met zijn camera vast. Om een lang 

verhaal kort te maken binnen een uur stond de stand Mulder van Noort op 3 tong/2bot tegen 2 

tong/1bot. Theo was vast van plan om het hier niet bij te laten zitten totdat een havenloods het 

noodzakelijk vond om over onze lijnen heen te varen en we beiden onze hengels nog net konden 

grijpen. Alles eraf:......ca 100 m Dynema per hengel, weegschalen, loodlifters en ankerlood. De 

pret was snel voorbij. Als die stuurman de helft krijgt van wat Theo hem luidkeels stond toe te 

wensen, dan moet de man direct in quarantaine en geen bezoek. Theo was zo pissig dat hij in 

ging pakken. Ik deed nog een poging om snel de score op te voeren, maar vond dat een beetje 

"not cricket". 

We zijn toen samen maar naar huis gegaan, het was nog licht en hebben een paar stekken 

geïnspecteerd. Morgen gaan we het weer proberen. Groeten Rob#50 

ik heb al eerdere pogingen ondernomen dus nog maar een keer; zaterdagavond was voor mj 

zwaar klote ,helemaal niks ,daarom dinsdag maar een nieuwe poging gewaagt ,nu naar de 

nieuwe stekken , 

na enige tijd zoeken een plek gevonden in Schiedam,een mooie kade geheten Hoofdplein,ik heb 

er gezeten van 13;30 tot 17;30 uur , hoogwater was cir, 15;45 ,tot hoog water heb ik de meeste vis 

gevangen 7 tongen grootste 30 cm en 1 bot van 35 cm daarna een tijdje niets,ong. 1uur toen 

2 tongen en een mooie paling van 45 cmdie is voor de rookton 



ik ben met een tevreden gevoel weer naar huis gegaan. 

   gr Ben >129 

  

Woensdagochtend vroeg opgestaan om in Vlaardingen nog wat zagers uit de vriezer op temaken. 

Om 5 uur stond ik aan de waterkant bij de Chinees .  

Na 3 kwartier de 1e aanbeet, een klein tongetje deze mag nog even verder groeien, daarna nog 2 

gevangen 

Ook deze waren  te klein om mee te nemen. Om 7 uur weer gestopt om weer aan het werk te 

gaan. 

Al met al toch even leuk gevist Tight Lines Erik #331 

  

Dit vangstbericht is een klein beetje laat, maar ik kon niet eerder mailen. 

Deze haai, ik weet niet wat voor soort, heb ik gevangen op het strand van de 

maasvlakte op woensdag 13 augustus. Gewoon met een zager aan een 

dwarrellijn. 

  

Toedeledokie Edwin #352 

  

  

Marcel, bedankt nog voor de zagers. 

Gevist van 21:00 uur tot 4:30 op die stek van jouw. 

Resultaat 4 tongen en 4 botten.Linkert buurman 1 tong en de rechterbuurman 2 tongen. 

Alleen gevangen bij afgaand tij. 



  

Jan 

  

gisteravond wezen vissen op de pap.bek. de tong zit zeer ver naar binnen tot voorbij rotterdam. 

toch valt hier ook wel wat te vangen 

we hebben gevist met opkomend water van 20.00 tot 0.30 met een snoei harde wind in het 

gezicht. 

gevist met steekzagers en pieren met als resultaat div. botten en 14 tongen. 

edwin 1 tong    glenn 2 tongen   paul 4 mooie tongen en 5 botten  ik zelf  7 tongen waarvan 2 ver 

boven de 40cm en 4 botten. 

 

gr rob.s 419 

  

  

Maandag 25-08-03 voor de derde keer in Schiedam op de tong , het blijft bijzonder ! Om 15.00 

uur gingen de zagers te water , tijdens het optuigen kwam Arjan # 8 langs om te vragen wat de 

vangst was , nog niets dus. Hij drukte me nog eens op mijn hart dat ik vooral uptide moest 

gooien en omdat ik bijna alleen stond kon dat gelukkig ook. Het water kwam al naar binnen en 

na een half uur hing de eerste tong , een mooi begin meteen  een  nieuw  persoonlijk record  ( 29 

hele centimeters , ik ben snel tevreden ) Met opkomend water ving ik de tweede  tong , dat ging 

goed. Onverwacht ving ik tijdens het dode tij nog een tong en ik had gehoord dat de twee uur 

van het afgaande water ook goed waren , dus dat beloofde wat ! De stroom ging naar buiten en 



meteen beet maar er kwam een paling boven. En ook al had die slijmjurk heel mijn paternoster 

tot een slijmbal omgetoverd is hij weer onbeschadigd retour gegaan. De dierenwereld was me 

hiervoor zo dankbaar dat ze verder mijn aas links lieten liggen , jullie worden bedankt !!!! 

Zeven uur waren de zagers toch op en ben ik toch tevreden huiswaarts gereden , in gedachten 

zag ik de tongen al in de hete boter zwemmen , mmmmmmm . 

Eurovissers tot mails ,  Tup Naring  #  167 . 

  

  

Hallo nogmaals alle ( Europoort) vissers. 

Zondag avond 24 Augustus even mijn laatste zagers opgemaakt aan de Waterweg in 

Vlaardingen. Het was pal laagwater , maar dat blijkt daar niet uit te maken. De eerste vis was 

een voorn. Daarna de eerste tong en daarna iets bijzonders, althans dat vind ik. Ik ving een 

Doublet ; aan de bovenste haak een tong en aan de onderste haak een voorn. Dus een 

zoetwatervis en een zeevis aan 1 paternoster. Gelukkig heb ik altijd een digitale camera bij me. 

Geweldig heh?!  Niet helemaal dus....want na het onthaken van beide vissen dacht ik van 

...GOH, had een unieke foto geweest..... Dom, maar waar. 

Einde van de avond ( ik heb 3 uurtje gevist ) 2 voorns, 4 tongen en 2 tongen door mijn eigen 

slordigheid verspeeld. 

Steven . 

Hallo daar,na de halve zomer haast niet gevist te hebben door omstandigheden,zondagnacht 

eindelijk weer een keertje gevist.De stek die ik had gekozen was de nieuwe 

maas(maasboulevard)want ik wil ook wel eens een keer tong vangen lekker ver landinwaarts,ik 

heb gevist zoals de heer Gilles had uitgelegd een paar dagen terug,want tong vangen is niet echt 

me sterkste kant,eerste worp leverde gelijk al een paling op,toen werd het ongeveer 2 uur stil,en 

jawel rond 3:30 waren ze er ineens.Ik ving 3 tongen en nog een mooie paling erbij.Ik heb gevist 

van 1 tot 4:15 en kennisgemaakt met heel bezopen rotterdam die vragen of je nog potvis vangt 

hehehe.Groetjes en bedankt voor de tips.Erwin#325 

  

Vanmorgen (zondag 24/8 ) nog ff een poging gedaan om een tongetje te vangen in Schiedam. 

Rond 4.00 uur aan de waterkant met afgaand tij. Na een half uurtje knal ik dacht een mooie 

tong, nee dus een mooie bot van een cm of 35. 

Vervolgens twee leuke tongetjes 30 + gevangen maar verder was het rustig. Om 9.00 uur lekker 

relaxed huiswaarts. 

Groet Jos #121 

  

Hier even 2 vangstberichten. Op vrijdag 21 aug. gingen we er weer op uit met de vaste 

vrijdagavondploeg. Deze keer hadden we gekozen voor de overkant van Vlaardingen. Wilde een 

voor ons nieuwe plek uitproberen n.l. het ponton bij het fietsveer. Toen wij eenmaal op het 

ponton stonden cirkelde er al een helikopter boven ons hoofd. Niks van aangetrokken en gewoon 

de hengels gaan optuigen. Na 3 minuten lag er een inmens grote geel met zwarte boot van Port of 

Rotterdam voor onze snufferd, met de mededeling dat vissen op het ponton verboden was(die 

man zal zelf wel geen hobby's hebben). We hebben toen weer ingepakt en zijn naar de volgende 

plek gereden (Ratsplace). Volgens mij was Marcel # 12 heel erg trots dat hij die 2 nieuwe 



plekken kon aanwijzen voor ons, alleen jammer dat hij bij de 2e plek verkeerd reed. Gelukkig 

had ik daar al meer gevist en heb dus de weg gewezen. Op deze 2e plek kun je op 2 plaatsen 

staan. Ik zei tegen Leon dat hij ook op de parkeerplaats van het bedrijf kon gaan staan.(stom, 

want ik wist dat dat de plek was met de grootste viskansen). Maar goed, iedereen installeerde 

zich en de vissessie kon beginnen. Vlak hierna kwamen Henk en Janet erbij en een uur later ook 

Hans. We waren op deze plek om +/- 17.00 uur en het zou om 00.30 uur hoog water zijn. De hele 

avond werd er wel een visje gevangen. Marcel begon met een megabot van 7 cm. Ook hier weer, 

zijn er schippers die maling hebben aan vissers en lekker dicht langs de kant je lijn eraf varen. 

En dat terwijl er ruimte zat op het water is om een beetje rekening met elkaar te houden. Ik stel 

voor om de volgende werpdag op het smalste stuk van de Waterweg te houden om eens een paar 

ruiten in te werpen. Ikzelf ben om 22.00 uur vertrokken omdat ik na meerdere vissessie's eerder 

die week een beetje slaap tekort was gekomen. Mijn resultaat was 1 bot en 2 tongen. 

Marcel 7 tongen en 2 botten, Leon 5 tongen en 1 bot, Sjaak 1 tong en 1 bot, Hans 1 tong en 1 bot 

en Henk 1 tong. 

  

De volgende dag ben ik iets anders gaan proberen. De theorieën zijn namelijk zo, hoe verder het 

zoute water de waterweg in trekt hoe verder de tong meezwemt. Dus ik ben om 12.00 uur gaan 

rijden. Na 3 uur rijden, de auto aan de kant gezet, hengels opgetuigd, ingeworpen en afgewacht. 

Na een uur had ik nog geen beet gezien en besloot weer in te pakken. Ook omdat er iedere keer 

weer van die mannen met kleine zwarte snorretje en dikke buiken kwamen vragen, Oder icht 

etwas hatte gevangen. Op de terugweg kwam ik plaatsen tegen zoals Dusseldorf, Dortmund, 

Kleve, Nijmegen, Tiel, Gorichem. Het blijkt dus dat de tong niet ZO ver weg zit. Om 18.30 uur 

arriveerde ik in Rotterdam, waar een plek zocht bovenop de Maastunnel, op een braakliggend 

stuk grond aan de zuidzijde van de Maas, precies tussen de Meneba meelfabriek en de 

Euromast(einde basaltweg). Hier zat ik eerst vast met de auto. Gelukkig zat een andere auto 

achter mij ook vast, en hebben we elkaar ff geholpen met lostrekken. Ik heb hier gevist van 

18.20 uur tot 19.40 uur met als resultaat 1 tong(ZO ver zitten ze dus wel). Hierna ben ik weer 

naar de plek van de avond ervoor gereden en ben op het goeie plekje gaan staan(waar Leon en 

Sjaak stonden). Hier heb ik staan vissen tot 23.30 uur met als resultaat 6 tongen waaronder een 

van 39 cm. Rond 22.30 uur kwamen er aan de andere kant ook vissers staan. De stroming ging 

toen al goed naar binnen. Het blijkt dat veel mensen nog niet veel techniek beheersen, want je 

moet namelijk niet met de stroom meegooien, maar uptide(zeker met tongvissen, omdat dan je 

onderlijn goed op de grond komt als je nog wat extra lijn geeft nadat je lood de bodem heeft 

geraakt). Ik haalde dus hun lijnen in, omdat ik wel uptide gooi. Verder heb ik ook nog 15 kleine 

visjes (soort blankvoorn)gevangen, voor het snoekbaarsen. Ik zag ook iedere keer grote harders 

zwemmen. 

  

Groeten Theo # 48 (Swedish Chef) 

  

  

Na vrijdagmiddag na een magere vangst , 2x slibtong 4x mini bot, nog 1,5 ons zagers mee terug 

naar huis.Samen met Mar vanmorgen vroeg 06.00 het aas opgemaakt , een stuk beter gevangen 

dan vrijdag. om 8.30 terug naar huis omdat het aas op was. 

resultaat 10 x tong en ongev.15 x bot. 

natuurlijk geen winkel open dus geen aas,zal je altijd zien zit je te vangen is `t op en heb je een 

kilo aas kan je `t weggooien :-) 



Geen aas te koop op zondag , helaas. 

Groetjes, Mar&Jan 

  

Zaterdag van 16.00 tot 22.30 gevist aan de waterweg net voorbij de kering. 

De vangst 0,0 

Het was behoorlijk druk maar heb ook bij andere vissers niet veel actie gezien. 

Alleen Tom*45 die nog even langs kwam toen wij de auto aan het laden waren had een platte te 

pakken. 

Peter 90 

  

Hallo Europoort vissers. 

Zaterdagavond ben ik op aanraden van mijn broertje gaan vissen in de nieuwe waterweg ter 

hoogte van Vlaardingen. 

Om het kort te houden ben ik om 20.00 uur begonnen en om 23.30 gestopt. 

Resultaat : 6 mooie tongen en 1 mooie paling. 

Deze allemaal gevangen aan zagers, een 3 haaks paternoster met rode kraaltjes en haakje 

nummer 6, en schrik niet; toch zeker wel 75 meter uit de kant. Lekker dichtbij dus. 

Ondanks dat mijn lamp het niet deed, en 1 oog van mijn hengel kapot was , geen slechte avond 

gehad. 

Vang ze. 

Steven. 

  

Vrijdagmiddag had ik eindelijk tijd om mijn zagers, die ik nog in de koelkast had liggen, op te 

vissen in de Waterweg ( Gelukkig was het water NIET weg dus die naam slaat ook nergens op ! ) 

Begonnen om 14.00 uur zo,n 10 m. naast m,n stekkie van mijn eerste tongsessie in Schiedam. 

Veel wind van rechts dus bij het inwerpen meteen een enorme bocht in de lijn, en dan kom je 

een stuk minder ver dan anders. 

Na een half uurtje toch flink beet en even later kwam er een klein botje boven , die zwemt 

natuurlijk weer. 

Regelmatig aas verversend kwam de bodem van de aasbak sneller in zicht dan me lief was maar 

gelukkig zag ik een visser die naar huis ging , ik er op af . 

Na een praatje , hij had slechts 1 tong gevangen , gaf hij mij z,n zeepieren die hij over had , 

hartstikke tof nu kon ik nog even verder vissen  ( Nogmaals bedankt !! ) 

Op de onderste haak mijn laatste zager daar boven zeepieren .    Na enige tijd zachte rukjes op 

de top !    Zoals geadviseerd heb ik lijn gegeven en nog even gewacht op misschien een tweede vis 

die aanbijt.       Na 5 min. geen beet gezien te hebben haalde ik op en wat denk je ??? 



Aan de onderste haak hing een paling , mooi in zijn lip , en aan de bovenste haak hing een tong 

die de haak plus een flink stuk onderlijn naar binnen gewerkt had . Een van de twee moet dus 

wel heel voorzichtig het aas gepakt hebben ! ( Ik denk die paling. ) 

Mijn tweede schiedamse tong ging mee naar huis en de paling zwemt weer lekker verder ( Ik 

kan toch geen met uitsterven bedreigde diersoort opeten !!!! ) 

Om 16.30 uur waren de pieren ook op en ben ik tevreden naar huis gegaan. 

  

                 Mede(Euro)vissers nog bedankt voor de e-mails met goede raad !!!!!! 

                                

                            Groeten en " vangse"    Tup Naring # 167 

  

hoi Marcel, 

Vrijdag 22 augustus om 11 uur smorgens wezen vissen met een vismaat aan het eind van de 

blokkendam met als doel makreel. We kwamen aan met hoogwater en de weersverwachtingen 

waren gunstig een westenwind 3-4 en droog. 

We visten met twee spinhengels 20 tot 40 gram, paternosters met lichtgevende kraaltjes en 

kunstof veertjes en 40 gram loodgewicht. 

tijdens het hoge water was er echter niks te beleven, na drie uur gooien naar de strekdammen 

gelopen voor de stenen glooing, daar zagen we sterns, ja van een afstand leek het dat ze aan het 

duiken waren maar toen we daar aankwamen bleken ze aan het jagen te zijn ja niet op vis maar 

achter elkaar aan dus wij weer terug pfffffff. 

Op het moment dat het water echter weer aan het zakken was miste ik die sterke uitstroom van 

de havens dit omdat de wind het zeewater nog enige tegendruk gaf, met het gevolg dat het water 

helderblauw was en er opeens wel zeebliek en sprot in de havenmonding bleef hangen. Dit 

resulteerde in de eerste aanbeten op de paternosters, niet tijdens het binnendraaien nee telkens 

als we dat net niet deden ff 5 seconden de slinger stil houden beten ze aan en echt zo traag soms 

speelden ze ermee van die kleine tikjes achter elkaar. Zeebaars hebben we niet gezien wel 

geprobeerd te vangen maar ze hadden geen interesse in onze shads, wel hebben we een paar keer 

zeeforel zien springen vlak voor de kant, uiteindelijk hebben we 16 makrelen kunnen vangen en 

die liggen nu in de diepvries in westervoort, te wachten dat de bbq weer aangestoken word. 

Een geslaagde dag dus, visgroeten van Ron #467  



 

  

Donderdagavond aan de kant bij Schiedam 4 hengels opgetuigd en met zagers behangen. Om 

19.00 uur begonnen en bij rustig water rond 20.00 uur ving ik mijn eerste tong en daarna haalde 

Jasper zijn eerste binnen. Na een half uur hetzelfde ritueel en daarna niets meer. Dit had 

waarschijnlijk met de snoeiharde stroming te maken. (als iemand weet hoe dat zit mag je mailen 

naardirkbaars@hotmail.com)   Jasper ving met zagers nog een ruisvoorn van 32 cm  !!!!  Om 

22.30 ving ik een paling van 62 cm en dat was ook het einde van een mooie avond. Van ons mag 

het nog even droog blijven. Groet  Dirk   

Donderdag 21 augustus voor de eerste keer weer gaan vissen sinds de terugkomst van vakantie. 

Fijn naar de landtong gereden voorbij de Maeslantkering tussen de strekdammen. De hele 

landtong was begeven met vissers, het leek wel een Eurovisser meeting. Aangekomen op de stek 

waar ik enkele weken geleden naast Ricardo en zijn dochter zat, zaten Rob #50 en Koos #147 er 

ook al fijn met de rug uit de wind achter de bomen. Het beloofde een goede avond te worden 

want Rob had net zijn persoonlijk record zeebaars weten te verbeteren. Niets was minder waar, 

het was klote. Het tij was tegen hoog aan en daarna aflopend (gevist van 20.30 tot 0.30 uur). 

Geen tong heb ik gezien, behalve een kleintje gevangen door Koos. De eerste keer zat ik meteen 

vast en was alles kwijt. Daarna zat ik nog twee keer met mezelf in de knoop (koste mij ook 

anderhalf onderlijnsysteem) en daarna zat er nog een keer een pruik in mijn gevlochten lijn. 

Argggll. Snel vergeten.... 

Groeten, Michiel #164 

  

Donderdag 21 augustus ben ik nog een avondje gaan vissen in Schiedam. Dit heb ik samen 

gedaan met een oudere man die bij mij in de flat woont. Deze man kan geen grote afstanden 

meer lopen, dus hij vond het vissen op de kade van de Maasboulevard geweldig. We waren daar 

om 19.30 en het zou rond 23.30 hoog water zijn. Gilles heeft het een en ander goed uit gelegd. 

Alleen kon ik niet wachten op de 2 uur na de kentering (afgaand water). Bij mij gaat de wekker 

mailto:dirkbaars@hotmail.com


namelijk weer om 05.00 uur. Rond 20.30 uur voegde ook Armel # 230 en Leo # 163 zich bij ons. 

Over de vangsten kan ik kort zijn. Ik had zelf 2 tongen en rest van de vissers niets. Om 24.00 uur 

weer richting huis vertrokken met het idee het morgen weer te proberen. Groeten Theo 

P.s. Tussendoor kwam er nog een groot binnenvaartschip aan de kade aanleggen, waardoor we 

niet meer konden vissen. Na de schipper te hebben uitgelegd dat het grootste gedeelte van zijn 

schip op een stuk lag waar het verboden was aan te leggen, vroeg hij of ik van de rivierpolitie 

was. Mijn antwoord was dat ik niet van de rivierpolitie was, maar dat ik wel het 

telefoonnummer wist. Zijn antwoord was, dat hij wat ballastwater moest tanken en dan in de 

haven zou gaan liggen en dat dit een half uur zal duren. Ik zou zeggen, tanken kun je 

ook  tijdens het varen. Maar goed, wij verkassen naar het ponton en de andere jongens een stuk 

verderop.. We waren nog niet uitgestapt of ik zag dat schip alweer vertrekken, en wij dus weer 

terug. Dus bij deze wilde ik die schipper van dat oude stuk roest nog ff bedanken. Verder was 

het verbazend rustig wat betreft vissers.   

Donderdag avond 21/8 een poging gewaagd om te gaan baarzen op de Pier in HVH. Vanwege de 

harde wind die ik bijna recht tegen had was het vissen nagenoeg onmogelijk, daarbij kwam nog 

dat 50%  van de worpen een stuk wier op leverde. Dus niet echt een succes. Hoog water om 

22.25, gevist van 20.30 tot 23.00, geen vis gezien en geen aanbeet gevoeld. Bert#168 

  

Woensdag 20 augustus ben ik voor de laatste keer deze vacantie op de tong gaan vissen. Gezien 

het succes van 2 dagen eerder heb ik weer gekozen voor Schiedam, omdat dat een van de 

stekken is waar momenteel de tong in grote aantallen te vangen is. Omdat de tong nu eenmaal 

van iedereen is in dit vangstbericht ook een paar tips. Ik ben om 14.00 uur begonnen omdat is 

gebleken dat in het diepere water van de Waterweg/Nieuwe Maas de tong overdag minstens zo 

goed bijt als in het donker. Vooral de grotere heb ik tot nu toe bij daglicht gevangen. Dat bleek 

ook nu weer want de eerste inworp leverde 3 30-ers op. Ik vis met 2 hengels met een standaard 

paternoster met 3 metalen afhouders. De haaklijntjes vervang ik door 30/00 en maak ze iets 

langer en voorzie ze van palinghaakje Mustad no. 6. Na het ingooien, uptide dus schuin tegen de 

stroming in, wacht ik tot het lood, 150 gram, de grond raakt en geef dan afhankelijk van de 

sterkte van de stroming 5-10 meter extra lijn. Belangrijk is namelijk dat het aas stijf op de 

bodem ligt en stil, dus goed geankerd vissen is een must. Natuurlijk raak je weleens vast maar 

het gebruik van het -dure- 17/00 whiplash beperkt het materiaalverlies aanzienlijk. Mijn 

ervaring in Schiedam is dat de tong continu te vangen is, maar dat de ebstroom naar buiten toe, 

zo'n 2 uur na de kentering, veruit het beste is. Ook dat werd vandaag weer bevestigd want na 

16.00 uur werd het erg stil met de beet. Toen vismaat Arjan om 18.00 kwam was het zelfs heel 

rustig en we hebben 's avonds gestaan met gemiddeld nog geen 2 tongen per uur. Pas vanaf 

02.00 uur ging het weer hard met harde aanbeten en diverse doubletten. Arjan was toen met een 

dikke 10 tongen al naar huis en zelf pakte ik mijn spullen om 04.00 in, samen met 43 

tongen. Daarnaast nog enkele botjes, maar die zwemmen allemaal weer. 

Gilles #59 

  

  

Gisteravond 19-08-03 ben ik, gek gemaakt door alle tongverhalen, ook in de schiedamse 

Waterweg gaan vissen . 

Met verse zagers dus op de tong !    Om 17.45 uur begonnen, het water ging nog af , dus ik dacht 

,straks als het vloed wordt en het donker wordt komen de tongen. 

Maar het liep anders,om 18.15 uur had ik een mooie aanbeet en er kwam platvis boven een bot . 



Om 18.40 uur weer beet , en ja hoor , er kwam een tong boven van 28 cm. 

Dat was voor mij meteen een nieuw persoonlijk record en dat in Schiedam ! 

Nu zou het los gaan , niet dus ......!   Naast me (er stonden in mijn gezichtsveld zeker 25 hengels.) 

werd al snel ook een tong gevangen !!!!  en dat zou de laatste zijn. 

Wat volgde waren uren van gespannen naar de toppen kijken en regelmatig aas verversen 

zonder ook maar een klein tikje op de top van een voorzichtige vis.. 

Zo rond tienen gingen de meeste vissers weg,mijn buurman gooide zijn tong naast me met de 

woorden : " Zo dan heb jij tenminste een maaltje "  bijzonder aardig nogmaals bedankt. 

Mijn wekker zou weer om 6.00 uur afgaan dus om 10.15 uur ben ik enigszins teleurgesteld ook 

gestopt. 

Ik had me er meer van voorgesteld maar het blijft natuurlijk bizar ! ! ! tong vangen in onze 

eigen geneverstad Schiedam.     Ik probeer het zeker nog een keer en goede raad over hoe of 

waar is bijzonder welkom op naring@kabelfoon.nl 

  

Groeten , Tup Naring # 167 

  

  

Na mijn training op de Stella Bel afgelopen Zaterdag om te blijven glimlachen bij weinig of geen 

vangst, het trauma om Zondagavond in Schiedam  naast Theo te staan, die arrogant de ene tong 

na de andere voor mijn neus wegkaapte (dat deed je vader toch anders, die liet wel eens een 

gulletje liggen) ben ik, eigenwijs als ik ben, dinsdagavond 19 augustus met hoog water "achter 

de DSM" gaan vissen in de "put van Rene#200".  Ik heb van alles geprobeerd maar geen tong 

gezien. Conclussie je moet heel ver kunnen gooien of toch naar het diepere water en die Van 

Noort uit de buurt houden. 

Ook de gigazagers die ik wèl van Theo had gekregen waren slechts voer voor de krabben. 

Maar we houden vol..... Regelmatig kijk ik in de vriezer hoe een tong er uit ziet zoals hier 

getoond na betere momenten. 

Gezien de verdere vangstberichten buiten die van de "Specials" denk ik dat velen met met mij 

mee voelen. 

Groeten Rob 
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Ik ben zelf nu ook verslaaft aan de tongvirus ben nu 4 keer geweest aan de waterweg en hebt nu 

8 mooie tongen gevangen,en met als bijvangst veel bot kleine steenbolk en wat zeebaars niet 

slecht dus na zoveel jaar. 

  

groetjes gerard(eurovisser 68) 

  

Dinsdagochtend 19/8 vanaf 10.30 tot 17.30 uur aan de nieuwe waterweg gezeten en totaal geen 

stootje gezien.. jammer maar helaas. 

Groeten, Ton #172 

  

Maandagavond 18/8, van 9.00 tot 11.30 op de baars geweest op een voor ons nieuwe stek in 

 een van de havens van de Europoort samen met Hans nr 262. Ondanks de harde wind was het 

 toch goed vissen, 

 Hans had er 3 en ik 4.  



 
Ze waren niet heel erg groot maar doken op het kunstaas alsof ze niets te eten hebben daar 

 onder water, alles zwemt weer, hebben we er volgend jaar weer wat aan. Vrijdag ga ik 

 naar een (zeebaars) wereldstek volgens de kenners, het is wel een stukkie rijden maar 

 dat moet dan maar. Ik geloof dat het in de buurt van Lobith is.  

  

Vangzu Willem nr32 

Maandag 18 augustus stond weer een tongensessie in de Waterweg gepland. Samen met een 

 oude vismaat, André Keijzer, ben ik gestart om 16.30 en geëindigd om 03.00. De eerste visjes 

 kwamen al snel maar het duurde even voor de tongen het aas gevonden hadden. Maar vanaf 



 dat moment ging het goed los met als prettige bijvangst 3 hele fraaie palingen en wat klein grut 

 als botjes en kleine paling. Halverwege de avond kwamen Eurovissers Gerard, Theo en Arjan 

nog  

even buurten en was het andermaal heel gezellig. Met tussenpozen werd er een tongetje op 

 de kant getrokken, soms zelfs als doublet. Aan het einde van de avond bleken er maar 

liefst 53 tongetjes te zijn gevangen, een enkele keurig gehaakte mocht weer zwemmen.  

Leek het een paar weken geleden al een topdag, ook dit is een dag om nooit te vergeten.  

 
Gilles #59 

Vandaag 18/8, ben ik wezen vissen vanaf het ponton bij Rozenburg. 2 uur voor hoogwater tot 5 

uur na hoogwater. Tot aan HW 07.35 uur geen stootje gezien, toen de stroom eruit ging ging het 

beter, 2 tongen, 1 bot, 3 bolken en een mooie zeebaars. ca. 45 cm. Alles gevangen aan pier. Toen 

ik stond te vissen kwam er ook een schoonmaakploeg om het ponton te reinigen, absoluut niet 

onnodig maar wel de schuld van mede vissers. Ik kon eerst de ingewanden van vissen van het 

ponton spoelen voor ik zelf kon gaan vissen. De schoonmakers wisten te vertellen dat ze 

overwegen alle pontons af te gaan sluiten (ca 20 stuks) omdat de schoonmaakkosten te hoog 

worden. Mede vissers houd de pontons schoon, wie weet is het nog niet te laat. Anders raken we 

toch mooie plekken kwijt!  

Eric 

Maandag 18 augustus in "new born zeevisstad" Schiedam, ff het inmiddels verrotte aas van het 

weekend op gaan maken, met nog een paar goeie bij Marcel #12 opgepikte steekzagers, die meer 

weg hadden van een ratelslang ! Om 17.30 uur begonnen in mijn uppie, en totdat Simone #16 om 

een of 19.00 langskwam, 3 tongetjes gevangen ! Ik had haar gebeld of ze gelijk wat 100 gr loodjes 

mee wilde nemen, en mijn molen voor de 5 meter stok, want die was ik voor de zoveelste keer 

vergeten, lulski !!! Simone is vanaf dat moment met de 3.50 mtr stok gaan vissen en ving zowaar 

haar eerste tong, hoera!!!!!!!!!!!!!  



 
Daar waren wij allebei dus hartstikke blij mee, en tot aan 20.30 uur vingen we er allebei nog 1 

bij !  

 
Het begon steeds harder te waaien en werd op de stek steeds onaangenamer, zodoende zijn we 

maar op de koffie afgekoerst ! 

gr Leon en Simone 

Na de voor mij slechte boottrip van zaterdag 16 augustus, ben ik zondag 17 augustus al het aas 

gaan opmaken in Schiedam. Ik stond om 16.30 uur aan de waterkant en het was nog afgaand 

water. Het zou om +/- 21.00 uur hoog water zijn in Schiedam. 2 hengels opgetuigt met tong-

preparaten en maar wachten. Totdat het donker werd ving ik maar 2 tongen, waarvan er een 

terug is om te groeien. Pas toen het donker werd, ging het beter. Inmiddels had ook Rob # 50 

zich aan de waterkant genesteld. Volgens de kenners (Gilles, Arjan, Arthur en Sjaak N.)moet je 

veel aas op je haak doen. Dat heb ik dus ook gedaan en het was ook hard nodig, want het gierde 

van de krabben. Maar als je dus veel en vaak aas rond die krabben gooit, dan raken ze de weg 

kwijt en krijgen de tongen ook een kans. Dit bleek wel want toen ik om 22.30 stopte omdat het 

aas op was, had ik 8 tongen gevangen, waaronder een paar leuke maten. Rob had er helaas 

0.(Even een mededeling voor Arjan, Op de foto zie je maar 6 tongen, dit komt omdat er 1 is 



teruggegooid en nog 1 werd gevangen tijdens het ophalen van de hengels nadat de foto genomen 

was). Maar hij gelooft het toch niet, want hij heeft ze mij niet zien vangen. Verder heb ik nog een 

aardig verhaaltje. Mijn vader en Rob waren vroeger collega's. En als ik het goed begrepen had, 

heeft mijn vader Rob enthousiast gemaakt voor het zeevissen. Nu was het vaak zo dat mijn 

vader aardig ving en vaak ook grote gullen ( goeie oude tijd ), wanneer hij met Rob ging vissen. 

En als hij dan vanaf het strand met tassen vol naar huis liep, zei mijn vader altijd" Kijk Mulder, 

van Noort gaat met vis naar huis". Deze opmerking lag gisteravond op het puntje van mijn 

(8)tong(en). Maar dat wilde ik hem niet aan doen. Toen ik om 23.00 uur naar huis reed, dacht ik 

bij mijzelf, kijk Theo, je weet de vis ZELF wel te vinden. 

 
Groeten van Theo # 48 

Gisteren(zaterdagavond 16 aug.)wezen vissen aan de Nieuwe Waterweg, voor de DSM, rechts 

van het houten steigertje(zo'n 50 m ervan af). Gevist met zagers.Geen beetje gezien, wel vier 

loodjes kwijt, terwijl ik toch met loodlifters viste.Alles geprobeerd:dunnere onderlijnen met 

kleinere haakjes.Lange dwarrellijnen, Zagers met een stukje spiering! erop.(de zager zat er na 

binnenhalen er nog aan, het stukje spiering was er van af).Veraf en dichtbij, het mocht niet 

baten! Wel ben ik verliefd geworden op een nieuw? probeersel van een onderlijn. Dat zijn ovale 

kraaltjes en daar is dwars door de kraal heen nog een gaatje geboord voor de haaklijn, werkt 

perfect en je kan heel licht vissen.Zal vast al langer bestaan, maar voor mij was het nieuw. Na 

het verspelen van het vierde loodje ingepakt, want het afgaande tij liep nu zo hard en naar Ter 

Heijde gegaan.In eerste instantie niet zo'n goed idee, want heel het dorpje was meerendeels 

afgezet vanwege het feest aldaar.Toch nog het strand weten te bereiken en wat bleek: het hele 

strand van Hoek van Holland tot waar ik kon kijken was helemaal leeg!Zal wel met de NW-wind 

te maken hebben, dacht ik, terwijl de wind enorm meeviel.Ik kon helemaal tot op de kop van de 

breker lopen om in te gooien en dan heerlijk met de wind in mijn rug(gezicht richting HvH) 

vissen.Wat bleek : zodra je over de kop heen gooide Had ik binnen 1 minuut 2 kilo apehaar, 

zeewier en wat al niet in mijn lijn.Eigenlijk de enige manier was: in de luwte van de breker 

gooien, dus evenwijdig aan het strand.Om een lang verhaal kort te maken, ik heb daar ook geen 

stootje gezien!Wel constant mijn haken leeg(krabben).Ik had nog enige hoop op een verdwaalde 



bot of zoiets, helaas.Volgende keer beter. 

A.Toonen# 303. 

Vrijdag 15 augustus Na een aantal weken even ter afwisseling op zoetwater te hebben gevist, de 

lange latten weer te voorschijn gehaald en samen met Leon, Sjaak, en Armel , om 16.00 richting 

de waterweg vertrokken. Onze keus was gevallen op het strandje van de Heijplaat mede omdat 

er zo bizar goed tong wordt gevangen zo ver landinwaarts. Daar aangekomen zagen we het 

meteen zitten, dit ging de avond van ons leven worden. Theo had zich inmiddels ook bij ons 

gevoegd. Na de eerste inworp kreeg leon vrijwel direkt een aanbeet en aan de dril te zien moest 

het heel wat zijn, maar helaas hij schoot los. Nadat we allemaal een keer hadden binnen 

gedraaid en allemaal vastzaten besloten we maar direkt te verkassen naar de overkant, 

Schiedam. Na wat rond gekeken te hebben naar de mogelijkheden hadden we uiteindelijk toch 

een hele mooie stek gevonden en begonnen we weer met frisse moed. Er werd al vrij snel het 

eerste tongetje binnen gehaald en er zouden er nog vele volgen. Dit keer geen foto's van de vis 

maar een leuk plaatje van het uitzicht.  

 
(Arjan doe je best je tijd gaat nu in.) Inmiddels waren Hans en Jos ook van de partij. Een ieder 

wist toch wel een visje te vangen wat de avond mijns inziens weer geslaagd maakte buiten een 

akkefietje met een rand debiel die het nodig vond om op volle snelheid en 10 meter uit de kant 

voorbij te suizen, wat resulteerde in heel wat kapotte lijnen en Armel zijn hengel en steun gingen 

te water. De steun ging al direkt naar de diepte maar de hengel bleef drijven en Theo wist hem 

met een preciezie worp weer binnen te halen. Er werd natuurlijk ook weleens een onderijn en of 

loodje verspeeld maar wonder boven wonder werd tot 3 keer toe het verspeelde weer boven 

gevist. Ik viste zelfs een door mij eerder verspeelde tuig weer op en er zat nog tong aan ook. Al 

met al was het weer reuze gezellig. 

Leon: 10 tongen en 4 botten 

Sjaak :2 tongen 

Marcel: 7 tongen en 2 botten 

Hans: 1 tong 

Theo: 4 tongen 



Armel: 1 tong en 1 bot 

Jos: 3 tongen en een bot  

gr. Marcel # 12 

Beste eurovissers, vrijdagmorgen 15 augustus om 11.30 uur stond ik op de kop van het 

zuiderhavenhoofd van Scheveningen. Er waren meer mensen op dat idee gekomen, alleen niet 

om te vissen maar om de Endeavour te zien binnenkomen. Deze replica van het vlaggenschip 

van onze zeeheld Maarten Harpertszoon Tromp ligt tot en met woensdag 20 augustus in de 

haven van Scheveningen en kan aldaar bezichtigd worden. Vanaf dinsdag 19 augustus tot en met 

zaterdag 24 augustus vindt in Ter Heyde (bij Monster) het Trompfestival plaats. Dit 

megaspektakel viert het 350 jarig jubileum ter nagedachtenis van de zeeslag bij Ter Heijde aan 

zee, alwaar Tromp de Engelse vloot bestreed. Dit moest hij helaas met de dood bekopen. Voor de 

liefhebbers: kijk eens op www.trompfestival.nl voor het programma. Maar genoeg vaderlandse 

geschiedenis. Toevallig had ik nog 2 hengels en een restje pieren en zagers bij me. Tussen de 

kilo's vuil (groen) wist ik onder toeziend oog van het massaal toegestroomde publiek toch nog 3 

tongen te vangen! Dit zijn waarschijnlijk dure tongen want de vaste havenhoofdvissers die even 

kwamen kijken of er wat gevangen werd, besloten nu stuk voor stuk aas te gaan halen om 

vanavond en morgen de tong te belagen. Om 14.00 uur ingepakt toen de Endeavour de haven 

binnenliep en de ebstroom eruit ging.  

Tight lines, Hans #400. 

Naar aanleiding van het vangstbericht van Leon en de berichten in de krant, ben ik donderdag 

14 augustus gaan vissen aan de Maasboulevard in Schiedam. Ik verwachte er niet veel van. Ik 

stond om 16.30 uur aan de waterkant en heb toen een hengel met zagers ingegooid voor de tong 

en een hengel met een visje voor de snoekbaars. Het was trouwens nog opkomend water. Het 

eerste uur was het nog goed stil op de aanbeet op de visjeshengel na. Maar toen ineens kwamen 

er een paar flinke tikken op de top van de tongenhengel en werd de eerste tong van 32 cm. 

geland. Hierna kreeg ik geregeld beet en kwam er af en toe ook een tong naar boven. Op een 

bepaald moment kwamen ook Arjan # 8 en Armel # 230 erbij. Toen eenmaal het water er weer 

uit ging was het over met de aanbeten, dit zeer tegen de zin in van Arjan, want die had nog niets 

gevangen, wat hem dus helemaal niet lekker zat. We besloten even naar de overkant te rijden en 

te gaan kijken bij Gilles. Bij het ophalen had Arjan toch nog een aardige tong eraan. Gelukkig 

maar, want anders is hij natuurlijk niet te genieten. Hij begon al tegen mij met de opmerking, ik 

geloof er niks van dat jij die tongen hebt gevangen want ik heb dat niet gezien. Mijn vangst van 

de dag was 6 tongen (waarvan er 3 terug gegaan zijn) 1 bot en een flinke paling die net voor de 

kant er af viel. 

Groeten Theo # 48 

Donderdag 14-8 met mijn vader in de waterweg gevist na eerst telefonie,s contact te hebben 

gehad met de tongen specialist Gilles die al reeds aan het vissen was. Inverband met de harde 

stroom eerst nog gewacht en na een heerlijk bakkie zijn we toch gaan vissen. Er volgden kleine 

tikjes op de top van krap en steenbolk maar de tong bleef voor mij deze avond weer, na al eerder 

3 keer te hebben gevist uit.Wist nog wel een baarsje te vangen . En ja de tongen mepper , daar 

hoef ik niet veel over te zeggen wand die bleef gewoon zijn tongetjes vangen.  

Gr Ricardo. 

Vandaag 14 augustus weer eens aan de Waterweg gestaan. 't Was een gezellige boel met zowel 

vissende als kijkende Eurovissers en natuurlijk waren de stoere verhalen over grote vangsten 

niet van de lucht. Tussendoor werd er ook nog een visje gevangen, maar het duurde heel wat 

steenbolkjes en botjes voordat de eerste tong zich meldde. De tongen waren aanmerkelijk groter 

van formaat dan enkele weken geleden en toen ook nog een paling van 74 cm zich vergreep aan 

een zagertje was de avond weer zeer geslaagd. Al met al 8 tongetjes gevangen.  

gr Gilles#59 



wo 13 aug naar de landtong gereden direct achter de waterkering het eerste uur 12 zeebaarsjes 

tussen de 30 en 40 cm welke allen weer zwemmen allen aan de pieren.Toen het donker werd 

constant beet maar iedere als er iets fatsoenlijks aan hing vastlopen dus na 6 onderlijnen maar 

verkast naar ong. 200m verder, daar ook weer constant beet maar elke keer mis.Toen maar 

haakje nr. 8 er aan gezet daarna wel redelijk zitten vangen 8 tongetjes en 5 botjes en allemaal 

net in het lippie. 

gr henk#394 

ik ben opdinsdag 12 augustus naar zuider haven hoofd gegaan . ik kwam nog een andere euro 

visser tegen die werd gek van de mist hoorn en ging naar huis ik ben van ongeveer kwart voor 

negen tot elf blijven staan en heb toen maar 1tong 1paling (1steenbolk)gevangen .maar ja beter 

iets dan niets . 

de groeten van michiel # 282 

Na een maand zonder vissen (vakantievissen telt niet mee!), 12 augustus met Sjaak de 

onderlijnengoeroe besloten de tong te belagen in de Waterweg, tussen Maassluis en de 

stormvloedkering, dit gezien de juichende verhalen van oa Peet 1,3 en ons aller Theo, kloon van 

the Naked Chef ;-). Theo stop ik in een van zijn eigen kookpotten en Peet 1,3 scheer ik helemaal 

kaal als ik ze te pakken krijg!! Dit heus niet omdat ik jaloers ben op hun vangsten van de laatste 

tijd, nee hoor, kan het gewoon niet hebben dattie gasten mij het snot voor de ogen vissen, jank 

jank. Affijn, gevist van 20:00 uur tot 03:30 uur met als resultaat Sjaak een baars van 40 cm,  

 
ikkuh een minibolk, 1 tong die een inlegkruisje imiteerde, 1 tong van 30 en eentje van 35, 

pffffffffff. Beiden vissend met 1 hengel, wapperonderlijn 1 up en 1 down, haakjes 4 of 6. Mistig 

als de neten en er vliegen inmiddels een stuk of 100 muggen rond die minstens 1 pond per stuk 

wegen, moest de volgende dag bijna een bloedtransfusie halen en ik had meer bobbels door dat 

gesteek van die krengen dan een wrattenzwijn. Maar zoals Sjaak al vissend zei, zijn we vaak 

genoeg voor minder weg geweest en ligt de tong in de vriezer en de baars zwemt weer. In ieder 

geval reuze lol gehad met het doornemen van de vangstberichten na een maand afwezigheid. 

Zalig is dat om te zien hoe je maten hun hoop, teleurstelling, blijdschap, afwachtende spanning 



en alles wat bij onze mooie sport hoort delen op het internet, geloof me boys and girls "wij" zijn 

uniek als vereniging en ik ben elke dag trots en blij dat ik tot dit groepje mafkezen behoor. ps 

Algemeen Dagblad van dinsdag gelezen? Pagina 2? Heeft onze numero uno Leon toch effe de 

krant gehaald met zijn unieke tongvangst bij Schiedam.  

 
Strakke lijnen en tot aan de waterkant.  

Stipo # 97 

Op maandagavond 11 augustus ben ik met mijn Delftse vismaat Peet 1,3 gaan vissen.Ik heb Peet 

bij hem thuis opgepikt om 20.00 uur en om 21.00 uur stonden we aan het water aan de 

Maasvlakte met Engeland in het zicht. Zoals de heren Gilles en Arjan visten ook wij van 21.00 

uur tot 02.00 uur Eigenlijk was onze vissessie hetzelfde als die van de heren A&G, alleen de 

aantallen waren anders. Wij hadden met 2 hengels ( 1 p/p ) 29 tongen en een "K.." paling, dat is 

dus 14,5 tongen per hengel en de heren A&G hadden 38 tongen met 3 hengels en dat is dus 12,6 

tongen per hengel, dus die visles voor Peet , waar Arjan het over heeft is niet echt nodig. Om 

02.00 uur zijn we gestopt omdat het aas op was, anders hadden we een veelvoud gevangen. Die 

meneer uit Heinenoord zal wel direkt beginnen over een wedstrijd op de boot a.s zaterdag. Het 

Delftse team zal dan zijn uiterste best doen om te laten zien dat het niet zo moeilijk is om die 

paar tongetjes te vangen. Verder was het zalig weer en hadden we een prachtig uitzicht (al die 

langsvarende vrachtschepen ) . Groeten van Peet # 1,3 en Theo # 48 en tot zaterdag op de boot. 

P.s. Als er zaterdag net zulke hoge golven staan als tijdens onze vissessie, dan zal de bootsessie 

waarschijnlijk niet door gaan. 

gr Theo #48 

Beste Eurovissers, eigenlijk tegen beter weten in, heb ik maandagavond 11 augustus even een 

paar uurtjes op het zuiderhavenhoofd van Scheveningen gevist. De vangsten op mijn 

(t)huisstrand van Monster zijn namelijk al meer dan een maand bedroevend. Een verklaring 



hiervoor heb ik eigenlijk niet. De tong laat het massaal afweten. Ook op Scheveningen was het 

erg magertjes. Zelf was ik spekkoper met 1 makreel (gevangen op de bodem met een zeepier), 1 

kleine paling en 4 (slib)tongetjes. Gevist met 2 hengels voorzien van pieren en kweekzagers. Alles 

gevangen in anderhalf uur tijd aan dezelfde hengel met korte draaiende afhouders in combinatie 

met korte zijlijntjes. Om 23.15 uur was de ebstroom eruit en was het over en sluiten. Ik hoorde 

dat overdag op het noorderhavenhoofd zeer goed makreel is gevangen. Misschien een tip om het 

daar eens te proberen.  

Tight lines, Hans #400. 

Dit is een vangsbericht van maandagavond 11 augustus met voor mij persoonlijk een gouden 

randje! Nee, heb geen enorme aantallen gevangen of enorme vissen, maar het gaat hier om de 

lokatie ! Vanavond gevist aan de waterweg in mijn woonplaats SCHIEDAM !!!!, dat betekent 30 

km landinwaarts ZOUT-water ! Als de droogte aanhoudt, kan je ze straks ook in Rotterdam 

vangen, zie achtergrond foto.  

 
Ik heb gevist van 19.45 tot 21.45 uur en de vangst was 2 tongetjes, een klein botje en een voorn 

!!!!??????? Echt een leuke ervaring om te zeevissen in mijn eigen stad !  

gr Leon #1 

Zaterdag avond 9/8 wezen baarzen op de Pier van HvH, gestart om 23.00 met hoog water om 

01.45, om 02.30 gestopt, zonder maar ook één aanbeet te hebben gevoeld. 

Bert#168 

Zaterdag 9 augustus was het weer tijd om voorlopig voor de laatste keer deze week de tong te 

belagen. Vanaf de kant gevist samen met Arjan #8 die na een week vacantie heel hard toe was 

aan bewegende toppen. Daarom een kantstek uitgezocht waar de afgelopen week redelijk te 

vangen was. Al vanaf de schemering stonden de toppen niet stil en het bewijst nog maar eens dat 

de literatuur over trillende tongaanbeten en heel scherp vissen echt naar de prullenbak kan.  



 
De beten kwamen door als gullenaanbeten en hoe groter de vis hoe verder de top dubbel klapte. 

Op twee tongen na hadden ze allemaal diep geslikt. We hebben gevist van 21.30 tot 02.00 en 

alleen met zagers en drie hengels. (totaal dus niet p.p.) Naast de vangst op bijgaande foto ving 

Arjan nog een zeebaarsje en een mooie paling. "K.." zei hij toen het beest boven kwam en zijn 

tuigje Gordiaans trachtte te verwarren, maar achteraf was hij er toch wel blij mee. Aanstaande 

zaterdag de tocht met de Stella Bel, weer eens vissen vanaf een boot, want de afgelopen dagen 

zat dat er door de weersomstandigheden helaas niet in.  

Gilles #59 

zaterdagavond 9/8, wezen vissen op de pap.bek de vangst was ong. het zelfde als de afgelopen 3 

keer in de waterweg elke keer 6 tongen. maar het formaat  

 
was hier toch groter 3 van 28cm 2van 30-31cm 1van 41cm en nog wat botten. gr.rob.419. 

gr.rob.419. 



Hoi Eurovissers Ik ben vrijdag 8/8, avond nog ff wezen vissen met mijn dochter in de 

yangtzehaven. Het was wel erg mistig, je zag geen hand voor je ogen. Maar wel gezellig druk 

daar. Dochter lief ving 13 visjes, ik zelf maar 4 groeten en tot ziens  

Jan Jochems 

Vrijdag 8 augustus ging de "wedstrijd" niet door en dus ben ik vanaf de kant gaan vissen. 

Anders dan Theo, Leon en Sjaak ben ik aan de zuidkant van de Waterweg gebleven waar ik op 

een gegeven ogenblik een hele school niet Euro-vissers aantrof. "Daar is wat te doen", dacht ik 

gelijk en inderdaad. Mezelf er tussen genesteld en de zagers aan het zout toevertrouwd. De hele 

nacht (tot 05.30) heb ik met enige regelmaat een tongetje gevangen, uiteindelijk waren het er 13.  

 
Naast me stond Gert-Jan uit Barendrecht met zijn maat, die ik nog hartelijk moet bedanken 

voor hun ene/enige tong die ik in mijn koelbox mocht stoppen. Verder is mij gebleken dat 

stekkenpezen een internationale sport is geworden en onze Chinese medelanders dit zo letterlijk 

opvatten door het te presteren de hele avond over mijn en buurmans lijnen te gooien.  

gr Gilles #59 

Hoi Leon, Ik ben gisteren (vrijdag) wezen vissen tegenover DSM. Van 18.00 uur tot 02.00 uur 

vanmorgen. Het was geweldig mistig, dat zullen jullie ook wel gemerkt hebben met je 

titanenwedstrijd. 't Was niet wild. Ik ving eerst een fint op een lege haak. Mooi maatje, geen 

record. Toen een hele poos niets, op twee postzegeltjes van botjes na. Uit eindelijk nog twee 

tongetjes en een maats botje gevangen. 't Was trouwens heerlijk rustig, M'n buren stonden op 

100 meter. Aardige mensen, ik kon gewoon meeBBQen. Groeten,  

Leendert #315. 

Vrijdag 8 augustus viel de boottrip net als vorige week in het water door het weer, hele dag vette 

dikke mist, dus na overleg onderling besloten we daarvan af te zien. Zodoende gingen Sjaak #2, 

Theo #48 en ik naar de bergingshaven om ze daar proberen te gaan vangen ! Dat lukte nagenoeg 

de hele avond niet, wel bezoek gehad van 1komma3 en vet gelachen met zijn vieren! Theo gaf op 

een gegeven moment de pijp aan Maarten, en ik zei nog,: "Hee Theo, meestal als jij weggaat 

beginnen wij ze te vangen!!!". Hij was nog geen minuut weg of de eerste tong lag op de kant, een 

kleintje!  



 
Later ving ik nog een aardige lap van een tong, maar daar bleef het bij, verder geen vis gezien, 

we hebben gevist tot net over het hoge water ! 

gr Leon #1 

Ha die Leon, ben vrijdagavond 8 augustus wezen vissen aan de waterweg (of is het nou Visweg) 

t.o. de DSM, heb daar gestaan van 19.45 tot 21.15 en geen enkel stootje gezien, maar wel 

allemaal lege haken. stond er met twee hengels, de ene met een onderlijn met drie metale 

afhouders en de andere met twee bezemafhouders en een dwarrellijn. het was wel heel erg mistig 

in de europoort, want ik hoorde schepen langsvaren, maar heb ze niet gezien. om 21.15 ben ik 

gaan verkassen naar de Yanghtzeehaven, daar heb ik gestaan vanaf ongeveer tien uur tot 11.45 

uur maar ook daar geen enkele aanbeet, dus als resultaat: gen vis. gaat 't later nog wel eens 

overdag proberen.  

Jan de Boeff #228 

5 aug weer een paar dagen de europoort rondgevist.Di een paar tongetjes een hoop botjes en 

voor de rest hopeloos.Wo aan de pap. bek ook vrij weinig tot ik even wegliep van mijn hengels 

en bij terugkomst stond Janet met de mededeling of het is groen of een klein botje tot hij op het 

strand lag ,een mooie toonhaai van 78 cm wat een nieuw record was.  



 
Daarna alleen nog klein spul.Do overdag in de Yahngtzeehaven voor wat makreel, dat werd dus 

alleen fint en wijtingen van ong. 8 cm.In de avond weer terug naar de pap.bek waar Gilles naast 

ons kwam staan na een paar minuten mooie aanbeten op Janets hengel waarop ik riep zeebaars 

en aan het vechten leek het daar wel op maar wat bleek mevrouw had een tweede haai deze keer 

van 80 cm waar Gilles dit keer foto's van maakte welke nog volgen.Het vissen was voor de rest 

zwaar k.t alleen Gilles haalde er nog een tongetje uit waarna wij het maar voor gezien hielden. 

Henk#394 en Janet#395 

7 augustus geprobeerd met het bootje weg te gaan, maar er stond een vervelende NW-wind. Dus 

na 2 uurtjes weer van het water af en achteraf met al die mist vond ik dat niet zo erg. Dan maar 

vanaf de kant en aan de PPB trof ik Henk en Janet. Snel een hengel er naast gezet en even later 

een mooie aanbeet op Janets hengel. Zeebaars!; riep Henk en aan de beet te zien kon ik hem 

daar geen ongelijk in geven. Maar even later bleek wel hoe we te foppen zijn want Janets tweede 

gevlekte gladde haai van de week was een feit. 80 cm.  



 
. Daarna bleven de stokken stil en ik kon er met pijn en moeite nog één tongetje uit trekken. Een 

matig dagje maar met al die mist hartje zomer wel een aparte belevenis.  

Gilles #59 

Geachte lezers, Net aangemeld als nieuw lid, want afgezien ik al jaren soms op zee vis, ben ik 

helaas recent geinfecteerd met het zeebaarsvirus. 7/8 avond op de HvH was het niets. Tot 2400 

weinig vissers en vissen. 2400 hoog water, maar tot dan geen enkele aanbeet of iets zien vangen. 

Wel was er veel mist. Weet iemand een betere plek momenteel?  

Jan 

hallo eurovissers ik ben 7/8, naar de brouwersdam geweest bij de sluis eerst had je niets s'avonds 

hadden we ineens een hele groep zeebaars binnen de port zien zwemmen je zag al de kleintjes 

boven de water springen ze hadden echt honger op deze foto  



 
zie je nog maar een paar andere baarzen paste niet op de foto ik heb wel ongeveer 40 baarzen 

gevangen de meeste zijn ook nog ontsnapt met spierpijn en een blije gezicht naar huis gegaan om 

ongeveer 24:00  

gr Mehmet 

Hoi mede eurovissers,  

Na een jaar lang werken ben ik met vrouw en 2 zoons op vakantie gegaan naar Harlingen voor 

ruim 2 weken zon zee en zuipen. De omstandigheden zijn daar perfect voor een visser: van de 

camping af linksaf 100 meter de Waddenzee, en rechtsaf 100 meter het Harinxmakanaal. 

Daarbij gevoegd 16 dagen zon en boven de 30 graden, wat wil een mens nog meer!!! Natuurlijk 

was het belangrijkste uitgangspunt om lekker vakantie te hebben, maar toch heb ik het niet na 

kunnen laten om mijn hengels mee te nemen. Het was voor mij een onbekend terrein, dus had ik 

zo'n 15 hengels bij me, waarvan er 6 voor de zee en de rest voor de jongens en mij voor het zoete 

water. Uiteraard zijn de vangstberichten op onze site gericht op de zee, dus hierbij de getallen: 

16 zeebaarzen (de grootste 41 cm) 9 palinkjes, zeg maar schoenveters ( top was 31 cm) diverse 

botjes met de grootste van 25 cm en als bijvangst 130 krabben!!!! De zeebaarsjes zijn allemaal 

gevangen op zagers, kunstaas werkte daar nog niet, zelfs niet de jiggen die ik van Joop Folkers 

gekregen heb, en de palinkjes en botjes bijna allemaal op de zeepier. Nu moet ik wel vermelden 

dat de zeebaars in en rond de wadddenzee eigenlijk nog een vrij onbekende vissoort is. Bij mij 

op de camping was een fanatieke zeevisser die niet wilde geloven dat ik zeebaars ving. Hij viste 

daar al 20 jaar, had ook een eigen boot liggen in Harlingen, maar zeebaars, nee! Ik heb 1 keer 

een zeebaars meegenomen als bewijs, maar de rest heb ik weer teruggegooid. Hij was zeer 

verbaasd!!! Zeebaars in de Waddenzee, nooit gezien!!! Hij ging ook regelmatig vissen vanaf Den 

Helder in de periode dat ik er was, maar de vangsten waren niet om naar huis te gsmmen! 

Gelukkig was er ook nog een viswedstrijd op de camping, in het zoete water, waar het ging om 

de grootste vis. Na 5 minuten ving ik mijn enige vis van die avond, een brasempje van 34 cm., 



mijn oudste zoon van 13 ving 5 mooie voorns (de grootste 23 cm) en mijn jongste zoon van 7 ving 

2 palinkjes, waarvan de eerste helaas vlak voor de kant er af viel en de 2e was 26 cm.Van de 36 

deelnemers waren we 1, 2 en 3 dus zijn we in ieder geval niet roemloos ten onder gegaan. Maar 

het zeevissen, waar het eigenlijk allemaal om draait, is ook daar moeilijk en niet altijd succesvol. 

Ik had op 1 avond 6 zeebaarzen, waarvan 3 rond de 40 cm. en ik moet jullie eerlijk zeggen, dat 

was voor mij een topavond. maar ja, ik heb toch heerlijk kunnen vissen, heb tijdens het vissen 

uilen, witte reigers, zeesterns,eidereenden en lepelaars gezien, dus voor mij was het een heerlijke 

vakantie!!! En nu weer snel naar de Maasvlakte!!!!  

Tom#278 

Hallo visvrienden, Hiet een geen vangstbericht. Gevist met mijn maat op de landtong achter de 

kering van 6 augustus 18.00 uur tot 7 augustus 01.30 uur. Hoogwater 22.15 uur. Gevist met 

zagers met een jojo, metalen en rode plastic afhouders. Zeer veel last van krabben, na 5 min. 

waren de haken blinkend schoon. Op deze wijze 5 ons zagers gevoerd aan deze K.. beesten. 1 

mooie spectaculaire aanbeet, de hengel boog helemaal door. Na het aanslaan brak mijn hoofdlijn 

oorzaak ?? Na de nodige verwensingen ( was de enige aanbeet van de hele avond )besloten om 

dan maar met een hengel door te vissen ook gezien de consumptie door de krabben. Om ons 

heen werden er welgeteld 2 tongen gevangen. Aan de lampen te zien zatten er zeker 20 man aan 

de landtong. Vangstberichten van terugkerende vissers aan ons gemeld : 3 tongen en 3 palingen. 

Een leuke avond/nacht gehad, heerlijk weer en lekker een BBQ-tje aangestoken, buurvissers een 

sate-tje en een kippepootje gegeven en geen ene moer gevangen. Ook kregen we nog een flinke 

onweersbui op onze pet. De lucht was zo statisch geladen dat carbonhengels niet meer vast te 

houden waren. De ontladingen volgden direct na het vastpakken van de hengels. ps: Inderdaad 

Leon, op deze stek zit je niet vast, bedankt.  

Martin #256# 

Woensdag avond 6aug. wezen baarzen op de pier in HvH, hoog water om 22.00u. Gestart om 

20.30 uur.Tot 23.00 geen stootje, alle overige vissers die ik gesproken heb trouwens ook niet. 

Tussen 23.00 en 24.00 drie baarsjes weten te vangen, eentje van 30cm en twee van rond de 40cm. 

Geen supervangsten, maar wel zoals Leon al schreeft ontzettend staan genieten van het weer en 

de rust, en zeker na die bui was het erg rustig. 

Gr Bert#168 

Woensdag 6 augustus gevist vanaf de glooiing van 20.00 tot 01.30 uur, lekker relaxed met 1 

hengel ! Bloedheet drukkend weer, en de plaatselijke onweersbui gaf een lekkere douche die zeer 

welkom was! Dit duurde niet lang en plots staat Sjaak #2 achter me, zonder visgerei want die 

heeft tropenrooster en begint om 05.00 uur. Zodra je je hoofdlampje aan had staan, werd je 

gelijk een soort imker met 80.000 insecten om je kop, dat was best irritant ! De vangst was goed, 

er 2 ons zagers doorgevist, resultaat 14 tongen ! Heerlijk gevist, 

gr Leon #1 

Dinsdag 5 augustus, de maat op vacantie dus in mijn eentje op de tong. Een stek gekozen in de 

buurt van de monding van de Waterweg, waar ik dit jaar nog niet was geweest. Licht, schemer, 

donker en jaaaaaaaa: het eerste botje!! Maar daar komen we niet voor. Dus het aas, verse 

steekzagers, nog maar eens ververst. En even als voorgaande keren is de tong er plotseling. Met 

aanbeten gelijk gullen en twee keer met z'n tweetjes tegelijk was het 1,5 uur aanpezen. En even 

plotseling was het ook weer over. Daarna alleen nog maar bot en om 02.00 gestopt. Totaal 7 

botten en 10 tongen, waarvan 5 30+-ers. Geen andere vissoorten. 

Gilles #59 

Vandaag, 5 augustus dus even gaan vissen bij DSM, van 14.15 tot 16.30 uur. Een hengel voor de 

bodemvisserij met een lange dwarrellijn en een zager op de haak en proberen een beetje te 

casten met de zeebaarsstok. Ik had Gilles al aan de lijn gehad en die zou ook nog ff langskomen. 



Toen ik aan het optuigen was kwam Rob # 50 op z'n scooter aanrijden. Hem had ik namelijk 

ook gemailt. Nou, op zo'n moment komt er eigenlijk niks van vissen. Er kwam ook nog een vaste 

bekende van de Bergingshaven langs met zijn vrouw, die ging een stukje verderop op de harder 

vissen. Terwijl wij druk bezig waren (met slap ouwehoeren, zelf Gilles heeft een keer mijn 

hengel opgehaald, opnieuw beaasd en ingegooid en dat terwijl er niemand aan mijn stok mag 

komen), want van vissen kwam niks, kwam ineens die vaste bekende aanlopen met een leefnet 

met een harder van net 60 cm.  

 
Uit eindelijk heb ik niks gevangen, maar nou moet ik ook zeggen dat ik er niet mijn best voor 

heb gedaan. Het was veel te gezellig. Als er soms mensen zijn die denken , wat gaat die Theo veel 

vissen (bijna elke dag), nou dat klopt. Op het werk is het rustig en vrouw en dochter zijn uit 

logeren dus pappie heeft het rijk alleen. Gewoon een kwestie van regelen. 

Groeten Theo # 48 

ben donderdag weg gereden uit nieuweschans vol goede moed naar de papbek na om 14:30aan 

komst eerst eff een praatje gemaakt met henk verlinden en janet toen hengels klaar gemaakt en 

een poosje geworpen met kunst aas niks als resultaat na de bbq die werd aan geboden door henk 

en janet (daar voor nog bedankt) was het tijd voor een tukie om 22:00 hengels in geworpen een 

tong en 1 paling om 5:00 gestopt vrijdag 1 augustus kan ik kort over zijn s midags met kunst aas 

niks om 20:00 k2 lijnen er in gegooid tot 5:30 niks en om 5:31 mijn 1 bot en volgen de in gooi nog 

1 6:00 gestopt zaterdag naar het noorden terug gegaan en zondag naar denhelder gegaan was 

ook niks had maandag avond 4 makrelen en verder niks  

mvg martin feikens nr 431 

Ik ben dus op maandag 4 augustus gaan vissen aan het einde van de landtong. Eerst even een 

tijdje geprobeerd op de zeeforel en daarna gaan casten voor zeebaars. Ik kan er kort over zijn, 

geen schub gevangen. Later kwam Ab er nog bij staan, welke een zeebaarsje van +/- 35 cm ving. 

Op dinsdag dus maar even proberen bij de DSM. 

Groeten Theo 

Hallo eurovisser Hier is hij weer de rolstoel boy. Aangezien we 4/8, makreel wilden vangen, zijn 

we om zes uur uit bed gerolt. Aangezien we uit s-Gravendeel komen is dit vroeg op staan als het 

om kwart vooracht in de morgen hoog water is. Ik had beter in mijn nest kunnen blijven. Waar 



blijft die makreel, tot elf uur geen tik. Hoor ik half twaalf: ik heb beet. Was mijn vrouw aan het 

sleepen, beet hij aan. Ik pak de hengel over. Nou hoor ik u zeggen laat dat meisje die vis zelf 

binnen halen. Nee ik vindt dat mannenwerk {lol}. Ik voel die lijn links en rechts weg schieten, ik 

denk dat lijkt een zeebaars, maar nee een makreel dik over de 40cm. Ik zelf zag twee keer nog 

mijn dobber weg vliegen maar om dat wij kleine voorns gebruiken als aas ,mis je er nog wel eens 

een omdat ze de vis niet helemaal pakken. Zie ik in een keer een boot van rijkswaterstaat binnen 

komen. Zeg nog tegen mijn vrouw zoeken Bin Laden zeker op die boot ,maar komen ze naar 

ons. Wat denk je wat die gekken zeggen: sorry meneer maar u mag hier binnenkort niet meer 

vissen het is de bedoeling dat er schepen komen liggen met gevaarlijke stoffen. Het wachten is op 

de verbodsborden. Na die tijd als u er zit krijgt u een flinke bekeuring. Tis gvdgv toch niet te 

geloven, heb ik een goeie plek voor in mijn rolstoel: weg ,plijten. Kan iemand die vent die hier 

voor verantwoorlijk is een rolstoel in trappen kan die eens voelen wat ik nu voel als je nergens 

bekant kan zeevissen. 

gr Jaco 

Na een lekkere vakantie, zondag 3/8 weer eens een dagje vissen hoewel de vangstberichten 

bedroevend zijn toch maar weer eens proberen maar helaas alles wat we probeerden het was 

weer een echte rotdag wat de vangsten betrof ik henk (lidnummer 416) weer eens niets gevangen 

maar zwager ger (lidnummer 413) had toch nog een tong van plus minus 3,5 cm 

(clubrecord???????) zie foto.  

 
nou ik hoop dat de vangsten gauw weer wat beter worden  

groetjes h. trommelen lid 416 

Zoals gezegt, zou ik op zondag 3 augustus gaan vissen op de pier van IJmuiden. Dit samen met 

mijn collega Frans omdat hij daar om de week een wedstrijd heeft van de visvereniging waar hij 

lid van is. Om 04.45 uur stond ik bij Frans voor de deur en om 05.30 stonden we op de visplek op 

de pier. Er zaten al een paar mannen te vissen vanaf 15.30 uur de vorige dag, en ze hadden nog 

niets gevangen. Dat gaf niet veel hoop. Later bleek dat ze best nog wel wat les konden gebruiken. 

Een van hen zei, dat hij net zo ver gooide als ik. Nou, dat wilde ik wel effe weten. Dus hij 

ingooien en daarna ik. Ik heb ze daarna niet meer gehoord. We zijn begonnen met 

bodemvisserij. Stalen afhouders met korte lijntjes en zagers op de haak. Tot 09.00 uur nog geen 

stootje gezien en dus ook maar ff de wer(K)hengels (je weet wel met verenpaternosters, 

haringlijntjes en dobbers met een stukje makreel ) opgetuigt. Een paar keer aan de buitenkant 



ingegooid zonder resultaat. Ik denk, ik zal eens aan de binnenkant ingooien met mijn haring 

lijntje. En ja hoor de tweede worp 2 makrelen tegelijk en binnen 4 1/2 seconde stonden er 30 

man aan de binnenkant te vissen. Later weer aan de buitenkant verder gegaan nadat ik eerst de 

bodemhengels had afgetuigt, want dat werd helemaal niks. Toen kwamen de Gepen voor de kust 

waarvan ik er nog 6 heb gevangen. Ondertussen was het alweer 12.00 uur geworden en was de 

wedstrijd ten einde. Ik vond het ook wel welletjes en heb tegelijkertijd ingepakt. Op de weg 

terug (op het vouwfietsje) zag in ineens Adrie en Irene staan (Eurovisserleden van het eerste 

uur, maar helaas afgehaakt vanwege veel last van virussen via de vereniging (waar uiteraard 

niemand wat aan kan doen)). FF lekker staan kletsen en tussendoor de mededeling dat zij al 27 

Gepen hadden. Ik moet trouwens zeggen dat die Irene lekker kan ingooien. Het is jammer dat 

die pier van IJmuiden zo'n eind rijden is, want het is er best wel goed en gezellig vissen. In 

vergelijk met de pier van HvH lopen er veel minder wandelaars, wat het wel makkelijker maakt 

met casten. Morgen ga ik illigaal vissen n.l. op de zeeforel. De resultaten horen jullie 

morgenavond. 

Groeten Theo # 48 

zaterdagavond 2 aug, weer een wezen vissen op de pap.bek na negative berichten van div. 

aanwezige vissers sommige stonden daar al 2 avonden en hadden nog geen schub gevangen toch 

maar proberen dacht ik tot aan het donker geen tik gehad. hadden ze dan toch gelijk .iedereen 

was inmiddels weg we stonden helemaal alleen dat had ik op een zaterdagavond nog nooit 

meegemaakt het werd niet echt een wereldavond maar we hebben toch nog een leuk visje 

gevangen. 7 tongetjes van ong. 28 cm 1 gr. paling 17 mooie botten. ps. de afgelopen 4 keer vissen 

in de waterweg op div. plaatsen leverde gem. ook ong. 6 a 7 tongetjes per keer op .  

gr. rob.s nr419 

Nou van mij een berichtje dat al niet veel beter dan de andere. Vrijdagavond 1 aug, op mijn 

favoriete baarsstek geweest met als resultaat een versleten arm van het gooien en geen vissie te 

bekennen. Dan zaterdagavond maar weer proberen en dat ging al een stuk beter een stuk of 5 

baarzen in de schemering aan een delta visje. Ik heb de grootste op de foto gezet  

 
(40 cm) dus het was zeker niet schokkend. Willem NR 32 



Vrijdag 1 augustus om 18.00 uur met z'n tweeen begonnen bij het einde van de Blokkendam, 

tussen de pieren. Het was hoog, dus even rustig aan tot 24.00 en daarna zouden de tongen met 

opkomend water wel flink gaan bijten. Het was redelijk bezet met ongeveer 12 vissers tussen de 

pieren. Slik- en steekzagers werden in de strijd geworpen, maar de tongen lieten het mooi 

afweten. Stuk voor stuk dropen onze buren teleurgesteld af. Pas tegen de ochtend een mooie 

tong van 38 cm, maar die keek zo zielig en verlangend naar het water...dus teruggezet.  

 
Maar goed, een opkomend zonnetje in de ochtend is ook genieten.  

Alex #165 

Wat vrijdag 1 aug had moeten beginnen als bootvangstbericht, werd uiteindelijk een heel ander 

scenario dan gepland. Hoewel wij heel goed weten dat je met zuid of zuidwesten of westenwind 

beter niet kan traileren bij de blokkendam, waren we gewoon stug eigenwijs en met de ZW2 in 

het vooruitzicht zouden we dat toch gewoon gaan doen !!! De boot erin gooien ging met een 

matig brandingsgolfje nog net, maar 5 minuten later zaten we op de stek al met golfhoogtes van 

zo'n 2 meter, vol in de flank! We werden alle kanten opgesmeten en voelden ons steeds 

katteriger worden. Op een gegeven moment belt een kennis en die zegt dat er west 5 onderweg 

is, nou, voordat we helemaal niet meer wegkonden , besloten we hem te peren . Terug bij de 

helling was die veranderd in een soort surf-stek op Maui-Hawai. Het eruit traileren werd een 

regelrechte hel, het beschrijven ervan duurt zeker een half uur, maar om kort tegaan weet ik nu 

nog niet hoe we dat voor elkaar hebben gekregen. Met de boot schuin op de trailerliggend 

heelhuids bij de Brielse Maas aangeland om de motor te spoelen en alles weer ok op de trailer te 

gooien. Pfffffff, boot wegbrengen en naar de landtong om te baarzen. Dat leverde nergens succes 

op en nu maar aan de 5 ons zagers gaan beginnen dan. Daarvoor zijn we maar eens naar die 

gereserveerde stek van Gilles en Arjan geweest, nou, dat was echt niet beter dan zeeziek worden. 

De industriedampen van Cyanide, Ammoniak, en Uraniumhexaanfluoride maakten het hele 

gebeuren zwaar onaangenaam, Sjaak werd er helemaal zwaar gestoord van!!! Qua muggen leek 

het wel of we in de moerasgebieden van Borneo zaten, Dick en Geer die er ook stonden, waren al 

een tijdje eerder daar en goed lek gestoken. Aan de overkant was waarschijnlijk weer een 

gangbang aan de gang want de auto's reden op en aan ! Ondanks dat ik met mijn boothengel 



daar moest vissen, toch nog 2 tongen ! Dick en Geer hadden van alles wat zo'n beetje ! Wat is het 

toch balen als je de hele week naar zo'n dag toeleeft en hij pakt op deze manier uit !  

Zijt allen gegroet , Leon #1 

Vandaag, vrijdag 1 augustus ben ik gaan vissen met Peet 1,3. Zoals Peet en ik hadden gezegt, dat 

we wel ff de waterweg zouden leegtrekken, is niet helemaal gelukt. Eerst zijn we op de Glooiing 

geweest om te proberen een zeebaars te vangen met kunstaas. Dit hebben we een uur 

geprobeerd, met als resultaat een fint en een aanbeet bij Peet. Hierna zijn we gaan bodemvissen 

bij de pijp op de Papagaaienmuil. Na anderhalf uur weer ingepakt met als resultaat bij het 

indraaien een schelvisje ??? van 12 cm. bij mij aan de haak. Ik heb me het lazerus staan draaien, 

en Peet heeft geholpen hem eruit te tillen. Na deze bloedstollende ervaring zijn we verhuist naar 

het ponton achter het Educatief Informatie Centrum ( hier vang je in de winter goed Gul ) waar 

we met heftige stroming nog een uur hebben staan vissen met als resultaat ziltsch. Het is maar 

goed dat die Smurf op vakantie is, anders was er weer allerlei commentaar gekomen, tenzij zijn 

vismaat Gilles deze traumatische bezigheid waarneemt tijdens de vakantie van de Smurf. Tot 

zover weer. Ik ga het zondag even proberen op de Noorderpier van IJmuiden. 

Groeten Theo # 48 

Vrijdag 1 Augustus wezen vissen met mijn vismaat Theo uit Delluuuft. We zijn eerst gaan 

zeebaarsen ,ergens aan de Noordzee, schuin tegen over ons lag Engeland. We hebben lekker 

staan smijten en van alles geprobeerd ,met van die verschillende visjes en weet ik veel allemaal 

nog meer. Ik kon er nog wel een mooie fint uittrekken maar geen zeebaars te bekennen. Wat een 

nete dingen zijn dat zeg al die pokke schubben op je kleren gelijk. Maar goed, we zijn daarna 

aan de waterweg gaan vissen ,ergens tussen de Maasvlakte in en waar de Waterweg Nederland 

in komt. Op die plek was het alleen nog maar krabben voeren ,alleen Theo kon er nog een leuk 

schel visje uit trekken . Ook hier zijn we weggegaan ,en hebben een woonboot op gezocht waar 

we van af konden vissen . Ook weer dus op die klote Waterweg,ergens ,weet ik veel waar. Ook 

hier haalde mijn vismaat weer een mooie bot naar boven. We hebben wel lekker staan vissen en 

ouwehoeren,me hele kale schedel staat nu in vuur en vlam . En Theo die herken je zo wat niet 

meer,zo bruin is die . Maar wat wil je die woont geloof ik aan de Noordzee. Zo eindelijk weer een 

vis verhaal van die kale,zal verloopig wel me laatste zijn ook.  

gr van Theo en Peet uit Delluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuft 

 

 

Vanaf ma 28-7 overal rond de Europoort aan het vissen geweest.Op maandag aan de pap. bek 

op het begin van de avond constant beet maar over het algemeen klein spul met een uitschieter 

van mijn buurman waarvan ik eerst dacht dat hij mijn deurmat aan de haak had maar dat 

bleek een tong van 55cm te zijn en een geluk voor Peet dat deze (nog) geen eurovisser is.Dinsdag 

maar op dezelfde plek geprobeerd en om 01.00 gekapt want er zat geen leven in.Wo naar de avr 

gereden en daar was het drukker dan de brienenoord om 17.00,dus maar weer naar de 

maasvlakte op diep water ook hopeloos.Do weer op diep water waar Arjan nog ff een bakkie 

kwam doen en waar we met donker nog leuk hebben gevangen 1 mooie zeebaars van 3 kilo en 

een paar tongen en aantal palingen. 

Henk#394 en Janet#395 

Even bijpraten ! Op woensdag 30 juli ben ik s' middags even een paar uurtjes gaan vissen in de 

waterweg nabij die verbrandingsoven. Eerst bij het parkeerplaatsje een stuk verderop, maar 

daar zat ik alleen maar vast. Dus dat was niks, en dus verkast naar de inlaat van de 

waterkoeling van de verbrandingsovens. Hier stond al een man te vissen en had 1 tongetje. Ikzelf 

heb daar gevangen, een steenbolk, een bot en een tong. Niet super dus. Die man wist trouwens te 



vertellen dat de heren van de verbrandingsoven de rommel die wordt achter gelaten zo zat zijn 

dat ze waarschijnlijk een hek gaan plaatsen. Dus bij deze, alle dank aan de knuppels die hun 

troep overal achterlaten. Weer een plek naar de knoppen. Eigenlijk zou je al het vuil wat die 

rukkers achterlaten in hun reet moeten proppen. Zijn ze gelijk goed getraint voor de overkant in 

het Lickebaerdsebos. (Voor alle duidelijkheid, het zijn niet altijd vissers die troep achterlaten, 

maar hoofdzakelijk opgeschoten jeugd zonder fatsoenlijke opvoeding). De volgende dag, 

donderdag 31 juli ben ik mijn eigen vertrouwde Zweedse Geul weer eens gaan opzoeken. 

Ondanks het commentaar van b.v. de Wereldvisser, vindt ik het zelf een wereldplek. Er was 

vandaag niet echt veel stroming, een heerlijk zonnetje, veel gezelligheid van fietsers (ik heb denk 

ik 482 keer goedenmiddag gezegt, want ik stond daar in de middag, had het nu avond geweest 

dan had ik waarschijnlijk 12 keer goedenavond gezegd, want wie gaat er nu s' avond langs de 

waterweg fietsen. Ja misschien een paar Roze Ridders. Ook onze secretaris Rob Mulder kwam ff 

buurten, want we hadden s' morgens al telefonisch contact gehad. FF bijgepraat van wie het nou 

met wie doet (vissen natuurlijk), want het lijkt af en toe wel een parenclub die Eurovissers. Oja, 

ik was aan het vissen. Weer beet. Natuurlijk weer zo'n K. bolk, want het stierf ervan. Na 8 van 

die dingen ben ik naar huis gegaan. Geen echte vis gevangen, maar wel ff lekker buiten geweest. 

Als er soms mensen zijn die van het weekend nog zeebaars willen vangen, zijn ze mooi te laat, 

want Peet 1,3 en ik gaan vrijdag vanaf de Glooiing ff de waterweg leeg trekken (hehehe). 

Groeten Theo # 48 

Vanmorgen 31-07 om half drie de wekker uitgedrukt, en als een speer alles gedaan wat 

noodzakelijk was, om zo snel mogelijk naar de waterweg te gaan. Kwart over drie aanwezig en 

ik was alleen dat verbaasde me, maar erg vond ik het niet. Ingooien en andere hengel intuigen en 

voor ik hengel nr. 2 beaasd had een mooie aanbeet. En een tong van 42 belande in de emmer. 

Hengel 2 ingegooid en de eerste weer beazen en weer beet ditmaal een bot. De volgende inworp 

een bolk. Nou dat beloofde wat, dus ik ging er eens goed voor zitten.Dat zitten is prima gelukt 

maar vangen de eerste drie uur niet meer.Het was dus springvloed en in combinatie met het 

overvloedige apenhaar en andere rommel bleek er dus niet meer te vissen. Om zeven uur ging de 

stroom er uit en gelijk ving ik weer vis, ik had om acht uur 4 botjes 4 bolkjes 2 tongen en 1 mini 

baarsje. De ebstroom bracht weer de zelfde rommel terug, en ben ik gestopt.Ik ben toen nog 

even naar de maasvlakte gereden om te kijken of er daar vis te vangen was, en op de papbek 

kwam ik Henk en Janet tegen, of liever gezegd ze werden wakker van me.Henk vertelde me dat 

zij de hele week al aan het zoeken zijn om vis te vinden en op een school makrelen na [waar 

Henk er maar 1 van kon vangen] valt het allemaal erg tegen. Henk vertelde nog wel dat bij de 

pijp op de papbek een record tong gevangen is van 55 cm. Helaas voor ons is de vanger van deze 

tong geen Eurovisser, dus heeft die man uit delt weer geluk. Na de koffie ben ik naar huis gegaan 

en gingen Henk en Janet weer de visspullen in orde maken voor weer een nacht sessie.  

Arjan 

Ha Leon, Hier paramaribo, bara, roti!!!!!! Na lange tijd van weggeweest. Recent is mijn naam 

2x genoemd bij de vangstberichten en nu horen jullie weer wat van mij! Vanmorgen 30-07-2003 

om 1 uur 's morgens wezen baarzen bij de waterweg. Weinig volk, maar tot 1 uur in de ochtend 

was het prachtig weer, noorden wind, windkracht 2. Na vele malen ingooien kreeg ik een 

gigantische aanbeet! Een joekel van een baars!! Ik heb voor het eerst een baars zo makkelijk 

kunnen landen. Het leek alsof het een boomstam was die kwam aandrijven. Hij was rond de 11 

pond en 83 cm. lang. Hij is gevangen met een twister van Storm, een parelmoer twister met een 

dikke staart, waarvan ik die staart iets dunner heb geknipt, verkrijgbaar bij Hengelhuis in 

Maassluis en mijn dank aan Teun en Jeroen van Hengelhuis dat ze die geweldige zeebaars op de 

foto hebben gezet! Hengel waarmee ik die zeebaarzen heb gevangen, is de SUPER SUPER 

Sealand Blanks van Wout van Leeuwen!! Zijn de zelfgemaakte hengels van die gasten, een 

WERELDHENGEL!! Ik kan het een ieder aanraden. Best een beetje aan de dure kant, maar 

waar voor zijn geld! Vraag het maar aan Rob Punselie (die boeroeboy), die weet er alles van! 



Leon heeft het ook in zijn handen gehad (voelt lekker aan he Lee!?!)  

 
Voor drie weken terug, had ik een joekel te pakken van 12.2 pond en die was rond de 90 cm. Ik 

moest dit even aan jullie kwijt, want het was best wel hillarisch wat er allemaal gebeurd was! 

Tijdens het landen van die zeebaars ben ik in het water uitgegleden en de vis belande tussen 

mijn borst. Greep hem vast, hij glipte uit mijn armen, een vismaatje sprong er boven op, die lag 

ook in het water en weer glipte hij weg en met veel moeite kon ik mijn handen tussen zijn 

kieuwen douwen en HEBBES!! Vis op het droge en 2 vissers in het water!! Ik heb iemand 

gevraagd om het op de foto te zetten, maar helaas is hem dat niet gelukt :-(  

#169 

Dinsdag 29-7 gevist in de waterweg.Aangezien het vakantie is ging mijn dochter ook mee ,het 

was voor haar een heel avontuur. We zijn om 19.00 vertrokken naar de waterweg en hebben 

daar eerst twee uur krabben staan voeren. Toen het donker werd vingen we een botje van 

ongeveer 20 cm en daar is het ook bij gebleven. De eerste werp lessen waren voltooid voor Noelle 

moe en voldaan zijn we om half 12 weer huiswaarts gekeerd en hebben ons aas eerst nog even 

afgegeven aan Michiel die inmiddels al twee tongetjes in de emmer had.  

Gr Ricardo en Noelle. 

Zo, net thuis van nu eens een succesvol visavontuur. Ik had vandaag mijn broer Mark op bezoek 

en ik wilde dus wel even laten zien dat ik echt wel heb leren vissen van/met de Eurovissers. Eerst 

even bij de pier van Hoek van Holland geweest met lichte bodemmontage maar daar geen beet 

gezien, alleen veel van dat donkergroene klotewier. Toen maar bij Rozenburg in de Waterweg 

gaan proberen, we kwamen daar om ongeveer 18:30 aan. Al snel beet maar mijn lijn bleef 

hangen achter een andere lijn die iemand in het water had laten liggen en dus zag ik de vis met 

zijn staart zwaaien en hij smeerde hem. Was een steenbolk volgens mij. Later ving ik nog een 

steenbolk, dat was mijn eerste ooit, in twee en een half jaar zeevissen, geloof je het? Inmiddels 

stroomde het heel hard en dus maar weer vertrokken naar de landtong tussen de strekdammen. 

Daar stond Ricardo met zijn dochter al en die kwamen nog gezellig even buurten. Uiteindelijk 

gingen we weg toen het begon te regenen (pakweg 01:30 uur) en had ik toch mooi drie tongen en 

twee botjes gevangen. Mijn broer haalde voor het eerst in en had meteen een doublet van een 

tong en botje, hij mag voorlopig dus niet meer mee vanwege het niet tonen van respekt aan zijn 

leermeester. Groeten,  

Michiel #164 

Zondagmiddag 27 juli, effe lekker 2 uurtjes staan smijten in de Waterweg op de landtong. Op de 

eerste krib die ik uitprobeerde, knalde er na 3 worpen een baarsje tegen de blauwgroene shad. 

De 5 worpen erna niks meer. Toen de zilverrose shad, ook uit de Paramaribo collectie van 

Reggie Doekhi, was het meteen raak, beng, vet vechtend baarsje van 40 cm. Na het onthaken 



was de stroom van de krib weg en ben ik verkast. Zonder stroom was het overal klote en ik 

sprak onderweg naar de kop van de landtong wat vissers die niets meer te melden hadden als 

kommer en kwel, zij stonden allen met gewoon aas te vissen ! Nou hadden Sjaak #2 en ik 

vrijdagavond al helemaal voor niks op de stenen glooiing gestaan(niet eens beet gehad de hele 

avond), dus dat er geen topvangsten gemaakt werden verbaasde me niet. Op de kop van de 

landtong stonden 2 vissers te baarzen maar die hadden nog geen vis. Toch daar weer ff gaan 

smijten, met dit keer de "salt en peppa"-shad ! Ja mensen, je gaat een ware rubber en latex-

fetish ontwikkelen met dat kunstaasvissen. Na een aantal worpen kwam daar ook nog een mooi 

baarsje van +/- 40 cm aan, maar ook die zwemt alweer rond !  

 
Ik wil verder nog even melden dat de door mij ontvangen(van mijn geliefde) Shimano 

Beastmaster 3.30 mtr baarsstok, echt werkelijk uitmuntend presteert, deze hengel van het 

nieuwe oxy-carbon (veel sterker en elastischer), vangt de klappen zo perfect op dat de 

slipstelling minder belangrijk is geworden, een zorg minder dus, thanx Simone !!!! Deze hengel 

is verkrijgbaar bij Hengelhuis Maassluis ! Groeten en tot volgende week !!! 

Leon #1 

zaterdagavond 26 juli, weer op baarzenjacht geweest maar het kon beter. Twee enorme dreunen 

gehad op een bandit lepel (geel/wit). De eerste nam voor het gemak maar ff een metertje of 50 

lijn en was gewoon niet te stoppen, kwam een stukje terug en nam weer een run toen de slip 

maar wat strakker gezet en dat werd keihard afgestraft want dat was het einde van mijn lijn. De 

tweede schoot tussen de stenen met hetzelfde resultaat weer mijn lijn stuk. Zwaar teleurgesteld 

mijn spullen gepakt en een andere plek opgezocht ook i.v.m de aantrekkende wind. En daar 

werd het ook harstikke leuk want daar waren de HORS MAKRELEN een feestje aan het 

bouwen.  



 
Er stonden al twee mannen en na een beetje gebabbeld te hebben over vissen begon het feest. 21 

stuks (met drie man) en een fint en werd het toch nog een zeer geslaagde sessie.Èèn wil ik er nog 

aanmelden als eurovisser record, een Hors Makreel van 40 cm. 

 
Willem nr 32 

Ik ben op vrijdag 25 juli op een voor mij nieuwe plek gaan vissen op aanraden van Teun van 

Hengelhuis Maassluis. Dit was links van het Lickebeardsebos achter Sanders Meubelstad in de 

gemeente Vlaardingen. Er was mij vertelt dat daar ook leuk tong gevangen werd. Dus ff 

proberen maar, aangezien de veelbesproken plek uiteraard op vrijdagavond vol staat. Eenmaal 

daar aangekomen stonden er al 4 man te vissen. Ze hadden nog niets gevangen omdat zij ook 

nog maar net begonnen waren. Nadat ik een plekje gevonden had, gauw opgetuigd en ingegooid. 

Na 5 minuten al beet, en dus dacht ik dit wordt een topavond. Na ingehaald te hebben bleek dit 

een andermans lijn te zijn en een hele vette Brasem. Als ik er met de auto overheen was gereden 

en zijn bek opzij had gedraaid, dan was het tongenrecord van Peet 1,3 verbroken. Ondertussen 



was het na een uurtje al flink gaan regenen en nog harder gaan waaien. De andere vissers gingen 

al inpakken en dat leek mij geen slecht idee.Ik ben hierna nog een aantal plekken gaan 

inspecteren (onderandere de plek waar eerst die zandzuiger lag, waar ik het al eerder over had). 

Voor deze plek moet je een heel eind lopen, maar het is denk ik wel de moeite waard. Ik ga het 

zondag middag maar eens proberen. Verder ben ik op zaterdag 26 juli een paar uurtjes naar de 

noorderpier van Scheveningen gegaan om te kijken of ik een makreel kon vangen. Helaas, er 

werd door niemand een schub gevangen. Dus alle hoop is gevestigd op zondag. Als er liefhebbers 

zijn om mee te gaan, dan hoor ik het wel. Ik wil daar om +/- 16.00 uur beginnen. 

Groeten Theo # 48 

Vrijdag de 25e gevist van 15.00 uur tot 01.00 uur. in de Waterweg. Resultaat 5 tongen een grote 

steenbolk en drie botten. Was niet koud en erg gezellig. Echter een tip voor mensen die daar 

vissen, vis met zwaar lood met ankers zodat je buren geen last van je hebben. Want dit kostte 

mij een 100 meter lijn en diverse paternosters. minimaal 170 gram met ankers.  

gr John #99. 

Beste Leon en Sjaak, Ik hoef het jullie niet duidelijk meer te maken dat dit wel eens de beste 

website is over het zeevissen. Onlangs, na het bezoeken van jullie site, stapte ik omstreeks 20u de 

wagen in om vanuit Zingem ( België ) zo'n 200km te reiden naar jullie zo welbegeerde 

Europoort. 2.30u later en na een babbelte met iemand aan de grevelinge kwam ik vrij snel aan 

de waterkering aan de nieuwe waterweg. iets later bezocht ik de papegaaibek nog en dan 

omstreeks 03.00u terug naat huis (niet meer verantwoordt hé - doodmoe en tegengehouden door 

de rijkswacht ) . Nog gekker stond ik de avond nadien, eigenlijk dezelfde dag dat ik thuis kwam 

al terug aan de waterweg aan de kering op het stijgertje, twee tongen in het eerste uur ( 32 en 44 

cm ) en nadien aapenhaar à volenté en niet meer visbaar. nog effe het strandje aan papagaaibek 

geprobeerd maar het bleef blanco. Morgen verterk ik weer, dud drie keer jullie favoriet 

bezoeken in een week is best aardig bezeten van de strandvisserij hé. Ik ben juist nog op zoek 

naar de betere zeebaarsplaatsjes van de kant met kunstaas en een keertje op makreel lijkt me 

ook best tof, wie weet kan hier iemand helpen.  

P.S. Laat eens weten hoe ik lid kan worden van jullie website. Jullie vinden me beslist nog terug 

op jullie site.  

Bart de grenslandvisser. 

donderavond samen met Hans nr 262 nog ff achter de baarzen aan gezeten maar het was niet zo 

wild.  



 
Hans had er 1 van een cm of 45 en ik had twee missers. 

Willem nr 32 

Vandaag 24 juli gevist in de waterweg tegenover het Lickebeardbos. Er stond zowaar niemand. 

Ik heb daar gevist over het hoge water heen, van 13.00 tot 17.00 uur met onderlijnen met 15 cm. 

stalen afhouders en korte lijntjes. Als aas gebruikte ik zagers (veel). Het tij was goed, het 

materiaal was goed, het aas was goed (van de Heul), maar het mocht niet baten. De vangst was 1 

tong en 1 steenbolk. Ik hoorde van een binnenvaartschipper die ff langs kwam om een portie vis 

te kopen van de mannen die werken op de zandzuiger aan de overkant (die blijken daar dus 

goed vis te vangen op die schuit en dit werd speciaal ff overgevaren), dat die zandzuiger op 

vrijdagochtend wordt weggehaald voor reparatiewerkzaamheden. Die schipper wist ook te 

vertellen dat daar op die plek nu een diepe put ligt. Deze put is waarschijnlijk zwaar gevuld met 

visvoedsel en zal misschien daarom in de komende dagen goed gevuld raken met vis (tong). Ik 

weet niet of er nog meer mensen zijn die dat willen uitproberen, maar ik ga dat zeker doen. Als 

je mee gaat, mail dan ff (zie mailadres in de ledenlijst of op de pagina van de Swedish Chef. 

Groeten van Theo # 48 

Dinsdag 23 juli met Arjan #8 naar de Waterweg geweest om een tongetje proberen te 

verschalken. Ook Pierre #150 en Hans waren aanwezig en de eerste ging wel heel hard van 

stapel met 4 tongetjes nog in het daglicht. Gaandeweg de avond bleek echter al snel dat het geen 

superdag zou worden maar toch werd regelmatig een visje gevangen. Vooral steenbolkjes en 

botjes waren de bijvangst. Opvallend was dat toen het water naar binnen liep er geen beet meer 

was en juist bij stilstaand water en het eerste uur van afgaand de tong tot bijten was te 

verleiden. Uiteindelijk hadden we met z’n allen een kleine 30 tongetjes. Woensdag 24 juli naar 

dezelfde stek teruggeweest en dan denk je onderhand het aasgedrag te kunnen voorspellen, 

maar niets bleek minder waar. In de eerste plaats beet de tong nu juist bij het inkomende water 

en daarnaast was de hoeveelheid bijvangst in aantallen aanmerkelijk groter. Bij het indraaien 

van mijn 2e tong werd deze (27 cm) gevolg door een gigantische schim die tot vlak bij de kant 

twijfelde wel of niet toe te happen. Ik hou het op een formidabele zeebaars. Arjan had daarna 

pech een echte grote tong vlak onder de kant te verspelen. De aaslijn brak in het zicht van de 

emmer en na zijn prachtige witte onderkant te hebben getoond verdween de 40+-er met een klap 



van zijn staart weer de diepte in. Even later werd mijn hengel letterlijk uit de steun getrokken, 

maar het resultaat was een onderlijn minder. Altijd vervelend als je niet weet wat het voor vis 

geweest is. Zo was het weer een enerverende avond die om 02.30 werd afgesloten op een totaal 

van precies 30 tongetjes met twee man. De tong werd gevangen op zowel zagers als –

verschrikkelijk- stinkende pieren.  

Gilles #59 

dinsdagavond 22-7 wezen vissen in een van de havens in de europoort. mijn vismaat willem zou 

meegaan maar moest helaas werken. ik twijfelde nog om alleen te gaan, toch maar gegaan. om 8 

uur begonnen met kunstaas maar er zat niet veel leven in het water. met schemer begon er wat 

te springen en te kolken in het water. na twee keer gooien een vreselijke dreun op mijn hengel en 

aan een stuk door 40mtr lijn van mijn molen na ong 10min gebonk en getrek een grote zeebaars 

op de kant na gemeten te hebben bleek hij 77cm te zijn geen fototoestel bij me. deze prachtige 

vis weer terug gezet wat we altijd doen met zeebaarzen (dan maar geen foto) nog even door 

gevist ik ving nog 3 baarzen tussen de 30 en 40cm. toen maar naar huis gegaan om 1uur .  

gr hans #262 vang ze!!!!!! 

hoi allemaal ik ben maandag nog effe wezen vissen bij de DSM ,de plek waar ik de keer 

daarvoor had gestaan was bezet dus moest ik ergens anders gaan staan. over de vangsten kan ik 

kort zijn 1 mooie tong, en een mini tong die weer zwemt en een paar botjes later kwam hans 

koppert nog langs die ook nog 2 tongen pakte.  

groetjes rene#200 

Zaterdag 19 juli weer op baarzen jacht geweest in èèn van de havens van de Europoort met 

Hans nr 262. Er zat inderdaad veel groen in het water wat het vissen met kunstaas niet ten goede 

komt. Maar met een schuiflood en een zager kom je ook een heel eind.  

 
Ik had er 1 van 50 cm en Hans ving er later op de avond 1 (45 cm) aan een delta visje.  



  

Willem nr 32 en hans nr 262 

Hallo Leon\Simone\Eurovissers  

Omdat ik 14 dagen met vakantie geweest ben in Rockanje en geen computer tot mijn 

beschikking had nu pas wat verlate vangstberichtjes.  

7-7-03  

Ik heb van 19:00 tot 21:30 uur gevist bij de Haringvlietsluizen. De resultaten waren ronduit 

droevig. Geen fatsoenlijke vis boven water zien komen. Zelfs de zeebliekjes lieten het afweten.  

9-7-03  

Wederom op de sluis gevist van 20:00 tot 22:30 uur. Ook nu was het niet veel. Slechts één 

behoorlijke Fint.  

12-7-03 

Ook nu was het niet veel op de sluis. Geen Fint of andere grote vissen gevangen . Ook andere 

vissers vingen weinig. Behalve mijn vismaat van die avond. Deze ving een paling aan een 

haringpaterenosterin de volle stroom.  

13-7-03 

Eigenwijs zoals ik ben, toch weer naar de sluis gegaan. Wederom geen Fint of andere grote 

vissen. Tenslotte heb ik uit liederigheid een wedstrijdje gehouden met mijn dochtertje wie de 

meeste zeebliekjes kon vangen. (Deze werden toch ingevroren). De uitslag was gelijk ieder 36 

Wel hadden wij een dertigtal zeebliekjes die de naam harinkje verdienden omdat deze een 

formaat hadden van tussen de 15 en 20 centimeter. Van dat formaat had ik ze daar nog niet 

eerder gezien.  

14-7-03  

s'Avonds naar de Maasvlakte gereden om daar met de zeebliekjes te gaan vissen. Eerst een 

uurtje bij slag Dobbelsteen gevist aan de buitezijde van de blokkendam. Dit leverde niets op. Er 

zat waarschijnlijk wel makreel onder de kust maar net te ver om met de hengel te bereiken. 

Hierna het nog een uurtje in de Yangtzeehaven geprobeerd. ook dit was noppes. Tenslotte bij 

nog een aantal stekken wezen kijken en overal dezelfde berichten "geen vis te vangen". Dus de 

hengels maar in de auto gelaten en terug naar de camping.  

18-7-03  



Het nog maar eens een avondje geprobeerd op de Haringvlietsuizen.In tegenstelling tot anders 

ben ik nu eens een keer gegaan met hoogwater De vangsten waren niet wild. Ik heb zelf één Fint 

gevangen van ongeveer 45 centimeter. Ook heb ik er 'nog één verspeeld door een verkeerd 

afgestelde slip waardoor de vis door een 26/00 lijn heen sloeg. Ook de overige vissers vingen 

nagenoeg niets . Wel zwommen en sprongen er regelmatig grote forellen van afmetingen van 70 

centimeter en groter. Deze waren echter niet te vangen, zowel niet met natuurlijk aas als 

kunstaas. Omstreeks 22:15 verscheen er ook nog springende gepen. Ook deze lieten zich niet 

verschalken. Al met al verschillende keren gevist met matige resultaten. Echter het meest 

positieve was het heerlijke weer. Wat wil een mens nog meer. v.g.  

Wout #154 

Vrijdagavond 18/7, om een uur of zeven ben ik met Cees Laban uit Benthuizen weer gaan vissen 

in de waterweg.Het was om half acht hoog water dus we waren precies op tijd. Om kwart over 

acht ving ik het eerste tongetje direct gevolgd door Cees die ook een mooie ving.Hierna volgde 

een record voor mij want ik ving een triplet tong, dit was mij nog niet eerder gebeurd. Nadat we 

gezelschap kregen van de echte stekken pezers uit Zoetermeer Dik en Geer [ je weet wel van die 

foto van Gilles en mij] Ze komen gewoon dicht naast je zitten, maar wel gezellig ben ik om 

middernacht gestopt. Ik heb er 14 gevangen en Cees die al om 22.15 weg moest had er drie of 

vier. De grootste was een super tong maar we hadden geen foto toestel bij ons dus Hij uit Delft 

heeft weer mazzel.  

Arjan #8 

donderdag op vrijdag nacht wezen rene 187 en martin 193 vanaf 1900uur tot 0300 de vangst viel 

tegen , kregen pas beet tegen het donker de vangst 6 tongen en 5 botjes . zaterdag wezen baarsen 

in de waterweg , voor de eerste keer en wat voor eerste keer in totaal 20 baarsen waarvan er 

weer 9 zwemmen niet slecht voor de eerste keer . vangse van 

rene en martin. 

Dinsdag 15/7, van 20:00-02:00 uur wezen vissen en zoals Theo ook al aangaf: het water zat 

barstens vol GFT afval. Eerst heb ik tot zonsondergang op de Blokkendam gestaan maar dat 

was zonde van de tijd. Het stroomde als een gek, de zagers (die niet in al te beste staat 

verkeerden na drie dagen in de koelkast te hebben gelegen) werden volgens mij al door de 

stroming van de haak geleurd. Op mesheft viel ook niets te vangen. Een paar lui die al wat 

langer stonden, hadden och arm één makreel en een vis die ze niet kenden, zal wel een fint zijn 

geweest. Dus gauw voor het donker naar de houten strekdammen links van de stenen glooiing 

gereden. Mooie stek, geen vastlopers maar weer kilo's GFT afval in de lijnen, werd er niet goed 

van. Geen beet gehad. Een passant kwam me om 1:15 uur geruststellen dat er op het hele stuk 

vanaf de Papegaaiebek overal zeer slecht werd gevangen, een enkeling had twee tongen. Gauw 

vergeten zo'n slecht verhaal. Tot zaterdag!  

grrrrr, Michiel #164 

Het was vandaag 15 juli springtij om 16.55 uur, en dan kan je er vanuit gaan dat het niet prettig 

vissen is. Nou, dat klopt dus. Eerst ben ik naar de DSM gereden om daar op de bodem te vissen. 

Eerst halverwege gestaan van het stuk waar je vanuit je wagen kunt vissen. Daar merkte ik al 

gelijk dat er veel vuil mee naar binnen kwam. Toen degene die aan het einde stond, naar huis 

ging, dacht ik, zo dan kan ik mooi daar staan. Later begreep ik waarom hij naar huis was 

gegaan. Ik heb daar 2 hengels ingeworpen en vanwege de zware stroming zaten de beide lijnen 

direkt zo vast als een huis. Dus zat er maar een ding op, en dat was kapot trekken. Ik ben toen 

overgestapt op de Hardervisserij. ik had thuis al wat macaroni gekookt ( want daar vissen ze in 

Spanje ook mee op Harder) en ik had 2 halfjes witbrood bij me. FF een goeie pap gemaakt en 

het voertje gezet. Daarna de hengel met dobber in orde gemaakt en wederom een voertje gezet. 

Met flinke pluimen brood geprobeerd een Harder te verschalken, maar helaas. Dus na een uur 

ingepakt en naar de pier van HvH gereden om ff te gaan baarsen. Daar aangekomen kwam ik 



meerdere vissers tegen. Er was er maar een die met veel moeite 2 Finten had gevangen. Ikzelf 

ben doorgelopen naar halverwege de pier. Hier heb ik nog 1 1/2 uur staan smijten met alle 

soorten kunstaas welke mij verteld waren te gebruiken door onder andere Reggie de 

zeebaarskanjer. Maar ook hier helaas geen schub gezien. Een troost was dat de rest van de 

vissers ook niets vingen. Alleen een oude baas had aan het einde van de pier aan de zeezijde 5 

makrelen gevangen. Hij wist te vertellen dat deze alleen te vangen waren op het hoge water. Ik 

denk dat ik maar eens een keer een afspraak moet maken met Reggie, om te leren hoe je een 

zeebaars vangt, of Joop moet een keer een plekje over hebben op zijn boot. Dan kan ik de 

vangstkennis misschien ruilen voor een paar zeebaarsrecepten. Of misschien moet ik het vragen 

aan Peet # 1,3. Maar die moet dan alleen even de hengel van Arjan # 8 lenen. Tot zover maar 

weer.  

Groeten Theo # 48 

eergisteravond 14/7, wezen vissen in de waterweg in de buurt van de dsm we hadden een leuke 

avond met in totaal 25 tongen met 5 man en een paar palingkjes en wat botjes ik had er zelf 9 

mijn zoons hadden er 7 de andere 2 man hadden er 9.  

 
de tongen waren mooi aan de maat 2.v.42 cm 10.v.35-39 cm de rest zat tussen de 24-35 cm  

gr.rob.s no.419 

Maandag 14 juli, mijn aas opgemaakt in de waterweg ,wand ik had op de trip van zaterdag 

helaas geen tijd om dit te doen. Maargoed gevist van 21.30 tot 3.00 perfect weer en de vangst 

elke worp was raak div finten van ongeveer 40 cm,kleine botjes en met de schemer kwamen ook 

de eerste tongetjes .Div tongetjes terug gegooit maar toch nog met 9 sliptongetjes huiswaarts 

gekeerd en een maag die NIET OP HOL WAS GESLAGEN.  

gr Ricardo. 

Zondag 13 juli wezen baarzen in de schemer, van 04.00 uur tot 06.00 uur, op het strandje van de 

papbek ! Helaas geen baars gezien, wel een plaat van een bot aan de twister, maar dat zou het 

enige visje van dit weekend zijn. Afgelopen vrijdagavond ook al met een klauwtje eurovissers 

aan het beerkanaal gestaan, maar dat was ook al helemaal K.. met hoofdletter K en dt ! Alleen 

Hans Duijts zag ik 2 palingen haken en Koos Hubbers was koopman met 3 palingen. Daar 

eigenlijk al vroeg vertrokken , evenals the swedish chef en 1komma3. Ik ben toen nog een uurtje 



in de ferryhaven vanaf het ponton gaan baarzen, maar ook daar geen schub ! Weekie wachten 

weer op nieuwe kansen ! 

gr Leon #1 

Beste Eurovissers, ik was ook bij het klauwtje Eurovissers afgelopen vrijdag 11/7, al kostte het 

me wel moeite vanwegen een tweetal dwalingen, sorry nog voor het lange wachten. Nadat de 

meesten al weer naar huis waren, bleven mijn buurman Koos en ik, als enige die-hards, over. Hij 

had dus al drie palingen en ik ving er ook nog één. Later, toen Koos het het al weer genoeg vond, 

ving ik er nog één. Toen had ook ik koppijn van het turen naar mijn top met de wind recht in 

het gelaat, dus ook maar naar huis gegaan en wel met zes palingen want niemand had interesse 

in hun eigen gevangen palingen. Dus Hans en Koos bij deze nogmaals bedankt. Groeten,  

Michiel #164 

vrij. 11-7 naar de maasvlakte gereden, eerst maar eens naar het diepe water gegaan toen we 

aankwamen was het lekker rustig, na ong 2 uur begon het langzaam vol te lopen zodat er rond 

10 uur ong. 20 man zaten en rond 1 uur was het alweer leeg met een totale vangst van 5 

postzegel en 1 schoenveter dus zwaar k.t. De volgende dag in het ondiepe geprobeerd en gevist 

tot 04.00 resultaat 2 botten en 2 aaltjes en overal op het strand hetzelfde dus een weekend om 

snel te vergeten. 

Henk#394 en Janet#395 

Euro en andere vissers, Vrijdag 11 juli, samen met mijn oom Ed wezen vissen aan de Nieuwe 

Waterwerweg van 22.00 tot 02.00 uur. Samen zijn we lid van de vereniging Toppie Tik 

(ondergetekende is ook lid van de Eurovissers). Leuk gevangen, al waren het geen ontzettende 

hoeveelheden. Oom had een Tong, paling en schar. Ondergetekende had twee kleine zeebaarsjes, 

een paling van 75 cm, een bot en een schar. Daarnaast de bijna gebruikelijke hoeveelheden 

krabben (kent iemand een goed recept om deze klaar te maken, heb ik toch nog wat plezier van 

die beesten ;-) ) In ieder geval, gezellig met een biertje uitgewaaid! Oh ja, begin van de avond 

voor de 3e keer dit jaar op de Papegaaibek gezeten van 18.00 tot 21.00 (daarna dus verkast) uur 

en helemaal niks! Elke keer uitgooien, na 10 minuten je aas kwijt maar geen stootje zien. Het 

was er wel verschrikkelijke druk, maar de buren vingen ook niets...........zelfs geen krabben. Ik 

begin bijna te geloven dat al die vangstberichten over deze stek, inderdaad visserslatein zijn ;-) 

Volgende week staat iedereen nu waarschijnlijk te vissen aan de Nieuwe Waterweg, maar beste 

Eurovissers hou nog een plekje vrij ;-) Met vriendelijke groet,  

Patrick Langendoen 

Gisteren, 11/7, in 's-Gravenzande gevist op de tong samen met Cor 409 . we zijn begonnen 's 

avonds omstreeks 21:30 met opkomend water , omstandigheden , windkracht 4 viel mee, maar 

er beukten zeer zware golfen stuk op het strand . Resultaat geen enkele tong , maar een zeebaars 

van 40 cm op een spinhengel met pier .  

gr Robert #408 

vriendelijke groeten Robert 408. donderdag 10 juli wezen vissen langs de DSM, het was er 

aardig druk ik heb er gestaan met een kennis theo boeters. Ik heb een leuke vis nacht gehad , ik 

had 10 tongen ,1 mooie zeebaars 2 palingen en ik denk 20 botten we hebben gevist van 9 tot half 

6in de ochtend, mooi weer een geslaagde visnacht 

groetjes rene#200 

Donderdag avond 10/7 wezen baarzen op de Pier in HVH, hoog water om 01.00 uur. Ik heb 

gevist van 21.00 tot 00.30 uur. Over de vangsten kort, een baarsje van ongeveer 30 cm. Deze 

zwemt weer. Van de overige vissers die ik gesproken heb had er maar een wat gevangen, en de 

rest had helemaal niets.  

Gr Bert#168 



eergisteren, 9/7, wezen vissen in de waterweg gekozen voor diep water. wat resulteerde in een 9 

tal mooie grote tongen allemaal boven de 35 cm. met diverse bijvangsten zoals bot, paling, 

zeebaarsjes. gisteravond nog eens geprobeerd met het aas van de vorige dag wat we over hadden 

en deze keer zijn we in ondiep water gegaan, voorbij de kering en toen hadden we toch ook nog 

10 tongetjes, waarvan 2 boven de 30 cm en wat baarsjes en botjes en 1 paling, de vangsten waren 

aanzienlijk kleiner dan in dieper water. en het weer zat gelukkig ook mee dus leuke visavonden 

gehad zo.  

 
gr. rob s. 

Maandagavond 7 juli naar de landtong achter de Kering geweest en begonnen met opkomend 

water van 19.00 uur tot afgaand 02:30 uur.  



 
Zelden een zo mooie avond aan het water beleefd. Bijna windstil en een heerlijke temperatuur. 

De vis deed het wat minder tenzij je fint wilde vangen. In 20 minuten pakte ik er zeven op een 

haring paternoster. Sommige waren zo groot dat ze er met de zijlijnen vandoor gingen. De 

vissen zaten vlak onder de kant. De bodem visserij was minder. Tegen donker begon de vis pas 

te bijten. Op drie hengels (2 man) uiteindelijk 2 zeebaarzen, 3 botten en 3 tongen gevangen.  

 
Onze buren hadden 2 tongen. Maar toch een heerlijke avond gehad. 

Groeten Rob#50 



Afgelopen maandag 7 juli, een poging wagen om een tongetje uit de waterweg te slepen. Op de 

stek aangekomen vielen we haast neer van verbazing, we konden onze ogen niet geloven. (zie 

foto). 

 
Stoer als we zijn, toch onze spullen uitgepakt en maar gaan vissen. Even later zagen we een 

tweetal "vage" figuren die het, in onze ogen, op dezelfde stek hadden voorzien. Daar ze de 

confrontatie niet aandurfden besloten ze een eind verderop te proberen. Gelukkig waren we hier 

levend uit gekomen. Echter, na een aantal malen gigantisch beet te denken hebben gehad, begon 

de ellende. Wat bleek........... de heren gooiden zo schuin dat ze toch weer op hun eigen 

vertrouwde stekkie zaten. Van armoede maar weer de spullen ingepakt, omdat er deze avond 

toch geen eer meer te behalen was. Alles werd voor onze neuzen weggevangen.  

groeten Dick #340 en Geer #339 uit Zoetermeer 

Maandagavond (7 juli) met opkomend tij met z'n drie-tjes een paar uurtjes wezen vissen bij 

Maassluis. Qua bodemvisserij ene ellende. Na elke inworp dikke krabben die ervoor zorgden dat 

we niet met ons aas bleven zitten. Wel heerlijk genoten van het mooie weer en uiteraard weer 

vele bewoners uit Maassluis gesproken die vertelde over die goede oude (vis)tijd.  

Groeten Frank (#418) 

Maandag 7 juli, het begin van een nieuwe week. Nog geen vacantie, maar alvast een voorproefje 

nemen op de aanstaande vrije dagen. Dus met Arjan #8 naar het Europoortgebied vertrokken 

om een tongetje te verschalken. Dat hadden zich meer voorgenomen, maar des te leuker is het 

als je merkt dat de echte die-hards Eurovisser-lid zijn. Kortom het werd een gezellige avond met 

een enkel botje en met z'n tweeën 15 tongetjes. De grootste was 43 cm. Ook gaf Arjan nog een 

demonstratie weg van de moeilijkheden van het vissen met twee hengels met gevlochten draad 



en het dan vangen van een palinkje dat feilloos de zwakheden van dunne lijnen kent.  

Gilles #59 

Een zondagavond 6 juli, doorgebracht op het havenhoofd in Scheveningen. Prachtige avond, 

weinig wind, mooi weer, veel krabben en geen vis. Wel gezellig  

Groet, Albert #229 

Ha Leon,hier nog een vangstberichie van mij van afgelopen weekend,ik was toen samen met me 

vriendin op bezoek geweest bij me ouwe lui in zeeland op de camping(cadzand). Stek was bij de 

radarpost,in twee avonden 11 tongen en drie zeebaarsies gevangen,en nog wat klein spul. Niet 

echt een stek voor ons eurovissers om daar even naar toe te rijden,maar voor degene die daar 

nog in de buurt komen met vakantie of zo,wou ik het toch even vermelden. Het was wel zeer 

druk vanwege de vakanties met vissers,maar wel oergezellig en de stek is groot zat dus loop 

gewoon wat naar links of rechts,vooral met een karretje kan je hier alle kanten op. 

Groetjes Erwin#325 

Hoi het heeft even geduurt maar ik heb er weer een uit het water weten te peuteren. Deze keer 

was het lettelijk peuteren. Vandaag 07-07-03 in de amezonehaven (ook wel Yanghze haven 

genoemd Lekkerr belangrijk) Een zwartkopgrondel (Zwarte grondel) van 13 

centimeter.NIEUW EUROVISSERRECORD !  

 
Helaas geen foto met mezelf er op want mijn dochter kan nog geen foto's maken en had zelf geen 

zin om mijn nek te verrekken . Verder onnoemelijk veel grondels , wijting, gul , steenbolken van 

guppen formaat . Maar het blijft lachen als je ingooit . Voordat je je hengel neerzet zitten ze er 

daar beneden al weer met ze 1e of 2e of zelfs 3e aan te rukken . Het is vooral leuk met die kleine 

meid er bij .10 minuten gevist heeft ze en ik denk dat ze er in die 10 min. een stuk of 15 visjes 

had. Voor de rest is het een beetje een drama. Alleen maar kleine vis (Bot, zeebaars tong) met af 

en toe een uitschieter er bij Gisteravond op het strand bij Monster een mooie baars +/- 42 cm en 

een enkel tongetje. Bij de AVR ook weinig vis(Tong) verschillende malen geweest maar de 

meeste in 1 keer is 4 stuk formaat slibtong. Alleen mijn maatje kan er groote vangen (45 cm) 

Leuk palinkie wat je laatst heb gevangen wel een beetje aan de kleine 

Kant!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

GRTZ Martin # 272 

Hoi,hier een berichtje van Tup nr.167. Ik ben zaterdag op de pier van H.v.H wezen vissen van 

hoog naar laag. Om 8.30 uur toen ik begon kon ik niet verder dan het strand komen , de golven 

sloegen heel spectaculair over de pier,en ik ben nog niet levensmoe dus vooraan proberen . Paar 

uur met kunstaas zeebaars en fint proberen te verlijden maar helaas. Op het eind van de pier 

zag ik alleen nog maar" buiswater"over de pier heenvliegen dus ik kon verder naar achteren. 



Inmiddels waren er vele vissers bijgekomen zowel bodem- als kunstaasvissers maar de vis wilde 

niet echt. In al die tijd dat ik op de pier was heb ik slechts 2 finten en 5 zeebaarzen zien vangen 

waarvan een mooie ong. 6 pond. Zelf heb ik een zilvermeeuw ( in mijn lijn vliegen zonder 

toestemming waar gaat dat naar toe met die vogels ?) en een zeebaars weten te vangen , de eerste 

vliegt weer en de tweede zwemt weer. 

Vrijdag 4 juli naar de landtong geweest met zijn 3tjes en dus 6 hengels.. wat een droefenis daar, 

ik zelf had ( jammer Ries???) 2 baarsjes van Griekse afmetingen, dus 12 cm lang en een botje 

wat ook niet langer was. Naast ons 4 vissers af staan peilen, maar die trokken ook alleen maar 

wier naar boven, dus denk ik, dat het visbericht wat hieronder volgt leuker te lezen is... Dus nu 

met honderd man naar het Hartelkanaal..:-) 

gr Weijtse 

Vrijdagmiddag 4/7, met Theo #48, alias de Swedish Chef afgesproken bij de pont van Maassluis 

om in het Hartelkanaal paling te gaan vissen. In de rij voor de pont troffen wij ook nog Weijtse, 

de centenbewaarder aan, die met enkele maten op de landtong ging vissen. Gezien de 

(vakantie)drukte toen toch nog maar de Benelux genomen. Begonnen met opkomend water 

(sterke stroom) en net over hoog (20:00 uur) heen. De wind was wel storend, maar de aanbeten 

waren goed te zien. Ik begon met een knoert van Brasem aan mijn zweeflijn met worm. Daarna 

kregen we pas weer beet bij hoogwater. In de loop van de avond kwamen Henk#395 en 

Janet#395 Verlinde ook nog even een hengeltje uitgooien. Uiteindelijk vingen Theo en ik elk drie 

palingen in de loop van de avond, waarvan één hele vette van ca 70 cm (Theo), die we moesten 

uitgraven omdat die als een mol het gras in dook.  

 
In de verte zag ik Janet ook nog een zware paling landen. Waar vindt je zo´n vrouw die ook van 

vissen houdt en het ook nog erg goed kan! Later was Henk erg druk met een doublet van een 

Brasem en een paling Toen het om ca 22:00 uur ging miezeren zijn wij als eerste ingepakt. Met 

deze palingen in de vriezer erbij, toch mooi weer een klusje voor de rookton.  

Groeten Rob#50 

Vrijdag , 4 juli Samen met Leon richting het Beerkanaal vertrokken rond de klok van 4. Na 

aankomst eerst 30.000 meeuwen verjaagd en toen de hengels in het water. Het was ongeveer 

windkracht 21 recht op het gelaat, maar ja wat maakt het uit. Ik begon al vrij snel met een baars 

waarna Leon volgde met paling waar we gewoon bang van werden. Na hem eerst gehypnotiseerd 

te hebben (hoe laat je hem anders gestrekt langs de meetlat liggen) even gemeten, 89cm, wat zegt 



u? 89cm. We twijfelde over een eurovissersrecord maar ja hoor het was er weer 1.  

 
Hij zwemt inmiddels weer vrij rond. Eigenlijk de rest van de avond weinig actie gezien. Om een 

uur of 19.00 uur sloot Hans # 366 zich bij ons aan. Leon vertrok 21.00 uur huiswaarts, zijn dag 

kon toch al niet meer stuk. Toen het donker werd begonnen de toppen weer fanatiek te bonken, 

maar wat we ook probeerde er kwamen alleen lege haken boven. Waarschijnlijk was het the 

revenge off the killer crabs die konstant aan het abseilen waren langs onze lijnen het talud af. 

Uiteindelijk toch nog 2 palingen weten binnen te halen. Rond 1 uur zijn we huiswaarts 

vertrokken zigzaggend tussen de meeuwen en konijnen door, het lijkt wel of het er elke week 

meer worden.  

gr. Marcel # 12 

donderdagavond 3 juli, wezen vissen op de pap.bek vanwegen de harde wnw wind gekozen voor 

diep water aan het einde daar had je de wind in de rug de vangst was niet erg om over naar huis 

te schrijven maar er werd wel een visje gevangen resultaat van deze avond 5 tongen waarvan 3 

van mooi formaat 5 botten 5 palingen waarvan 1 van 80 cm al met al toch een leuke avond 

gehad. ps bij aankomst lag er aantal vis op de schuine kant een zooitje botten en een paar 

tongetjes zo maar laten liggen doodzonde van die visjes gooi ze dan terug dit is echt te gek voor 

woorden.  

gr. rob s nr 419 

 

 

zondag 27-6 wezen vissen aan de waterweg op de steiger voor de stormvloedkering .de hele dag 

hengels met reuma .maar toch nog in 3 min tijd 2 mooie tongen een gevangen door zwager paul 



en een door ondergetekende.  

 
Al met al toch een leuke dag zwager henk lid416 heeft nu ook gezien hoe je moet werpen met 

zijn nw k2 bleu metal ...  

groetjes g.schaarlidnr413 

Hallo Medevissers, Even een late reactie uit rosmalen. Vorige week ben ik een mid-weekje op 

vakantie geweest in een slaapstrandhuisje op het nollestrand te Vlissingen. Ik Dacht meteen dit 

is "kaasje: voor mij lekker elke dag vissen. Elke dag vissen is aardig gelukt maar elke dag 

vangen ging iets minder . Ik heb 4 avonden en een ochtend gevist en de vangsten waren 

bedroevend. Maandagavond zo'n 4 uurtjes gevist 0 gevangen. 

Dinsdagochtend 2 uurtjes gevist 0 gevangen. 

Dinsdagavond 4 uurtjes gevist 3 sliptongetjes en twee botjes (allen zwemmen weer). 

Woensdagavond 4uurjes gevist 2 botjes een makreel en een zeebaarje . 

En dan de donderdag. De Tongenmepper uit Almkerk (zie foto links) zou mij even de fijne 

kneepjes van het vak bij komen brengen. Dus vol goede moed naar het strand en een na uurtje 

of vijf naar de toppen staan turen en behoorlijk wat keren achteruitrennen omdat het water 

nogal snel opkwam konden we de balans opmaken.  

De Tongenmepper uit Almkerk : 0 

En ik zelf (Maurits) : 1 scholletje van 14 cm 1 tarbotje van 6 cm Alle dagen gevist met 

kweekzagers. Jammer dat het nog niet zo wil lukken met de bodemvisserij. Groeten  

Maurits Kuijs # 336 en de Tongenmepper uit Almkerk #9 

29-6 op de waterweg een beetje finten wezen vangen samen met Hans nr 262. De man een fintje 

of 27 in zo`n twee en een half uur dus dat viel weer niet tegen na afgelopen zaterdag nacht toen 

had ik een bot een paling (mer een veredelde pier)en een heleboel piepkleine baarsjes.  

Willem nr 34 

Vandaag, zondag 29 juni even wezen vissen bij de Blokkendam (auto rijdt weer als een 

zonnetje!). Het was slecht vis vangen. Slechts één fint wilde happen toen ik eigenlijk mijn 

makreelpaternoster aan het inhalen was. Aan de geepdobber met een stukje makreel viel niets te 



vangen. Later op de Papegaaiebek nog even met mesheften geprobeerd te vissen, maar dat wilde 

ook niet. Ben benieuwd waar ze wel zaten... 

Ja, was nog vergeten te melden dat de havengestapo weer druk aan het heen en weer varen was 

om bootjes weg te sturen...  

Groet, Michiel #164. 

op de brommert ga ik regelmatig naar de waterweg ( rozenburg) indeze tijd vliegenhengel en 

spinlat met de z.g hertehaar haak 8 krijg ik veel aanbeten van harders een op de tien aanbeten 

hep ik dan zo''n stuk dynamiet aan de haak gewedige sport!!!.die harders en de nodige 

winde"'sgeen echte zeevisserij maar het is wel allemaal mogelijk in de europoort groetjes Boes. 

lid nr 49 

Zondag 29 juni samen met Simone #16 ff staan smijten met kunstaas aan het Beerkanaal van 

1500 tot 17.30 uur ! Niks nakkes nada vis gezien! 

gr Leon #1 

Beste Eurovisser, Ik weet niet of "niet"leden ook vangstberichten mogen sturen, maar ik dacht 

laat ik jullie ook eens vangstbericht sturen. Vorig jaar aktief begonnen met het zeevissen en toen 

hebben jullie mij ook wat tips een trucs en stekken gemailed. Dat heeft een hoop geholpen, want 

inmiddels ben ik bijna ieder weekend aan het slingeren ergens in de Europoort, zoals 

Yangthzeehaven, Papegaaienbek, of De Waterweg Zo ook afgelopen weekend zaterdag 28-6 om 

14.00 uur gestart op de landtong bij Rozenburg voorbij de Maeslantkering. Aan de 

opspringende vissen te zien werd er veel gejaagd. Dus we zijn gestart met kunstaas werpen. 

Helaas geen zeebaars, maar 5 behoorlijke finten in twee uur tijd. Het waren mijn eerste finten 

ooit. Ik moet zeggen dat ze niet teveel tegengas geven bij het optakelen. Eentje van 45 centimeter 

gemeten. Allemaal weer netjes teruggezet. Tentjes opgezet en daarna barbecue. Na het eten zijn 

we begonnen om te kijken of we wat op de bodem konden vangen. Tot een uurtje of 23.30 geen 

aanbeetje gezien. Daarna begon het. 8 Tongen, waarvan er 3 weer aan het zwemmen zijn en over 

een paar jaar maar weer eens moeten terugkomen. We zouden aanvankelijk gaan slapen rond 

3.00 uur, maar hebben doorgevist. Dat hadden we beter niet kunnen doen, want na 3 uur werd 

er behalve plantentroep toch niets meer gevangen. Aan het begin van de middag zijn we weer 

vertrokken richting huis. Ik begreep wel dat mijn buren aan beide kanten helemaal niets hadden 

in hetzelfde tijdsbestek. Dat was wel raar, want ik vond dat ik al weinig had voor zo'n lange zit 

en zeker als ik andere vangstberichten lees van de waterweg, waar de tong momenteel veelvuldig 

gevangen wordt. Volgende keer maar eens een metertje of honderd verderop gaan zitten. 

Misschien dat iemand mij een goeie plek kan vertellen daar.  

Groetjes Bas (basmolenaar@o2.nl) 

Hallo Eurovissers. Zaterdagavond 28-06-03 weer eens een avondje gevist op de 

Haringvlietsluizen. Ik had eerder het idee dat ik Moskou of Albanië was , want je hoorde de 

meest vreemde oost-europesche talen en de Wodka vloeide rijkelijk. maar dit terzijde. De 

visserij was er trouwens niet wild . Ik heb over de gehele avand van 18:30 tot 22:00 uur 4 Finten 

gevangen. Dus dat is op zich niet wild. Het waren trouwens wel mooie grote en beresterke 

exemplaren die de slip van de spinmolen goed lieten gieren. Dit was zeker het geval omdat de 

Finten ver van de kant af zaten. Ze bevonden zich op tenminste 50 tot 60 meter afstand van de 

kant. Dus als ze eenmaal gehaakt waren hadden ze alle mogelijkheden om de sterkste stroom op 

te zoeken en dat gaf spektakel. Verder geen bijzondere vangsten waargenomen. Eigenlijk is het 

er te druk geworden om te vissen. Vandaar dat waarschijnlijk de vis ook ver van de kant zit. 

v.g.  

Wout#154 

Zaterdag 28 juni samen met mijn vader wezen baarzen op de pier van HVH, laag water om 

21.00 uur, gevist van 22.00 uur tot 01.00. Het was zeer slecht, mijn vader had niets, ik had een 



baarsje. Wederom stond er een man of 15 te vissen, maar er was maar een enkeling die er eentje 

uit kon halen. Sommige hadden na 4 uur werpen alleen een lamme arm. 

Gr Bert #168 

Za 28-6 op de pap. bek geprobeerd eerst met daglicht op de fint geprobeerd ze sprongen overal 

maar na 2 uur vissen 1 fint gevangen ze waren niet geinteresseerd want het stikte van de 

zeebliek.Om 23.00 leek het wel een kerstboom,zo druk was het. Er werd bijna geen schub 

gevangen ikzelf had 3 kleine tongetjes een paar botjes maat postzegel en 2 schoenveters mijn 

vrouw had 1 botje en een fint en bij navraag werd bijna op het hele stuk niets gevangen. 

Henk#394 en Janet#395 

zaterdagavond 28/6, weer eens wezen vissen in de waterweg bij de stormvloedkering gevist van 

1900-2.30 de vangst bestond uit 14 tongen 5 palingen 2 zeebaarzen 10 botten 5 finten gevist met 

3man met in totaal 4 hengels o ja de berichten van eerder deze week van somige eurovissers over 

geheime stekken die tegen betaling bekend worden gemaakt zijn bij div. vissers niet erg goed 

gevallen ik heb zeker 5 vissers gesproken die op deze manier niets meer op deze site melden 

straks heb je alleen nog maar berichten over geheime stekken DAT KAN TOCH NOOIT DE 

BEDOELING ZIJN GEWEEST VAN DEZE SITE.  

gr.rob.s nr 419 

Ik ben vrijdagavond 27-6 nog wezen vissen, dus hier nog even een klein verhaaltje. Ik had 

afgesproken met Michiel # 164, Marcel # 12 en een maat van hem. We hadden afgesproken om 

vanaf 20.00 uur bij het Lickebaertbos te gaan staan. (Ja, inderdaad heel riskant, maar Marcel 

wilde hierheen !!!!!). Michiel en ik waren daar om 20.00 uur, maar geen Marcel te zien, dus 

dacht ik dat hij mij in de maling had genomen. Ik had mijn auto aan de waterkant gezet, netjes 

naast het fietspad. Fout dus, want binnen 10 minuten stonden er 2 van die niksnutten in blauwe 

pakken bij me of die auto van mij was en wat ik hier aan het doen was. Nou stond ik met een 

hengel in mijn hand, dus het lijkt mij voordehand liggend dat ik ga vissen. Ik zei dus dat ik ging 

vissen. Dat vond hij blijkbaar geen leuke opmerking want hij ging gelijk schrijven ( 40 euro). 

Het is toch teleurstellend dat je als politiestumper alleen maar goed functioneerd als je genoeg 

bekeuringen uitschrijfd. Michiel en ik hebben toch uitgepakt en zijn gaan vissen. Ik had liever 

aan de overkant gestaan, maar dacht dat die plek vol zou staan. Ik kon zien dat er aan de 

overkant op de nieuwe geheime plek maar 2 man stond te vissen ( later bleek dit Rens # 100 te 

zijn met een maat. Op onze plek aan het Lickbaertbos was het bijna laag water. Toen ik had 

ingegooid had ik de indruk dat er maar 50cm. water stond. Ik kreeg daar af en toe tikken op de 

top, maar dit bleken wolhandkrabben te zijn zo groot als 2 keer je hand. Na een uur was ik het 

zat, en stelde voor om naar de overkant (nieuwe plek) te rijden. Michiel vond dit direct goed. 

Eenmaal daar aangekomen, even een praatje gemaakt met Rens en toen aan de andere kant van 

de plek positie gezocht. Nu is het hier een stuk dieper dan aan de overkant, zodat de vangkans 

groter moest zijn. Nou niet dus. We hebben daar gestaan van +/- 21.00 tot 02.00 uur, vissend met 

onderlijnen met korte stalen afhouders en korte lijntjes en als aas zagers (dit alles volgens 

tongenkoning Gilles). Maar het enige wat ik heb gevangen is een slibtong en een paling. Michiel 

geloof ik niets. Rond 11.00 uur kwamen er nog 2 mannen bij ( geen Eurovissers, maar volgens 

mij wel van de site gehaald).Deze zouden blijven staan tot 06.00 uur. Ik ben nu 4 keer in een 

week gaan vissen op deze nieuwe veelbesproken plek, met allerlei soorten tij, maar om nou te 

zeggen een topplek, nou nee. Ondertussen was ik wel gebeld door Marcel die uiteindelijk toch 

was gaan vissen aan het Lickebaertbos, maar dat had ik al gezien aan de roze toplichtjes. Oja, 

bij het begin van de sessie liet ik mijn K2 op het fietspad vallen, en gelijk mijn topoog kapot. Ik 

weet niet hoe het zit, maar ik moet altijd wat meemaken. Kijken wat er de komende week weer 

gaat gebeuren. 

Groeten Theo # 48 



vrijdag 27 juni ben ik samen met mijn broer een avond op de tong gaan vissen vanaf het strand 

van terheijde.rond 20.00 begonnen tot 02.00 s"nacht"s resultaat 5 tongen 1 paling dat is wel eens 

beter geweest ,ook waren er 2 mannen met sleepnetten in de weer ,dat leverde ook niets op ,ze 

vingen wel heel veel jonge schar van een centimeter of 5 .  

angelo#412 

Vrijdag 27 juni Samen met Hans #366 om 21.00 richting de waterweg vertrokken. We wilden 

het deze keer bij de lickebeard proberen aangezien er aan de overkant regelmatig veel tongen 

worden gevangen en aangezien je er van uit kunt gaan dat er op vrijdagavond wel veel volk zou 

staan. Toen we aankwamen was het volledig laag tij en de eerste 2 uur gebeurde er ook niet veel 

behoudens een klein botje en zeebaarsje. Naarmate de stroom erin kwam werden de aanbeten 

ook frequenter maar het hield niet echt over totdat we onze taktiek veranderde (ivm deze 

lokatie). We stapte over op roze toplichtjes (bijgeloof, wie zal het zeggen) en ja hoor de ene 

paling na de andere, helaas geen tong wel nog een mooie bot erbij. Alles gevangen op de 3 haaks 

paternoster met metalen afhouders. Rond 03.00 uur de spullen ingepakt het was mooi geweest.  

Marcel # 12 

Vrijdagavond 27/6, wezen vissen in de waterweg.Om 17.30 gestart en de eerste tongentjes 

kwamen op de kant,we kregen goede hoop want het was bijna laag en nog vrij licht maar dat 

viel tegen want tot 21.30 had ik 5 tongen waarvan er eentje terug is gegaan en mijn vader had er 

2.Na 21.30 kwam de krab even kijken ik had er vier op de kant en mijn vader twee.Om 0.30 

gestopt.  

Groetjes henri#296 

Donderdag avond 26/6, lekker gevist met mijn vader op de berugtestek in de waterweg .We zijn 

rond de klok van 9.00 begonnen en zijn om 1 uur gestopt .helaas moest ik een nederlaag 

incaseren wand mijn vader wist 2 mooie tongen te vangen .  

 
Ik had er echter maar EEN en een palinkje.Oja peet ik kon mijn waadpak gerust uit trekken en 

op mijn gemak mijn haken voorzien van piertjes zonder om te hoeven kijken !!  

Gr Ricardo 

Hoi allemaal, op telepatische afstand woensdagavond een afspraak gemaakt om Theo en Peet 

weer eens een hand te geven en gedrieen wat tongen te landen, laat begonnen en vroeg weer 



genokt konden we er in een paar uur toch nog 8 landen, waarvan een van 38 cm.Rob #50 was al 

eerder langsgeweest,maar heeft helaas de opbrengst niet meer gezien.Hij had thuis nog zo 

beloofd dit keer geen vis mee te brengen en daar heeft hij zich aan gehouden. Idee van Theo om 

tijdens Peet's zomerbbq ook fileerles te geven leek me wel aardig.Theo kan voor eventuele tafels 

zorgen om e.e.a. voor te doen. Er is ook druk geoefend met de voorbereidingen die Peet al 

vermeldde op het Prikbord. Er iets niks in de fik gevlogen. Weer gelachen en een fijne avond 

gehad, dat alles langs de waterweg-zuid. Volgende keer nog meer tong!  

grtz. Rens. 

Mooi ben ik vanavond dinsdag 24-06 het aas op wezen maken op de beruchte stek. Wat denk je? 

Gilles is er niet bij en de tong was ook niet thuis. Lid nr 83 [ naam vergeten sorry] zat vanaf vier 

uur te vissen en toen ik om half acht arriveerde bestond zijn vangst uit 1 mooie paling verder 

niets.Gisteren was deze meneer ook geweest en meer dan een fint kon hij niet uit het water 

krijgen.Ik zelf had na een uurtje ook een mooie paling van 67 cm en met de laatste zager een 

klein tongetje dat was om half 10. We stonden met vier man en nr 83 had toen 2 tongetjes, mijn 

buurman niets, en Pierre 1 tongetje. Dus het vermoeden begint te rijzen dat ze alweer 

vertrokken zijn, maar dat weet je natuurlijk niet zeker.  

Arjan 

Ja, vandaag, 24/6, moest ik even afkicken van de vangsten(nul, nul) in Zeeland. Met 4 hengels 

naar de Maasvlakte gegaan. Alle bekende en onbekende stekken bezocht en bestookt met lepels, 

pilkers,shads enz. Niets lukte. Mijn buurman haakte met een pilker een bot in zijn staart en had 

toen ook de buik er van vol. Rond zes uur kreeg ik van het thuisfront nog telefonische 

toestemmenig om naar de landtong(Rozenburg) te gaan. Eerst daar ook weer een aantal plekken 

bekeken tot ik rond 18 30 voorbij de kering kwam. Op de eerste krib(Waterweg) na de 

rood/witte paal stond iemand met kunstaas te vissen. Ik bespiedde hem met mijn loerapparaat 

en zag hem een mooie fint vangen. Dat leek me ook wel leuk. Spinhengel met lepeltje mee en 

smijten maar, geen stootje terwijl mijn buurman met een spinnertje de ene na de andere ving. 

Een haringpaternoster met drie haken bracht uitkomst. Er begon een waar fintenfestijn ; 

ingooien twee,drie keer beet en hangen soms wel twee tegelijk. Ik raakte de tel kwijt, maar het 

moeten er tussen de 30 en de 40 geweest zijn en van 30 tot 50 cm. Ik heb tot 19 45 gevist! Deze 

visserij kan alleen rond laag plaatsvinden. Leuke sport! Volgende keer toch maar een lichte 

spinhengel met spinners en lichte lepeltjes mee. Als je op deze manier op fint vist zoek dan een 

plekje waar ze goed te landen zijn zodat je kan onthaken met een tang terwijl de fint nog in het 

water licht. Ze beschadigen snel en liggen zo op apegapen.  

Leo.(3) 

Hoi eurovissers gisteren 22 juni op de waterweg wezen vissen. Volgende keer neem ik een 

spuitbus tegen krabben mee wat een kkkkkkkkkkkkk beesten zeg. Van 9 uur tot 2 uur heb ik die 

krengen zitten voeren, Net toen het licht uit ging pakte ik een botje. Ik zei tegen mijn vrouw die 

al half gaar in de auto lag, we gaan naar huis.  



 
Hoor ik tingelingenling. Nu hoor ik u denken wat is dat, nou dat was een van de topbellen die 

sloeg alarm. Ik denk zo da's een aardige tong. Ik zeg dat is geen tong, het klopte het was een 

zeebaars van 33cm. Mijn eerste maar zeker niet de laatste heb ik me voorgenomen.  

Jaco 

Vangstbericht. Zaterdag avond 21/6 op de Pier in HvH wezen baarzen, hoog water om 21.15. 

Gestart om 20.00 uur, tot 23.00 niets gevangen, hierna 3 stuks op de kant gekregen en twee net 

onder de kant toen ik ze uit het water wilde halen verspeeld. om 24.00 gestopt. Ook weer druk 

op de pier met vissers, ik schat een man of 15 a 20. Van wat ik gezien heb was de "bodem" 

visserij niet goed. Een enkele paling, botje en tong.  

gr Bert 

Hoi Eurovissers. Het was de bedoeling om vrijdag lekker met de boot weg te gaan maar helaas te 

veel wind dus ben ik samen met Armel naar de papabek gegaan .We hebben eerst een uurtje op 

de kop gevist in diep water en dat leverde wat steenbolk op .daarna verkast naar het strandje 

van Gilles het eerste uur was helemaal niets maar met het opkomende tij begon het te 

lopen.Armel haalde er eerst een doubletje tong uit MAAR DAT BLEEK EEN VERGISSING TE 

ZIJN hij haalde namelijk mijn lijn uit het water en jawel hoor ik stond met twee 0 voor. De rest 

van de nacht bleven we eigenlijk vis vangen waaronder bot, paling en een enkel sliptongetje 

.Heerlijk gevist ondanks dat de boottrip niet doorging.  

Gr Ricardo 

Het was weer ouderwets gezellig, na ongeveer 4 maanden niet hebben kunnen vissen, was het 

heel leuk. Jammer dat de boot niet uitvoer van wege de harde wind, maar ja volgende keer 

beter. Langs de waterweg was het ook niet verkeerd, Alleen de vangst viel tegen, 4 kleine botjes. 

Maar dat mag de pret niet drukken!!!!  

groetjes Jan Jochems 

20 juni 2003, de dag dat de golven te hoog waren om de meeting met de Stella Bel door te laten 

gaan, zeer goeie beslissing trouwens, moest en zou er toch tong op de kant moeten komen. 

Gewapend met 1 kg zagers en een paar pieren vertrokken Arjan #8 en ondergetekende naar het 

zoute water. Vanaf de kant was ik dit jaar nog niet in de gelegenheid geweest eens lekker op tong 

te vissen, dus deze alternatieve avond werd met zin begonnen. John #99 opgehaald en even later 

voegden ook Theo #48 en Jan en Marian zich bij de club. De eerste inworp van Arjan leverde al 

meteen een tongetje op, de kop was er af. Eerst met één hengel en later met twee om de kansen te 

vergroten, want je bent niet voor niets tongenmepper. Met de driehaakspaternoster en 



steekzagers werd het feest. Niet eerder had ik meer dan 10 tongen vanaf de kant gevangen, dus 

de elfde werd met groot genoegen begroet. Inmiddels wisten de mede-Eurovissers ook hun visje 

te vangen met als hoogtepunt een paling van 74 cm (Jan) en een tong van 43 cm (Marian).  

 
Op dat moment wisten we nog niet dat de vangsten nog niet voorbij waren, maar toen Arjan een 

mooie beet kreeg en er een doublet tong (32, 38 cm) uithaalde moesten we gewaarschuwd zijn.  

 
Om het verhaal niet eentonig te laten worden volsta ik met te vertellen dat toen we om 1.30 

vertrokken, John als Euro-bikkel doorvissend achterlatend, 45 tongen in de auto werden 

geladen. Met z'n tweeën een ongekend, en vanaf de kant misschien wel nooit te evenaren, aantal. 

Vrijwel alle tongen werden gevangen op korte onderlijntjes op de zager. O ja, de visstek?????? 

Voor de betalende leden van de Eurovissers per mail verkrijgbaar!  



 
Gilles #59 

Bootsessie 20-6 afgeblazen door teveel wind, dan maar met Mar tongen....ehh...vissen op tong en 

ander zwemmend gespuis. Rijdend naar de stek kwamen we Arjan,Gilles,Theo en John tegen. 

Dus uit de auto en afkijken hoe het moet,tenslotte zijn zij de tong-specilisten. terwijl ik bij Theo 

verderop stond te ouwe-beppen,had Mar gouw een hengel opgetuigd om het geleerde in de 

praktijk te brengen. Nadat ze Gilles en Arjan opzij geduwd had is ze gaan vissen,al snel ving ze 

een tonggetje dus ik ook maar een hengel erbij gezet. Eerste worp meteen raak...een flinke 

paling 74 cm in de emmer.  

 
Mar ving later een mooie tong van 43 cm ! Die ze s`nachts natuurlijk nog effe aan de andere 

Eurovissers wilde laten zien,dus nog even bij Leon en trawanten wezen kijken.Gezellige boel 

daar en er kwamen ook vissen aan de kant.Moe maar tevreden naar huis. Lekker avondje staan 

te vissen en gezellig staan te kletsen. Arjan en Gilles bedankt voor de tips !  



 
 

De Eurovissers Mar&Jan 

Vrijdag 20 juni. De teleurstelling was groot dat de Tongennacht met de Stella Bel niet doorging 

vanwege de zware zeegang. Temeer omdat ca 23.00 uur de wind bijna ging liggen. Maar ja, je 

moet nu eenmaal een beslissing nemen die voor de meeste toch wel een goede is geweest. De zee 

heeft nl. twee tijen nodig om weer tot rust te komen, zeker bij een NW-wind al is die nog zo 

zwak. Het initiatief van Leon om een mini sessie te houden om de tong toch aan de schubben te 

komen viel bij ca 12 Eurovissers in goede aarde. Vanaf 17.00 uur kwamen ze binnen rijden 

"achter de paardenstal" op de landtong.  

 
LandTONG het woord zegt het al. Hoopvol werden de lijnen in gegooid, maar verder dan twee 

mini zeebaarsjes en mini botjes kwam het daar niet. Na een paar uur ingepakt en verkast naar 

de landtong voorbij de kering, daar waar de laatste competitiewedstrijd is gehouden. Eerst was 

er niet veel leven, maar toen het eenmaal donker werd hoorde ik links en rechts van kreten.  



 
Tong uiteraard en af en toe een zeebaars, waar druk op gespind werd. De enige zeebaars van 

formaat verdween in Rens #100 zijn tas.  

 
Evenals drie tongen. Leon had ook een paar aardige tongen en verder links van mijn hadden de 

maten ook allemaal wat tong en bot.Zelf bracht ik het niet verder dan een kleine paling, een 

mini tong en wat botjes. Geen spectaculaire vangsten, maar het weer was geweldig. Om 02.00 

uur gingen een aantal naar huis. Ik zelf ben met Eric Remijn#331 nog naar een andere plek 

gegaan, waar de verwachting hoog was. Om 03.00 uur kwam Rens ook nog even kijken op weg 

naar huis. Hij had na ons vertrek zijn derde tong binnengehaald. Ik zelf ben om 04.30 uur naar 

huis gegaan zonder tong gezien te hebben, in de wetenschap dat je de vis niet kan dwingen. In 

ieder geval was het weer een echte Eurovissers avond, ondanks de teleurstelling dat wij niet de 

zee op konden. Dat bewaren we dan maar voor juli en augustus als de Stella Bel weer tijdelijk 

het domein is van de Eurovissers. (Zie ons Programma).  



 
Groeten Rob#50 

Ha euro vissers Het was weer om te janken, wat een wind. Om 2300 begonnen op 19/6, al gelijk 

goed beet wat resulteerde in een steenbolken. Wel is het jammer dat je veel vast zit in de haven 

op de Maasvlakte. Nadat ik al vrij snel mijn 3-haaks paternoster had afgegooid, heb ik het maar 

bij 1 hengel gehouden. Wat opviel was dat er geen krabben waren. Ik heb nog 1 bot gevangen en 

om 1.30 met het resultaat van 2 vissen terug naar huis gereden. Normaal zakt hiervan je het lood 

in de schoenen maar die heb ik niet aan want ik zit in een rolstoel. Nou vrienden dat was het 

weer. Hopelijk heb ik de volgende keer wat beters te melden. 

Jaco. 

Eindelijk weer eens tijd om een dag, 18/6, lekker ff te vissen. Heerlijk gevist in maassluis, 

prachtig weer en ook nog vis …en wat voor vis 2 vette tongen van boven de 40 cm en 2 kleine 

botjes.Alles gevangen met afgaand/dood tij. Wat op viel dat ze vlak onder de kant zaten en dat 

er bijna geen crab zat …maar toen het eenmaal weer begon te stromen was je al je aas bijna 

kwijt aan mr crab …..wat een k.. beesten zeg en dan ook niet van die kleintjes ook nee echt van 

die monsters kan niemand wat aan die beesten doen. Groetjes Arjen 

Maandag 16 juni nog ff naar een van de havens geweest om een baarsje te vangen en dat is 

gelukt al was het maar een kleintje.  



 
Hans ving een paar finten en een prachtige platte op een zilveren toby lepel. 

Willem nr 32 en Hans nr 262 

maandag 16 juni.  

vanavond moest het er toch weer van komen ,had twee uurtjes over om het te proberen op de 

harder. gevist in de waterweg van 18.00 tot 20.30 uur. resultaat drie stuks van rond de 45cm. 

niet echt slecht dus. aanbeten waren zeer meuterig vanavond maar door geconcentreerd vissen 

toch deze drie weten te bemachtigen. weer leuke sport beleefd aan mijn snoekbaarsstokkie. gaan 

weer de goede kant op zo.  

lex. 

Maandag 16/6 was het eindelijk weer raak in Vlaardingen. Na een aantal keren alleen Windes 

gevangen te hebben, was het nu voor de eerste keer dit jaar een Harder. Het is een geweldige 

sportvis.  

Groeten Ronald # 234 

Zaterdagavond 14 juni j.l zijn Stipo, Sjaak, Edwin en ondergetekende is op een nieuwe stek gaan 

staan die ons door een kennis was ingefluisterd, wat schetst onze vebazing dat ondanks het tij ( 

afgaand water )  



 
we toch eventjes 8 tongen(tjes) en 2 botten naar boven sleurden.  



 
Zondag ging Edwin even het aas ophalen en ving daar samen met zijn vriend in twee uur tijd 4 

grote tongen en een paling. Tight Lines,  

Tuur #77 

Zaterdag 14 juni toch op de geep om alle spullentjes is lekker uit te proberen en op naar Neeltje 

Jans daar aangekomen om 10.00 uur gingen we tussen de horde mensen in staan  

 



wat een drukte voor z;n vissie maar er werdt veel gevangen met hier en daar een mooie zeebaars 

moi 63 cm verder gingen de gepen weer netjes terug deze eten we toch niet ff afknippen en 

zwemmen al met al,  

 
ook nog ff wezen haringen sjonge wat een drukte op de sluis aan de Grevelingen , lekker dagje 

hoop zon en lol met 24 gepen 3 zeebaarzen en 61 haringen gingen Har # 110 en Tom # 45 

voldaan en met spierpijn naar huis ,  

 
machtig dat vissen ,,,,,,,,,,,eurovissen . 

gr Tom #45 Vang ze..................... 

Hallo Eurovisser Hier het bijna wekelijkse vangstbericht vanaf de Haringvlietsluizen. Ik heb 

zowel vrijdagavond 13-6 als zaterdagavond 14-6 vanaf ongeveer 19:00 uur tot 21:30 uur gevist 



bij de sluizen. Vrijdag abvond was er aan kunstaas niets anders te vangen als massa's 

zeebliekjes. Aan de dobber kon ik nog één mooie fint vangen. Tegen het einde toch nog even met 

het haringlijntje in de volle stroom geprobeerd wat een heftige aanbeet opleverde en vervolgens 

een gierende slip. Ik heb niet kunnen zien wat het is geweest. Namelijk bij het drillen klapte de 

vis in de volle stroom dwars door een 40/00 lijn. Ik denk dat het een hele grote forel of zalm 

geweest moet zijn. helaas. Zaterdagavond 14 juni , was het tegenovergestelde . Er was toen 

absoluut niets aan de dobber te vangen. In het begin van de avond was er eigenlijk niets behalve 

veel zeebliek te vangen. Omstreeks 20:30 was plotseling de zeebliek nagenoeg weg en ineens 

volop fint te vangen. Ik ving er in uurtje tijd 12 en ik denk dat er nog zeker 20 losgeschoten of 

afgevallen zijn. Al met al had ik een paar lamme armen van het finten drillen. Ik heb gevist met 

een spinhengel met een 22/00 lijn met daaraan een ingekort haringpaternostertje met een 25 

grams loodje. Al met al was het leuk vissen en vangen. v.g.  

Wout #154 

Zaterdagmiddag 15-6 met Mark (#250) ff aan het begin van de pier gevist op zeebaars. Gevist 

met 2 normale hengels, en 2 snoekhengels met een klein loodje en enkele haaklijn eraan. In het 

totaal 11 baarzen gevangen waarvan de grootste rond de 50 cm was en er ook een aantal vrij 

kleine bijzaten , deze zijn allemaal weer teruggegaan. Het is wel leuk om baarzen van die grootte 

te vangen op een snoekhengeltje , meeste vissen had ik dan ook daarmee te pakken. Verder op 

de pier werd er vooral veel fint gevangen. 

gr Bjorn #179 

za 14 juni na enige afwezigheid weer eens naar de pap. bek gereden.Overdag geen leven in, tot 

de meeuwen begonnen te duiken op de zeebliek gelijk een spinhengel erbij en 13 finten binnen 

een uur waarvan 1van 47cm, =NIEUW EUROVISSER-RECORD (sorry Rob)  

 
en toen was het weer over."s nachts was het ook niet echt veel een paar tongetjes en veel kleine 

botjes.  

gr Henk #394 



Zaterdagavond 14/6 wezen baarzen op de pier in Hoek van Holland. Gevist van 21.00u tot 01.30, 

met laagwater om 20.30 uur. Over de vangst kan ik kort zijn, helemaal niets! Er stonden 

ongeveer 15 andere te verpen, en ik heb vrij weinig vis boven zien komen, al met al een slechte 

avond met kunstaas, daar bij komt nog dat ik 6 keer vast gezeten heb en alles verspeelde. Ik 

hoorde wel dat er een paar vissers met zagers aan het vissen waren, en hier wel baars mee 

vingen. Na de lange wandeling terug heb ik aan het begin van de pier nog twee vissers 

gesproken, deze vingen regelmatig paling en kleine tongetjes.  

GR Bert #168 

Teleurgesteld dat er maar zo weinig Eurovissers het vissen op Geep weten te waarderen, hebben 

wij een alternatief gezocht.  

 
Dus dan toch maar op vrijdag 13 juni, naar het Zuid-Hollandse strand en kijken of ondanks de 

slechte berichten er al een tongetje zit. Het is wel wat vroeg in het seizoen voor dit gebied en de 

groten zijn er nog niet, maar vissen vanaf het strand zonder vastlopers is toch wel relaxend. Het 

duurde wel tot de inval van het duister, maar Rene#200 ving toen op de kop van de 

stroomgeleider de eerste tong van zijn leven.  



 
Koos#147, de Swedish Chef en uw Secretaris werden er stil van toen hij er daarna nog een 

aantal palingen en tongen uitsleepte. Maar uiteindelijk kwam het goed. Iedereen had één of twee 

tongen en ook nog een paar palingen. Rene was wel de spekkoper deze avond met 7 stuks en drie 

palingen.  

 
Die is voor zijn leven verkocht. Nu nog de eerste Geep Rene! Na het opkomende water nog ff van 

het strand gevist in de eerste mui.  



 
Heel erg genoten, prachtige avond en lekker geouwehoerd! Om 01:30 uur hebben we ingepakt.  

Groeten Rob#50 

hallo allemaal, vandaag op ongeluksdag, vrijdag 13 juni, wezen vissen met als doel een mooie 

baars te vangen, omstreeks 14.00 uur kwam ik aan op de blokkendam, zo'n 1 uur voor het hoge 

tij.er zat al een man te vissen maar die begon ook net,na zo'n uurtje voor jan met de korte 

achternam werpen zag ik dat het begon te komen, de meeuwen doken weer lekker naar beneden 

dus er zat beweging in en ja hoor na een aantal worpen beet met een vreemde dril als gevolg ,een 

vals gehaakte geep van zon 55 cm op de toby lepel.5 minuten later weer beet weer een geep 

alleen viel deze er jammer genoeg net voor de kant af ben toen even rond gaan kijken of er nog 

wat gevangen werd en een uurtje later ben ik weer terug naar de blokkendam gegaan waar ik 

nog eens 4 grote finten gevangen heb ( nooit geweten dat die zo groot werden) en vele aanbeten 

gemist. affijn daar ik niet meer met dit lage water kon vissen ben ik voldaan weer naar huis toe 

gegaan ps zowaar zag ik vanmiddag een bootje onder escorte terug gebracht worden richting 

trailer helling en volgens mij waren dit 2 eurovissers,FOEI jongens,wel volgende keer de 

papiertjes in orde heh !! (knipoog),vangse mensen 

#407 stef 

Hallo allemaal, Vanavond (donderdag 12 juni) op de Glooiing geweest, gevist van 21.00 tot 23.00 

uur en genoten van de schitterende zonsondergang , ondertussen drie finten gehaakt aan een 

blauw-zilver Grej lepeltje van 15 gr. Een was ouderwets flink aan de maat. De bliekjes zie je bij 

tijd en wijlen vlak langs de kant opgejaagd worden. Ziet er hoopvol uit, Eurovissers! 

gr Rens #100 

Vanmiddag 12/6, met hoog water op de Pier van HvH met licht kunstaas op Fint staan werpen. 

Ze zaten ver weg uit de kant dus moeilijk te bereiken. Uiteindelijk toch in totaal 8 stuks weten te 

landen, allemaal boven de 40 cm. Eén exemplaar was zo groot dat mijn lijn brak en de vis met 

de pilker er van door ging. Het kan ook een baars geweest zijn. 2 stuks meegenomen als aas voor 

geep en makreel.  



 
Thuis de vissen nauwkeurig nagemeten en zowaar een was net geen 44 cm. Ik zal hem melden als 

43,5 cm NIEUW EUROVISSER-RECORD. (Sorry Simone). Maar ik beloof hier binnenkort 

ruim boven te komen.  

 
Getuige van de vangst was een andere Eurovisser wiens naam ik helaas vergeten ben. Hij heeft 

wel de foto van mij genomen.  

Groeten Rob#50 

Vandaag 12-06 wezen vissen vanaf het ponton in de Nieuwe Waterweg. Ik heb er gevist van 

11.30 tot 16.00 uur. Gezien het schitterende weer had ik eigenlijk niet verwacht een visje te 

vangen en inderdaad het duurde tot 15.00 uur (1 uur na HW) alvorens ik m'n eerste aanbeet 

kreeg en zowaar kwam er een fint naar boven van 35 cm. Direct daarna een doublet 1 fint van 

41 cm en een klein slibtongetje, daarna nog 1 hele kleine bot gevangen. Om 16.00 uur was mijn 

aas (zagers) op en ben ik toch met een tevreden gevoel weer naar huis gegaan. Als onderlijnen 

gebruikte ik een lange onderlijn van ongeveer 2 meter met drie wapperlijnen met een haakje 6. 

(naar voorbeeld van een onderlijn uit het blad zeehengelsport)  

Groeten Eric 



hallo mannen(en enkele vrouw),hier een (geen)vangstbericht ik hou het kort. 11-6 vertrokken 

naar de maasvlakte om 20.00 uur eerste lijn in het water bij de stenen glooiing en om 23.15 de 

laatste er weer uit gehaald,de krabben zijn gevoerd en het groen is eruit gedrecht(niet normaal 

zoveel),trouwens wel met zagers gevist.dit was het weer,  

vangse #407stef 

dinsdag 10-6-2003 gaan vissen op de pappegaaienbek zo rond11 uur s morgens begonnen tot 16 

uur s middags gevist vangsten waren niet echt bijzonder een stuk of 6 botjes en 2 leuke scharren. 

mijn maat had 3 kleine botjes , doordat we vrouw en kind hadden mee genomen waren we 

eigenlijk een beetje op deze plek aangewezen doordat het hier geen spectakel was, hebben we 

toch maar besloten om naar de waterweg te gaan ,daar waar we laatst ook wedstrijd hadden. 

daar aangekomen mochten we getuigen zijn van een fantastisch mooi schouwspel overal waar je 

keek zag je vis springen meteen de hengels in orde gemaakt geepdobber eraan een zagertje en 

vissen maar van 17 uur tot 22 uur gevist resultaat 8 mooie finten mijn maat 4 toen nog even de 

strandhengels er bij gehaald gevist tot 00.30 nog twee mooie tongen te pakken en een paar botjes 

dit alles weer netjes terug gezet en spullen opgeruimt en terug naar brabant hier bleek achteraf 

de hele dag noodweer te zijn geweest nou groetjes en vis ze rene308# o ja bijna vergeten zo goed 

als alles gevangen met de zager. 

Op 2e Pinksterdag lekker uitwaaien aan de Maasvlakte. Omdat ik 's avonds andere 

verplichtingen had, overdag geweest in de wetenschap dat momenteel dan niet de beste vangsten 

worden geboekt. Gekozen voor diep water, de papagaaienbek. Al snel bleek dat de niet al te 

hoog gekoesterde verwachtingen bewaarheid werden, maar toch, na een uur een doublet van een 

leuke schar met fikse bot. Na twee uur was er echter niets bijgekomen en besloten werd te 

verkassen naar het ondiepere gedeelte van de Yangtsee. Bij het ophalen voor vertrek bleek 

zowaar nog een mooie bot de pier te hebben gevonden! Na een uur Yangtsee, waar zelfs de 

krabben het aas niet wilden, weer teruggegaan naar de P-bek. Hier kwam echter geen vis meer 

bij. Resultaat: met 2 man van 10.00-15.00 uur: 3 vissen. Volgende keer toch maar weer in de 

avond vissen.  

gr Gilles #59 

Zo het was 9 juni en het tij was gunstig opkomend in de avond dus opweg naar de maasvlakte nu 

dat begon al goed 45 min duurde de rit over de haringvlietsluisen jonge wat een drukte. Maar 

goed mijn maat en ik zijn aan de yangtzehaven gaan vissen het zag er leuk uit alleen werd er 

niets gevangen, om 00.30 uur maar weer naar huis gegaan ,verleden week overkwam mij dit ook 

al maar dat was achter het hogeduin,het lijkt er op dat de visserij steeds minder wordt 

overbevissing ,te veel fuiken wie zal het zeggen volgende keer maar eens in Zeeland ons geluk 

beproeven.  

Groeten Bert. 

Na alle goede berichten over diverse vangsten, wilde Leon vandaag, zondag 8 juni, ook nog even 

een hengeltje uitgooien. Ik ben weer eens meegegaan ondanks het niet zo mooie weer. Om een 

uur of half 2 vertrokken richting Maasvlakte. Daar aangekomen, regende het pijpestelen, dus we 

hebben eerst nog maar even in de auto gewacht op beter weer. Toen zijn we met kunstaas gaan 

vissen. Leon met een loodvis-twister, en ik met een strap lure, net een horlogebandje met een 

dreghaakje onderaan! Wat meteen opviel was, dat er nauwelijks stroming stond. Het water was 

al laag. Na een paar keer ingooien was het raak! Ik voelde dat er een redelijke vis aan moest 

zitten, maar wat het was? Geen idee...Natuurlijk wilde ik weer veel te snel indraaien, dus Leon 

heeft wat aanwijzigen gegeven. Na niet al te lange tijd lag er een mooie fint op het droge! Mijn 

eerste van dit jaar, en sinds lange tijd!! Natuurlijk lag de fotocamera in de auto, dus die is Lee 

als een speer gaan halen. Zie hier het resultaat:  



 
Omdat we geen meetlint of zoiets bij ons hadden, hebben we een takje afgebroken op de lengte 

van de vis. Thuis dit takje opgemeten en wat denk je....43 cm!!! Ik wil niet veel zeggen, maar 

volgens mij is dit een NIEUW EUROVISSERRECORD!!  



 
We waren allebei meteen superenthousiast om er nog meer te vangen. Dit komt ook, omdat we 

regelmatig vissen (waarschijnlijk ook finten) zagen springen. Al snel had Leon ook beet!  

 
Helaas verspeelde hij een mooie fint vlak voor de kant. Een sprong en hij ging er 

vandoor.....Inmiddels viste hij met een dobber. Daarna heeft hij het nog geprobeerd met 

verschillende kunstaasjes. Ook aan een jigkop verspeelde hij er nog een. Ook dit was een 

mooitje! Jammer hoor... Het weer was erg wisselvallig: van regen naar een zonnetje en van 

windstil naar een flink briesje. Al met al een lekker relaxed middagje gehad. Wat wel erg 



jammer was om te zien, was de grote hoeveelheid troep die er bovenaan achtergelaten was. Aan 

de plastic tassen die er lagen (van damesmode winkels) en het soort afval (luiers!, flesjes spa 

blauw, bierblikjes, lege pakken jus d'orange etc.) moet dit een gezin (of een paar) geweest zijn. 

Ook het strandje zelf lag bezaaid met lege flesjes bier, en in de brand gestoken rotzooi, gewoon 

triest om te zien ! 

gr Simone #16 

Vanmorgen zondag eerste pinksterdag om 5 uur voor het eerst ingegooid bij de stenenglooiing, 

na een kwartier arriveerde Theo ook. We hebben tot half acht staan smijten met van alles maar 

meer dan 1 aanbeet heb ik niets gevoeld. Wel is het erg gezellig als je met iemand samen bent die 

je niet de hele tijd uit loopt te lachen.Theo bedankt voor je begrip door overal over te praten, 

behalve dat ene niet. Ik ben nog even naar de kop van de landtong gegaan en daar gierde de 

stroming en werd er baars gevangen,als je vraagt hoeveel of hoe groot is iedereen doof, raar is 

dat. maar zo zijn de meeste baarsvissers. Theo is nog even op de papbek met zijn strandhengels 

geweest vangst????? De meneer uit den Haag was er ook weer met zijn camper en die had 

vannacht drie palingen en drie tongen gevangen. Dit is misschien mijn laatste vangst bericht 

want als ik baars gaat vangen vermeld ik dit niet. Stel je voor dat die vent uit Delft weer naast 

me komt staan. gr. van een nog steeds balende 8, hier de chef nog even: 

Op eerste pinksterdag met Arjan om 05.00 uur afgesproken op de Stenen Glooiing om een beetje 

te smijten met kunstaas. Helaas leverde dit geen vis op. Ik ben zelf daarna nog even een uurtje 

gaan vissen op de Papbek en 2 uurtjes in de Yangtze haven. Ook hier niets gezien. 

Groeten Theo 

Hallo Eurovissers Zaterdagavond 7-6 met heerlijk weer van 17:30 tot 21:00 uur gevist aan de 

Haringvlietsluizen. Geprobeerd om wat Fint en/of Forel op de kant te krijgen. Forel heb ik niet 

gezien . Wel heb ik 4 Finten gevangen. De kleinste was 35 centimeter en de grootste was 

welgeteld 47 centimeter. Helaas had ik geen digitale camera bij mij. De Finten waren uitsluitend 

te pakken op een haringpaternoster met die kleine kunststof flapjes. Alles wat groter is lieten ze 

links liggen. Het nadeel van die haringpaternosters is dat de haken te klein zijn waardoor ze 

telkens losschieten. Ik ben er denk ik wel 25 verspeeld. Maar dat houdt je bezig. Een ander 

nadeel is dat je constant zeebliek vangt. Gelukkig kon ik die kwijt aan een aardige mijnheer uit 

Hellevoetsluis en aan drie russen die aan het vissen leren waren. Één van hen wist toch nog een 

Fint te vangen aan een dobber en een zeebliekje van 5 centimeter. Grotere Zeebliek werd 

absoluut niet gepakt. Het beste gedeelte was in het begin , want na dichtvallen van de spuikolk 

was het snel over. Behalve de zeebliek die bleef de hele avond vangbaar. Een ander visser wist 

nog een hele mooie Paling te vangen aan een zeebliekje. Zondagavond 8-6 ben ik het weer gaan 

proberen. Maar dit was maar van korte duur, want vanwege de harde zuidwestelijke wind 

stormde je zowat van de sluis af. Ik heb ongeveer 45 minuten gevist met dezelfde uitrusting als 

de vorige avond met als resultaat ongeveer 40 Zeebliekjes en 1 Fint. Volgende week ga ik het 

weer proberen v.g.  

Wout #154 

zat.avond 7 juni, met Mar en een bevriend stel wezen baarzen,hoewel er niets te vangen was 

lekker gezellig van het mooie weer staan te genieten en flink staan ouwe-beppen.Mar was 

natuurlijk weer enige die wel vis ving.3 GIGA-baarzen stond ze er uit te sleuren,waarvan de 

grootste op de foto gezet.  



 
net geen record geloof ik ;-)  

Groeten Mar&Jan 

Zaterdag avond 7/6, toch nog maar ff op jacht geweest na mijn grote baars van vrijdag. Samen 

met Hans weer lekker aan het experimenteren geweest met de dobber en met verschillende 

pluggen. Ik ving alleen een fint aan de dobber en Hans ving er een aan een lepel (toby).  

 
Maar toen de schemer inviel werd het weer wat leuker en werd de baars aktief en mocht ik er 

toch nog een vangen.  



 
Deze jongen was wel niet zo groot, een cm of 45 maar als je hem ver uit de kant pakt gaan ze 

toch nog lekker tekeer hoor. Nog ff voor alle duidelijkheid, de baarzen (en finten) die wij vangen 

gaan allemaal weer lekker zwemmen. 

Willem nr 32/ Hans nr 262 

Ook ik heb mijn eerste zeebaars avontuur beleefd, weliswaar niet zo spectaculair als 1.3, maar 

toch... Zaterdag middag 7 juni, eerst wat kunstaas wezen kopen bij Avicentra, even wat over de 

baarsstekken gepraat, en er werd me verteld dat ik het meeste kans maakte op de pier in Hoek 

van Holland. Dat is wel een heel erg populaire stek. Toen ik om een uur of negen arriveerden 

stond er ongeveer 20 man op het laastste stuk, in de waterweg te smijten. Dit moet toch heel veel 

vangstberichten moeten opleveren! Maar goed, ik heb gevist tot 23.30 uur, en heb diverse 

aanbeten gehad, waarvan ik er een heb kunnen verzilveren, een mooie baars van ongeveer 40 

cm. Dit geeft toch wel een heel mooi gevoel, aan een relatief lichte karperstok, zeker als hij nog 

een paar keer boven water springt, voel je eigen net Rex Hunt.  

Gr. Bert #168 

Zaterdag 7-6 met een vriend van me (Leander) voor het eerst een wezen baarzen met mijn 

nieuwe baarshengel (Ron Thompson Sea Lures 3 meter) aan het hartelkanaal. Eenmaal 

aangekomen de baarshengel al eerste opgetuigd en Leander laten smijten met een twister, 

ondertussen zelf 2 andere hengels waarvan 1 met afhouders en 1 met wapperlijnen 

klaargemaakt en ingegooid). Gevist van 16:30 (laag) tot 20.00 (hoog) Om lang verhaal kort te 

maken, op beide hengels 1 keer een aanbeet gezien (en was al afgelopen voordat ik bij de hengel 

was) en op m'n baarshengel helemaal nix nada zip. Van allerlei kunstaas geprobeerd (lepels , 

shads, twisters) maar geen geluk, een paar andere zeebaarsvissers daar konden ook niets vangen 

en switchten al snel over naar strandhengels (waar ze ook nix mee hadden gevangen). Niettemin 

wel een enorm relaxte dag gehad, maar hopelijk volgende keer meer vis, mischien moet ik het es 

met iemand anders z'n hengel proberen, las dat het nog weleens kan werken, nu eerst maar eens 

aan de aftersun. ps : in de haven daar wel enorm veel kleine visjes steeds uit het water zien 

springen, enorm veel actieviteit, maar toen ik eenmaal m'n kunstaas er eens een gooide was de 

activiteit al afgelopen.  

gr Bjorn #179 



Zaterdagmiddag 07/06 wezen vissen bij de Blokkendam, kijken of ik wat geepjes kon vangen. 

Nou ik zag er wel een paar uit het water springen, mooi gezicht hoor. Helaas geen geep kunnen 

vangen. Wel vijf mooie finten mogen vangen van rond de 40 cm en dat is toch ook een leuke vis 

om te vangen. Springen ook mooi uit het water. Ik heb gevist met zo'n Buldo geepdobber en een 

stukje makreelbuik. Alle finten met één en hetzelfde stukje makreel gevangen. Aan mijn 

strandstok met zagers en stukjes makreel niets gevangen en geen beet gezien. Het was druk met 

bootjes traileren ! Groeten,  

Michiel #164 

Vrijdag avond (s’nachts) heerlijk gevist op zeebaars. Langzamerhand kom je steeds meer te 

weten hoe je deze vis moet vangen. In ieder geval veel praten en alles wat men je wil vertellen 

goed onthouden.Ik heb er die nacht vier gevangen op de pier van HvH. Prachtige vis om te 

vangen,hele strijd om ze binnen te halen en de aanbeet is onvergetelijk. Kwam Reggie ook nog 

tegen om 03.00 heel gezellig en iemand die je graag wat wil leren, perfecte gozer. Er gaat niets 

boven een rustige nacht, koffie, zeebaars en de betrekkelijke rust van Nieuwe Waterweg. 

Komende vrijdag sta ik er weer.  

Gr Frans Jan *190 

van vrijdag avond 6/6 tot zaterdag 7/6 zitten vissen van 20.00 t/m 02.00 bij de stormvloedkering 

in H.v.H. we hebben 7 tongen ,4 botjes ,en 2 palingen gevangen. toen we naar huis reden stond er 

rond 02.30 nog iemand te zeebaarzen terhoogten van de d.s.m die had 10 mooie zeebaarzen 

gevangen .volgende keer toch maar mijn zeebaars hengel mee nemen je weet maar nooit. 

angelo #412 

Nou hier komt die dan . Na al een week geouwehoer en ellende over de telefoon ,van jij kan toch 

niet vissen ,jij heb vis les nodig ,jij begrijpt niet hoe je baars moet vangen enz enz enz . Begon al 

zo wat een advocaat in te schakelen ,en aangifte te doen van laster . Maar goed, we hadden 

afgesproken wie dit jaar als eerste een zeebaars zou vangen , gelijk voor zou staan met onze 

eigen competitie. Die man uit Heienoord stond namelijk al met 4.1 voor ,dus afgesproken op 

vrijdag middag op de glooiing. We starten om half 4 ,we gaven elkaar nog een hand . En toen 

begon het smijten . Ik stond gewoon met een stugge wrakken hengel te zeebaarsen ,terwijl die 

kleine smurf met een hengel stond van 1000 eurootjes. Ik moet je wel zeggen als je nog geen 

tennis arm hebt dan krijg je er wel 1 van het ingooien hoor ,tering dacht dat die er af tiefde op 

een gegeven moment. Maar goed Arjan vertelde dat hij hier vorig jaar een hele grote van een 

meter heeft gevange ,en dat die daar nog steeds blij om is .Hij zei dat die er s'nachts nog steeds 

wakker van ligt ,dit jaar had hij nog niks gevangen . Ik merkte dat ook aan zijn humeur ,hij was 

een beetje sjaggo Na een uurtje zei mijn vijand je mag weleens met deze hengel gooien hoor 

,want ik stond te klootzakken . Ik zeg is goed ,en gooide in ,tering wat gooide dat lekker zeg . 

Nou dan nog maar een keertje ingooien en ja hoor een flinke klap op de hengel en de slip begon 

als een imbiciel te lopen ,Schrok me de tering. Ik zeg ARJAAAAAAAAAAAAN er zit wat aan 

,en hij zei met hele grote ogen DAT KAN NIET . Ik zei opzouten dat zie je toch ,hij zeg dat is 

dan met mijn hengel . Ja inderdaad 2 keer gooien en een zeebaars er aan ,maar ik stond met 

knikkende knieen dat klote beest naar binnen te takelen . Tering dat beest sprong gewoon het 

water uit ,wat ging die tekeer zeg . Na 10 min lag het beest op de rotsen te spartelen ,Arjan had 

hem beet en zegt trap hem dood ik hou hem niet meer. Dus ik met mijn laarsen met stalen 

neuzen en een plaat aan de onderkant ,maatje 45 wou ik die vis een doodschop geven ,nee zeg 

trap ik op Arjan zijn klauwen . Je kom mij af voeren ,zijn vinger had een diepe snee . Maarja 

dat mocht de pret niet drukken. Maar toen gebeurde er iets dat met geen pen te beschrijven is, 

HIJ wou die vis mee naar huis nemen omdat ik hem aan zijn hengel had gevangen . We hebben 

allebij aan die vis staan trekken ,we leken wel een paar kleine kinderen . Ik zag een paar 

traantjes in zijn ogen ,dus mocht hij die vis mee naar huis nemen ,hij was trouwens maar 56 cm 

lang. Ja hij was er zo blij mee en ging hem aan zijn hele familie laten zien . Hij stond te klappen 



en te springen en te zingen (smurfen lied),spoort niet hoor die man . Maar goed ik sta nu voor 

met 5 .4 .hahaha mooi he . We hebben daarna niets meer gevangen.Arjan ging naar huis en ik 

ben door Theo en Leon opgehaald voor nog een tong sessie. Later op die avond belde die kleine 

op en zei dat hij die baars had weggegeven aan iemand die jarig was. Hoe gek wordt je dan ,me 

broek zakte naar beneden . Ik krijg hem wel de volgende keer ,draai gewoon zijn nek om .  

gr DE BAARSEN VANGER #1,3, en hierbij het verhaal van Theo:  

Zo, daar ben ik dan weer. Ik heb een tijd niets van mij laten horen omdat ik de schouder uit de 

kom heb gehad. Dit was gebeurd tijdens het vissen (lees Peet 1,3 z'n bericht van een aantal 

weken geleden). Ik kan je wel vertellen dat wanneer je, aan de waterkant geen hengeltje kan 

ingooien,dat je dan gek wordt. Ik had voor vrijdag 6 juni afgesproken met Peet 1,3, mijn 

vismaat uit Delluuuuuuuuuuuuft. Peet zou alvast om 15.30 uur richting Stenen Glooiing gaan en 

ik zou om 17.00 uur die kant op gaan. Vlak voordat ik wilde vertrekken belde Peet mij op met 

de mededeling dat hij de stok van Arjan mocht vasthouden. Nou weet ik dat het vrienden zijn, 

maar dat die vriendschap zover gaat wist ik niet. Later blijkt dat hij de nieuwe zeebaarsstok van 

Arjan bedoelde. Hij heeft eerst niet zo hard ingegooid, omdat je natuurlijk voorzichtig bent met 

andermans spullen. Maar Arjan zei dat hij wat harder moest gooien. Zo gezegd, zo gedaan en 

binnen 10 seconden grote klappen op de hengel. Na een prachtige dril kwam er een zeebaars van 

56 cm. te voorschijn. Nou, je weet dan wel hoe de gevoelens zijn. Peet superblij en Arjan de pest 

erin omdat de eerste zeebaars die met zijn nieuwe stok (lees dit wel goed) werd gevangen, niet 

door hem werd gevangen maar door zijn rivaal. Al deze info kreeg ik telefonisch door, maar ik 

kon me de gezichtsuitdrukkingen wel voor me halen. Inmiddels was ik onderweg naar de 

Maasvlakte. Ik trof Peet aan op het strandje tussen de Glooiing en de Papbek, waarschijnlijk 

gevlucht voor Arjan die natuurlijk helemaal uit zijn dak was gegaan. Ik zei, zo laat die baars 

maar eens zien. Peet zei, die heeft Arjan meegenomen. Mijn mond viel open. Op dat moment 

kwam Leon aanlopen, waaraan wij vertelde wat er was gebeurd. Na enig overleg werd er 

besloten dat deze plek niet de beste plek was om verder te vissen en besloten te verkassen. Deze 

plek is trouwens de plek waar Gilles altijd zijn tong vangt. Maar als wij daar alles wegvissen, 

dan begint die natuurlijk te janken dat er voor hem niets overblijft. We vertrokken naar de plek 

waar ik mijn schouder uit de kom ben gevallen. Je zou zeggen, die is gek, maar elke psychiater 

zegt dat je terug moet gaan naar de plek des onheils om je angst te overwinnen. Eenmaal daar 

aangekomen lopen de rillingen toch wel even over je rug als je al die stenen en rotsen ziet. Maar 

, ff doorbijten en toch gaan vissen.Op dat moment was het 18.30 uur en dus nog volop licht. 

Totdat het donker werd hebben we geen stootje gezien, maar toen de schemering inviel begon 

het. Eerst een aantal slibtongetjes en hier en daar een kleine wijting. Peet had de dag van zijn 

leven want na die zeebaars, ving hij van alles, zoals tong, wijting, gul en een nieuw Eurovisser 

kantrecord nl. een horstmakreel van 27 cm. (zie foto hieronder).  



 
Om 24.00 uur zijn Peet en ik vertrokken met een zeer tevreden gevoel. Leon bleef het nog even 

proberen (riskant in je eentje, maar ving er wel 7 tongen bij,totaal 10 stuks!!!!!, om 02.00 uur 

gekapt). Buiten de bijvangst hebben we 14 tongen gevangen waarvan je er hieronder op de foto 

11 ziet,  

 
want de 2 grootste tongen waren al mee met mij naar huis en 1,3 had er nog 1 uit zijn vingers 

laten glippen terug het lel in.  

Groeten van Theo # 48 P.s. misschien ga ik morgenochtend vroeg met Arjan op de Stenen 

Glooiing op zeebaarsenjacht. Ik denk alleen dat ik niet zijn stok mag vasthouden. Naschrift 

Leon: Wat in dit bericht nog ontbreekt is toch wel belangrijk nieuws ! Peet en ik waren 

vanavond getuige van het feit, dat onze 'zweedse kok' Theo, 24 sterren voor zijn restaurant heeft 

verdiend ! ZEESTERREN, wel te verstaan, ik heb er nog nooit iemand zoveel zien 



vangen,hehehe 

gr Leon #1 

vrijdagmiddag met mijn vismaat bout die had gehoord dat in de oude maas aan de spijkenisse 

kant flink paling werd gevangen om17.30 hengels uit gegooid +/-21.00 hoog na 1 goede aanbeet + 

1 krab om 22.30 weer in gepakt resultaat afgelopen week 5x gevist vangst 0,0 heeft iemand 

anders in de afgelopen week betere resultaten in de europoort of moet ik echt op les het is nu 7/6 

zaterdagmorgen 07.30 ik ga de restanten aas op vissen de aanhouder wint hoop ik  

vr.>gr kc 

vrijdag 6 juni samen met Hans nr 262 ff op jacht geweest naar onze gestekelde vriend. Na een 

zeer matige start, Hans ving een fint en verder niets zijn we een stukje verkast. Tegen de 

schemer aan ineens heel veel aktivieteit in het water wat een baars van een cm of 30 opleverde 

voor Hans. Na het verwisselen van lepel was het mijn beurt om eens een visje te vangen en zo`n 

twee meter voor de kant gebeurde het, een giga dreun op mijn geel witte Bandit, trillende knieen 

en een gierende slip. Mijn Spro innotec spin kreeg het aardig voor zijn kiezen maar gaf geen 

krimp en na enige tijd had ik een baars op de kant liggen van 70 cm  

 
en die mag er toch wel wezen, niet dan ? 

Willem nr 32 en Hans 262 

hallo leon . gisteravond 5 jun. weer eens wezen vissen op de pap.bek. deze keer met afgaand 

water wat een stuk slechter was dan vorige week met opkomen water .de vis was een stuk 

kleiner. wederom gevist met 3 man . het resultaat. 4 tongetjes ong.30cm 7 kl. palingen 1 wijting 2 

steenbolken 26 botten gevist van 20.00 tot 1.30.  

gr. rob.s nr419 

hi vissers plan veranderd geen waterweg of calandkanaal maar op de paling in de beerhaven 

met wormen en pieren 2x niks donderdag 5/6/2003 van 16.00 tot19.30 ik denk dat het de 

verkeerde tijd is morgenvroeg ga ik naar de waterweg hoogwater in h.v.h 07.28 met zagers en 

pieren ik houd jullie op de hoogte  

vr.gr kc 



hoi met mijn goede vriend gerard op woensdag 4/6/2003 naar de pap.bek gegaan we hadden de 

wildste verhalen gehoord over giga vangsten paling en tong zoveel als je maar wilde.hoogwater 

om 18.25 eerste hengel in het water 14.40 tweede om 15.00 ziezo kom maar op visjes nadat we 

een moestuin met sla hadden leeg gevist en de krabben hadden gevoerd en een hoosbui over ons 

heen hadden gehad,alle ons bekende onderlijnen met grote en kleine haken hadden geprobeerd 

en andere vissers om ons heen niets vingen zijn we nat vies en vuil zonder 1 aanbeet maar wel 

weer een dag buiten gespeeld moe om 21.00 naar huis gegaan ik ga het straks weer tussen 15.00 

en 00.00 weer proberen in de waterweg en of calandkanaal ik houd jullie op de hoogte  

vr.gr kc 

Hoi Leon,maandag avond 2 juni geprobeerd om me eerste tongetjes van dit jaar te vangen op de 

slufter,na al die drukte door het mooie weer valt die klim haast niet meer te doen,het is normaal 

al zwaar,maar nu helemaal bij elke stap zak je 20cm weg in het mulle zand lijkt het wel,de 

vangsten vielen ook tegen,ik had 1 zeebaars en een hoop krabben,dus nog steeds geen tong 

helaas,nou ja van t weekend maar eens de overtocht naar zeeland maken voor een tongetje. 

Groeten van Erwin#325 

Afgelopen zondag 1 juni, lekker met kunstaas aan het smijten geweest in een van de bekende 

havens van de europoort. Het water leefde van de jagende finten, wel een beetje voorzichtig zijn 

met deze jongens want ze zijn erg kwetsbaar.  

 
Maar het resulteerde in twee baarzen waarvan ik er een mee heb moeten nemen omdat mijn 

koper kleurige yo-zuri lepel ongeveer tot in zijn poepertje geslikt zat, zonde want ik laat deze 

vissen altijd weer zwemmen. 

Willem nr: 32 

Zondag 1 juni helaas niet wezen bootvissen ivm een blessure van Joop Folkers, dus vannochtend 

toch ff 2 uurtjes staan smijten vanaf de stenen glooiing. Alle kunstaasjes geprobeerd, geen schub 

gezien, helaas ook nog geen fint !  

gr Leon #1 



Vandaag zondag 1 juni voor de eerste keer weer dit jaar mijn harder stokkie tevoorschijn 

gehaald. Mijn seizoen is weer van start gegaan, want ik ben helemaal verzot op deze visserij. Het 

is echt een aanrader hoor om het op deze krachtpatser te proberen. Eerst met laag water 

geprobeert in de waterweg wat alleen een paar aanbeten opleverde,maar geen vis. veel te heet 

om overdag te vissen en ben dus in de na middag teruggegaan met het hoge water. dit leverde 

weer geen harder maar wel twee kneiters van windes op die 63 en 62 cm waren. het vermelden 

wel waard dus. maar goed mijn seizoen is weer in volle gang en zal dus weer regelmatig een 

verslagje uitbrengen. < 

lex. 

 

 

Zaterdag avond met de boys van Nerefco aan het Slufterstrand staan vissen van 20.00 tot 01.00,  

 
Eurovissers pur sang Ad, Sjaak, Edwin, Arie, Ton ,Stipo,Vincent en Tuur waren deel hiervan en 

de vangsten waren niet van wat je zegt TOPPIE!!  



 
Ondergetekende had 6 stuks vissen, 4 botten, 1 baarsje, en 1 tongetje, Sjaak scoorde 1 bot, Stipo 

scoorde 3 botten, Edwin niks!!! , Vincent 3 botten , Ad 1 bot en Ton ook 1 bot, Arie trok er met 

bruut geweld een zandspiering van 6 cm uit en dat was het. Toffe avond gehad met veel lol en 

schitterrend weer.  



 
Hierbij war sociale fotootjes. See Yoy!!  

Tuur #77 

Leon, ik las je vangstbericht van 1 juni. Wij (drie man) hebben van vrijdag 15.00 tot zaterdag 

03.00 gevist bij de pap.bek. bij het grote parkeerterrein in de bocht. 's-Middags viel de vangst 

wat tegen (een botje). Wat opviel was dat er miljoenen bliekjes vlak langs de kant zwommen. 

Het zag echt zwart van de bliek. Vanaf 19.00 kwamen de finten jagen. Ze waren zo gek, dat ze 

zelfs boven water uitsprongen. Vaak zelfs 3 tot 5 meter uit de kant. Als er even geen beweging 

was in het water, dan gaven de meeuwen wel aan waar het spul zat. Spinhengel gepakt, 

langzaam zinkende bombetta, twee meter lijn en een groene Slug-go van 5 cm. Tussen de 

springende bliek gegooid en achter elkaar raak. Helaas zat er geen zeebaars tussen, maar het is 

mooie sport. Volgende keer toch maar eens proberen met de vliegenhengel. Na donker geen fint 

meer te zien. Het was ineens afgelopen. Verder met de strandhengel. Nog een paar botjes, 

palinkje en zeebolkje gevangen. Al met al een lekker visdagje.  

Groet, Alex #165 

Hoi Hier een berichtje van mij .Ik ben vrijdag afgereisd naar een geheime plek die ik alleen met 

geer,Dik en nu ook peet deel.Ik heb een aanval gedaan op het tong record dit is me op een paar 

cm na niet gelukt .  



 
de vangsten waren perfect en bestond uit tong baars en schol en dat allemaal van de kant .gevist 

met opkomend water.Bram en Geer controleren hier of de schol ook een nieuw record  

 
is maar helaas.Het weer was perfect geen wind dus elke beet was zeer goed te zien .We hebben 

een hoop baars verspeelt door te kleine haken voor de tong.  

Gr Ricardo /bram. 



Ha die eurovissers. Vrijdag 30-5 wezen baarzen in de waterweg met mijn vader.We zijn gestart 

om 6.15 tot 13.30 en de vangste4n waren voor mij twee mooie baarzen en mijn vader 

niks.Hopelijk volgende week weer. Groetjes henri #296. 

Gisteren, 29 mei, Hemelvaart eens lekker van het weer aan het genieten geweest met een hengel 

in mijn hand of op de steun. Echt vissen kan je het niet noemen, ik heb 1 keer beet gehad en met 

vis opgehaald (mooie bot) in 7 uur vissen. Ik ben begonnen om 6:00 op het strand tussen Hoek 

van Holland en 's Gravenzande. Aan het einde van een strekdam gaan staan en vissend met een 

zager aan JoJo en Paternoster was ik benieuwd wat er ging gebeuren. Dit bleek helemaal niets te 

zijn. Wel zat er een gigantische hoeveelheid hele kleine visjes, meeuwen hadden het goed naar 

hun zin en er zal ook ongetwijfeld zeebaars hebben gezeten. Maar wat zou jij doen: een gore 

zager op een haakje of een lekker vers visje? Na laag (8:15) eens op die strekdammen geprobeert 

bij de bunker aan het begin van de pier (op de site staat een link naar een webcam, hier kan je ze 

zien). Op zich een mooie plek: Gelijk in de vaargeul. Je zit echter wel achter elkaar vast en het is 

spekglad. De waterweg wordt hier denk ik wat smaller ofzo, het is in ieder geval een grote 

draaikolk en een verschrikkelijke stroming: Met 200gr geankerd lood bleef mijn lijn als een 

jekko richting Noordzee gaan. Heb geen idee of dit goed of slecht is voor eventuele visvangsten. 

Er is een hogere dam, deze is niet groen en lijkt daarom ook niet onder water te komen met hoog 

water, ben hierop aan het vissen geweest om niet verrast te worden door golfslag van boten. Ik 

heb hier overigens nog nooit een visser gezien en zelf weet ik niet of ik hier nog eens ga staan 

vissen. Wellicht een keer op een drukke dag als alle visstekken vol staan. Heb mijn vissessie 

afgemaakt van 11:00 tot 13:00 op het ponton bij het visrestaurant (HvH). Hier echt 

verschrikkelijk lekker gezeten op het bankje met uitzicht op mijn hengel. Het viel ook erg mee 

met de mensen die kwamen kijken, als je hier op zondag staat kan het wel eens resulteren in een 

middag kletsen in plaats van vissen. De eerste tijd ver uit gegooid, hiermee geen vis bereikt. 

Later eens wat dichter bij geprobeerd en binnen 5 minuten vis. Alle worpen hierna die ik op 

dezelfde afstand probeerde werden direct leeggegeten door krab. Hopelijk met pinksteren weer 

zulk weer!  

Matthijs Hofman, #194 

Afgelopen donderdag 29 mei, hemelvaartsdag, nog even op de pier van Hoek van Holland wezen 

kijken of ik nog een visje kon vangen. Nou dat viel ook niet mee, ik had al het een en ander 

gehoord over makreelvangsten van maandag, maar het mocht bij mij niet baten. Dus nog maar 

ff staan gooien op de scholenbaarsjes. Gelukkig mocht ik er nog wel een mooie fint uithalen. Was 

wel een eurovissersrecord geweest als ik een fototoestel bij had gehad, maar gaf er dan toch 

meer de voorkeur aan om hem terug te zetten. Verder werd er ook niet veel gevangen, een enkel 

baarsje (meestal nog niet eens aan de maat), maar alles verdween toch in de plastic zak. Ronduit 

belachelijk dat baarsjes van 12-15 cm meegenomen worden.. Maar ja, het is te hopen dat het 

volgende keer weer wat beter gaat Groetjes uit de Landskampioenenstad Eindhoven Jeroen 

#302 

Hallo Eurovissers Op 28 mei van 18:30 tot 21:00 uur bij de Haringvlietsluizen gevist. Er was 

volop Zeebliek te vangen. Ook was er volop jagende Fint aanwezig .Deze waren echter aan geen 

enkel kunstaas of Zeebliekjes te vangen. Ze jaagden uitsluitend op hele kleine visjes van 2 á 3 

centimeter. Ook kwamen er regelmatig grote forellen aan de oppervlakte . Ook deze waren niet 

te verleiden. Vervolgens op vrijdagavond 30 mei weer geprobeerd met hetzelfde resultaat als 

woensdagavond. Zeer veel jagende vis en niet te vangen. Echter zoals een goed visser betaamd 

zaterdagavond tussen 19:00 en 21:30 een nieuwe poging gewaagd met een zee lichte uitrusting, 

namelijk een zeer dunne lijn van 0.22 met daaraan een aangepaste haringpaternoster waarvan 

de kunststof vaantjes waren gehalveerd en met als lood een 20 grams bomberloodje. Nu lukte 

het wel om de Fint te verschalken. Ik heb er zes kunnen vangen, hetgeen met een lichte 

uitrusting prachtige sport geeft. Alleen het nadeel is dat er veel losschieten door de te kleine 



haakjes die op de haringpaternoster zitten. Volgende week ga ik het proberen met een 

aangepaste witte makreelpaternoster. Ik denk dat er in deze periode gouden vangsten te maken 

zijn voor vliegvissers. v.g.  

Wout #154 

hoi mede-eurovissers wo. 28 mei maar weer teruggegaan naar de waterweg om mijn pieren en 

zagers op te vissen die ik overhad van de competitieavond. voor het eerst had ik de pieren 

bewaard in zout en was benieuwd of ik ze nog kon gebruiken. ik was samen met hans#275. 

zaterdag had ik 3 botten en een palinkie, dus verwachtte ik vanavond zo'n beetje hetzelfde. 0m 

2.45 zou het hoog water zijn, dus de gunstige periode zou nog moeten komen. om 21.30 lagen de 

lijnen in het water en na 5 minuten al de eerste beten. helaas bleken dat onze vrienden de 

krabben te zijn, maar dat hoort erbij, toch!! om 22.05 kwam het eerste botje binnen en daarna is 

het lekker gaan lopen. na diverse botjes van 20-25cm. kwam bij mij de eerste 30+. om 23.45 ving 

hans#275 zijn eerste tong van het seizoen, en verder was het alleen maar bot. om middernacht 

ging onze buurman naar huis en van hem kregen we zijn overgebleven pieren en zagers, 

nogmaals bedankt hiervoor!!!! om 1.00 uur ging hans naar huis, maar het was zo'n mooi weer 

dat ik maar ben blijven zitten. geen wind, nog steeds geen jas nodig, heerlijk dus. ik heb er ook 

geen spijt van gekregen. van 1.30 tot 4.00 uur veel goede aanbeten gehad, diverse botten en 

botjes gevangen en als bonus voor het geduld 2 PRACHTIGE TONGEN van 35 en 38 cm!!! weer 

veel geleerd vanavond: pieren kan je een paar dagen in puur zout bewaren, tong zit dus ook 

vaak vlak onder de kant, het is overal aan de waterweg op dit moment genieten!! foto's volgen 

zeer binnenkort!!  

tom#278 

wo 28 mei s''avonds wezen vissen op de pap.bek van laag naar hoog water het was stralend mooi 

weer en de vangst was ook red.goed. de eerste tongen gevangen 3 stuks 35cm 36cm 41cm 

div.steenbolken.wijtingen en massa' botten 5 gr. palingen waarvan 1 polsdik lengte ver in de 

90cm maar daar ik nog steeds geen dig.camera heb aangeschaft kan ik hem niet claimen in de 

rek.lijst mazzel voor henk. gevist met 3 man.  

gr.rob.s nr 419. 

Hier een vangstbericht van afgelopen woensdag 28 mei. Vanaf een uur of 17.00 gevist op het 

strand van Zoutelande samen met mijn (hoogzwangere) vriendin. Allereerst een klein botje, 

daarna een tijdje niks. Ik was gekomen om een tong te vangen, dus had weinig ook voor andere 

vis. Na een uurtje of 2 volgde een kleine zeebaars, mooi gehaakt, dus die mocht weer zwemmen. 

Toen het ging schemeren, eindelijk een tong....en wat voor een. Een lap van 40 cm (kan ik hier 

nog iets mee winnen). Daarna nog een klein tongetje, en toen maar weer gestopt. Oh ja, er 

stonden ook nog twee oude chagrijnige mannen naast me te vissen die hun te kleine vis levend in 

de zak gooien. Nu heb ik achteraf spijt dat ik er niks van heb gezegd, en wie weet lezen ze het nu 

wel, waardelood dus ( en zeker geen sportvissers).  

Groeten Joost 

Woensdag 28 mei gevist aan de slufter .Dit was voor mij de eerste en de laatste keer ,WAT EEN 

KLIM je bent kapot als je boven bent laatstaan met al die vis !! De vangst bedroeg van mij een 

paar wijtingen en een botje .Gert #91 nog bedankt voor het aas.  

Ricardo. 

28-5 vroeg vertrokken naar begin waterweg gevist van 7.30 tot 13.30 werkelijk niet een keer beet 

gehad. wat doe ik verkeerd? wel veel jagende zeebaars gezien. nu snel mijn verbrande kop 

insmeren.  

gr. Leo # 163. 



Vanavond ( Marcel 12) 28 mei naar de slufter vertrokken met Leon 1, om weer eens lekker aan 

de waterkant te vertoeven. We vertrokken om 21.00 uur en om 21.30 lagen de eerste hengels in 

het water. Ik had al direct beet en begon met 2 botjes. Ik had regelmatig beet en vervolgens vis, 

bij Leon wilde het maar niet lukken, je staat naast elkaar , vist opdezelfde manier, het zal altijd 

wel een raadsel blijven. Leon ging om 00.30 zijn geluk elders beproeven, Ik ving wel redelijk dus 

ik bleef nog even. Om 02.30 ben ik gestopt en besloot Leon nog even te gaan zoeken, dat viel niet 

mee in het donker, maar uiteindelijk toch gevonden. Hij had inmiddels 1 tong op de kant dus 

daar meer geluk. Hij deed dat daarna nog een keer, maar meer tong bleef uit, hij ving er alleen 

nog 5 flinke wijtingen bij ! Totaal, Leon: 2 tongen en 5 wijtingen, 

Marcel: 9 botjes en 5 wijtingen  

gr Marcel #12 

Beste Eurovissers, woensdagavond een paar uurtjes gevist op een strekdam bij Monster. Helaas 

(nog) geen tong gevangen. Wel een ware wijting-invasie bij het invallen van de duisternis. Het 

leek wel makreelvissen. In 2 uur tijd ongeveer 30 wijtingen gevangen, voornamelijk maatse. 

Liefhebbers van lekkerbekjes weten dus nu waar ze moeten zijn. Zelf wacht ik liever tot de 

scheefsmoelen weer zijn gearriveerd.  

Veel visplezier toegewenst door Hans #400. 

Hallo vis vrienden ben ff thuis daarom wat late berichten geen computer op de camping dinsdag 

avond mee gevist met de boys van visin uit helevoet op de steeneglooing later op de avond nacht 

naar de yatzeehaven geweest veel kleinvis gevangen maar om ongeveer 2 uur s'nachts nog een 

paling van 60 cm er uit gehaald, zondag ochtend vanaf de camping uit rockenje met mee maatje 

chico de bordercollie het strand op gelopen heb daar wat zaagertjes gestoken en haalde na een 

half uurtje een heilbotje er uit hij was zo klein dat hij niet op de foto kon ok allemaal 

vangzeeeeeee en groeten uit rockanje Leo en Chico 263 

Ha die Leon, ik ben zondag 25 Mei nog even terug geweest naar de Waterweg (om het aas op te 

maken) wat een wereldstek zeg.  

 
Zaterdagavond met de wedstrijd al vier botjes (31, 21, 32 en 24cm) maar zondag t.o. de DSM 

met afgaand tij nog veel beter. 7 botjes (24, 2 X 27, 28, 29, 31 en 33cm) en twee zeebaarsjes (22 

en 15cm)  



 
alles zwemt weer en dat voor iemand die bijna nooit iets vangt, te gek. 

gr Jan de Boeff 

Zaterdag 24 mei wezen vissen. Begonnen zijn we in de waterweg tegenover de stena line. Na een 

kwartier er achter gekomen dat er alleen maar krabben aanwezig waren. Snel verhuisd naar het 

beerkanaal om 3 steenbolken te vangen en een paling van 75cm. Dit was de totale vangst van zes 

uur vissen. Volgende keer beter.  

Toedeledokie Edwin #352 

zaterdagavond 24 mei, weer eens wezen proberen op de pap.bek op diep water .vorige week 2 

avondenden geprobeerd op ondiep water bij de pijp waar we aleen maar botten en een paar 

dikke palingen vingen .nou deze avond was het ondanks het schitterende weer niet veel beter de 

vangsten betond uit een 20 tal mooie wijting een paar botten en een zooitje steenbolken.maar 

nog steeds geen tong. toch div. vissers gesproken die al tong hadden gevangen of hadden zien 

vangen nou ja de volgende keer mischien meer geluk dan maar. gevist met 4 man . ps. al de 

avonden dat ik vis op de maasvlakte is het bijzonder druk met vissers tot mijn verbazing lees ik 

hier op deze site maar weinig van. bijna iedereen waar ik mee praat leest deze site maar schrijft 

er nooit wat op. dus mensen laat eens wat van je horen .  

gr. rob.s nr.419 

Zaterdag 24 mei wezen vissen in het beerkanaal. Na ongeveer zes uur vissen en een nat pak drie 

steenbolken en een paling van 75 cm gevangen.  

Toedeledokie Edwin #352 

Ha Leon,vrijdag avond 23 mei vanaf een uur of 20:30 wezen vissen op het slufterstrand,veel 

regen gehad,maar er stond een mooie branding. Dit keer gevist met 1 hengel omdat ik niet van 

plan was om me zeiknat te laten regenen,gelukkig begon het later wat minder te 

regenen,waardoor ik toch nog tot 24:00 uur ben blijven staan. Het resultaat was twee mooie 

zeebaarzen,een kabouterbaars en een grote bot. Ik heb gevist met alleen scheermessen.  

Groeten van Erwin#325 

Woensdag 21 mei op het strandje bij de glooing gevist met 2 collega's.Van 18.00-22.30 uur gevist 

althans de pieren en zagers zwemles gegeven want qua vangen was het rustig, het leek wel of de 

vis zich aan de natuur van de avond had aangepast. Wel een paar zware aanbeten gehad maar 

daar bleef het dan ook bij. Afgezien van die slijmjurk(jes)en wat bot(jes)ten genoemd wordt. 1 

collega 1 st. 2e collega 4 st. en zelf mocht ik er dan toch nog 9 st. vangen dus het leek meer op een 



bottenmeppersavond maar dan niet voor de grootste maar voor de kleinste. kleinste was ong. 10 

cm. Het is te hopen dat het zaterdagavond beter gaat.  

Tot zaterdagavond vzzz Erik #331 

Woensdag 21 mei, gespijbeld en daarmee in de gelegenheid gekomen om even mijn 

zelfgeknoopte jigkopbugtailtwistercreaties uit te proberen. Eerst ff bij Harm Nuis wezen neuzen 

en vervolgens naar de landtong afgereisd. Om eer uurtje of 4 met nog afgaand tij gestart, na 

eerst even bij een andere visser gekeken te hebben. Deze zij dat het niets was maar bedekte wel 

snel zijn emmer toen hij mij aan zag komen. Ik ben een meter of 60 verder gaan staan en zag dat 

deze heer een keer of drie er een baarsje uithaalde. Dit gaf mij hoop en jawel na een uurtje knal 

op een tobylepeltje met parelmoer twister. Het was een baarsje van 46 cm voor mijn al reden om 

deze tocht geslaagd te noemen. Na een uurtje inmiddels met mijn zelfgemaakte creatie gestart en 

boem weer hangen echter wel iets kleiner, 40 cm maar toch zeer veel voldoening van mijn 

huisvlijt, en dat voorlopend op de Joop knoop avond welke dacht ik nog op het programma 

staat. Maar eerst zaterdag het onderonsje met jullie.  

Tot zaterdag Jos Mels # 121 

Ha Leon,zondag morgen 18 mei, weer naar de slufter geweest om me aas op te vissen van 3:30 

tot 7:45 gevist.Er stond een hoop wind en een flinke branding,maar helaas het ging niet zo goed 

als een nacht eerder.ik heb er drie weten te vangen,waarvan ik er 2 heb terug gezet,eentje was 

hooguit 15cm leuk voor in een aquarium.Ik heb gevist met inktvisjes,en mesheften. 

Groeten van Erwin#325 

Hoi beste mensen Kennen jullie het liedje ''maar een man mag niet huilen'' nou het was weer 

van toepassing zaterdag 17 Mei. Weer naar de Maasvlakte gegaan, ze voorspelden al geen goed 

weer en dat werd het ook niet. We waren denk ik twee uur bezig en toe regenden we van de kant 

af. Spullen ingepakt en terug naar 's Gravendeel. Zondag 18 Mei weer vol goede moed naar de 

waterkant toe. Daar aangekomen zakte de moed al snel in onze schoenen. Wat een wind zeg. 

Maar goed na een half uur kwam het eerste lichtpuntje, mijn vrouw sloeg een haring aan de 

haak. Ik gewapend met een spinhengel voelde opeens dat ik beet had. Bingo!!! riep ik, ik heb er 

ook een. Ik durf het bijna niet te zeggen,maar er vielen terstond bijna 4 man van het lachen het 

water in toen het resultaat boven water kwam.  



 
Ik heb er maar een oranje pijltje bij gezet zodat u het resultaat kunt zien. Ja, het is een haring. 

En voor de rest wil ik er niets meer over horen. Als u me een paar weken niet meer ziet, ik zit in 

verwerkingstherapie. 

Groetjes, Jaco. 

Afgelopen zaterdag 17 mei, zijn Sjaak #78 en Tuur#77 nog even wezen vissen na de werpdemo. 

Na eerst hier en daar wat rondgescharreld te hebben en overal zwart oranje sweaters 

tegengekomen  



 
te zijn ( sommige kregen bezoek van blauwpetten en moesten hiervioor betalen!) kozen we 

ervoor om onze zagers en slikken op het Slufter strand te water te laten.  

 
Om 15.00 gingen de eerste onderlijnen te water in een veelbelovende branding. Het was goed 



toeven maar echt wild was het niet en toen we om 17.00 naar huis gingen hadden we allebei een 

baarsje van zo,n 35 cm gevangen. Nee,ik denk dat het Slufterstrand een typische avondstek is. 

Over 14 dagen maar weer eens proberen!  

 
Groet van Sjaak en Tuur 

Hallo vis vrienden eindelijk weer eens wezen vissen zaterdag 17 mei, na de werpdag van 

zaterdag in de middag met noch verschillende euro vissers naar de P P G B geweest heb daar de 

worpen van 's ochtends uit geprobeerd met als resultaat 6 mooie botten om ongeveer 19 uur was 

mijn aas op en ben weer terug naar de camping gegaan allemaal tot zaterdag en natuurlijk 

vangzeeeeeeeeeee gr Leo 263 

Ha Leon,vrijdagnacht 16 mei,gevist op de slufter,de laatste trap gepakt en gevist van ongeveer 

2:00 tot 6:00 uur met hoog water om te proberen me eerste zeebaars te vangen dit jaar,om een 

lang verhaal kort te maken,dat is me gelukt 11 stuks,waaronder een aantal kleintjes,maar ook 

een zeer mooie van 67cm met een klein inktvisje gevangen die ik bij schmidts zeevishandel had 

gehaald,dat is een tip van jullie op deze site overigens,thanks,aangezien ik nog aas over heb ga ik 

vannacht weer rond een uur of 3:00 en kijken of de visgoden me weer goed gestemd zijn. 

groeten Erwin#325 

Vrijdag 16 mei: 

Samen met Chris van 18 15 tot 24 00 op Zoutelande (speeltuin) gevist. Om 2100 ongeveer was 

het laag, wind Z-O 2 . Zeer veel rommel onder de kant en een enorme stroming. Ik begon dan 

ook weer met drie maal vast te zitten en de boel af te trekken. Na enige tijd ben ik aan de andere 

kant naast Chris gaan staan(midden in het vak) en was dat probleem achter de rug. Het enige 

wat me toen nog overkwam was dat 4 man in een klein geel bootje met een sleepnet mijn lijn 

mee namen. Ik wil ze daar nog hartelijk voor bedanken. Tenslotte hoef je natuurlijk geen 



rekening te houden met die twee vakken waar vissers staan. Die konden ze natuurlijk ook niet 

overslaan, stel je voor: van 40 vakken er twee overslaan, nee onmogelijk daar moet je natuurlijk 

slepen. Maar goed de handel weer aan elkaar geknoopt en vissen maar! Echter de stroming was 

heftig en al snel lag de handel weer onder de kant. Er werd weinig gevangen en uiteindelijk had 

Chris een schar , drie puitalen en een meuntje. In mijn emmer lagen drie scharren en een bot 

zwemt weer. Het was wel heerlijk weer, uiteindelijk windstil en 13 graden. Naar mijn mening 

kan je met zo'n heftig tij daar beter niet gaan vissen. Volgende weekend meer geluk, hopen we !  

Leo.(3) 

Na een telefonische tip van Wereldvisser Arjan #8, dat het wel eens een leuk slufter-weertje zou 

kunnen zijn, zijn Sjaak #2, Marcel #12 en ik ingegaan op dat idee. Rond 1430 vanmiddag, 

vrijdag 16 mei, helemaal aan het einde van de slufter de duinen afgedaald, waar zich ook enige 

bloterikken hadden verschanst. Niks bijzonders trouwens dus we werden niet afgeleid. Nadat we 

een mooie mui hadden uitgezocht, besloten we allen met 1 hengel te gaan vissen, zodat we dicht 

naast elkaar konden staan, dus we zaten helemaal flex in het zonnetje achter de hengel. Het 

water werd al aardig hoog en helaas hadden we ons waadpak vergeten, dus de visserij zou later 

met de ebstroom moeten gaan beginnen zodra we door konden lopen naar de zandbank. Plots 

werden we aangenaam verrast met een bezoek van Gilles #59, die er uitzag alsof ie een 

Eurovisser-studentencorps wilde beginnen, helemaal chic in het pak/stropdas en daarbovenop 

een Eurovisserscap, lachen dus, hij bleek rechtsstreeks van een vergadering af te komen. Totdat 

Gilles vetrok had ik slechts 1 bot, vlak onder de kant tijdens het inhalen. Eenmaal op de 

zandbank, konden we gaan peren met die hengel, en begon de vis te lopen, en niet zo'n beetje 

ook, heerlijke sessie gehad !  

 
Resultaat: 

Sjaak: 5 botten, 2 wijtingen en werkelijk een schitterend mooie mannetjes pitvis, felblauw 

gespikkeld en blauwe ogen, helaas zat Marcels camera zonder cart, en die van sjaak had manke 

batterijen, hier een archieffoto, wat een mooi beest !  



 
Marcel: 5 botten, 5 wijtingen en 2 tongen, (die werd helemaal gek, zo goed als ie zat te vangen) 

Leon: 7 botten, 10 wijtingen, 4 tongen(grootste 35 cm), 1 schol van 23 cm, een vrouwtjes-pitvis, 

en als klap op de vuurpijl een schar van 31 cm, NIEUW EUROVISSERSRECORD, sorry 

Martin !! De terugklim naar boven was uiteraard weer de bekende hel die het altijd is, en 

inmiddels is het diep in de nacht, we waren 01.00 uur thuis. Morgen gaat het vrouwtje voor het 

vissen dus ik laat verstek gaan bij de werpcursus, succes allemaal en een leuke dag toegewenst 

!!!! 

gr Leon #1 

Vrijdag 9 mei jl afgereisd naar de pap.bek met mijn vismaat Joop. Om 10.00 u vertrokken 

vanuit Arnhem aas gehaald en een stek opgezocht. Wij hebben eerst om de bocht na de stenen 

glooing gezeten 1 bot, met pcb wonden. Na te hebben ingegooid was na ± 30 sec. het aas eraf, 

krabben. Mijn vismaat heeft even verder op bij een collega visser geinformeerd hoe de vangsten 

daar waren, hij kwam met goede berichten terug dat aan de stenen glooing meer gevangen werd. 

We hebben daar tot 02.00 u zitten vissen en hebben wat klein grut gevangen. Ik wil uitzien naar 

een goed JoJo systeem, paternoster vangt toch niet optimaal.S''avonds terug naar huis wilden 

we via de A 15 richting Nijmegen via Hendrik i.Amb. deze was afgeloten en werden wij omgelijd 

via Dordrecht/Breda, konden ook niet via Gorinchem maar door rijden via Den Bosch, 

s'morgens om 04.30 u thuis. Toch lekker gevist.  

Groeten Robert 406 en Joop(is nog geen lid komt nog wel) 

Hoi collega vissers donderdag 8 mei, avond nog snel even zagers gehaald bij De Heul daarna snel 

door gereden naar de stenenglooiing daar aangekomen alles snel uitgepakt en 20:45 lag de eerste 

hengel te wachten op een kromme top en ja het duurde nog geen 10 minuten of de hele hengel 

ging heen en weer.  



 
Met veel inspanning de vis binnen gehaald resultaat een mooie Zeebaars van 48 centimeter 

daarna nog 3 botjes gevangen. Om plus/minus 23:00 uur naar huis gegaan.  

Groetjes Armel Spee #230 

Hoi maandagochtend 12 mei, weer eens vertrokken rond 11 uur vol goede moed. Nou dat 

verging je wel toen je op de maasvlakte kwam ,wat een wind weer. Hier en daar stond een visser, 

even gevraagd of er wat gevangen was. Hier en daar een paar haringen. Je snapt het al ik was 

weer helemaal scherp. Maar of de kou of het feit dat er na een uur nog geen haring uit 

kwam,iets brak er in mij. Al die beelden van wat je met de haring kan doen leken ineens ver 

weg. Maar dat is het mooie van vissen, je weet het nooit. Zo ook nu opeens hoppa beet. Gewoon 

een man of vijf gelijk. Veel hadden we niet want er vallen nog aardig wat vissen af onder het 

opdraaien. We gingen weg met negen haringen. Mijn motto is beter iets dan niets.  

Groetjes Jaco 

11mei naar de voorlichtings avond van joop folkers in terheijden over vissen op zeebaars ,ben ik 

8mei voor het eerst gaan zeebaarzen in de waterweg bij de d.s .m met kunstaas .naar een uur 

vissen en honderd keer in ingooien begon de moet me in de schoenen tezakken .toch besloten om 

nog een uurtje door tegaan en dat werd toch beloond.eerst kreeg ik een flinke aan beet op de 

witte twister de staart van de twister er af .naar nog een paar keer gooienmet de witte twister 

over gegaan op de rode twister en ja hoor een flinke klap op mij hengel en hangen een zee baars 

van 55cm . vol trots nog even verder gegaan tot ik een meter of 25 uit de kant zilvere schimmen 

door het water zag flitsen snel van twister naar plug over gegaan en naar 4 keer gooien weer een 

klap op mijn hengel naar vijf min takelen lag er een harder van 47cm op het drogen vals 

gehaakt de haak zat in zijn rug. maar ik ben over gehaald .wat een sport . 

412 angelo 

zondag 11 mei,samen met Marian op het strandje. gevist van 5 tot 11 savonds, 11 botjes en een 

wijting.  

Groeten Jan&Mar 

za 10mei was eigenlijk niet van plan te gaan vissen maar met zo'n weerbericht konden wij het 

toch niet laten en maar goed ook, ik ben de tel kwijt geraakt met gul en wijting terwijl naast mij 

haast geen schub werd gevangen, in de avond werd overal leuk gevangen naast ons ook een 

aantal mooie tongen.  



 
zo 11mei hetzelfde verhaal ook weer goed gevangen Rob Mulder kwam nog even buurten heb ik 

gelijk mijn overgebleven aas meegegeven en Rob Peter kwam weer goed weg mijn grootste gul 

kwam maar tot 67,5cm groetjes en tot volgende week op de werpdag 

henk#394 en janet#395 

10 mei "s nachts zijn we gaan vissen in H.v.H bij de stormvloedkering van 20.00 T/M 03.00 de 

waterweg was zo glad als een aal .leuk gevangen 2 tongen een van 42 cm 3 palingen 4 botten 4 

gulletjes 1 steenbolk veel gevangen op de mesheft in combinatie met een zager of zeepiertje. 

412 angelo 

Vanwege de goede vangstberichten van afgelopen week op zaterdag 10 mei na lange tijd weer 

eens naar de Maasvlakte getogen om een visje te vangen. Ik ben om 13:00 uur naar het strandje 

aan Pap.bek gereden, waar nog plaats genoeg was. Er zaten enkele vissers van het mooie weer te 

genieten maar vis werd er niet gevangen. Ik heb het daar een uurtje geprobeerd maar behalve 

een Krab ook niets. Vervolgens naar Yangtzehaven gereden waar het ook helemaal niets was. 

Wel ving een visser iets verderop nog een pracht van een Paling van het formaat fietsband. 

Maar verder geen vis meer boven zien komen. Toen om 17:00 uur een schip voor mijn snufferd 

afmeerde ben ik weer naar het strandje gereden hen heb daar verder gevist tot de schemer. 

Tussen 20:30 en 20:45 ving ik nog twee Botten van resp.34 en 31 centimeter. Verder werd er 

zeer weinig gevangen. Hier en daar een verdwaalde Bot. Maar het was heerlijk visweer en dat 

maakt veel goed. Op zaterdagmorgen ben ik ook nog even naar de Haringvlietsluizen geweest 

om even te kijken of daar nog leven in de brouwerij was. Er stond slechts één visser. Die ving 

wel een pracht van een grote Harder aan een haringpaternostertje. Deze man had echt sport om 

de Harder te landen aan licht spinhengeltje. v.g.  

Wout # 154 

Op zaterdag 10 mei gevist van pakweg 9 tot 5 (net een kantoorbaan maar dan veel leuker) gevist 

met 4 hengels (2man) in de nieuwe waterweg tegenover Stena lines van HvH. De vangsten vielen 



erg tegen (1 behoorlijke bot en een ondermaatse zeebaars, formaat voorntje). Daarentegen zo'n 

20 onderlijnen met lood verspeeld. Ook behoorlijk last van krab. Mooi weer gehad, veel collega 

zeevissers gesproken en door al het lijn- en lood verlies weer wat te vragen voor vaderdag! 

groeten en vangse,  

Roelof en Albert uit Schipluiden. 

Zaterdag morgen 10 mei gevist aan de Papegaaienbek , de vangst van mij bestond uit een gul 

van iets meer dan 50 cm Henk # 394 was druk in de weer om een nieuw record in de wacht te 

sleepen hij had al 21 gullen en div. wijtingen . Helaas geen tong dus Peet 1,3 houd gewoon zijn 

record.  

Groet Ricardo #119. 

Hoi, een waarschuwing jongens! Ik heb afgelopen vrijdagavond staan vissen op HvH pier (bijna 

bij de kop). Aldaar aangekomen had ik mijn hengel klaargemaakt en een proefworpje gemaakt. 

Om mij heen werd door 4 vissers regelmatig mooie baarsen uitgetrokken. Een half uurtje later 

(23:00/23:30) zag ik diverse Stena boten voorbij trekken. Plotsklaps zie ik een van de laatste 

STENA schip sterk acceleren, vanaf begin pier ongeveer. Het water trok, als rode zee, volledig 

weg en een langzaam aanswengelende rommel geluid kwam links op mij af; een hekgolf van 

bijna tot mijn navel hoogte... Zette me schrap, maar dat mocht uiteraard niet baten. 

Onmiddelijk een kopje onder en ongeveer 50 meter verderop proestend boven water gekomen, 

gelukkig nog op de Pier gebleven. Ben bijna al mijn mooi zeebaars spulletjes (hengels 2x, molens 

3x, lood, twisters, lepels) kwijt, danwel beschadigd. Om mij heen veel kappote hengels- gelukkig 

is niemand de zee ingespoeld-. Zelf ben ik er met een open knie en elleboog van afgekomen, 

naast materiele schade. Maar goed, ik ga dus Stena line berichten.  

gr John Roelofs 

Hallo medevissers, Vrijdag 9 mei plm. 5 uur ’s middags de hengels uitgegooid op de ppgb. Na 

plm. een uurtje een leuk botje gevangen. Daarna werd het stil, stiller en nog stiller. Rond een 

uur of 9 nog een doublé botjes gevangen, later op de avond nog een tongetje. Mijn Neef Gerwin 

ving een puitaaltje, 1 bot en 1 tong. Het viel ons wel op dat er rondom ons (er zaten daar toch 

een man of 25) weinig of geen actie te bespeuren viel.  

Groeten, Ton #172 

Vrijdagavond 9 mei erop uit voor de 3e sessie deze week vanaf zondag, omdat ik 

donderdagavond nog met Bjorn #179 tong gevangen had(4x), had ik Sjaak #2 al een beetje gek 

lopen maken, van "vanavond gaan we hem echt raken" ! Omstandigheden waren prima, de 

wind was krimpend, heerlijk zonnetje, goed tij want het zou 20.45 uur hoog zijn, en we zaten er 

al om 15.30 uur smiddags. Na een lange klim , op het mooie strand van de binnenzee 

Blokkendam aangeland, ter hoogte van de vuurtoren, achter de snackbar. Steile wanden daar 

om het strand te bereiken, maar echt heerlijk vissen daar ! Vandaag was zeker de minste dag 

van de week qua beten, pas na 2.5 uur kregen we de eerste, een botje voor Sjaak. Daarna begon 

ik met scharretje en een wijting, terwijl Sjaak alweer een klein scholletje uit het water hees. Zo, 

nu nog een tongetje en dat zou een een leuk fototje geven, 4 verschillende platvisjes op rij, leuk 

voor op de site. Helaas mocht dat er niet van komen, want de tong liet zich niet zien vanavond. 

Mischien kwam dat omdat de wijting de stellingen hadden ingenomen, daar hadden we er 

beiden een stuk of 10 van, best mooie, maar dat is onze vissoort niet, dus die gingen lekker terug. 

Als variatie kwam er alleen nog een klein scharretje aan mijn hengel, en naast een fikse 

hoeveelheid krabben, geen andere soorten meer gezien. Gekapt rond 23.30 uur, wel erg gelachen 

vanavond en het reuze naar ons zin gehad ! Als aas alleen zagers en slikzagers gebruikt ! 

Kromme toppen, Leon #1 

Hallo luitjes, Vrijdagavond 9 mei, gevist met Hans#366 en Marcel #12, rond 20.30 uur begonnen 

met vissen op de Stenen Glooiing, het zag eruit als een veelbelovende avond, met de halve maan 



en nauwelijks wind. De vangsten vielen echter tegen qua hoeveelheid. Alledrie hadden we vis: 

wijting (3), bot (3), een zeebaarsje en een paling van klein formaat. Er zit dus nog vis mensen! 

En dat geeft zelfs Eurovisser Marcel moed, want ook hij ving deze avond ! Het geheel ter 

voorbereiding op komende competitiewedstrijd waarin hij enkele nieuwe systemen heeft 

beproeft op duurzaamheid, gebruiksgemak en vooral vangst-kans-vergroting.....U bent 

gewaarschuwd!!!! Het was in ieder geval een gezellige avond, rond 02.00 uur weer huiswaarts 

vertrokken.  

grtz. Rens #100. 

Donderdag avond 8 mei Leon(1) om 2100 opgehaald om naar de binnenzee vd Blokkendam te 

gaan. Leon beloofde me vantevoren dat ik m'n eerste tong zou vangen dus het beloofde veel 

goeds. Het weer was perfect, weinig wind, warm en droog, beter kan je het niet treffen. Rond 

kwart voor tien kwamen we bij de stek aan en na opgetuigt te hebben duurde het niet lang 

voordat het duidelijk werd welke vis we het meest zouden vangen...wijting. Leon had er binnen 

1,5 uur 4 toen ik met m'n eerste vangst begon, een vette krab, pas toen ik met niet wegklappend 

lood ging vissen begonnen bij mij de vangsten.  

 
Daarna vingen we nog wat tong en Leon nog een mooie paling. Totale vangst : Leon 6 wijting , 4 

tong en 1 paling Ik 4 wijting, 1 tong en een krab.  



 
Gevist met alleen zagers en een platvisonderlijn.  

Bjorn #179 

Na de aangehoorde verhalen aan de waterkant en het enthousiaste bericht van Leon op "Total 

Fishing" ben ik met pieren, zagers en supermestpieren naar Maassluis gegaan. Donderdagavond 

één uur voor hoog water dat moest het dus worden. Ik was al bang geen plekje meer te krijgen, 

want die polsdikke palingen wil iedereen toch wel hebben. Ca 18:30 uur aangekomen vroeg ik 

mij af of ik wel op de goede stek stond. Er was nl. niemand.... Westelijke havenkant van 

Maassluis, het kon toch niet missen. Als ik omkeek zag ik de Stella Bel, dus goed! Aan de 

oostkant zag ik nog net iemand inpakken. Enthousiast ingegooid één met zeepieren en één met 

de door Teun van Hengelhuis Maassluis zo aangeprezen supergrote mestpieren. Na een uurtje 

krabben te hebben gevoerd, kwamen de eerst Maassluise bankzitters genieten van de prachtige 

avond. Of ik al wat gevangen had. Nee, zei ik teleurgesteld. Ja, dat dachten ze al (inclusief Jaap, 

die er bijna elke dag staat). Je hebt ook het verkeerde tij en vanmiddag was het ook al niks. 

Maar hier vissen we alleen met laag water op paling. Voor gul sta je goed , maar die is nu niet 

en......." je moet al die verhalen niet geloven, die worden door de hengelsportzaken rondverteld 

voor hun handel"  



 
Maar ik vis altijd met hoog wierp ik tegen en dat gaat meestal goed. Maar niet hier zeiden de 

experts. Ze keken meewarig naar mijn uitrusting, maar die werd gelukkig goedgekeurd. Ik 

kreeg nog wat aanwijzingen waar ik wel en niet in moest gooien ivm het vastzitten en er werd 

niet meer op mij gelet, hij vangt toch nu niks...... Na een goed uur gingen ze allemaal tegelijk 

weg. 7 man. Toen ik alleen stond kreeg ik het gevoel dat ik niet vissen kon. Het werd al schermer 

en wilde gaan inpakken. Alleen nog maar krabben gezien. Toen kwam er een expert kijken uit 

Maasland. Dat was werkelijk een echte palingvisser die mij vele bruikbare tips gaf over tij, 

stekken en aas, maar ook over roken. Gaf nog een tip over zagers ipv wormen voor het omzeilen 

van de gesloten tijd voor wormen en/of nabootsingen, hier komt misschien een proces over. 

Jammer genoeg heb ik zijn naam niet, want die wist er echt iets van en zou bij ons zo een lezing 

kunnen houden à la Joop Folkers. Maar nog steeds geen paling! Om ca 22:00 uur ingepakt, 

maar morgen dan maar weer, maar dan naar de parkeerplaats van de DSM, daar heb ik altijd 

leuk gevangen. Welnu ik zal het verder kort houden. Daar gestaan van 19:30 uur tot 22:30 uur 

met hetzelfde resultaat. Aan de overkant zag ik wel 10 lampen aangaan ik ben benieuwd wat die 

daar gevangen hebben. Mijn dure aas keuring opgeborgen ga het Zondag dan maar weer 

proberen, maar dan aan de overkant! 

Groeten Rob #50 

Hallo Leon, Na eerdere berichten op de site over 40,50 stuks vissen, palingen van 80 cm, gullen 

zoveel als je hebben wilt, tongen en diverse baarzen, maar eens uitgerukt op donderdag 8 mei. 

Hoogwater om 20.00 uur. Aas gehaald bij hengelhuis Maasluis en naar het standje bij de 

Glooing gereden. Daar aangekomen om 15.45 uur, leek het het stand van Scheveningen wel. 

Ingesmeerde dames, rennende kinderen en daar tussen diverse vissers. Het enige wat ik miste 

was de ijsco-boer! Doorgereden naar de Pap.bek. Aldaar gevist tot 18.30 uur, geen stootje 

gezien. Na diverse buien op mijn pet te hebben gekregen, besloten om naar de Yangtzehaven te 

gaan om uit de auto te gaan vissen.Bij de Glooing echter was geen mens te bekennen, aangezien 

het droog was de gok genomen. Gevist tot 2 uur na hoog ( was m,n lamp vergeten) het laaste 1/2 

uur 6 botjes gevangen, waarvan 1 aan de maat. Gevist met zagers en pieren. 1 hengel met jojo en 

1 met afhouders. Botjes gevangen aan de afhouders. De krabben waren, zeker in het begin, 

super actief. Later op de avond gezelschap gekregen van de gebroeders Bakker uit Den Haag, zij 



wilden blijven tot 03.00 uur. Hopelijk hebben ze nog wat gevangen in het donker. 

Martin #256 

Woensdagavond 8 mei ff bij de DSM staan visen, was een leuk tij en lekker weer dus, waarom 

niet. Het duurde ff, maar toen Rens nr. 100 kwam buurten, kwam er beweging in. Tussen het 

ouwehoeren door toch nog wat geleerd! Rens heeft nog een poosje staan gooien met iets in het 

water,,( mocht het niet vertellen...het was geheim..) met weinig resultaat. Toen die naar huis ging 

was het enige wat we er nog uithaalden een palinkie van een 40 cm... te weinig voor een record. 

In totaal 3 botjes en een vissie voor de poes van mijn moeder= steenbolkje !! 

Ries en de Meun 

woensdag 7 mei weer eens wezen vissen op de pap.g.bek na 3 dagen tegen vallende vangsten was 

het op deze avond zeer goed . de vangst . steven had 5 gr. wijtingen 1 gr.gul verspeeld glenn 1 

tong 32 cm. ik zelf 9 gullen resp. 38-43- 44-46-51- 55-58-63-71 cm en een bot zoals je ziet een 

flinke emmer met vis  

groetjes rob.s ps . de gullen zeer ver weg gevangen over de 100 meter 

hallo allemaal, na met veel genoegen wederom te lezen dat er zo ontzettend goed word gevangen 

door menig persoon ben ik dinsdag 6 mei ook maar weer eens naar de maasvlakte vertrokken 

om een zeebaars of tong te verschalking. omtrent 11.00 uur kwam de stek ( stenenglooing) in 

zicht en rond 11.15 zat ik bepakt en gezakt aan de waterkant naar mn toppen te turen,1 hengel 

met een jojo en met de andere was ik van plan om te gaan slepen met een zagertje maar 

aangezien er teveel stenen lagen heb die schuifmontage ook maar gewoon ver in het nat gegooid 

op goed geluk.na anderhalf uur geen stootje te hebben gezien had ik het ook wel gezien ,ik heb 

ingepakt en ben richting blokkendam vertrokken ,ik heb een uurtje getracht grote harders te 

vangen die onder de uitlaat van de centrale kwamen maaar tevergeefs het enigste wat ik ving 

was een heel klein visje (cm of 8) met bolle wangentjes en een heel klein bekkie,na deze vangst 

ben ik vertrokken om aan de buitenzijde van de blokkendam te gaan vissen , t is een stukkie 

lopen en klimmen maar dan verwacht je toch wel wat, eenmaal ingegooid en blij dat ik ff kon 

gaan zitten want ik was stuk van het sjouwen over die stenen kreeg ik direct al beet ,een mooie 

wijting van een cm of 35 gevolgd door een zeebaarsje, ik ben daar blijven zitten tot 20.30 en de 

uiteindslag was 6 baarsjes van rond de 35 cm en die ene wijting,op de wijting na zwemt alles 

weer.wat zal ik zeggen , het was een mooie dag, ik had het er nog met een mede visser over bij de 

stenen glooiing dat het toch wat was dat wanneer wij na al die mooie verhalen gaan vissen dat er 

onderhand geen schub zit, komt het doordat het door desbetreffende visers wordt 

weggevangen,of doen wij nu grofweg iets verkeerds ?!?,hou dan ook vangse en voor de vissers 

die net als ik altijd pech hebben, *hou vol !!!*  

groeten, stef #407 

Leon, weet je nog dat na afloop van de bottenmepperswedstrijd in “de pub” ik aan jou vroeg of 

dat het nog te vroeg zou zijn om met kunstaas op jacht te gaan naar zeebaars, en jij zei van als ik 

wat hoor dan laat ik je het weten! Nou lees het vangstbericht van Stipo en mijn vraag is 

beantwoord. Nu heb ik na de infoavond in Ter Heide het een en ander geleerd en ben daarmee 

alvast aan de slag gegaan. Loodkoppen gekocht, Bugtail etc en proberen maar. Met het resultaat 

zondagavond gewoon ff wezen proberen op de pier in HvH. Daar aangekomen om een uurtje of 

acht op m´n gemak de pier opgewandeld en onderweg nog ff een praatje gemaakt met een visser 

die op Koninginnedag zes mooie baarzen had gevangen. Vol goede moet verder gelopen en 

ongeveer halverwege een stekkie gekozen. Het was afgaand tij en tegen het schemer gestart. Op 

dat moment kwam de regionale scooterbrigade 4 stuks met evenveel vissers (oudere 

heren)daarop welke op zo´n 5 meter afstand bij mij kwamen staan. Reeds donker geworden 

begonnen die gasten toch een partij baars te vangen (in mijn ogen dan) terwijl ik m´n stinkende 

best deed en niets op de kant kon krijgen. Ik heb dit zo´n twee uurtjes aan kunnen zien en ben 

toen met een dubbel gevoel huiswaarts gekeerd. Op de eerste plaats dus van gaan met die 



banaan want ze zitten er, maar op de tweede plaats met het gevoel van wat doen deze heren 

anders dan ik.Ik schat dat deze mannen in de tijd dat ik daar dus stond zo´n 5 a 6 baarzen de 

man vingen.Ik had geen zin om daar te vragen wat zij anders deden dan ik, had ik misschien wel 

moeten doen. Wat ik kan verzinnen is dat zij dit al 25 jaar doen en een bekkie meer ervaring 

hebben tegenover mij als groentje op dit vlak die vorig jaar met moeite 3 baarzen gevangen 

heeft. Nou als ik mijn kennis tot nu toe globaal op een rijtje zet dan heb je een goede stugge 

hengel nodig van zo´n 3,60 meter een goede molen met 0,15mm a 0,17mm Fireline, een voorslag 

van 0,45 a 0,50 mm nijlon van een meter en vervolgens een hele batterij aan kunstaas zoals dus 

de jigheads, pilkertjes met twisterstaarten shads (heb ik vorig jaar de baarzen mee 

gevangen)toby lepels en desnoods pluggen. Nou dacht ik dat deze heren met pilketjes(gewoon 

van lood met een zwarte twister eraan) visten. Ik dus ook maar nee hoor. Nou wat ik dan nog 

kan verzinnen is dat zij de bodem goed kennen en het kunstaas op de juiste en voor de baars 

aantrekkelijke manier aanbieden. Zoiets wat Joop Volkers zei doe alsof jij dat kunstaasje bent! 

Nou ja wat het ook is ik ben vast van plan om er dit seizoen achter te komen. Nou heb ik nog een 

vraag, zouden er collega eurovissers die wel deze ervaring in huis hebben bereid zijn om deze 

ervaring te delen? Wat ik wel graag zou willen is om hier een keer een avondje onder elkaar aan 

te besteden om juist deze specifieke vismethode beter onder de knie te krijgen.Tevens 

aansluitend daarop met degene die hier ook zin in hebben een keer met een ploegje de geworven 

kennis in de praktijk te brengen. Of makkelijker, is er een eurovisser met veel zeebaarservaring 

die mij met mogelijk nog een paar een keer op sleeptouw zou willen nemen. Nou ja al met al een 

lang verhaal maar ik moest het wel ff kwijt.  

Iedereen de groeten en tot aan de waterkant Jos Mels #121 

afgelopen zondag ff haring wezen trekken op de Brouwersdam samen met Hans nr 262. Het viel 

niet tegen zo`n 100 stuks waar van 20 grote en de rest was piepklein maar die liggen in de 

vriezer te wachten op mooie snoekbaarzen. En ja natuurlijk we hadden weer eens wat, we 

moesten ook nog ff een vrouw verbinden die haar vinger was kwijt geraakt onder een 

paardenhoef (als die eurovissers er ook niet waren) moesten we ook nog op de ambulance 

wachten die natuurlijk weer verkeerd reed. Scheelt toch weer een uur vissen niet waar ?? 

Willem nr 32 

hoi daar is hij weer de haring man naar zondag 4 mei, met rolstoel en al bijna de maasvlakte in 

te zijn gewaaid dachten we kom laten we het nog maar eens proberen dus 6 mei rond een uur of 

drie uit s-gravendeel vertrokken naar een pitstop bij anderee de plaatselijke snackbar waren we 

zo half 5 klaar om te vissen een hengel door mijn be aast met makreel strip voor alles wat wou 

bijten en me vrouw met een haring paternoster r0nd half 7 zou het hoog water zijn het was 

kwart over zes nog op de dobber nog op de haring paternoster niks nada ik zij ze krijgen nog 

een kwartier als ze dan niet bijten zijn we weg ik zeg tegen me vrouw zal ik even het over nemen 

prompt om half zeven voel ik een druk twee haring waarvan  



 
er een er af viel tot kwart over acht met tussen pozen ging het aardig 22 stuks was het eind 

resultaat de komende dagen geven ze wat warmer op hopelijk komen ze dan massaal weer 

binnen ik hou moed het begin is er weer  

Jaco 

Nou..........beter laat dan nooit, maar een vangstbericht van een uiterst zonnige zondag die ik 

(ahum ahum) fietsend en verkennend met mijn vrouw doorbracht langs de Waterweg om te 

kijken of er baarsvissers stonden en hoe de vangsten waren. Water liep al af als een jekko toen 

wij bij de stormvloedkering 3 vissers troffen die met aas bezig waren en het hele tij niks nakkes 

nada hadden. Rob van Avicentra stond met zijn maat daar te baarzen in de stroom en die had er 

net een leuke baars uitgetrokken, even staan koekeloeren of de schurken iets nieuws 

hadden,mmmmmmmmmmm wordt daar een ratllerplug gebruikt? effe onthouden!! 

Doorgefietst naar de Noorderpier en daar was het echt bal!! Stond of kwam net aangefietst een 

man of twintig in totaal en zag daar Frits Vechtman staan die na pak um beet een uurtje vissen 

al 11 baarzen had gevangen. Vijf had hij netjes teruggezet omdat die ondermaats waren en zo 

hoort het ook. In zijn tas had hij echter al 7 mooie baarzen zitten,  



 
1tje effe op de foto gezet voor het nageslacht en de rest van de dag het gefoeter van mijn vrouw 

moeten aanhoren waarom ik er niet aan had gedacht toch maar een stokkie mee te nemen ivm 

de BBQ die we die middag hadden gepland. Weer wat geleerd. Frits vertelde nog dat hij de 

nacht voorafgaand samen met oa Reggie, onze beruchte zeebaarskiller, had staan vissen op de 

Noorderpier en toen een prachtige 8 ponder had gevangen van 74 cm. Nou toen werd ik 

helemaal stikjaloers en ben maar gauw teruggefiets naar huis en heb mezelf voorgenomen het 

"verkennen" voortaan uit te voeren vergezeld van een hengel. Kortom......de baars is los en als je 

leuk wilt vangen is het zaak er vlug bij te zijn om die stekelbeesten die hongerig onze 

kustwateren inzwemmen te klissen. Hopelijk de volgende keer een foto van deze kaalkop met 

een mooie baars wens ik jullie allemaal strakke lijnen  

Stipo 97# 

Heel de week al uitgekeken om vanavond, zondag 4 mei, is een lekker nachtje door te 

halen(maandag vrij ivm bevrijdingsdag), Sjaak #2 had immers tong gevangen afgelopen 

dinsdag, dus ik moest voorlopig mijn eerste nog maar is zien te vangen van dit jaar. Zodoende 

22.45 uur naar de maasvlakte getuft met een 5 meter stok en een 3.5 meter zeebaarsstok, ouwe 

zagers van vrijdag , en een hele berg kolereweer in het vooruitzicht, maar vooralsnog was het 

best een lekker zwoel zomeravondje. Op de stek aangeland mijn eerste desillusie, molen vergeten 

van de 5 meter stok, eikel !!!!!!!!! Op de molen van de zeebaarsstok zat fireline, en de andere 

spoel daarvan nog wat nylon, maar echt niet genoeg voor een beetje uithalen. Uit armoede maar 

een meter of 20 dyneema ervoor gezet, dat lag nog op een klosje in mijn kist. Nou, weegschaal 

eraan en beginnen maar, daarna eerst koffie ! Het water liep er nog hard uit, moeizaam blijven 

liggen ! Maar als ie eenmaal uptide bleef liggen, begon die ook meteen te trillen, althans, na een 

uurtje was dat. Ingehaald en ja hoor, daar was ie , de eerste tong van het jaar, ik werd ff eufor !! 

Daarna bleef het zo doorgaan als het lukte je lood goed te ankeren.  



 
Resultaat 7 tongen en 2 wijtingen, de grootste 37 cm, die heb ik thuis dus maar even samen met 

zijn jongere broer even op de webcam gezet. Om 03.30 uur was ik gekapt, het weer werd echt 

veel te slecht met behoorlijk onweer ! Maar wel een wereldsessie achter de rug, ondanks pech 

met die molen en dat nylon heeft de kleine stok me niet in de steek gelaten . kromme toppen en 

gr 

Leon #1 

Zondag 4 mei wezen vissen op de stenen glooiing gezien het mooie weer en de goede 

vangstberichten daarzo eerder deze week. Ben ook een heel stuk naar rechts gaan zitten waar je 

met laag water gewoon helemaal aan de waterweg kunt gaan staan. Een paar honderd meter nog 

verder naar rechts (helemaal aan het einde) zag het er nog beter uit want daar valt het al heel 

snel droog na hoogwater, maar daar stonden al heel wat vissers. Op mijn stek lagen een stuk of 8 

geslachte botten, dus er zat echt vis. Tot hoogwater geen beet gehad (viste met zagers en 

mesheftschelpen) maar om ongeveer 21.00 uur had ik de eerste bot van ongeveer 36 cm. Daarna 

volgden er nog twee, helaas van een kleiner formaat en waarvan ik er een weer kon laten 

zwemmen omdat 'ie niet had geslikt. Tegen het donker aan leek het dus ineens een stuk beter te 

gaan maar helaas had ik geen lamp bij me en ik en mijn niet-vissende kameraad hadden enorme 

honger gekregen. Om 22.10 ben ik weer afgenokt. 

Groeten, Michiel #164 

Van zondagochtend 4 mei, van 03.00 uur met Arjan gevist. De bedoeling was om te kijken of er 

al een tongetje vanaf de kant te vangen was, maar ook een gulletje zou welkom zijn geweest. 

Sjaak had het goede voorbeeld vorige week al gegeven dus de stek was snel gevonden. Meestal is 

het hier redelijk stil qua stroming, maar vandaag gierde het eerst naar binnen en rond 04.00 uur 

ging het van het een op het andere moment keihard naar buiten. Zo hard zelfs dat we 



gedwongen waren om de worpen te beperken tot een meter of 40. Uiteindelijk vingen we een 

stuk of 22 wijtingen en een 15-tal botten. Bijzondere vermelding voor Arjan die in de 

schemering een fraaie schar wist te haken aan haakje 1.0 en de giga-afmeting van 9,8 hele 

centimeters had. De zager was overigens met afstand favouriet bij onze geschubde vrienden. Na 

5 weken alleen de bottenmepperswedstrijd gevist te hebben een verademing om weer eens lekker 

aan de waterkant te staan. We zijn benieuwd of andere leden hun vangstberichten ook 

insturen!!  

Gilles #59 

Weekend 2,3,4 mei: 

 
vrijdag 2 mei naar de pap. bek gereden ondanks het weerbericht een aantal k2 in de auto om uit 

te proberen van avi centra na een tijd gegooid te hebben met alle, eentje uitgekozen voor mezelf 

na ingegooid te hebben binnen 5 min de eerste gul op de kant dit ging zo door tot de storm 

opstak mijn vrouw pakte ook 4 mooie gullen



 
met 1 dacht ze dat er een paling aanzat die gooide ze terug blijkt later aan de wond te zien dat 

het een prik was van ong 30cm dus weer geluk voor gilles #59 za 3 mei een dag om snel te 

vergeten hopeloos  

 
zo 4 mei kreeg bezoek van arjan #8 en gilles #59 nog geen 10 sec pakte ik een paling(NIEUW 



EUROVISSERRECORD) van 81 cm sorry leon en later op de ochtend nog wat gulletjes en 

botten 

henk#394 en janet#395 

Omdat de bottenmepperswedstrijd in deYangtze-haven voor mij de eerste keer daar was heb ik 

maar geprobeerd om het toen behaalde resultaat op zondag 4 mei te evenaren of verbeteren. Na 

toch ff zoeken eindelijk daar aangekomen. Ik moet toegeven dat het weer heerlijk was en de 

wind redelijk meeviel, maar de vis had wel iets massaler aanwezig mogen zijn. Met vier botten 

(waarvan drie groter als de grootste op de wedstrijd) mocht ik nog helemaal niet klagen hoorde 

ik bij de andere vissers. Van alles wat ik aan heb mogen horen bedroeg het totaal nog steeds 

NUL. Mijn vismaat droeg ook zijn steentje bij aan het resultaat van de medevissers, hij had ook 

alleen maar beet gezien. Ook de haring was nergens te bekennen hoewel je zou zeggen dat ze er 

wel heel goed hadden kunnen zitten (wat een combinatie, maar het resultaat blijft hetzelfde). 

Maar goed, dus alles geprobeerd en overal, met vier botten mocht ik niet zeuren  

Groeten uit Eindhoven, Jeroen #302 

Zat 3 mei om 18.30 de hengels in de auto en richting maasvlakte,het weer zat lekker mee met een 

afnemende wind pal uit de rug. Aangekomen op de stek ff wachten tot het laag was en de hengels 

klaarmaken,plekkie zoeken voor spullen en stoel en dan de pieren te water.Ondertussen was de 

wind nagenoeg weg.Half uurtje staan te wachten tot Mar de eerste ving,want eerder mag ik niet 

vangen natuurlijk.Nadat Mar de eerste vis binnen takelde ging het los. Alle worpen beet,behalve 

de K2 die ik op afstand gooide waarop nagenoeg geen beet.Mar en mijn tweede hengel onder de 

kant vingen continu vis. Hele avond heb ik op twee of drie vissen achter gestaan,totdat ik een 

worp had die, een bot een schol en een baars tegelijk opleverde.Eind-resultaat 28-25 toch weer 

net van Mar gewonnen 53 x ,bot ,schol en zeebaarsjes,baarzen terug gestuurd om te 

groeien,alleen de grootste platten mee voor de pan van moeders.  

De Vismaten, Jan253&Mar320 

Hopend op een palinkie ben ik samen met mijn vismaat op zaterdagmiddag 3 mei uit Eindhoven 

vertrokken. Alle spullen gepakt, aas gehaald bij het Hengelhuis en op naar Hoek van Holland 

om daar een avondje/nachtje te vissen. Net na het hoge water begonnen ivm springtij. De 

vangsten mochten er wel zijn, alleen hadden ze niet helemaal de maat waarop wij gehoopt 

hadden. Samen hadden we vijf stopnaalden en een palinkje, net aan de maat. De bijvangsten 

bestonden voor mij uit een gulletje, vijf botjes en twee krabben. M'n vismaatje mocht drie botjes 

en een 'maatse' steenbolk op z'n conto bijschrijven. Dat palinkje ligt inmiddels gestript in de 

vriezer, en zal hopelijk het tekort aan zijn groter broers en zussen goed kunnen maken op mijn 

bord.  

Groeten uit Eindhoven, Jeroen #302 

zaterdag 3 mei van 10.00 uur tot 17.00 uur staan vissen op de landtong. Lekker in de luwte 

gestaan en een bruine kop gehaald! De eerste uren was het nix, maar toen het dode tij over was 

en langzaam de vloed opkwam hebben we toch met zijn tweetjes nog 9 botten gemept! Helaas 

waren ze wel goed aan de maat, maar geen prijswinnars vorige week! Gevist met dwarrellijntjes, 

met de zelfgemaakte onderlijnen, geleerd op die bijeenkomst in Ridderkerk, met mesheften en 

zagers, die we bij het Hengelsporthuis Maassluis gehaald hadden. Goede kwaliteit hoor! O ja, er 

kwam ook een vlucht zwanen langs, laag over het water, en eentje pikte met zijn vleugels mijn 

steun en 1 hengel mee. Door een bloedstollende aktie van maat Ries, die met gevaar voor eigen 

leven mijn spullen redde, omdat ik net ff bezig was, voorkwam hij, dat mijn zooitje in de 

Waterweg lag !! Dank, dank! En de zwaan??? Nou, die lag een poosje beduusd met 175 gram 

lood aan zijn poten in de Waterweg te koekeloeren, waarna hij toch van het lood en lijn verlost 

was en bij zijn vrienden zijn deel van het verhaal deed. Al die zwanen keken de hele dag wel 

kwaad onze richting uit! 

Ries en de Meun 



Vandaag, 3 mei, gevist op de Stenen Glooiing van 11.30 uur tot 17.30 uur samen met mijn 

zwager en zijn zoon. Het was heerlijk weer, maar wel een stevige wind. De vangsten waren niet 

super, we hadden met z'n drieën 6 mooie botten, verder een paar mooie doorbuigers gehad, 

maar deze niet kunnen verzilveren. Mijn neef had er drie, het was voor hem de tweede keer, dus 

hij was erg trots. Mijn zwager had er 1 en ik 2.  

Groetjes Hans #37 

Dit is eigenlijk een niks-gevangen bericht. Natuurlijk niet naar het weerbericht kijken maar 

gewoon naar de Maasvlakte rijden(zaterdag 3 mei), en dan ontdekken dat er een stevige 7 staat 

te blazen vanuit west. Wel een heel mooi gezicht die stukslaande golven op de blokken. Toch 

geprobeerd om zandspieringen te vangen, maar helemaal niks te zien en te vangen. Draai nog 

een molen naar de schepper. Nog even geprobeerd met twisters en een lepeltje om een baars(je) 

te verschalken, maar niks. Met ogen vol zout en zand en een rooie kop van het zonnetje, klein 

deukje in de ego, naar Schiedam teruggereden. Heeft er iemand ervaring met het levend houden 

van zandspieringen ?  

Groeten aan alle betere vissers van Fer. nr 38. 

Op vrijdag avond 2 mei wezen vissen aan de papegaaienbek samen met vismaat John.Na de 

slechte resultaten van de vorige keer hadden we toch besloten om het voorspelde slechte weer te 

trotseren en het nog een keer te proberen.Om 21:00 uur begonnen met vissen en we vingen een 

paar botjes maar wild was het niet.rond een uur of half elf kwam er een ervaren zeevisser langs 

om ons het een en ander uit te leggen over de manier van vissen en wat denk je..........ja hoor 

meteen beet een leuke zeebaars even opnieuw beaasd en een paar minuten later weer een 

zeebaars deze was niet zo groot dus die zwemt weer tussendoor pakte we nog een paar mooie 

botten. de misterieuse zeevisser ging er weer vandoor want het weer begon echt slecht te worden. 

We hebben doorgevist tot 02:00 uur en het totaal was 9 zeebaarsjes waarvan 4 mooie en een 

kleine 30 botten. Langs deze weg willen we die zeevisser nog hartelijk bedanken voor de tips.  

Groeten Maurits#336 en John 

Net als Leon, Sjaak en Marcel gevist aan het einde van de stenen glooing met Armel en z`n 

vader. Natuurlijk het zelfde tij afgaand en inderdaad een hele berg kleine baarsjes ( 25 a 35 cm) 

en een aantal botten gemept. Ik zelf had 14 baarsjes en 4 botten. Van de heren Spee weet ik het 

niet exact maar die hadden ook leuk baars en bot. Op de botten na is alles weer teruggestuurd 

om te groeien. Al met al veel beet en continu bezig geweest en dus een lekker visavondje. Wij 

hebben tot ½ twee gevist. En het weer namen we op de koop toe.  

Groet Jos # 121 

Afgaand tij, harde wind en algeheel typhusweer waren de omstandigheden vrijdagavond 2 mei 

20.00 uur, waardoor Sjaak #2, Marcel #12 en ik besloten de Stenen Glooiing te verkiezen, eea 

ook nav de goeie berichten van Leo #3 van de afgelopen week. Ook omdat we geen zin hadden 

veel te verspelen op de ebstroom, en een beetje in de luwte wilden staan + dicht bij de auto, was 

dit dus wellicht de beste keus ! Eenmaal aangekomen ben ik eerst begonnen met wat stenen 

omgooien, en ja hoor, hebbes, EEN ZACHTE KRAB, beste aasje wat er is ! Die zou straks mooi 

van pas kunnen komen. Een tijdje later stond er voor Marcel 2x een 5 meter Shimano Antares, 

terwijl Sjaak en ik allebei een enkele DAM Sumo 5 meter hadden geposteerd. Eigenlijk was het 

eerste uurtje helemaal naatje, geen enkele tik. Ik pakte de zeebaarsstok erbij, monteerde een 

jojo met als aas de zachte krab ! Binnen 10 sec was het BOEM, Sjaak schrok zich wezenloos van 

de doorbuiger. Half op mijn muil glijdend greep ik de hengel, voelde heel even de baars maar 

die schoot helaas los. Ingedraaid en de zachte krab was gedeeltelijk ge-amputeerd, maarja, 

nieuwe poging ! Wederom KNAL, weer 1, maar ook die bleef niet zitten, hengel laten staan 

waarna een minuutje later weer een paar tikken kwamen en daarna was het over. Zeebaarsstok 

binnengehaald en opgeborgen. Kwartiertje later begon happy hour op de zagers en pieren, 

waardoor er een heerlijke visserij volgde a la Leo #3, allemaal baars en bot ! Toen we om 24.00 



uur kapten omdat we de slagregens zat waren, hadden we een kleine 30 vissen op de kant, dus 

ons prima vermaakt qua vangsten, we hebben alles weer laten zwemmen. Allen tevreden 

huiswaarts gekeerd 

tight lines van het weekend, gr Leon #1 

Vrijdagmiddag 2 mei wezen vissen in de pap.bek bij het bord. Na 10 minuten kwam het eerste 

botje al boven. Direct daarna een mooie gul (50cm). Maar de behoorlijke regen en onweersbui 

zorgde ervoor dat ik een half moest schuilen in de auto. Daarna kwamen de opklaringen en kon 

nog een gul (35cm) laten landen, een steenbolk en een totaal van 5 botten (bovenmaats). Toen 

wolken zich weer gingen samenpakken heb ik de thuisroute maar opgezocht.  

Toedeledokie Edwin #352 

Donderdag 1-may naar brouwersdam gegaan om haring tevangen maar aan de binnen kant 

alleen af en toe een kleine haring dus naar de zeekand gegaan daar stond alleen een Duitser die 

af en toe een haring of geep er uit haalde dus ook de hengel maar gepakt een ook gaan vissen 

maar om een lang verhaal kort tehouden naar huis met 30 haringen en 43 geepen? 

Mvrg Chris (73) 

 

 

Dinsdag, 29 april. Aangezien we toch 30 april vrij zijn wilde we van de gelegenheid gebruik 

maken om weer eens een poging te wagen een visje te vangen. Leon, Sjaak en ik (Marcel) 

vertrokken om 23.00 uur richting de maasvlakte. Daar aangekomen besloten we het strandje te 

proberen op de papegaaiebek, er stond helemaal niemand. Het weer was uitstekend ondanks de 

slechte voorspellingen. De vangsten vielen ietwat tegen maar er werd wel een grote variëteit aan 

vis gevangen.(alledrie met 1 hengel ivm de beperkte hoeveelheid aas) Leon beet het spits af met 

een bot en een wijting, waarna sjaak een bot en welja zijn eerste tong van het jaar ving.  

 
Leon ving nog een zeebaarsje en een puitaal en ik sloot de rij met een paling. Al met al een leuke 



nacht. Om 04.00 uur vertrokken we weer richting huis.  

Marcel # 12, Leon # 1 en Sjaak # 2 

Dinsdag 29/04 wezen vissen bij de pappagaaienbek, eerst even aas gehaald bij avicentra in 

oostvoorne (was prima aas) we waren rond 13:00 op de plek (vanaf rws de tweede groene boei) 

er was ons verteld dat daar redelijk gevangen word. Mijn maat en ik ieder met twee hengels de 

strijd aangevangen tegen de elementen. Met een hengel onder de kant en met de anderen wat 

verder weg. Resultaatna een uur of vijf vissen: 3 Krabben en voor zo'n 35 euro aan materiaal in 

het water staan gooien, bij bijna iedere worp liep je vast. Jammer van zo'n mooie dag maarja. 

Misschien dat er nog iemand een advies kan geven over een stek of een manier??? wij komen uit 

Rosmalen en zijn nog niet zo heel erg bedreven op deze stekken zeevisgoeroe@planet.nl  

De groeten en een goeie vangst, Maurits #336 en Michael 

Di 29-4 met Marian # 320 op de glooing een paar uurtjes botten meppen.Mar binnen 5 min twee 

tegelijk,ik dacht nee he gaan we weer krijg ik weer slaag.snel mijn tweede hengel bijgezet en niet 

zo ver gegooit,binnen tien minuten twee botten.Vissend op zo`n 25 mtr uit de kant leuke avond 

gehad,samen ongeveer 42 vissen waaronder 5 zeebaars.  

 
met 23 vissen voor mij,nipt van Mar gewonnen(wel met twee hengels tegen Mar 1). 

Groeten Mar320&Jan253. 

Hai Leon, Vanmorgen 26/4, zeer vroeg opgestaan om haringen te gaan vangen. Eerst naar de 

Yangtse haven gereden. De verhalen van Arjan #8 dus niet kunnen checken. Arjan....??? Daar 

waren we de enige vissers. Haringen lieten zich niet vangen of zien. Vervolgens zijn we 

doorgereden naar de grevelingen. 't Was daar nog behoorlijk rustig, om half zeven. De reden 

daarvan was al snel duidelijk. Er werd niet gemalen, vanwege de blauwalg(?). Af en toe een 

harinkje, kleintjes. Jammer! Wie weet waar ik kan lezen wanneer er weer gemalen wordt? En 

zijn er andere haringstekken? Ik hoor het graag! Groeten, volgende keer beter,  

Leendert #315. 

Vrijdag 25 april wezen vissen. Mijn vismaatjes allemaal verhinderd. Nu, dan maar alleen gegaan 

vanuit Arnhem.Aas gehaald in oostvoorne en door gefietst naar de pap.bek.strandje.Vanaf 12.00 

u tot 20.30 u gevist. In totaal 6 botten gevangen waarvan de grootste 38 cm. Om 20.30 u naar 

huis na een rustige, (geen gezeur van mijn vismaten), geintje, dag. Nog een goede tip gekregen 

van een mede visser dat ik te strak op de top viste. bedankt.  

groetjes Robert # 406 



Hallo Eurovissers Ik ben Donny de Brabander mijn vader is Rene de Brabander 200# . Ik werd 

vrijdag 25/4, vroeg wakker gemaakt door mijn vader want ik had al vakantie , ik ben trouwens 7 

jaar. Hij zei we gaan op haring vissen nou dat heb ik geweten ook. Hij had een tippie gehad van 

Arjan van Drunen nog bedankt trouwens.Aangekommen in de Yangtzehaven begon het feest ik 

begon ze gelijk goed te vangen en me vader niet,even later kwamnog een eurovisser naast ons 

staan volgens mijn vader was dat Ben Tapper 129# (Weet hij niet zeker)maar we vingen er op 

een gegeven ogenblik 4 of 5 tegelijk we hadden er om een uur of 3 rond de 60 haringen.Ik wou 

vandaag weer maar me vader heeft weer eens een kater maar volgende week heb ik vakantie dus 

gaan we zeker nog een keer . Nou arjan bedankt voor de tip. 

groetjes Donny de Brabander Oja ook van me vader 200# 

24 april ff wezen vissen tegen over de stenalijn ,resultaat stervens koud 1gul en een schol,  

 
en zwager henk -5stukken lood,die kan er beter helemaal geen lijn aan zetten 

gr Ger 

Vandaag 24 april ben ik Ed #352 samen met schoonzoon op de pap. bek gaan vissen. Na 

ongeveer een uur kwam de eerste aanbeet. De spitsplinternieuwe K2 stuiterde bekant van de 

steun af Met een hoop getrek en gesjor wist de behoorlijke gul toch de strijd te winnen door de 

onderlijn te breken. Jammer, want daarna niet veel meer goede aanbeten gezien. Op het tijdstip 

dat we wilde gaan stoppen kwam er iemand vragen of er op onze stek(bord 8e petroleumhaven) 

haring gevangen werd. Dacht het niet, ik kreeg te horen dat er in de Yanghzehaven haring werd 

gevangen. Zo gezegd, zo gedaan, wij naar de Y-haven, en inderdaad volop haring. Gelukkig een 

onderlijn van IEMAND kunnen lenen en met een 60-tal harinkies gelukkig weer naar huis 

gegaan.  

Toedeledokie Ed #352 

Gegroet, Vandaag 24/4, maar eens wat zagers verzopen bij de stenen glooiing tussen de houten 

strekdammen in het gezelschap van mijn pa. Historisch feit: ik ving wel en hij niet! Nou ja wat 

heet vangen; 1 bot van 30 cm en een zeebaars van hetzelfde formaat. Toch lekker weer met op 

het eind regen. Begonnen om 16.30 en gekapt om 19.30. Groetsels  

Erik #338 

Vandaag 24 april "ergens" aan de Waterweg wat bot"training" gedaan. In 2 en1/2 uur toch nog 

wat botten van formaat gezien 34, 30 en 26 cm. De bottenkoning is gewaarschuwd. Afgaand tij, 

niet te ver uit de kant en "oude pieren" van dinsdag. Het weer was prachtig.  

 
Naast mij heb ik 6 botten en een zeebaars zien vangen door twee andere vissers. Tot zaterdag. 

Groeten Rob#50 

Ha Leon,na afgelopen vrijdag me grootste gul ooit gevangen te hebben vanaf de kant van 

66cm,ben ik woensdagavond 23 april, weer terug gegaan naar dezelfde stek bij de dsm,dit keer 

viel er wel prima te vissen,er stond weinig stroming,dus geen last dit keer van troep in me lijn of 

vastlopers,ik heb gevist van 20:30 tot 22:30 en dit keer drie gulletjes weten binnen te halen,de 

kleinste zwemt weer rond,want die was net aan de maat de andere waren 42 en 51 cm.Gevist met 

veel aas en grote haken om klein spul en bot te ontwijken dus ik weet niet hoe het met de 

botvangsten staat in de waterweg,ik wens iedereen in ieder geval veel succes zaterdag met de 

bottenmepperswedstrijd. 

Groeten van Erwin#325 

Hoi, Mijn naam is Jaco. Geen onbekende voor mensen die op de Maasvlakte vissen. Na in de 

winter maanden aardig wat wijting te hebben gevangen, dachten we naar  



 
 

 
Al met al hebben we zo'n 80 haringen bij elkaar gevangen. Nou ik ga weer vis schoonmaken.  

 
 

Groetjes, Jaco. 

Maandag morgen 21 April weZen vissen met Theo. We zijn om half 4 vertrokken uit 

Delluuuuft,richting de Maasvlakte. Een maal aangekomen zat Leon al te vissen en had al een gul 

en een weiting op het droge liggen. Gauw alles in orde gemaakt en 2 tellen later vlogen de loodjes 

door de lucht,met onderlijnen natuurlijk ,die gevult waren met pieren mesthelfden en zagers . 

Mijn grote vriend Smurf kwam ook nog even langs, hij kon niet mee vissen er was wat loos met 

een familie lid. Maar hij kwam toch nog een paar heeeeeeerlijke oliebollen afgeven . Ze waren 

heerlijk Arjan klasse ,je mag dat vaker doen hahaha. Na dat Arjan pleite ging trok Leon er weer 

een mooie gul uit,aan een klein kut tong haakje. Die had ook zo'n systeem waar Arjan mij op de 

boot mee heeft verslagen .(zie foto vis meeting 3,met de Stellabel) Er zaten een stuk of 38 tong 

haakjes aan en 32 gulhaken . Maar goed trok er later ook nog een gul uit . En die viel op de kant 

van me haak af ,gelukkig konde we hem nog pakken . Op een gegeven moment ging Leon pleite 

en Theo en ik bleven nog even doorvissen . Het werd al licht en die kopereploert kwam al lekker 

te voor schijn . Maar toen gebeurde er iets met de Bottenkoning,Theo wou even van de ene rots 

naar de andere springen . Maar alles was spek glad geworden van de golven die er over heen 

sloegen . Theo belande dus tussen de grote rotsen en bezeerde zijn arm enorm. Ik schok me de 

pletter,want die bruine bek van Theo was in eens helemaal grijs . Dus ik nam ook een sprong om 

Theo er uit te halen,maar belande ook tussen de rotsen in ,en was net al Theo tot aan me kutje 

toe nat .Maar goed heb Theo eruit getrokken en zijn als een speer naar het ziekenhuis gegaan in 

Delluuuft. En daar bleek inderdaad zijn arm uit de kom. Naar een paar prikken en fotoos zat 

zijn arm er weer in . Hij kreeg alweer wat praatjes en kleur en wilde weer terug waar we gevist 

hadden . Gelukkig had ik alle aas weg gepleurt ,dus kon die hier naar fluiten. Maar om en lang 

verhaal kort te maken ,we hebben wel lekker gevist.  

gr Van BROKKE EH BOTTE KONING#48 EN PEET #1,3 

Paasweekend het hele weekend wezen vissen eerst naar de pap bek gereden met de bedoeling om 

een beetje overal te gaan vissen maar aangekomen daar  

 
na 5 min al de eerste gul na nog eens 10 min 2 tegelijkertijd aan 1 lijn. Zaterdagavond vrij druk 

met mensen uit het hele land zelfs uit Groningen, die hadden de halve site van de eurovissers 

uitgeprint.  

 
Het vangen was een gekkenhuis maar alleen aan mijn hengel want links en rechts van mij 

hadden de mensen amper beet toen ik eindelijk naar huis ging met de mooie vangst van 45 

gullen en bijna dezelfde hoeveelheid kwijt tussen de stenen kan ik zeggen dat het een goed 

weekend was, met zagers en pieren gevist op zagers geen stootje gehad gelukkig van de mannen 

uit Groningen nog een paar honderd pieren gehad anders had ik eerder naar huis gemoeten 

daarvoor mijn dank. (Naschrift Redactie: Bikkel Henk #394, zond meteen een NIEUW 

EUROVISSERRECORD in, nl deze mooie steenbolk van 37 cm gevangen 20/4, proficiat Henk!)  

 



 

Henk#394 en Janet#395 

zondagmorgen 20 april wezen vissen op haring in brouwersdam. het viel niet tegen in ong 3uur 

tijd 58 haringen. het was wel erg druk,dus als je gaat erg vroeg en als het kan door de weeks.  

gr hans willem vang ze!!!!!!!! 

Zo...., de eerste 3 gepen en 2 haringen van dit jaar zijn gevangen (20/4)en nog een record ook.  

 
De grootste was 68 cm, maar helaas ben ik niet in het bezit van een digitale camera en geldt dit 

dus niet. Barry Eurovisser # 36 heeft dus nog steeds de grootste. ( ja, ja, ik weet dat ik na deze 

zin weer een hoop opmerkingen krijg!!! )Hiervoor ben ik helemaal naar Zeeland gereden (ja, ik 

durf dat wel ). Ik wilde wel eens weten of daar nog wat gevangen werd. Nou was vandaag ( pasen 

) geen goede maatstaf, maar toch. Om 08.30 uur van huis weggereden ( vrouw en kind zijn uit 

logeren, dus pappie moet het waar nemen ). Als eerste ben ik Neeltje Jans gaan verkennen en 

vond daar wel wat vissers, maar het waren er niet veel. Na enige navraag bleek dat het ook in 

Zeeland al maanden bar en boos is met de vangsten. Daarom had ik geen zin om daar een 

hengeltje uit te gooien. Zodoende ben ik weer richting Rotjeknor gereden en tussendoor de 

Brouwersdam aangedaan. Hier stonden ze bij de Brouwerssluis op Geep te vissen. Dus stoppen, 

kijken en navragen of er wat werd gevangen. Er werd inderdaad een redelijk visje gevangen 

werd mij verteld, dus ben ik de hengel gaan optuigen. In eerste instantie ving ik niks, tot ik naast 

een van die jongens ging staan die er al een behoorlijke hoeveelheid had uitgesleurd. Hij vertelde 

dat je goed in het water moet kijken, want dan zie je die scholen voorbij zwemmen en dan moet 

daar overheen gooien en al pompend halen. Dit doe je dan met een haringlijntje met een loodje 

eraan. Tijdens het vissen ff lekker staan ouwehoeren over het vissen ( hij was ook bekend met de 

Eurovissers ). Hij vertelde dat hij ook een bootje had en regelmatig met behoorlijke 

hoeveelheden kabeljouw van de wrakken thuis kwam. Dit Geepvissen had hij van een ouwe rod 

in het vak geleerd, die had verteld dat je Geep op die plek moet vangen met een haringlijntje en 

niet met een dreggenlijntje ( dat scheelt ook in de bekeuring als de politie je pakt, want er wordt 

regelmatig gecontroleerd ). Het is namelijk verboden om daar te vissen. Later kwam die ouwe 

rod er ook bij en heeft nog een aantal dingen verteld en uitgelegd over die plek, hoe je daar b.v. 

grote hoeveelheden zeebaars vangt van de zomer. Als ik het mag geloven, zijn dat echt grote 

hoeveelheden, waaronder ook grote jongens ( dus misschien een mooie plek voor Leon ). Na een 

uurtje ben ik weer verder gegaan, want ik had nog last van Gullenkriebels. Ik heb daarna nog 

staan vissen op de blokkendam op de Maasvlakte van 15.00 tot 17.00 uur, maar dat was kat met 

de grote U zoals Peet 1,3 dat zegt. Een Steenbolk en een veel te kleine Gul. Na thuiskomst nog 

even 2 Gepen afgegeven aan de overburen die daar zeer blij mee waren, toen thuis de frituurpan 

aangezet om de derde Geep soldaat te maken. Vanavond niet te laat naar bed, want ik ga met 



Peet 1,3 vannacht op Gullenjacht. Helaas weer een klein verhaaltje, want ik had vandaag niet 

veel meegemaakt zoals hengels te water. Groeten Theo # 48  

P.s. Weet iemand of de Swedisch Chef nog leeft, want ik heb al een tijd niets van hem gehoord. 

Zaterdag 19-04-03  

Deze dag zal ik niet meer vergeten mijn naam is Jan, en me buurman heet Roy zijn weg geweest 

naar de , Waterweg goed weer en het water was laag de eerste. hengel was al klaar met het voer 

met twee haken, en rode kralen eraan te water naar een kwartier nog niks, toen heb me anderen 

hengel gepakt de groene daar heb, ik altijd geluk ermee zegt men en ja wel naar 10 min, een gul 

en daarna zeebaars 3x grote van 40 toen, nog 4 botten van 35 een schol van 30 en de buurman, 

heeft de hele dag nog geen beet gehad tot de avond, heeft hij er nog een kunnen uithalen een 

steenbolleke , toen waren de pieren en zagers op we zijn toen naar huis, gegaan mijn dag kon op 

die dag niet meer kapot word. vervolgd tot wederziens bye,bye,.. 

Jan Machielse 

Zaterdagavond 19 april, wezen vissen met mijn maatje in het calandkanaal . Week er voor ook 

al geweest en toen redelijk vis gevangen Veel vis gevangen met zijn 2e . Veel bolken en een hoop 

botten.  

 
Tot onze verbazing vingen we ook nog 3 scharren Grootste 23 cm .NIEUW 

EUROVISSERSRECORD  

Groetjes Martin # 272 

Hallo Leon,ik ben vrijdag 18 april sinds lange tijd na me operatie eindelijk weer eens gaan 

vissen in de waterweg bij de dsm. Na me eerste worp gelijk al beet,maar helaas schoot ie al gauw 

los,halfuurtje daarna een flinke klapper op me andere hengel,dit voelde gelijk al goed aan,heb 

me de klere staan pompen om dat beest boven water te halen ook al omdat het zo hard 

stroomde,toen ie boven kwam trilde ik wel even,een dikke gul die achteraf thuis gewogen en 

gemeten 66cm bleek te zijn en bijna vier kilo aangaf,leuke binnenkomer dus na zo'n tijd,helaas 

bleek er achteraf voor geen meter meer te vissen,hoewel geen meter,het leek wel of me lood aan 

het trainen was voor de f1 zondag,zover mogelijk rechts ingooien,en dan was het binnen een 

minuut helemaal links van je,maar ja t was ook springtij,en me dag was al goed en wat er in 

komt moet er ook weer uit,dus snel weer vertrokken,ga het van de week als het wat minder 

stroomt op zeker weer proberen. 

Groeten Erwin#325 

Vrijdag, 18 april 2003 Nwe WW, Kering westzijde, Hoogwater.  

 
Dezelfde stek als woensdag, maar deze keer harde wind in de rug. Geprobeerd niet te ver te 

gooien anders zit je geheid vast. Op de GSM de verrichtingen van Theo en Peet meebeleefd aan 

de Bergingshaven. Nou daar heb ik dus niks gemist.(Lees elders). Deze keer niet mijn 

miniscooter meegenomen anders lijken de vissen die ik ALTIJD vang weer te groot. Theo kwam, 

via Sjaak die achter de DSM stond, nog even langs voor een praatje en misschien om de kunst af 

te kijken.  

 
Toen hij weg was toch naar even een dikke bolk er uit gehaald. Maar dat was ook de enige.  

Groeten Rob#50 

Vrijdag 18 april wezen vissen in de Berghaven . Samen met DE DELFTSE BOTTEN KONING 

THEO. Om een lang verhaal kort te maken ,het was helemaal kat met een U. Het stroomde als 



de neten ,en een partij tieves zooi in je lijn . Het leek wel of we in een pot met erwtensoep zaten 

te vissen. Er stond nog een visser die haalde toch nog een gulletje naar boven. Ik zelf haalde ook 

nog een grote gul naar boven. Die moest door DE BOTTEN KONING eruit gepikt worden . 

Maar voor dat Theo erbij was met de pik haak , knalde die klote gul van me haak af. Hij 

zwaaide nog met zijn staart en stak zijn middelvinger op,en riep nog iets in het engels tegen 

mij,en hij was pleite. Ik heb staan vloeken van hier tot Tokio. Maar goed hebben wel lekker 

staan vissen en ouwehoeren. Verder geen klote meer gevangen en zijn om half 7 naar huis 

gegaan. Het was voor mij een hele eer om met een BOTTE KONING UIT DELUUUUUFT te 

vissen.  

GR VAN THEO EN PEET UIT DELUUUUUFT. 

Woensdag 16 april 16:00uur Waterweg NZijde, Hoogwater. Een beetje geluk moet je wel 

hebben. Ik hoorde dat Theo aas aan het opvissen was bij de Zweeds Geul en heb toen mijn 

Scootertje gepakt om hem daar bij te helpen.  

 
Aldaar aangekomen ben ik eigenlijk alleen van het mooie weer gaan genieten en van de koude 

pilsjes van de Swedish Chef en heb de hengel niet uitgepakt. Vol verwachting heb ik de soepele 

inworpen van de "Bottenkoning" aanschouwd, maar de vis wilde niet. Nergens heb ik activiteit 

gezien. Op de terugweg richting HvH vond ik behalve een hoop rotzooi die onze collega´s 

achterlaten, ook een pak kakelverse pieren. Nou ja, dan moet je wel even. Aan de westelijke voet 

van Kering toch maar ff ingegooid en zowaar direct een bot. Jammer dat het al zo laat was, want 

de tweede liet erg lang op zich wachten. Sorry Theo, maar die titel(?) staat toch wel op de tocht!  

 
 

Groeten Rob#50 

Ik had op de agenda gemeld dat ik woensdagmiddag 15 april de Zweedse Geul zou gaan 

leegtrekken omdat deze helemaal gevuld was met gul. Maar ik denk dat iemand mij is 

voorgeweest, want ik heb geen beet gezien. Wel heb ik nog ff lekker staan kletsen met Rob # 50. 

Die kwam zijn nieuwe scooter showen. Morgen ga ik met collega's het zeegat uit met de Stella 

Bel, dus na morgen is effe geen vis meer te vangen. Sorry!!!! 

Groeten Theo # 48 

Dinsdag 15e met m'n ouwe heer effe wezen vissen op de pap.bek. Nou ja effe van 08.30 tot 18.00 

uur, was pet, wist er ver weg toch nog zes botten te pakken. Voorts prachtig weer en van het 

zonnetje op m'n kale knar genoten. Volgende keer toch effe een goeie zonne factor opdoen want 

hij is nu een beetje rood. Was overigens zeer rustig met vissers.  

gr John #99. 

beste europoortvissers, na de vangstberichten te hebben gelezen,moet ik iets bekennen; er wordt 

nog wel vis gevangen hoor! ome rex (NUMMERTJE 46)had toch weer een leuk visweekendje. op 

men favoriete plekje,in de waterweg,ging ik toch weer naar huis met, ja-a, 3 gulletjes, hoe groot? 

54cm,55cm en57cm.schoongemaakt goed voor een keurige 4.5kg. dus jongens,houdt de moet er 

maar in,want tis bijna afgelopen met de gul; geniet dus nog maar even van mijn 

vangstberrichie.  

frank. 

zaterdagavond wezen vissen waterweg to stenaline. eindelijk na een paar weken van niets twee 

gulletjes gevangen 43cm, 54cm. 1 gul verspeeld door lijnbreuk.  

gr hans eric vang ze!!!!!!!! 



Zaterdag 12/4, Met Marian # 320 van het zonnetje genoten,en ook niet meer dan dat.vanaf 1300 

u tot 1700 u geen beet gezien,zelfs marian geen vis gezien :)Gevist aan de brouwersdam,meestal 

wel wat bot te vangen .... niets dus.  

Groeten Mar # 320 en Jan # 253. 

Ik ben net terug uit Ierland, waar ik natuurlijk flink aan het vissen ben geweest, en wilde al wat 

ik daar heb opgestoken eens uitproberen in de waterweg. Aangezien het zaterdag 12-4 niet mee 

zat (wilde met hoog water van 10:00 tot 14:00 vissen maar kon pas mijn spullen pakken rond 

19:00) moest ik rondom laag water vissen. Aangezien dit de kans op vis toch al aardig wat had 

verminderd en het weer dusdanig was dat ik me ook zonder vis goed kon vermaken besloot ik 

om eens gek te doen: Andere visstek, andere onderlijn geknoopt waarvan ik wel wat vangst 

verwachtte, ander aas (vis) en laag water. En wat denk je: Geen stootje op mijn hengel gezien!! 

Verassend! Ik ben overigens op een gegeven moment uitgekomen bij de waterkering bij Hoek 

van Holland. Hier liggen bij het hek wat je belet om bij een van de beste stekken van de regio te 

komen, wat stenen in het water. Hier ben ik op gaan vissen en na een minuut of tien hoorde ik 

een auto tuteren. Ik kijk naar links en zie daar een golf aan komen die net zo hoog was als ik 

ongeveer. Ben snel naar boven gevlucht met mijn hengel en werd hierdoor tot mijn knieen nat 

(in plaats van tot mijn nek). Ik werd gelukkig gewaarschuwd door mensen in een auto die lekker 

van het uitzicht waren genieten anders had ik echt in het water gelegen: Mooie stek, maar niet 

om alleen naar toe te gaan. Groeten!  

Matthijs Hofman 194 

Zaterdag 12 april met 8 malloten gevist op het strand van Rockanje bij het 2e slag. Klein 

onderling wedstrijdje van de Nerefco met Sjaak, Arthur en ik zeg de gek als vertegenwoordigers 

van de KMVC/Eurovissers. De lokatie is fantastisch, weinig loopwerk, mooi strand, strandtenten 

voor een versnaveling en plek zat. Waarom plek zat bleek na 5 uur te hebben gevist van 09:00 

tot 14:00 uur. 6 man geen ene pepernoot, laat staan een vis. Alleen ik mocht gelukkig een botje 

van ongeveer 18 a 20 cm binnendraaien en Sjaak een "kleintje" van 40 cm.  

 
Dat was een echte ouderwetse, dikke vette, gemeen uit zijn ogen kijkende bot van 40 cm. Ergo 

zo'n kreng waarvan je er graag wel 20 op een dag wil vangen.  

 
Helaas mocht het niet zo zijn en kon er een berg zagers, verplicht aas, meegenomen worden door 

de liefhebbers die later nog eens voor Jan L.. aan de kant willen gaan staan. Het is dat we 

vreselijk lol hebben gehad anders zou je van ellende toch je stokken inruilen voor een paar 

Marklintreintjes om je vrije tijd al tjoekend door te brengen, ja toch niet dan? Hopend op 

betere tijden wens ik jullie allemaal strakke lijnen,  

Stipo 

Vrijdagavond 11/4, weer een paar uurtjes aan de waterweg bij Maasluis gevist. Mooi weer 

weinig tot geen wind en een hele rustige stroming. Het hoogte verschil tussen laag en hoog was 

ook naar mijn idee minder dan ik tot nu toe gewend was. De eerste worp was na een kwartiertje 

meteen raak, een gulletje van 47 cm, vervolgens drie kwartier weer een van 53 cm, vervolgens 

een (natuurlijk hele grote) tot aan de keien naar binnen getakeld, en vervolgens moest hij over 

de keien heen. Nee dus te zwaar en pang bye bye zwaai zwaai. Dus zijn ze groter dan een cm of 

60 dan komt het nodige geluk om de hoek kijken.  

 
Voor de troost nog een botje van een cm of 30 en een gulletje van zo´n 40 cm. Al met al een 

perfect avondje. Met de wetenschap dat de laatste 4x vissen iedere keer minstens twee gulletjes 



opleverden blijf ik nog ff doorgaan!  

Groet uit Krimpen a/d IJssel #121 Jos M 

Vrijdag avond 11 april wezen vissen tussen de houten schotten naast de stenen glooing. Samen 

met Jan en mijn vader. We hebben gevist vanaf 18.30 tot 23.00 uur, met hoog water ook om 

ongeveer 23.00 uur. De vangst was niet echt je van het. Cor #186 had niets, Jan#380 een botje en 

ik zelf Bert#168 twee botjes, een puitaal en vier krabben. 

Gr. Bert 168 

Gisteren (het is nu rond 1 uur op 12 april) lekker met Bjorn #179 bij de papagaaienbek gevist. 

Het weer was echt goed, niet te koud en een heldere lucht. Uurtje of kwart voor tien de hengels 

uitgegooid. Binnen een minuut of vijf hadden we allebei beet. Ik een bot van 33 cm aan de haak. 

Deze bot had alleen wel een of ander rare vorm van grafschurft ofzo want er zaten 3 nagenoeg 

ronde kale bloeddoorlopen plekken onderop die vis. Een beetje zoals wanneer je je huid op een 

plek kwijt bent door een schuiver ofzo. We vertrouwden het niet helemaal en hebben hem terug 

gegooid. Meteen daarna haalt Bjorn zijn hengel binnen en zit er een enorme meun aan. 15 

centimeter haalde die wel ;P Nog geen 10 minuten later had ik weer beet. Nog een bot. Deze was 

een centimeter of 2 kleiner maar vooralsnog groot genoeg om een bot te noemen ;) Deze heeft 

Bjorn ter plekke staan kaken en heb ik dus ook morgen avond vis op het menu. Dit smaakt naar 

meer...  

Groetjes! Mark, #250 en Bjorn #179. 

dinsdag 8 april '03 ff 2 uurtjes wezen vissen in de waterweg bij maassluis, 1x beet en dat leverde 

een gul{recordvis?} op van 58cm.  

 
de groetjes en veel visplezier van Ronald #234 

Na de twee gulletjes van zaterdag bij Maasluis kon ik het niet laten om maandagavond het nog 

even te proberen. Eerst 100 pieren wezen halen bij het hengelhuis (lekkere vette jongens) daarna 

een loempiaatje bij de chinees en vervolgens naar het water(bij Maasluis dus). FF gegeten in het 

zonnetje en vervolgens de latten in positie gebracht. Er was nog een andere visser.  

 
Het was lekker rustig weer en heerlijk van temperatuur in het zonnetje. Eerst was het na een 

uurtje bij mijn buurman raak, een gulletje van een cm of 40. Toen begon ik ook wat beet te 

krijgen, een platje van 35 cm, en een kwartier later een gul van 52 cm, echter wel een bijzondere 

(zie foto) het leek wel een S-bocht model, maar de lol was er niet minder om. Vervolgens nog 

twee maal raak, een van 42 en een van 45. Dus voor mij zeer geslaagd In de tussentijd had de 

buurman nog op de valreep een tweede van 50 cm. Dus al met al een lekker avondje.  

TOT AAN DE WATERKANT, Groet # 121 Jos Mels 

Op maandagmiddag 7 april ben ik na mijn werk nog naar de bergingshaven gereden om te 

vissen. Wat mij daar is overkomen wens je niemand toe, nou ja niemand ! Ik was daar om 15.15 

uur ( 19.00 uur hoog ) en er stond al een man te vissen die al een gulletje had. Even een praatje 

gemaakt en toen de steun uitzetten en de hengel optuigen. Nadat ik had ingeworpen en de lijn 

strak stond liep ik weer even naar de auto om mijn zonnebril te pakken, want het was heerlijk 

weer. Toen ik bij mijn auto stond, hoorde ik allerlei gerammel en een klap, ik keek naar de 

waterkant en zag dat mijn steun en drie weken oude K2 weg waren. Op zijn moment staat je 

hart even stil. Wat bleek nou, er was weer eens zo'n knuppel van de sleepdienst kort langs de 

kant komen varen. Als die schipper nog alle ziektes moet krijgen die ik hem heb toegewenst, dan 

moet hij 2000 jaar oud worden. Tegelijkertijd keek ik in de waterweg, maar kon ik mijn K2 

nergens ontdekken, totdat die andere visser schreeuwde dat mijn hengel bij hem langsdreef. 



Deze visser heeft toen met zijn hengel de molen achter mijn molen gehaakt en zo konden we 

mijn hengel uit het water vissen. Na inspectie bleek dat er 2 ogen kapot waren. Wanneer ik mijn 

hengel niet had terug gevonden, had die schipper waarschijnlijk niet thuis geslapen maar op de 

intensive care. Nu alleen nog mijn steun. Hier had ik in het begin al een emmer met water aan 

vastgebonden welke nu net onder water te zien was. Ik kon er alleen niet bij. Gelukkig kon ik 

van een zeer behulpzame medewerker van de Pilotboten een lange pikhaak lenen (hiervoor nog 

hartelijk dank). Hier en daar de steun weer recht gebogen, de hengel opgetuigd (want er was nog 

wel mee te vissen) en daar kwamen we tenslotte voor ! Als troost kon ik binnen een kwartier een 

gul van 51 cm. binnentakelen met diezelfde K2. Dus hij deed het nog wel. Deze vissessie duurde 

tot 19.00 uur, want toen stroomde het zo hard en zat er zo veel vuil in het water dat er niet meer 

te vissen viel. Resultaat, ik 1 gul en die andere visser die iets eerder was weggegaan 2 gullen. 

Toch wel met een beetje vreemd gevoel naar huis gereden, want de waterweg is zo groot en er is 

zoveel ruimte. En zo'n knuppel vaart dan toch kort langs de kant. Soms denk je dat ze het 

expres doen. Groeten Theo. P.s. die medewerker van de Pilotboten vertelde dat je daar een 

klacht over kan indienen. Misschien een idee om dit te doen als vereniging. 

gr Theo #48 

maandagavond 7 april, met afgaand tij naar de pap bek gereden,tezamen met onze bekende 

maassluise poelier. Welnu,er was weinig tot niets te vangen(2 bot,2 steenb,1 puitaal). Het meest 

positieve te melden is, dat de pieren van het hengelhuis maassluis toppie zijn.  

met vr gr cohen 1.9 

Beste medevissers, Vandaag zaterdag 5 april, zijn we weer weggeweest. Het weer was goed, de 

wind iets te hard, het aas bijna te vers, alle voorbereidingen getroffen en de verwachtingen 

hooggespannen. Dit alles voor een dagje Brouwersdam, nabij de spuisluis. 's Morgens al vroeg 

aangereden om om een uur of half negen te kunnen beginnen met vissen. Helaas bleken de vissen 

ons minder gunstig gezint, want ons mooie visdagje waarop we gehoopt hadden (voor mij de 

laatste kans om te oefenen voor de bootemeppers wedstrijd) bleek uit te draaien op een grote 

miskleun. De botten waar we toch stiekem op gehoopt hadden lieten het massaal afweten. De 

enigste vis die ik wist te vangen was een zeedonderpadje van 18 cm. Mijn vismaten en andere 

aanwezige vissers (een man of tien) moesten het helaas helemaal zonder vis stellen. Aleemaal 

niks aan te doen, maar het wel te hopen dat het op 26 april een stukkie beter gaat.  

Vele visgroeten, Jeroen #302 

Zaterdag 5 april s´middags met Armel # 230 en zijn vader naar het beerkanaal gereden, het zou 

om een uurtje of 6 hoog water zijn. Wij waren er rond de klok van 16.00 uur en na een 

“windtest” (Armel had vrijdagavond chinees gegeten) bleek dit te veel van het goede, de wind 

was noord, noord west kracht 5 of 6 of zo. Het ingooien was helemaal niets. Toen democratisch 

besloten om ff over te varen en in Maasluis ons geluk te proberen. Wat wind betreft perfect, 

windje schuin in de rug en verre worpen, zelfs zonder K2 geweld. De vangst viel helaas tegen, ik 

was de gelukkige met twee gulletjes van 40 en 45, terwijl Armel nog moest teren op zijn gulletje 

van vorige week. Helaas bleef pa Spee ook zonder schubben. Maar het was wel gezellig en dat is 

zeker zo belangrijk! Volgende sessie hopen we op meer geluk!  

Groet Jos # 121 

hi vrijdag 4 april naar de pap. gereden was toen nog aardig weer ,1700 aangekomen en om 1900 

6 mooie gullen op de kant  

 
daarna geen beet meer gehad dus om 2100 ingepakt. Zaterdag 5 april op dezelfde plaats viel er 

niet te vissen door de wind dus doorgereden naar het einde bij het bord 8ste petroleumhaven  

 



in ieder geval de wind in de rug overdag niet veel leven wat botten, steenbolk en 1 gul ,met 

donker de ene na de andere aanbeet  

 
nog een stuk of 10 gullen gevangen en een aantal onder de stenen kwijtgeraakt  

henk#394 en janet#395 

Vrijdag de 4e de stokken weer uit het vet gehaald en met mijn maten Puck en Rob naar de 

Pap.bek gereden. Windje was gunstig dus de zooi opgetuigd. Na een aantal uren geen stootje 

gezien te hebben, ging het los metname met het afgaande tij. Resultaat vier mooie gullen allen 

boven de 40 cm drie scholen baarjes en ongeveer 25 a 28 botten (ben de tel kwijtgeraakt)en niet 

van die kleintjes ook. Helaas draaide de wind, waardoor vissen haast niet meer mogelijk was, 

gelukkig weer eens het aas opgevist, wat al een hele tijd niet was gebeurd.  

Gr van de wijze uit het oosten John #99 

Aangezien ik geen berichtgevingen had gekregen van de vaste vrijdagavondcrew (later bleek dat 

er mensen weg waren voor het weekend), ben ik toch nog zelf weggegaan. Want wat jeukt, kun 

je niet altijd met krabben wegkrijgen. Ik had besloten om mijn kansen te gaan wagen in de 

haven van de zeebuschauffeurs. Aan de andere kant ging ik er vanuit dat deze plek geheel bezet 

zou zijn. Om 14.00 stond ik aan de waterkant, en het was onbegrijpelijk, maar ik stond daar 

alleen, terwijl het daar normaal vechten om een plekje is op vrijdagavond. Dus gauw de spullen 

geinstalleerd aan de linkerkand tegen de Stenaline-kade, want ik dacht: voordat je het weet staat 

het hier vol met vissers. Nou verkeerd gedacht dus, ik heb daar gestaan tot 19.15 uur en heb 

daar als enige staan vissen. Maar goed, nu even over het vissen. Om 14.15 uur lagen de eerste 

lijntjes in het water(want dat is de enige manier om de vis uit het water te krijgen). Tot 16.30 

uur heb ik totaal geen actie gezien. En toen kwam er actie, maar dan foute actie wel te verstaan. 

Er vertrok een sleepboot (# 16) uit de haven, direkt links de hoek om. Dit resulteerde dus in het 

feit dat hij mijn vislijn kapot vaarde. Zo'n stumper met een klein lulletje heeft thuis natuurlijk 

niks te vertellen, en voelt zich op zo'n grote sleepboot een hele vent en doet dus precies wat hij 

zelf leuk vindt, terwijl er ruimte genoeg is om een ruime bocht te nemen met zo'n boot. (Ik moet 

zeggen dat de pilotbootschippers best wel rekening houden met vissers tijdens het in en uitvaren 

van de haven). Een half uur voor hoog water (17.30 uur) wilde ik al stoppen. Ik dacht zo van, 

nog een keer aas eraan en dan ga ik weg. In de tussentijd stond er al zoveel stroming dat de 

hengels zo krom als een hoepel stonden. Een van de hengels ter hand genomen en inhalen. Nou, 

dit lukte dus niet. Het leek net of ik vast zat. Dus wat doe je dan, je zet je slip vast en loopt 

achteruit. Dit deed ik een, twee, drie, ja zelfs vier keer. Bij de vierde keer ben je al verbaasd dat 

de lijn niet breekt, en als je dan ook nog gebonk voelt op de stok, dan wordt je toch wel fanatiek. 

Je wordt voorzichtig met inhalen ! Ik denk dat ik met deze inhaalsessie wel 12 keer achteruit ben 

gelopen. En jahoor, uiteindelijk zie je vis. Het bleek een VETTE gul van 52 cm., 50 meter 

dynema met 2 kilo vuil en een andermans 200 grams lood. Op zo'n moment krijg je er weer zin 

in, en blijf je dus staan. Naderhand heb ik ook nog een gulletje van 48 cm. gevangen. Om 19.15 

uur was mijn vissessie ten einde, en ben met een tevreden gevoel naar huis gegaan. Deze week ga 

ik in training voor de Bottenmepperswedsrtijd van 26 april. Via speciale info ben ik er 

achtergekomen waar GROTE, DIKKE, VETTE BOTTEN worden gevangen. Dus ff voorvissen. 

EN dames en heren Eurovissers, wees gewaarschuwd, want als mijn info klopt, dan is de 

winnaar van de bottenmepperswedstrijd bekend!  

Groeten van de Bottenkoning # 48 

Gisteren 4/4, ben ik wezen vissen vanaf het ponton bij het Vispaleis in Hoek van Holland. Van 

16.00 uur tot 21.00 uur heb ik daar gestaan, samen met twee andere vissers. Allemaal hadden we 

drie hele mooie gullen. We visten met pieren. De gullen waren tussen de 50 en de 40 cm. Het 

stroomde wel heel geweldig hard! Ook regelmatig hard moeten trekken om de lijn uit de klei te 



halen. Verder wel heerlijk gevist!  

Groeten, Leendert #315 

vrijdag 4 April op naar de papegaaienebek s'morgens om 9.30 waren we daar ,en ja hoor het 

was weer vanouds de hele dag goed gevangen totaal 15 platvissen 7 zeebaarsen en ja hoor je zou 

het niet willen geloven maar een gul van 50 cm gevangen jawel kees Robbemond nr 66 uit 

dordrecht het doet je goed om weer lekker te vangen en een stralend mooi weer wel veel lood 

verloren maar ja de vis wordt duur betaald!!!!! s'avonds was het stil we zijn om 21.00 gestopt 

Dat was mijn goeie nieuws!!!!  

afz Nico 

Hallo met Chris ( 73 ) 3 april eindelijk weer eenswezen vissen eerst naar Kees geweest voor wat 

aas. Gezie de wind naar de P G B gegaan goed weer en de wind in de rug om ongeveer 14:30 de 

eerste hengel in het water tijdens het optuigen van de tweede hengel stond de eerste al te bonken 

maar dat was hellaas een grote bot. Tot aan het hoog tij verder alleen maar steenbolk,na hoog tij 

17:00 begon het telopen 4 gullen van ongeveer 40 cm 3 gullen verspeeld in de rotsen voor de 

kand. 5 zeebaarzen maar klein die zwemmen weer en ongeveer 10 botten gevist met pieren en 

zagers. Leuke visdag gehad gevist tot 20:00 uur.  

Mvrg Chris. 

Donderdag 3 april samen met gabber Marcel #12 effe gevist aan de bergingshaven van 1630 tot 

1930, het zo 17.00 uur hoog zijn. En niet zo'n beetje ook !!!!!!, SPRINGTIJ, de golven sloegen 

makkelijk over de kade en het stroomde als een lier ! Mars en ik hebben alweer de 

zeebaarskriebels, zodoende met de 5 meter en de zeebaarstok+kunstaas aan de slag gegaan. We 

hebben geen beet gehad op het kunstaas, wel op de lange stok met piertje/zagertje cocktail, 

alleen de meeste vis liep vast en zo koste dat Mars 2 tuigjes en mij 4 stuks(lekker duur lood, je 

kent het wel).  

 
Oja, vis , dat kwam ook nog boven water, een mooie bot en een gulletje ! Voor mij gaat het weer 

een weekje duren met vissen want Simone en ik gaan er lekker een weekendje tussenuit, er kan 

dus wat vertraging zijn met te plaatsen berichten , nieuwe leden ect !! Succes van het weekend 

allemaal, het wordt aardig weer geloof ik !!!! 

gr en tight lines Leon #1 

 

 

Na een vegetarische zondag (lees vangstbericht) heb ik vandaag 31 maart toch een stukje vis op 

tafel, alhoewel het wel een klein stukje is. Dit is mij gelukt door te gaan vissen, want die gullen 

komen echt niet vanzelf in de koelkast. Ik ben deze wereldsport gaan beoefenen op de zuiderpier 

van Scheveningen. Voor diegene die niet weten waar Scheveningen ligt, dat is die badplaats 

achter dat dorp den haag. Toen ik daar om half een aankwam stond er al een man of 7 te vissen. 

Allemaal op de kop en allemaal van de oude garde. Dus ik netjes een stukje terug gaan staan. Ik 

had al gehoord dat de meeste vis net voor de blokken zat, dus na snel te hebben opgetuigt en te 

hebben ingegooid, even gaan vragen wat de vangsten waren en wat er zoal gebeurd in zo,n 

wereldhaven(ja ja, ik maak ook wel eens een grapje, maar ze snapte het niet, of ze vonden het 

niet leuk). Maarja wat wil als je tegen den haag aan woont. Er werd best wel een gulletje 

gevangen, was het antwoord. Om half 2 kon ik mijn eerste gulletje naar boven takelen, welke 

overigens moederziel alleen bleef. Op de kop werd er wel wat meer gevangen, maar dat schijnt 

ook de beste plek te zijn. Dat zie je ook want steeds komen er vissers bij en allemaal willen ze op 

de kop staan wat resulteerd in constant de lijnen in elkaar. Dan maar wat minder of geen vis en 

geen ergernis vind ik. Reken maar dat het daar op een goeie zomerdag een gekkenhuis is met 



hier en daar een vechtpartij, zo hoorde ik. Om 17.00 uur werd het wel weer tijd om naar huis te 

gaan ondanks dat er hier en daar een visje gevangen werd. Op zich is de pier van Scheveningen 

een leuke visplek waar je in de zomer leuk kunt zeebaarsen en waar geregeld een makreel te 

vangen is. Maar ik denk dat de Europoort meer mogelijkheden biedt. Tot zover. Misschien ga ik 

mijzelf morgen weer even pesten door te gaan vissen. 

Groeten Theo # 48 

Volgens Theo kon je vandaag (30-03) maar beter in de Europoort blijven! Nou beste Theo, ik 

viste vandaag van 1030 tot 1600 in het kanaal bij de kering en..........................geen stootje 

helemaal niets. Zowel Piet als ik kunnen met de K2 ons aas best een eindje wegkrijgen, maar dat 

hielp ook niet. Zo zie je maar!  

Leo(3) 

Ik was al 2 weken geleden getipt door mijn collega Frans, dat er een viswedstrijd stond aan te 

komen op de noorderpier van IJmuiden. En vandaag 30 maart was het dan zover. Op de vrije 

zondag om 06.30 ging de wekker, wat mijn vrouw waarschijnlijk zeer waardeerde (omdat de 

hele week de wekker al om 5 uur gaat). Zo stil als een olifant in een porcelijnkast koffie gezet en 

de aassies ingepakt, voorzichtig de voordeur dichtgetrokken zodat de hele flat wakker was en 

vertrokken richting Beverwijk, want daar woont Frans de collega. Daar aangekomen even een 

bakkie gedaan en gelijk gestrik door een van de kinderen om 4 op een rij te spelen (terwijl ik 

helemaal niet van spelletjes houd, buiten vissen). Om half negen richting Wijk aan Zee, waar het 

verzamelen was in cafe de Zon. Ik was nog geen minuut binnen of ik kreeg al 2 

consumptiemunten in mijn hand gedrukt, dus dat beloofde een goeie dag te worden. Na 

wederom een bakkie (ja, het was nog vroeg )en 15 euro te hebben betaald zijn Frans en ik direct 

richting pier gereden ( van die 15 euro krijg je 2 consumptiemunten en na de wedstrijd een 

waardebon van 5 euro, dus uiteindelijke kosten 7 euro ) Even voor de wetenschap, deze 

wedstrijd werd georganiseerd door Ten Broek Hengelsport in Krommenie. Om kwart over 

negen stonden we zo goed als aan het einde van de pier, wat we bereikt hadden door een 

vouwfiets te gebruiken. De wedstrijd zou duren van 10.00 tot 14.00 uur, maar om 09.30 lagen de 

loodjes al op de bodem, waardoor Frans om 09.35 al zijn eerste gulletje binnenhaalde, welke 

uiteraard niet meetelde voor de wedstrijd. Om 10.20 uur haalde Frans er alweer een uit, deze 

keer een van 48 cm. en dus 12 punten. Bij mij kwam er geen leven op de toppen (ja, toppen, 

want we mochten met 2 hengels vissen). Een half uur voor tijd ving Frans nog een klein gulletje, 

wat hem uiteindelijk een plaats opleverde tussen de 4 en de 11. Ikzelf bleef op 0 staan. Om 14.00 

uur was het einde wedstrijd en hebben we alles weer ingepakt en zijn we richting Cafe de Zon 

vertrokken. Na een heerlijk biertje ging Frans nog even wat lootjes kopen voor de tombola en 

wat denk je na een kapitaal van 2 euro te hebben uitgegeven voor 4 lootjes wint hij 3 prijzen. 

Dus daar kunnen we ons ook al niet meer vertonen. Al met al toch een leuke dag gehad en alle 

lof aan de organisatie. En wat denk je, zit ik aan de bar in Cafe de Zon, zit ineens 2 krukken 

verder Adrie (die voorheen ook lid was van de Eurovissers) (van hieruit de groeten van Adrie 

aan Leon) die ook had meegedaan aan de wedstrijd. Hebben we dus even lekker bijgekletst, en 

ik heb dus wereldnieuws!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Even voor de wetenschap : de vis zit gewoon in de 

Europoort. 

Groeten van Theo # 48 

Vrijdag 28 maart, gevist op s'gravenzande van 19.30 -24.00 de vangst van mij bedroeg uit een 

muuuuuntje en 3 botjes. Leo #263 had 1 botje en wel opgevist aan een oude onderlijn die hij er 

een uur ervoor had afgegooid.  

gr ricardo 

Vrijdag 28 maart, weer eens wezen proberen op standje bij stenenglooiing na weken slechte 

vangsten was het ook deze keer Niet beter met als resultaat 8 botten wel 2 grote vissen 

verspeeld.nou volgende keer beter rob.s 



Ik wilde op woensdag 26 maart toch nog wel even vissen, dus gauw alle spullen in de auto en 

vertrekken. Maar, waarheen? Ik zou kunnen kiezen tussen de Zweedse Geul of de Blokkendam. 

Uiteindelijk werd het de blokkendam omdat je dan het verste in zee zit. Maar dat is dus een 

fabeltje, want ik heb daar gevist van 14.30 tot 17.00 uur en geen stootje gezien. Gelukkig kwam 

de chauffeur van de groentenleverancier van mijn werk nog langs zodat ik nog aanspraak had. 

Om 17.00 uur hield ik het voor gezien en wilde het nog even proberen in de waterweg aan de 

overkant. Ik ben het gaan proberen bij de halte van de zeebuschauffeurs. De onderlijntjes lagen 

daar om 18.00 uur weer in het water en binnen een half uur had ik al een gul van 59 cm. Kort 

daarna volgde er nog een van een centimeter of 45. Ook Eurovisser 297 Leonard Groeneweg was 

daar aan het vissen en trok er nog een leuke gul uit. Om 21.00 uur vond ik het welletjes en ben 

naar huis gegaan. Als er niets tegen zit, dan gaan we vrijdag weer met de vaste club vissen. 

Groeten van Theo # 48 

Kan nog slechter. Vandaag maandag 24 maart, gevist op het strandje bij de glooiing. Van 14.00 

tot 19.30 uur. Een bot gevangen. De andere vissers ter plaatse Nada Niks Noppes.  

Martin #256 

"Wannneer gaan we nou eindelijk is vissen !!!", zeurde Simone #16 aan mijn hoofd op 

zondagmorgen 23 maart ! "Ja schat, je weet dat ik daar een hekel aan heb ", antwoorde ik, 

maarja ik ben ook weer niet "de rotste", dus streek ik mijn hand over mijn hart en gaf ze haar 

zin, vissen dus! Allereerst aasinspectie, maar de pieren en zagers van afgelopen vrijdagavond 

bleken onbruikbaar. De mesheften zagen er ook al niet florisant meer uit, maarja je moet wat, 

dus wij naar de blokkendam waar wij aan de binnenzee de stellingen innamen. Allebei vissend 

met een spinlat en een 30 grams loodje met dwarrelijntje en levende mesheft(nouja, levend!?), 

ingeworpen met een heerlijke zon in het gelaat. Plots alarm, Simone zet de haak, de dril begint 

en uiteindelijk komt er een prachtig botje boven.  

 
Voor Simone was dit de eerste vis van het jaar, en bij mij bleef de teller op nul staan vanmiddag, 

net als bij de andere vissers daar ter plaatse trouwens. Allebei een lekker middagje gehad en een 

bruine kop! 

gr Leon #1 en Simone #16 

Vandaag Zondag 23 Maart gevist op het strand en op een dam bij Ter Heijde aan Zee. Prachtig 

weer, weinig gevangen 1 mooie gul van 62 cm lang, met de eenvoudigste onderlijn.En 1 



behoorlijke grote krab. Maar wel heerlijk genoten van de zon. Zouden al die mensen die op het 

strand lopen met hun honden (en dat zijn er wat) dat het hele strand wordt onder gescheten en 

dat ook weer verdwijnt in het water en onze vissen dat toch niet lekker vinden en wij toch ook 

niet. Als je de ANWB berichten moet geloven zit er nog al wat strond in het water????  

Groetje's Simon nr 139 

hallo hier zijn de BANJAARDVISSERS. weer eens  

wij zijn 22- 3-2003 gaan vissen in de nieuwe-waterweg. het weer was goed en het was best druk. 

de vangst was slap 7 botten alle groot en een gullentje .  

groetjes WALLY EN JAN . 

` 22-03-03 - zaterdag - sportvisser :jan  

ik heet jan uit ettenleur en mij broer heet nico uit roosendaal ik ben die dag aan het vissen 

gegaan bij de . calancanaal midden op, en het water was laag toen wij er aan kwamen na lang 

gewacht te hebben ving mijn broer alleen steenbollekes en wat wijnting niet groot maar ze zaten 

er wel toen het donker begon te worden zet ik de lamp aan en toen zegt me broer tegen mij dat 

de standaard om lang ik zij dat ik niks had gezien ik pak de hengel en toen kreeg ik klap op de 

hengel stond gelijk bol een snuk en toen ben ik gaan halen en jawel een gul zeg 1 van 60 a2kilo 

en een van 45 cm met de portanaat met een haak en zagers die stonken van de week opgespaart 

de foto zit nog op het rolleke ik leest wel op de site ik ben pas nieuw. 

Zaterdag 22 maart gevist in de Yangtzehaven.Kan er erg kort over zijn met 2 man 1 bolkje en 1 

wijting.Gevist met zagers,pieren en messcheften.Mocht allemaal niet baten.Wel prachtig weer en 

na lange tijd niet gevist te hebben toch weer heerlijk gezeten.Volgende keer beter. 

Walter #89 

zaterdag 22 maart naar de pap. bek gereden na ingegooid te al na 5 min de eerste gul op de 

kant.Helaas de enige, wel tot aan de avond nog 12 wijtingen en 6 botten + de eerste schar van het 

jaar.Tegen schemer even een gekkenhuis de ene na de andere, mijn vrouw pakte een mooie gul 

van 61cm  

 
maar toen het donker was geen stootje meer gezien.Zondag 23 maart bijna geen leven gezien tot 

het moment dat de wind wegviel toen nog 5 wijtingen en 10 botten gevangen en mijn vrouw nog 



4 botten  

groetjes henk 394# en janet 395# 

Vrijdag 21 maart gevist aan het Calandkanaal (ter hoogte van de waterkering) van 16:00 uur 

t/m 23:00 uur met zoon Jeroen, zwager Eddy en collega Ruud. Gevist met zeepieren (mooie 

pieren) en zagers. Vangst was heel matig. Ruud had 7 visjes (wijting en steenbolk), Eddy had er 

8 (2 bot, rest wijting en steenbolk), Jeroen 2 (steenbolk en zeebaars) en ik 4 (wijting en 

steenbolk). Het weer was prachtig en het was niet koud. Ondanks de matige vangst toch leuke 

dag gehad.  

Gerrit Jan #401 

Na een radiostilte van een paar maanden, heb ik de hengels vandaag weer eens uit het vet 

gehaald. Heerlijk gevist in de Waterweg, op het plateau gelijk na de kering. Wat een weertje! De 

vangst was niet geweldig, maar daar ging ik ook niet gelijk voor. 't Was vooral om te genieten 

van het weer en van de hobby. Viste met zeepieren, twee gulletjes gevangen. Een van dertig cm. 

Helaas had hij geslikt, dus kon ik hem niet levend terugzetten. De andere was 49 cm. Een leuk 

maatje, die je echt goed voelt hangen! Weinig vastlopers, maar een stuk of vier. Groeten, ik heb 

de slag weer te pakken, dus zal wel weer vaker insturen!  

Leendert #315 

Vrijdag 21 maart gevist van 19.45-23.00 uur, onder heerlijke omstandigheden op de stenen 

glooiing, temidden van Sjaak #2, Marcel #12, Peet #1komma3 en Armel #230. Het tij was niet 

best, maar we wilden nu eenmaal vissen op vrijdagavond, en het was uiteindelijk weer 

hartstikke gezellig. De vangsten waren niet best, alleen wat botjes, en daarnaast driedradige 

meunen alsof we van de penningmeester zelf les hadden gehad. Diezelfde penningmeester, ook 

wel bekend als de meunenmepper, moest denk ik blij zijn dat niemand een meetlat bij zich had, 

anders was zijn huidige meunenrecord waarschijnlijk gesneuveld. In ieder geval heerlijke avond 

gehad met een prima weertje, en er is weinig tot niks verspeeld aan materiaal. Zondag gaat ik 

met Simone, die haar eerste visje van het jaar dan moet gaan vangen ! Iedereen tot dan tight 

lines!!!  

gr Leon #1 

20 maart overdag gaan vissen bij Beerkanaal en geen beet gezien.Gevist van 13.00 tot hoogwater 

17.00uur. Dichtbij en ver, pieren en mesheften, het mocht niet baten.  

Grtz. Rens. 

Ik ben op woensdag 19 maart wezen vissen in de waterweg van half negen tot half vier het enige 

wat goed was is dat ik een bruine kop heb maar vis nopes niks nada op een steenbolkje na van 2 

ons ik heb gestaan bij het hek van de stena line maar we hopen maar dat het nog moet komen 

wand ze zitten er wel hoor ik heb het zelf gezien op vrijdag 14-03-03 toen stond er iemand die 

had twaalf mooie gullen. dus ik zou zeggen hou vol. 

gr Ben 

Gisteren, op dinsdag 18 maart wezen vissen bij de papegaaibek onder het bord in de 8-e 

petroleumhaven met mijn vader/vismaat Hans. Om 13:00 uur de hengels opgetuigd en een 

kwartier later lag het aas aan de lange sleeplijnen in het water. Na een 5 minuten te hebben 

gevist kwam de eerste ietwat zwakke doorbuiger aan de k2. Tot onze verbazing lukte het niet om 

deze vis goed gedrilt te krijgen, dit was dus duidelijk een gulletje van redelijk formaat. Deze gul 

verloor ik dan ook onder het nodige bij de meesten wel bekende gevloek vlak bij de kant tussen 

de blokken, echt jammer! Een goed half uur later kwam op dezelfde K2 een aanbeet die 

wederom erg zwak was, toch bleek dit om een gulletje van 47 cm te gaan. Verder kwam Arjan, 

nummer 8 nog even kletsen, en we stonden voor maartse begrippen intussen aardig wat wijting, 

steenbolk en af en toe een botje te vangen. Arjan probeerde ons nog te overtuigen dat lid worden 



van de europoortvissers een goede zaak zou zijn. De totale vangst tussen 13:00 en 19:00 uur 

bedroeg 16 wijtingen, 8 steenbolken, 5 botten 1 zeebaarsje en 1 gulletje.  

Groeten van Carlo en Hans (beiden dus nog geen lid) 

Dinsdag middag 18 maart, met zoon richting nieuwe waterweg vertrokken, gezien de goede 

vangst van vorige week waren de verwachtingen hoog gespannen, en dat hebben we geweten, 

totaal nopens gevangen, even geïnformeerd bij de mede vissers en ook deze hadden lege handen 

dus ook niets. Even een bakje gedaan bij de KNRM bij H,V,H, daar hadden ze een stel vissers 

gevangen van de Stella Bell, deze had een beetje technische problemen, maar ja een geen vis en 

een ander een reddingsboot, maar met dit weer kunnen we nergens om rouwen. Vrijdag gaan we 

het weer een proberen maar dan op de maasvlakte, dus jongens even een plekje vrij houden!!!!!  

nmr 312 

Vandaag 17 maart naar Maassluis geweest, uw eigen meunenmepper en zijn maat Ries. Al vroeg 

vertrokken, want weten wij veel waar die Zweedse Geulen liggen. Nog in Maassluis bij het 

Hengelhuis gevraagd.... Nou, we weten het nog niet, maar dat maakt niet uit, we zijn "urreges" 

lopend onder een tunneltje onder het spoor in Maassluis West toch bij de Waterweg gekomen, 

alwaar er al een mannetje of 10 stonden, dus misschien was het daar wel, de schepen voeren wel 

heel dicht onder de kant. In ieder geval hadden we er eerder gestaan en toen leuk gevangen,  

 
maar vandaag...het was wel heerlijk weer.. Maar na de top van het hoge water gehad te hebben, 

en een top van mijn hengel gebroken te hebben, kwam er toch nog leven. Uw meunenmeppert 

opende de strijd met een bot van 31 cm. En Riessie moest er natuurlijk weer over heen met een 

mooie gul en later ook nog een mooie bot. Voor de rest geen ple..is gezien, ook links en rechts 

van ons niet. 



zondag 16 maart wezen vissen bij D.S.M wij hebben getsaan van 16.00 tot 21.30 vangst was 

slechts 1 gul van 45 cm en dat met ons drieen ik zelf de pot verloren volgende week beter 

afz ronald weijers + buurman 244 en 336. 

Zondag 16-03.  

0800- 1130 wedstrijd van de Zeenaald samen met Piet meegevist. Piet had twee botten(49 cm) en 

ik een (34 cm) de winnaar had 5 botten. Wat hadden we een prachtig mooi weer. Na de 

prijsuitreiking samen met Piet naar het Calandkanaal gegaan, recht voor de kering.(1300 uur) 

Veel werd daar niet gevangen. Toch zagen wij wel kans , met zeer verre worpen, ieder nog zo'n 

10 vissen op de kant te brengen. Piet had een abonnement op de steenbolken , bij mij was er wat 

meer variatie 1 baarsje , 1 bot, 2 steenbolken en de rest wijting. Al met al een heerlijke dag met 

de neus in de zon. Tot 1700 hebben we het volgehouden en zijn toen met een tevreden gevoel 

naar huis gereden.  

Leo (3) 

Zondag 16 maart in de Yangtzee-haven een rooie kop gekregen in het zonnetje . Heerlijk 

visweer. Voor vissers dan, vis hebben we nauwelijks gezien. Eén flinke bot (36 cm) op een 

ansjovis als aas en een klein zeebaarsje op de pieren. 

Peter Penning #237 

He euro vrienden het was vandaag een perfecte visdag ik ben met een paar oude vrienden naar 

de p.p.g.b. geweest 8 uur vanmorgen uit Vlaardingen weg gereden rond 9 uur ging ons eerste 

lijntje er in {in het water ja] binnen 5 minuten pang op de eerste hengel een bot van 36 cm er uit 

,  

 
aan een wapper, me maat naast me na 5 minuten een tweede en ja wel links de 3' e daarna 

helemaal nnddaanniieekkssmmeerr om 2 uur in ge laaien en weg gegaan van de week weer over 

nieuw proberen greets en natuurlijk 

vangszeeeeeee Leo 263# 



Zondag 16 Maart wezen vissen in de Berghaven,met Theo , Rob en Sjaak.  

 
Gelukkig waren we er al vroeg,wand 5 min later kwamen er al andere vissers aan . Het was 

knap laag toen we begonnen om 10 uur. Sjaak haalde als eerste een bolk omhoog . Wij hadden 

toen nog geen klote,ik kreeg zo wat een Theo gevoel. Ik dacht dat gaat lekker hier, je hoort van 

die verhalen dat ze met 20 gullen de man naar huis gaan . Alleen gebeurd dat nooit als wij er bij 

zijn . Sterke verhalen dus.......... Maar Theo stond lekker te meppen met zijn nieuwe k2 ,ving 

alleen geen klote. Terwijl Sjaak er een mooie gul van 50 cm uit trok. Maar ja wat wil je, hij is 

van de kale mannen club. Dus hij snapt hoe je vissen moet . Onder tussen kreeg ik ook een mooie 

aanbeet,en lekker gebonk op mijn k9.  

 
Mijn arm pluurde er zo wat van af ,met binnen halen . Zeker toen bleek dat er nog een andere 

lijn aan vast zat. Maar Sjaak had gelukkig zijn pikhaak bij hem ,en pikte mooi het gulletje er 



uit. Hij was rond de 60 cm en lekker vet. Zo mijn Theo gevoel was pleite. Alleen Rob ving 

helemaal niks ,heeft van alles geprobeerd dichtbij ver weg het maakte niet uit .  

 
Hij bleef op 0 staan,net zoals Theo . Zelf had ik nog een bolkje, maar daar bleef het bij . Het was 

heerlijk vis weer,lekker het zonnetje op het bolletje . En we hebben zoals gewoonlijk weer lekker 

staan ouwehoeren. Alleen jammer dat Stipo er niet bij was.Dan hadden we nog meer kunnen 

ouwehoeren .  

GR van Rob # 50,Sjaak #78,Theo#48 en Peet #1,3 

zaterdag 15maart wegens een stevige oostenwind achter de nerefco (B.P) gaan vissen wind in de 

rug.De dag begon goed met een aantal wijtingen en een leuke gul van 51 cm.Toen de schemering 

viel was het hek van de dam en de ene klap na de andere op de hengel en iedere keer als ze te 

zwaar waren om binnen te draaien liep ik vast op ngeveer 5a6m van de kant na ongeveer 1uur 

en 10 verloren zware vissen gefrusteerd opgegeven. zondag 16 maart zelfde plek nog een aantal 

wijtingen,steenbolken en botten gevangen. 

Henk 394 en janet 395 

Vrijdag de 14e weer eens met de Daltons naar Europoort gegaan Puck, Rob die overigens nog 

steeds geen lid is en ik zelf ri de Pap bek gegaan. Gezien de straffe wind geen pretje. Achter op 

de kop de bus dwars gezet zodat we toch uit het windje konden zitten. Puck had direct een 

aanbeet en ving een bot. Hierna was het ook gedaan tot het hoogwater begon te komen. 

Regelmatig vingen we een bolkje of een botje. Maar gullemans hebben we niet gezien. Weer zat 

aas over zoals gewoonlijk. Dus zelf maar goed gegeten in die tijd. Omstreeks 02.30 weer ri oosten 

gegaan, wachtend op betere tijden.  

John #99 Puck #249 en Rob De Lange walrus gezien zijn fraaie snor. 

Op 14 maart met Arjan # 8 afgesproken om vanaf zeven uur te gaan vissen in de zweedse geul. 

Ik was er zelf om 18.30 uur met mijn net nieuw aangeschafte K2, 5 meterhengel. Alles zoals 

altijd in een ijltempo opgetuigd en ingeworpen. Ik had er al veel over gehoord, over zo'n K2, 

maar het zijn echt superhengels (maar ja dat mag ook wel voor dat geld, want laten we eerlijk 

wezen, ze kosten niet niks). Na nog geen 10 minuten stond die K2 al te klapperen, dus dat 

beloofde wat voor die avond. Er ligt daar in die zweedse geul een soort heuvel waar je je 

onderlijn en de daaraan vasthangende vis overheen moet trekken, maar met zo'n hengel gaat 

dat toch een stuk makkelijker als met een doorsneehengel. Ik had Arjan s' middags al aan de lijn 

gehad hoe hij daar moest komen en hem ook nog een mail gestuurd met mijn 06 nummer voor 

het geval hij het niet kon vinden. Nu was het geval dat ik mijn 06 thuis had laten liggen en Arjan 

mij dus niet kon bereiken. Rond 20.00 uur kwam Arjan half kokend aangewandeld. Ik hoorde 

hem in de verte al mopperen vanwege het feit dat hij het niet kon vinden. Volgens mij was er 

meer aan de hand, want hij vond de stek ook al niks, zo ver landinwaarts. Goed, Arjan kwam 

uiteindelijk om te vissen, dus onder een hoop protest toch alles opgetuigd en aan de slag. Ook hij 

had vrij snel beet en dus halen. Helaas verloor hij de onderlijn inclusief vis. Je begrijpt dat toen 



de boot helemaal aan was, terwijl ze daar helemaal niet stoppen. Klote plek dit en klote plek dat! 

Maar goed ik heb een dikke huid, en vond het dus wel best. Toen het om 23.00 uur een klein 

beetje naar binnen begon te stromen kwamen pas de volgende aanbeten. Ik verspeelde er een, 

maar Arjan ving er een van +/- 45 cm. (dus hij kan het wel). Om 00.30 uur had ik het wel gezien 

en heb ingepakt en ben huiswaarts gegaan. Arjan bleef nog even. Ik weet dat ik het nog tot in 

lengte van dagen moet horen dat ik de plek verkeerd gekozen had, maar ja je kan niet altijd 

goed gokken. Dus wanneer je Arjan weer een keer hoort mopperen over de Zweedse geul, weet 

dan dat dat vanzelf weer over gaat en dat er best wel vis zit. We gaan trouwens zondag weer met 

een ploeg op de Hoek vissen. Misschien tot dan. 

Groeten van Theo # 48 en Arjan # 8 

Na alle oproepen van Theo om te gaan vissen(vrijdag 14 maart),en na overleg met de vrouw 

besloten om meet te gaan. Na een mailtje van Theo dat we naar de Zweedse Geul zouden gaan 

werd ik echt nieuwsgierig,dus Theo gebeld waar het was en dat kon dus niet missen. Om 18.00 

vertrokken thuis dus om 18.30 in de buurt van Maassluis gaan zoeken, maar helaas niets te 

vinden dus Theo bellen en wat denk je geen theo maar het thuisfront. Daar hoorde ik van dat 

Theo zijn mobiel op zweedse manier vergeten was. Dit gaf mij te denken en jawel om 20.00 uur 

Theo gevonden en dat nadat ik 15 keer de weg gevraagd had aan mensen uit Maassluis maar 

niemand wist te vertellen waar de Zweedse Geul was,zelfs mensen van in de 70 niet. Maar ik heb 

Theo toch gevonden en dat heeft hij geweten ook, ik heb denk ik een uur lopen schelden en 

mopperen, zeker nadat ik een keer beet kreeg en een mooie vis verspeelde vlak onder de kant 

terwijl Theo mij verzekerd had nooit vast te zitten. Omdat we de volgende twee uur geen beet 

meer kregen en ik dus niets verspeelde knapte mijn humeur op want als de vis niet bijt daar kan 

Theo ook niets aan doen. Theo bleef erin geloven, zeker omdat hij om 18.45 een gul gevangen 

had van 48 cm dus hij had vis, en ik had er toch ook een kunnen hebben.Moet je hem maar niet 

verspelen. Rond een uur of elf eindelijk weer een mooie doorbuiger en jawel mijn eerste gul uit 

de Zweedse Geul, kort daarna een tweede die dus ook eerst vast zat maar hij kwam gelukkig 

weer los. Twee gullen 1 van 41 en 1 van 52cm.Om half twaalf was Theo het zat en ging opruimen 

ik was nog vol goede moed en had weer vertrouwen dus niet opgeven, nou ik ben nog een uurtje 

gebleven en met de laatste keer ophalen weer gebonk op de k2 en jawel een gul van 50cm. Dus 

Theo bedankt voor deze wereld stek maar geef hem zijn naam weer terug aub. Volgende keer 

mag ik een stek uitkiezen van Theo dus reken maar dat het een stek wordt waar je nog nooit van 

gehoord heb.  

visgroeten Arjan #8 

vrijdag 14 maart, wezen vissen waterweg bij expo. gevist van 20.00 tot 2.00. 3 maal mooie beet 

gehad 3maal zo te voelen mooie gul verspeeld 2maal lijnbreuk voor de kant aan stenen 1 maal 

losschieter. dus het ging weer prima. einde van de avond vangst 3 botjes 1 gulletje volgende week 

maar weer proberen.  

gr hans #262 eric #334 vang ze !!! 

Hoi Leon en Simone, Erik #331 is vandaag 15 maart wezen vissen bij de Slufter en had een 

vangst van maar liefst 27kilogram. Hij heeft namelijk onze eigen airedaleterrier Pippa aan de 

haak geslagen. Momenteel is de dierenarts bezig de haak te verwijderen.  



 
Dus bij deze....voorzichtig met haken en happende honden.  

Groetjes van Alma, de vrouw van Erik #331 

Gisteren 14-03-2003 in de Yangtzehaven gevist van 12:30 tot 23:30 uur. Overdag was het echt 

zeer slecht want ik heb toen maar een keer een aanbeet gezien. Toen het schemerig ging worden 

werd het beter. Ik had alleen net de pech dat er een schip voor m'n neus af moest meren. Een 

mede visser was zo vriendelijk om een stukje op te schuiven zodat we samen tussen twee schepen 

konden vissen. Het is een leuke avond geworden met 5 wijtingen en een zeebaarsje van 28 cm die 

ik uiteraard terug heb gezet om wat groter te worden.  

Groeten, Michel #207 

Vandaag 14 maart gevist in de Yangtze-haven Prachtig weer. Noord-oosten wind. Gevist van 

14.30 uur tot 18.30 uur 4 steenbolkjes Volgende keer hoop ik meer  

Pierre uit Tilburg 

Ook als je niks vangt moet je dat durven te melden vind ik. Opgefokt door het MSN-bericht van 

Arjan dat aan de Bergingshaven in HvH Gullemans aanwezig is, ben ik vanmorgen 13 maart 

met verse pieren twee uur voor hoog water ter plekke verschenen. Inderdaad, geheel links stond 

een visser uit Loosduinen die al twee mooie gullen op de kant had en uiterst rechts een visser uit 

Vlaardingen met één gul.  



 
Direct na de eerste inworp werd mij gezegd dat op mijn plek in het midden veel lijnen verspeeld 

worden. En dat was ook meteen raak. Ben toen wat minder ver gaan ingooien (doe ik meestal 

toch al gezien mijn "techniek") en zowaar kon ik lekker vissen. Tegen hoog water aan werd ik 

gek! Mijn buurlieden stonden zich een ongeluk te draaien en ik .....noppes. Dan maar weer zover 

mogelijk gooien en zowaar een mooie aanbeet en draaien maar. Bijna bij de kant overkwam mij 

wat Theo#48 eerder schreef bij zijn laatste sessie aan de Zweedse geul. (Zie eerder 

vangstbericht) Ik ken nu dit "Theo-gevoel", maar de door mij geuite woorden gingen verloren 

in het geronk van de motor van de "Smit Japan", die net uitvoer. De Gul een hele dikke zwaaide 

nog met zijn staart. Uiteindelijk ben ik naar huis gegaan met 0 gullen en mijn buren met zeker 5 

-6 de man. Maar het was niet voor niets de 13e van de maand!  

Groeten, Rob#50 

Woensdag 12-3 van 18:00 tot 22:00 uur gevist met een maat van mij in de Waterweg aan de 

Rozenburgse zijde voor de kering. Ikzelf 7 botten waarvan 4 mooie en mijn maat 2 mooie botten 

en een gul van ca 40 cm. Stond een aardige wind schuin op onze snufferd. De meeste botten 

werden in het eerste uur vissen gevangen zowel aan pieren als aan zagers. Ver werpen is hier 

niet nodig.  

Vangse!! # 258 

Woensdag avond 12 maart van 19:30 tot 23:00 uur op de nieuwe waterweg achter de DSM 

geprobeerd weer eens paar gullen aan de haak te slaan. Na 5 minuten vissen kwam de eerste gul 

boven water, dit was hopelijk het begin van een mooie avond. Wat klein grut gevangen, die 

keurig weer te water zijn gelaten. Daarna nog een 4 taal mooie gullen gevangen, al met al een 

mooi avond met een mooie zooooi vis.  

Groetjes Appie nmr 312 

Maandag 10 maart, een paar uur in maassluis wezen vissen op het hoofd aan de pond kant 2 

botjes gevangen met de nadruk op jes zo klein waren ze en dinsdag avond tot een uur of half tien 

bij de D.S.M geweest een paar goeie aanbeten gehad ,en twee wijtingen er uit getakeld  

gr. Leo 263# en natuurlijk allemaal vangzeeeeeee 

Maandag 10e met mijn ouweheer geweest aan de pap bek. gevist van 11.30 tot 19.30 uur. vangst 

bedoevend, twee botten en een bolkje. Dag om gauw te vergeten, was zeer rustig, halverwege de 

middag hadden de meesten het al gezien. Veel wind.  

gr John #99. 



ik ben maandag wezen vissen op de waterweg van 17.00 tot 20.30 ik heb leuk gevangen 1geul van 

56 CM een kleinere van 40 en een bot van 30 cm en dat in die paar uurtjes was heerlijk weer wel 

veel wind. ik heb gestaan net voor de kering op de steiger. links en rechts van mij werd er niets 

gevangen. ik heb wel vlakbij gegooid want anders ben je veel lood kwijt.  

afz ronald weijers nm244 

Ik ben op maandag 10 maart nog even naar de Zweedse Geul in de waterweg nabij Maassluis 

gereden. Het zou om 19.19 uur hoog water zijn in HvH, dus een uur later hoog in Maassluis. Om 

kwart over vier aangekomen en om half vijf stonden de hengels aan de waterkant en lagen de 

onderlijntjes zo'n 60 meter verderop( het is voor mij een raadsel waarom mensen daar soms dik 

een half uur over doen). Het valt toch niet mee om met kracht 6 tegenwind ver te gooien. Maar 

dat maakt op die plek niet uit, want de geul ligt vlak langs de kant. Om kwart voor vijf kwamen 

er een paar flinke tikken op een van de hengels en dus halen. Zo te voelen was dit een flinke vis. 

Vlak voor de kant kon ik zien dat deze gul een dikke 60 centimeter was. Maar toen gebeurde het 

ergste wat er gebeuren kan, hij schoot los. Als er mensen zijn die wat nieuwe woorden willen 

leren, hadden ze naast me moeten staan. Ondanks deze tegenvaller geeft het de visser wel goeie 

moed, dacht dus dat dit wel een leuke vissessie zou worden(ze zitten er dus wel). Maar helaas het 

mocht niet zo zijn. Toen het om 19.00 uur heel hard ging stromen en er veel vuil meekwam, was 

er niet meer te vissen en heb ik ingepakt en ben huiswaarts gegaan. Dan maar weer op de 

reguliere vrijdagavondsessie proberen er een paar uit te sleuren. Is iedereen al weer een beetje 

bijgekomen van de teleurstelling van afgelopen zaterdag ? Ik heb het bejaardenhuis gebeld, dat 

ze ze niet meer naar buiten laten wanneer er een nationale wedstrijd is. 

Groeten Theo # 48 

In mijn avonddienst 9 maart,even wezen kijken achter de DSM rond 18:00 uur, er werd weinig 

gevangen behalve door 1 persoon die met een K2 stok verschrikkelijk ver ingooide, deze had 8 

mooie gullen en een paar mooie platvissen.  

groetjes lid nmr 312. 

Zaterdag 8 maart, heel even gevist, even mijn nieuwe hengel proberen. Gestopt vanwege de 

wind. Zondag verder gegaan aan de waterweg. Alleen een beetje bodem beplanting gevangen. 

Ben wel tweemaal geschrokken: Een hek bij het ponton bij de waterkering! Mooie visstek 

minder! En wat ligt er overal een hoop olie! Zal ook wel niet echt bijdragen aan het aantal vissen 

dat we met z'n allen gaan vangen. Nou tot zover mijn gezeur, Vangze!  

#194 Matthijs Hofman 

Zaterdag 8 maart gaan vissen met 4 man aan de nieuwe waterweg ter hoogte van de 

waterkering. Totale vangst 1 gulletje en 1 klein botje. Verder niets gezien. ( buiten enorm veel 

wind ) Hopelijk volgende keer meer suc6 ! 

gr Wim 

zaterdagmiddag 8 maart, om 15.30 uur begonnen op de papegaaiebek,het begon al gelijk goed 

mijn 2de hengel lag er nog niet in of de eerste stond al te klapperen,2 hele mooie wijtingen en dit 

ging de hele avond een beetje door tot half 9,toen voelde ik mezelf net een verzopen kat,maar wel 

1 met 28 vissen waarvan 1 gul,3 scharren en de rest wijtingen van een mooi formaat als aas 

gewoon zeepieren en verse franse tappen en met haakje 6 en 8 gevist 

(auteur onbekend) 

hallo eurovissers. we zijn vrijdag avond 7 maart,weze vissen aan het strandje voorbij de 

steneglooiing.nabij de ijzere pijp die uit de grond komt. hebben gestaan van half negen tot 

twaalf uur.vangst was zoals verwacht zeer slecht. mijn zoon Stefan had een steenbolk van 27 cm 

en een wijting van 31. ik zelf heb alleen maar een aantal lijnen verspeeld aan de bodem o.i.d. 

verder lekker gestaan windje in de rug was nog goed te doen hopen op betere tijden denk in 



maar. 

groeten Peter # 240 

Vrijdagmiddag 7 maart, een poosje wezen vissen op de Pa bek, het was BOT wat er gevangen 

werd . Ik had er twee. Ook waren er weinig mensen aan het vissen , dus dat zegt al genoeg . Het 

is nog steeds niets. groetjes,  

Willem T #28 

Dinsdag middag op de pier wezen vissen stond een aardig windje , maar ik kreeg toch mijn lood 

de goeie kant op na een kwartiertje een schar er uit getakeld daarna noch een gul verspeeld 

gevist met pieren en mesheft en jojo , daarna niks meer gevangen de rest op de pier ook niet, om 

5 uur weer naar Vlaardingen terug gegaan morgen noch eens proberen 

gr en vangszeeeeee Leo 263 #  

 
[p.s op de foto mijn vismaat een euro bordercollie heb zich ook ingeschreven voor de volgende 

competitie en wauw graag naast 1,3 staan gr Chico 263#] 

vandaag 3 maart gevist met 4 man bij de papagaaiebek,het weer was perfect, maar de vangst 

was zoals verwacht slecht. totaal 2 botten van ongeveer 40 cm en een puitaal van ongeveer 25 cm 

met 4 man. verder een hele mooie dag gehad. van Arjan#8, die was komen kijken veel tips 

gehad, hij heeft me ook nog de weg gewezen naar andere stekken. bij deze Arjan nogmaals 

bedankt.verder veel succes met de eurovissers en de website. 

groeten Ruud 

Adrie onze controleur is vandaag maandag 3 maart, weer naar de berghaven in HvH geweest 

want daar was gul te vangen. En omdat het prachtig weer was heeft hij er geen spijt van 

gekregen,maar hij moet waarschijnlijk terug naar de hengelsport winkel want er is iets knap 

mis met zijn hengels.Wat is het geval: De gehele dag bleven ze staan zoals ze ingeworpen werden 

heel erg stil. Er was geen beweging in te zien dus zijn de hengels kapot of is de vis weg????? Dit 

raadsel moet door zeer deskundige eurovissers maar eens opgelost worden meende onze 

controleur. Wie is op deze plaats deskundig??? 1.3 of Renee zegt het maar.De vraag is Help 

waar is de vis. 

Arjan #8 en Adrie 



hi ik ben net lid geworden van eurovissers zo ik weet niet of ik de vangstberichten naar het juiste 

adres stuur.Gisteren zondag 3 maart,  

 
op de pap.bek in schitterende zonneschijn ving ik deze gul bot tezamen met een aantal wijtingen  



 
en wat kleinere gulletjes al met al een goeie dag, alle vis gevangen op grote afstand.  

 
de gulletjes op de aanrecht waren van vorige week zondag  

groetjes henk nr 394 

zondag 2 maart wezen vissen op caland en waterweg met ons drieen we hebben gevist van 16.00 

tot23.00 de vangst was 5stuks waarvan 2 baby,s die weer zwemmen aan het leren zijn. stond een 



rare windt en stroming. 

gegroet nummer 236 en 244 ronald weijers en levent gungor. 

Zondag 2 maart, op de p,g,bek wezen vissen ook nadanadahelemaalnotikingniks toen ik weg 

ging heb ik de pieren eraf moeten halen die ik er s"ochtens aan had gedaan gr en het was 

helemaal niet  

vangszeeeeeeeeeeee van de week Leo 263# 

Zondag 2 maart, Weer op de pier van HvH geprobeerd een paar gullen te vangen op 2 maart, 

samen met Rob #50. Gevist van 12.30 tot 16.00 uur met om 14.45 hoog water. Er stond veel 

stroming zowel eruit als erin, hetgeen resulteerde in vele malen vastzitten, en veel onderlijnen 

kwijtraken. De vangsten :niksnakkesnadenoppesnientezip. Grote kat met een U zoals Peet 1,3 

dat altijd zegt. 

Groeten van Theo # 48 en Rob # 50 

Hoi, vandaag zondag 2 maart, in Beerkanaal geweest, niks nakka nada vis... gevist van 12.00-

16.00u.  

grtz. Rens. 

Zaterdag Papegaaienbek 930 tot 1230 en Calandkan. van 1300 tot 1530. Het vissen was niks , 

twee wijtingen in het Calandkan. Maar wat een rotzooi lag er weer op beide stekken!! Blikjes, 

flessen, onderlijnen met haken en lijnen. Ik had zo een plastictas vol! Wat is het nou voor moeite 

om de rommel mee te nemen?? Er staan op de Maasvlakte en langs het Calandkanaal 

vuilnisemmers waar je het zonder om te hoeven rijden in kan dumpen 

Leo #3 

zaterdag 1 mrt wezen vissen op de pappagaaienbek. de bedoeling was om het een keer op het 

strand van hvh te gaan vissen,maar gezien de vangstberichten besloten om op wat dieper water 

te proberen. gevist van 19.30 tot 00.30. de vangst viel tegen met z"n tweeen 9 wijtingen. gevist 

met pieren . 

gr hans#262 eric#334 

 

 

Hoi Vrijdag 28/2 van 14.30 tot 16.45 aan het Beerkanaal gevist. Daarna naar de Papbek gereden 

daar gevist tot 22.00 op beide stekken geen vis gezien. 

Groetjes Peter 90 

Ik ben vrijdag ochtend (1 uur s,nachts dus)28/2 ff naar de pier van HvH geweest, resultaat, 3 

gulletjes van tusen de 45 en 50 cm. Geheel niet vast gezeten, en dus wonder boven wonder 

helemaal niets verspeeld. Ik heb een keertje of 6 beet gezien, maar in drie gevallen dus dit 

verzilverd! Buiten mezelf geen ander vissers gezien, lekker rustig dus! 

Groet Jos # 121 

Vrijdagochtend 28-2 aas wezen halen bij maassluis en toen door gereden naar de pier van hoek 

van holland.Daar aangekomen stond er al een visser alles op te tuigen en vertelde ons dat hij 

vorige week leuk had gevangen dus dat gaf mijn vader en mijzelf goede hoop,maar helas we 

hebben net voorbij die stale buis gezeten van 9.00 tot 16.30 met als resultaat 1 klein gulletje en 

voor de rest helemaal niets.Naast ons stond een visser en die had er ook maar 1 en klaagde ook 

dat het slecht was.Ik weet 1 ding zeker aan het aas kan het niet gelegen hebben(Wat een mooie 

pieren).Volgende keer beter. 

Groetjes Henri 



Ben vandaag 28 - 2 weer eens met mijn maat Robert ( die nog steeds geen lid is) op stap geweest 

we zijn op de papagaaienbek terecht gekomen lekker weer . Bij aankomst was het gelijk raak 

een mooie bot ik was gelijk weer hoopvol gestemd maar dit bleek weer overdreven.De volgende 

aanbeten waren uren later namelijk 'n uurtje of 3 voor hoog werden door mij weer een bot en 

een paar wijtingkies gevangen.Deze waren wel lekker aan de maat.Robert ving tegen deze tijd 2 

wijtingen en 2 zeebaarzen, de laatste 2 zwemmen weer.Toen sloeg het weer om het ging harder 

waaien en kwam het met bakken de lucht uit. We hebben het even afgewacht en zijn weer droog 

naar huis gereden. 

De groeten Robert en Puck # 249 

Vrijdag 28/2 samen met Sjaak #2 smiddags al richting maasvlakte gereden, het tij was 

waardeloos(het zou pas om 01.00 uur hoog zijn), maar we konden het lekkere zonnetje niet laten 

schieten. Aangekomen bij het Beerkanaal wedrden we later vergezeld van Rob #50 en Theo #48. 

Vis hebben we nauwelijks gezien ondanks verwoede pogingen met allerlei aasjes en 

onderlijntjes. Rob ving een baarsje en een botje,  

 
Sjaak ving wel een flinke bot, slechts 1 cm van het huidige record af. Het was gezellig maar daar 

was alles mee gezegd, rond 21.00 uur weggegaan. 

Volgende keer beter, gr Leon #1 

Ik ben 28/2 samen met mijn zoontje bij de p.bek aan het vissen geweest, niet een beet gezien, wel 

een berg lood van de voorgangers boven water gehaald, maar door het mooie weer is het toch 

een mooie vis dag geworden,  

nmr 312 appie 

Hallo hier Braboland via Ad lid nr. 9 Donderdag avond gevist op het steigertje net voor de 

kering. Mooie stek en het beloofde een mooie avond te worden met om 00.00 hoog water. Ik heb 

van alles aan mijn haak gehad behalve vis. Een keer beet gehad maar dat mocht niet zo zijn dat 



er vis aan de kant kwam. Er is een spreekwoord dat luidt : de zee geeft en de zee neem. Nu de 

zee heeft ook genomen en wel mijn mooie Zziplex met molen dondere mooi naast de steiger en ik 

kon men niet meer grijpen. Ik moest het lede ogen aanzien hoe mijn zuur verdiende euro,s 

richting Dordrecht dreven.Mijn tweede hengel , die ik al reeds in de auto had staan kon ik niet 

meer gebruiken om de hengel op te vissen. Deze hengel toch gehaald maar toen was de hengel al 

uit het zicht verdwenen. Met de tweede hengel toch nog maar een keer een andere richting uit 

gegooid en tot mijn ZEEEEEEEER grote vreugde kwam er iets mee wat verdacht veel op mijn 

hengel leek . Met heel veel vreugde naar huis gereden , al was het zonder vis. Conclusie:De zee 

heeft genomen en ook weer gegeven.  

Hartelijke groeten Ad van der KOlk 

Vangstbericht van 1 bot en die had mijn maat nog wel, die ene bot.Liep die weer te griepen..ik 

wou, dat ik hem afgelopen zaterdag had... Woensdag 27 feb bij de pieren van Ter Heide tijdens 

afgaand water.. Zoals gezegd erg slechte visvangst. Ik kan het dan wel op de fiets af, maar je zal 

maar een eind rijden..Er was dus geen meun te meppen. 

De Meunenmepper 

Ik ben op maandagmiddag 24 feb.gaan vissen op de blokkendam op de maasvlakte van 15.15 tot 

18.45 uur. De vangst was zeer slecht, 1 botje van 19 cm en 2 wijtinkjes van +/- 20 cm. Maar als ik 

de rest van de vangstberichten lees ben ik niet de enige die niets vangt. Ik hoop dat de vis weer 

snel terug komt naar de kust. 

Groeten Theo # 48 

hier weer een bericht van nummer 236 en 244 wezen vissen zondag 23 feb van 16.00 tot 23.00 

vanst was slecht we zijn geweest op de p.bek ,y. haven en de waterweg we hadden maar 7 vissen 

waarvan 4 stuks postzegel formaat en adt met ze vieren maar het was wel mooi weer en extreem 

laagwater.gaat maandag nog een keer proberen op het calandkanaal wie weet. 

zondagavond 23 feb wezen vissen op strandje naast stenen glooing. het weer was prachtig de 

vangst dramatisch. gevist van 19.00 tot 00.00 met zagers. onderlijnen jojo en met twee zijlijntjes. 

vangst 1 gulletje 40cm. volgende week maar weer proberen.  

groetjes hans #262 eric #334 

Zondag, 23 februari. Ondergetekende heeft eindelijk weer eens toestemming van het parlement 

om een dag van huis te zijn. En ja ... dan zoek je natuurlijk de waterkant op. Meestal 

binnenwater, maar sinds de site van de Eurovissers weer enthousiast ijsvluchteling richting zilte 

wateren. Met jullie "stekkenkaart" in de hand richting Papegaaiebek met altijd gezellige vriend 

en vismaat -nog geen lid- Berk. Van 09.30 tot 17.00 lekker in het zonnetje staan uitwaaien en 

drie ons zagers leren vliegen c.q. zwemmen. Resultaat: nul komma niks (evenals alle buren en 

van horen zeggen ook de Waterwegklanten). Niet frustrerend hoor....welnee....echt niet...of toch 

een klein beetje....nou oké, een heel klein beetje. Maar stiekum toch staan genieten van het 

sfeertje en het weertje. En de verrichtingen van een formatie van vijf vliegtuigjes die een beetje 

aan het duiken en dollen waren. Liever volgende keer geen vliegtuigjes, maar actie aan de 

hengeltop. 

C U, greetz, Wally B. (pappa Tim B. #199) 

Hallo visvrienden, Vandaag 21/2, weer samen met Hans gaan vissen op het strand van 

Zoutelande. We gingen ervan uit dat het niet veel zou zijn. Maar het was zo'n lekker weer dat 

thuis zitten zonde van deze mooie visdag zou zijn. Het was schitterend weer en om 10 uur kon de 

dikke jas al uit met het zonnetje in de rug. Resultaat : Hans ving een bot van 36 cm, een puitaal 

een wijting en een scholletje van 23 cm. Ikzelf [Kees] ving een bot van 25 cm en een bot van 38 

cm een botje van 15 cm en een scholletje van 22 cm. Dus al met al viel het nog niet tegen. 

Overige zeepieren aan een voorbijganger gegeven die morgen een viswedstrijd aan Zoutelande 



had. Succes.  

groetjes van Kees en Hans en vangzeeeeee. #371 

Donderdag 20/2, 8.30 uur, ik stap de Zuid-pier van Scheveningen op, het is koud, er staat een 

dunne, snerpende wind. Hopenlijk is het niet druk op de kop, dan kan ik achter het vuurtorentje 

uit de wind zitten. Op de kop aangekomen slechts een visser. Hengels optuigen, het is echt 

koud... Om 9.00 uur vis ik. Om 13.30 ga ik huiswaarts, het laatste uur wordt er door de 

inmiddels uit een tiental vissers samengestelde kopploeg niets meer gevangen. Ik mag niet 

mopperen, naast me een gul en verderop nog een, maar dat was het. Ik ben spekkoper met 6 

grotere gullen en een flinke tor. Gevist met een nieuw systeempje... Twee 3 cm lange afhouders, 

wapperlijnen van 30 cm en aan het eind bij de haak....2 grote plastic kralen. Deze maken dat de 

zager een stuk boven de bodem lekker heen en weer wappert, een lekkernij waar de gul 

blijkbaar die morgen niet vies van was. Al met al een leuke visochtend. In week 8 een keertje in 

HvH proberen, voor het eerst! Wie heeft nog een tip, waar moet ik zijn, wil ik een prettige 

visdag hebben? Uitgezonderd de vangsten kan misschien iemand mij informeren. Er is een stek 

waar je niet ver van je auto de hengel te water kan gooien,toch? Cor Schaap, Katwijk 

(Eurovisser 157) 

donderdag avond 20 feb ben ik 3 uurtjes wezen vissen op de papagaaienbek het was schitterend 

weer .afgaand water leverde leuk vis op. ik ving in 1 uur. 6 leuke gullen 2 van ongv. 40 cm 1v 45 

cm 2v over de 50 cm en 1v 62 cm daarna ving ik nog een 5 tal mooie wijtingen al met al geen 

slechte avond  

gr .rob.s 

Donderdag 20 februari tussen 1100 en 15.00 uur op het zuidelijk havenhoofd in Scheveningen 

staan vissen. Het was eigenlijk een prachtige voorjaarsdag: geen wind en een lekker zonnetje. 

Laagwater was om ca. 11.00, dus een aantal uren na laagwater staan vissen. Het vissen was niet 

heel erg wild, maar ik ging toch naar huis met drie maatse gulletjes. 

Groet, Albert #229 

Van middag woensdag 19 febr bij d.s.w. wezen vissen het was prachtig weer zon recht op mun 

knar de vangst was niet om te vermelden ook bij mijn buren niet , twee gulletjes Alleen wat mij 

wel opviel dat er waarschijnlijk s'nachts wel gevangen was , mijn buurman zij , kijk nauw eens 

achter ons lagen een stuk of 15 gullen half verpakt in kranten het leek net of ze vergeten waren, 

maar bij nader onderzoek zagen we dat allen de filés er af gesneden waren , wat een klerezooi 

lag daar nog + de nodige leege blikjes geen reklame voor de vis sport [vandaag of morgen staat 

daar ook een bord verboden te vissen] dat< KIJK DAT WAUW IK EVEN KWIJT> nauw 

allemaal tot zaterdag  

en vangszeeeeeeeeeeeeeee gr Leo 263 # 

Dinsdag 18 feb rond 22:00 richting yangtzehaven gereden, daar aangekomen snel de hengel 

visklaar gemaakt en gauw ingeworpen....Tot 3:00 gevist en maar 6 ondermaatse steenbolkjes en 

2 wijting gevangen. (ze zwemmen nu weer!) Was niet echt de moeite waard... VOLGENDE 

KEER BETER!  

Gr. Dani #385 

Dinsdagmiddag 18 feb,naar het caland geweest het weer was heerlijk de vangsten waren 

magertjes een paar steenbolkje in mini uitvoering. groetjes,  

Willem T #28 

Afgelopen maandag 17Februari gevist op een dam bij Ter Heyde aan Zee, met z'n 2en. Prachtig 

weer, begonnen op de dam met laag water. Gevangen 3 gulletje's 10 botje's en een stuk of wat 

puitalen. Wij hadden het prima naar ons zin en hopenlijk volgen er zo nog vele visdagen. 

groetje's Simon van B H nr 139 



zondag 16 feb wezen vissen in de waterweg bij dsm ,vangst was niet veel van 15.00 tot 21.00 

gezeten met 3 man hadden wij maar 2 gullen van 55 cm was s,avonds wel erggggggggggggg 

koud. nummer 244 met buurman ook lid. 

Zondag de 16 weer eens naar het calland kanaal geweest het leek wel file vissen [was een 

wedstrijd] ik kon nog een plek vinden ter hoogte van de kering ,daar heb ik leuk wijting en bot 

staan te vangen ,met 3 dagen oude pieren en zagers uit de koelkast , ook voor het eerst meshelft 

geprobeerd ,moet daar toch nog eens uitleg over hebben voor de rest een heerlijke visdag 

allemaal vangszeeeeeeee en 

de groeten Leo 263# 

hoi mede-eurovissers na 2 weken stilstand, wat vissen betreft dan, zondag 16 feb. weer richting 

jullie gegaan. de weersverwachtingen waren prima, oost 3, zon en rond 0 c. samen met mijn 

zwager naar de yangtsehaven gereden. onderweg even gestopt bij hotel de beer, alwaar 150 

vissers zich opmaakten voor hun wedstrijd in het calandkanaal ( visclub de zeenaald?). om 8.00 

waren we op ons plekje en was de zon al op. 't was er erg rustig, 3 andere vissers stonden er 

maar, waarvan ik er 1 eerder gezien had en geen een boot!! over gezien gesproken, vissen 

hebben we vandaag echt niet gezien.... geen aanbeet, geen stootje, niets niks nakka. het werd in 

de loop van de ochtend wel erg druk, zo'n 20-30 man erbij, maar niemand heb ik vis zien 

vangen, behalve die ene die er ook al vroeg was. maar ook hij kwam niet boven de 15 cm. per vis 

uit. om 12.00 uur legde er een boot precies op ons stekkie aan en zijn we gaan verkassen naar het 

beerkanaal, waar we nog nooit geweest waren. prachtplek, uit de wind, zonnetje, heerlijk, maar 

ook hier geen stoot. om 15.00 uur hielden we het voor gezien en bij het inpakken nog even met 

iemand staan praten, die zo'n beetje de hele europoort had rondgereden en bij 10 vissers 1 visje 

had geteld!!! een dag om maar snel te vergeten. goeie vangst allemaal,  

tom#278 

Op zondag 16 februari afgesproken met Peet 1,3 om aas op te gaan maken op de pier van Hoek 

van Holland. We vertrokken om 11.15 uur vanuit Delufffffffffffffffffffft richting de Hoek. 

Halverwege de rit bij de Lier kreeg ik pech, want mijn motor stopte omdat hij geen stroom meer 

kreeg vanwege een kapotte Vsnaar. Ik stond nog maar net met de motorklep omhoog toen Peet 

terug kwam rijden.Op datzelfde moment stopte er naast ons een Wegenwacht auto ( een 

geschenk uit de hemel),want ik zag de vissessie alweer in duigen vallen. Die man gelijk sleutelen 

en Peet maar om die auto's heendraaien(ook nog ff in zijn eigen auto gestapt om deze te 

verzetten). Wat blijkt, staan we op een hondenuitlaatplaats, dus Peet had overal stront aan 

gesmeerd, zijn auto stonk als een beer van binnen.Na een kwartiertje was het euvel verholpen en 

konden we verder. ( de wegenwacht man zal dit waarschijnlijk nooit lezen, maar nogmaals 

hartelijk dank ). Om half een aangekomen op de parkeerplaats bij de pier, karretjes en de 

spullen gepakt en de Kalverstraat ingelopen, oeps! de pier opgelopen. Mensen wat was het druk 

daar. De hengels opgetuigt en ingeworpen, en toen gaan genieten van het weer. Er stond een 

frisse oostenwind dwars over de pier, het zonnetje scheen, maar toch was het heerlijk weer. We 

hebben tot 17.00 uur gevist met als resultaat 2 gullen en een steenbolk de man. Mijn steenbolk 

ving ik vlak voordat we stopte en het was een hele flinke. Ik dacht zelfs aan een record en 

aangezien het oude record op naam van Peet 1,3 staat, was hij er als de kippen bij om te meten, 

dus had ik geen tijd meer om er ff op te gaan staan. Jammer, hij meette 33 1/2 cm en record is 34 

cm. Daarna terug naar Deluffffffffffffffffffft Alles bij elkaar een mooie dag. 

Groeten Theo # 48 

Ha die Eurovissers. Afgelopen zaterdag hadden we van de bedrijfsvisclub van de NEREFCO een 

wedstrijd met een man of 20 op de steigers van de raffinaderij. Deze ligt pak um beet schuin 

tegenover de papbek en je kunt daar wekelijk fantastisch vissen in keidiep water (afmeerplaats 

van mammoettankers!!). Met een zware delegatie van de Eurovissers drukten we toch ons 

stempeltje op deze wedstrijd ( Arthur # 77, Sjaak # 78,ik zeg de gek, Jack(ass) # 141, Ton # 292, 



Richard # 354 en Arie # 359). Gezien de berichten op de site van de laatste weken, had ik er een 

hard hoofd in of we uberhaubt iets zouden vangen, maar het viel absoluut niet tegen. Keigezellig 

en iedereen wist toch een leuke klus vis te vangen.  

 
Ik had net als Arthur en Arie maar 9 vissen, waaronder een 5-tal mooie maatse, maar de 

winnaar Han Noordzij  



 
had 20 vissen, waarvan 2 leuke gulletjes en dat in 5 uur vissen. Kunst bij deze wedstrijden voor 

de Nerefco is niet het vangen van zo groot mogelijke vis, maar van zoveel mogelijk vis, ergo 1 

minibolk telt net zo zwaar als een 20- ponds gul.  

 



Jack, was zo slim om met een klein hengeltje langs de steiger te pielen en die had binnen 10 

minuten al 3 bolken en 1 zeebaars te pakken, dus iedereen direct die methode Kroos imiteren, 

maar Jack viel kort daarna stil en bleef op 10 vissen hangen Op Han Noordzij na, die vlak langs 

de steiger vissend twee leuke gullen en de meeste vis wist te vangen, op de voet gevolgd door 

Sjaak met 19 vissen. Ton had ver meppend twee leuke gullen,  

 
maar de grootste werd gevangen door Kees Mathijssen (49 cm). Verder kan ik zeggen dat het 

steenverziekend koud was en ik bietsend toch nog met een hele mooie zak vis thuis kwam.  



 
Strakke lijnen....... 

Stipo # 97 

Gisteren (zaterdag 15-2) wezen vissen met Mark (250) op het Hartelkanaal, na de vele aanbeten 

van vorige week hoopte ik op veel vis, het was echter niks, ook naast me werd helemaal niets 

gevangen, ik was nog koploper met een krab. Daarna even doorgereden naar de ponton, maar 

daar waren de vangsten ook nihil, dus maar weer naar huis gegaan. 

gr Bjorn #179 

Hoi, Ik ben zaterdag 15 januari samen met buurman Jack wezen vissen in de waterweg daar bij 

DSM voor. We stonden net iets links van die rode paal in het water. Tussen 12.00 en 16.30 lagen 

onze pieren te wachten op mooie vissen. Dat wilde niet al te goed lukken. Wel enkele malen beet, 

maar dan enkel een paar korte rukjes. Na een uur of twee stond een van mijn hengels toch te 

klapperen, dat was een mooi gulletje van 47 cm. Daar bleef het bij, 1-0 voor mij dus! 

Groetjes Jasper #365 

Zaterdag 15 februari Zoooo hier mijn eerste berichtje naar al die Eurovissers. Vandaag een 

dagje gevist in de yangtzehaven ( de generale voor morgen ) met een niet al te beste vangst, van 

9.00 - 16.30 uur lang de waterkant gestaan met als buit 2 grote Zeesterren en 2 van effe 30 cm 

Zeebaarsjes. Toch al met al nog niet zoooo slecht tussen die +/- 25 tal vissers, want er werd bar 

weinig gevangen. Wel 2 vissers ontmoet die zojuist uit Jawel GRONINGEN waren gekomen en 

die wisten te vertellen dat daar in het hoge Noorden helemaaaal niets werd gevangen. Leuke 

bijeenkomst was wel dat ze via De Eurovissers site in contact waren gekomen met ons rijke 

visgebied. Nu maar hopen voor al die gene dat er morgen bij die grote viswedstrijd in het 

Caland meer gevangen zal worden.  

Visgroet van Theo #379 



ZATERDAG 15 FEB WEZEN VISSEN OP STRANDJE NAAST STENEN GLOOING VAN 

18.30 TOT 00.00. HET WAS KOUD EN NIET VEEL. 4 ZEEBAARZEN 1BOLK EN 

3WIJTINGEN. DE BAARZEN ZWEMMEN WEER. 

GR HANS NR262 ERIC NR323 

Vrijdag de 14e of was het nu de 13e, in iedergeval leek het voor mijn maatje Puck wel de 13e. 

Het begon met een uitlaat die afknapte toen hij mij oppikte thuis. Na vertraging bij Kees in 

Oostvoorne pieren en zagers gehaald. Dan een stek zoeken met de toch fikse oostenwind. 

Beerkanaal gekeken, was rustig en plek zat, echter volgens mij was het alarmfase 1, wat een 

stank zeg we komen toch ook om van de frisse zeelucht te genieten na een weekje hard werken 

niet dan. Toen maar ri. Papagaaienbek gegaan. Achter op de kop een plaatsje gevonden met de 

wind van de zijkant. U snapt het al Puch scheurde uit zijn warmtebroek en nadat hij zijn 

hengels had opgetuigd gooide hij drie keer achter elkaar zijn onderlijn af dit ondanks de nieuwe 

lijn die hij erop had gezet. Overigens zaterdags keurig opgelost door Kees en Leon van 

Avicentra,.Na wat knoopwerk en de nodige gvd s toch aan het vissen geslagen. Resultaat was 

mager. Omstreeks 02.00 was het hoogwater hadden we nog maar twee bolken. Tegen 06.00 uur, 

ving ik auteur,echter een paar mooie bolken en een stuk of vier mooie botten en nog wat klein 

spul. Gullemans liet zich echter niet zien.  

gr John #99 

Vrijdag 14 Februari wezen vissen in Hoek v holland aan de Waterweg. Rene den Brabander was 

er ook en ook nog een maat van hem. Het was heerlijk weer en het zonnetje scheen lekker op 

onze patsers. Rene trok er 2 mooie gullen er uit,die ik later van hem kreeg. Zelf had ik nog geen 

klote alleen een paar mooie beten en een onderlijn met lood van een andere visser. Renee zijn 

maat trok er ook nog een gul uit. Ik ving alleen maar een paar mooie wijtingen,toen het water 

weer de andere kant op ging stromen ving ik eindelijk 3 gullen . 1 gul moest er met een pik haak 

uit getilt worden. Al met al hebben we met zijn 3en heerlijk gevist ,en lekker staan ouwehoeren. 

Heb alleen nog aan een sleepboot vast gezeten,die vuile kat (met een u) kwam met een neten 

gang de haven uit en ging haaks de hoek om ,zo over me lijn heen . Me hele neten zooi kwijt ,en 

zo wat nog me k2 de waterweg in . Maar goed staan vissen tot half 4  

gr PEET #1,3 en RENE #200 EN EEN MAAT VAN RENE 

Vandaag donderdag 13 feb, op de papegaaienbek wezen vissen samen met mijn maatje chico 

{geen lid maar dat is onze border collie] hij zat om tussen 11 en 12 uur constant naar het het 

water te kijken en te blaffen .en tot mijn grote verwondering dook daar steeds een zeehond uit 

het water , hij was te ver weg om foto;s van te maken met mijn toestel , mijn vraag is hebben die 

jullie daar wel eens meer gezien [ik had echt niks gedronken of gerookt] voor de rest was de 

vangst niks vandaag , ben later nog verhuisd naar de kop daar was het ook niks .  



 
nauw allemaal de groeten en vangszeeeeeeeeeeeeee Leo 263# 

Ja, ja, eindelijk weer eens bericht van uw penningmeester, die de euvele moed had om toch maar 

weer eens in de mist aan het strand van Ter Heide te gaan staan(dinsdag 11 feb), met opkomend 

water en over de vloed heen. Met heel veel dank aan de secretaris, zodat we met vereende 

krachten een, volgens Rob, een drie draderige meun uit het water konden sleuren. Tjonge, wat 

hebben wij moeten trekken om die vis de kant op te krijgen!  

 
Nauwelijks was hij weer naar huis of er landde een grotere 3 draderige meun, zijn grotere broer 

zeker. Verder geen krabben gezien, wel veel mist en toch een leuke ochtend. Gevist met een 

onderlijn, waarvan we dus op de bijeenkomst een voorbeeld van hadden meegenomen. Hartelijk 



dank dus meester knopers ! 

gr Weijtse #138 

Maandag 10 februari een poosje wezen vissen in de waterweg, ik had beter thuis kunnen blijven 

t' was niets totaal 1 wijtinkje. De vissers om me heen vingen ook bar weinig of niets.  

Groetjes ,Willem T #28 

maandag avond 10 feb weer eens wezen vissen op de pappagaaienbek gevist met opkomend 

water het was heerlijk weer weinig beet zoals het de laatste weken ook al was maar alles bij 

elkaar toch nog wat vissen gevangen totaal 2 zeebaarzen 25-30cm 1 puitaal 4 steenbolken 8 

wijtingen 4 gullen 42-42-46-56 cm  

gr. edwin rob.s 

Heden middag maandag 10-02-03 staan vissen op een dam bij Ter Heijde aan Zee. Mijn vangst 

was eigenlijk niks, alleen twee krabben en dat in de winter. Maar er komen andere dagen 

hopenlijk. 

groetjes Simon van B H 

zondagavond 9 feb naar het strandje naast de glooing geweest.  

 
De vangst was niet best ik nr 32 had 1 bolkie en Hans nr 264 had twee gullen met het keren van 

het tij. 

Willem 

Zaterdag 8-2 na een snotterende Leon aan de telefoon gehad te hebben wezen vissen op de hoek 

van het Hartel en Beerkanaal . De dag begon echter nogal klote omdat ik m'n 5 meter stok met 

een zwiep in 2 2.5 meter stokken veranderde, had gelukkig nog 2 andere hengels bij me, dus kon 

wel gewoon verder vissen met 2 hengels. Vrijwel de hele tijd beet gehad (werd minder naarmate 

het hoger werd) maar aangezien ik puur voor een gulletje ging (waarvan ik er nog geen had 

gevangen) had ik wat grotere haken dus veel ving ik er niet van. Toch nog 2 steenbolkjes met 

grote bekken te pakken gehad, en had de hoop al een beetje opgegeven toen een paar korte 

hevige tikken mijn eerste gul ooit aankondigde. Daarna nog een fikse wijting gevangen, en toen 

kon ik weer naar huis. Viel wel op dat alle vangsten op zager waren, kan ook zijn omdat de 



pieren nogal bagger (slap en klein) waren. 

Bjorn #179 

Hoi Leon, Een beetje laat, maar toch nog even deze melding. Vrijdag 7 februari met z’n tweeën 

naar de papegaaienbek gegaan. Onderweg kwamen we nog een groepje vissers tegen waaronder 

Gilles en Leon, die net gestopt waren bij de blokkendam. Rond een uur of 5 zijn we begonnen, 

eerst gekeken bij het strandje maar daar struikelde je over de vissers. Toch maar verderop gaan 

zitten. De vangst was ronduit slecht, rond een uur of 10 begon het een beetje te lopen. Zelf heb ik 

1 gul van plm. 42 cm gevangen en 2 mooie weitingen, mijn neef heeft een mooie Gul van 52 cm 

gevangen plus nog wat weitingen. Mijn gul trouwens gevangen met een eigen design onderlijn 

die een beetje op de weegschaallijn lijkt. Als het een nog niet bestaand model is zal ik het zeker 

een keer opsturen..  

Groeten, Ton #172 

Vrijdag 7 feb eigenlijk veel te ziek om te vissen, maarja, de rest vh weekend zoiezo geen tijd dus 

om de verslaving te bevredigen toch maar naar zee gegaan. Daar stonden Theo #48, Arjan #8 en 

Gilles #59 inmiddels al te vissen in het breekwater van de Blokkendam. Sjaak #2 en ik plaatsten 

onze hengel ernaast en toen na een half uurtje pas 1 baars boven was op Sjaak zijn hengel, 

besloten OP de Blokkendam te gaan staan. Daar werd het ook niet echt actie, Sjaak en ik een 

baarsje en Gilles en Arjan allebei 2. Theo heeft als enige een grote vis aangehad maar die won de 

partij van Theo. Toen tijdens de schemer Sjaak inneens tussen de blokken was uitgegleden, zijn 

Theo Sjaak en ik gekapt en richting Hartelkanaal gegaan, waar we eenmaal aangekomen meteen 

allemaal goed beet hadden. Wederom liet Theo hier een grote schieten achter de stenen en op 

hoogwater was alle beet inneens weg. Gevist van 1600 tot 2000 uur! Opvallend was een aantal 

met olie besmeurde meeuwen rond de Blokkendam, lang leve de tankers ! Volgende keer beter, 

ik lig de rest van het weekend on de wol !!! Hatsjoe !!!!!!!!!!!!!!  

gr Leon #1 

Donderdag 6 februari alleen naar de Hoek gereden rijstijd viel ondanks de drukte mee, na een 

lange wandeling( gelukkig had ik een karretje bij mij) op de pier aangekomen stond er ale een 

visser die nog niets had. De eerste plek was alleen maar lood voeren aan de vissen. verkast een 

honderd meter verder, waar het beter ging en ik maar een stuk lood kwijt raakte. Gestaan van 

11.00 tot 18.30 uur, drie botten een klein lengetje en een zeebaarsje die te klein was en die 

evenals de leng weer zwemt. Kwamen een uurtje voor hoogwater een paar hoekers die vingen 

wel wat gullen. Maar was niet wild. gr  

John #99 

allo medevissers, ier weer een berichtje van Kees en Hans. Donderdag 06-02-03 naar het strand 

van Zoutelande gereden om de hengels uit te gooien voor een mooie zooi vis te vangen maar dat 

viel een beetje tegen. Om 9.00 uur gingen de lijnen het water in. Met afgaand tij heeft Hans 1 

beetje gezien maar het kan ook goed verbeelding zijn geweest want als je al 2 uur naar je topjes 

staart zie je op den duur elke beweging voor een beet aan. Met het draaien van het tij en met 

beginnende vloedstroom begon er een beetje beweging in mijn K2 te komen. Ik ving zowaar in 1 

trek 2 schollen, weer ingegooid en even later een mooie beet met gevolg een bot. Hans ving 

intussen een grote knorhaan. Zelf ving ik nog een mooie schar en dat was het dan. Maar ik zeg 

maar zo als je niet gaat weet je zeker dat je niets hebt. Om 12.30 naar huis gereden want om 

15.00 uur moesten er nog wat centjes verdiend worden. Volgende week ga ik nog een keer 

oefenen bij Waarde als het weer het toelaat want 15-02-03 hebben we de eerste wedstrijd van W 

S V Reimerswaal. Je hoort nog van ons.  

vr gr KeTo en goede vangst gewenst.#371 

Haai euro vissers een klein berichtje vanavond (5 feb)met vis maatje frank 283# naar het 

strandje op de maasvlakte geweest , ongeveer 17.00 waren we er, er stonden nog 3 andere vissers 



dus we moesten door lopen om de bocht , gevist tot ongeveer 20.30 twee kleine gulletjes en een 

lengentje er uit gehaald ze zwemmen weer tussen de rest zo klein waren ze.maar het waren er 

meer als zaterdag tijdens het pool festival aan de waterweg, we zijn naar Vlaardingen terug 

gegaan omdat het steeds meer ging waaien ,het schelde niet veel maar het lood kwam haast weer 

terug , ok de volgende keer beter de groeten en vangszeeeeeeeeeeee  

Leo 263 # 

Hi Lee,  

eigenwijs als altijd vandaag zaterdag 1 feb, in het Beerkanaal gaan vissen, de pieren waren al 

verrot, maar de zagers zorgden nog voor wat vermaak. 2 gullen, 2 zeebaarsjes (een van 43cm), 

een bot en een puitaal. Ik was helemaal in me uppie daaro in de sneeuw. Moest nog aan al me 

clubleden denken die waarschijnlijk weinig tot niets zouden vangen, want de vangsten in het 

Caland zijn al weken klote. Die dikke gul ving ik aan mijn kortste hengel en was echt 

spectaculairememento..... vandaar een fotootje...  

 
Die baarsjes ga ik morgen eens lekker oppeuzelen. grtz. goser en tot ziens weer. Rens #100 

 

 

Beste Eurovissers, met veel plezier lees ik vrijwel dagelijks de vangstberichten op jullie 

prachtige Site. Inmiddels ben ik de laatste tijd een aantal Eurovissers in levende lijve 

tegengekomen aan de waterkant zoals Arjan #8 en René de Brabander. Hier een aantal 

vangstberichten van mijn zijde. Vorige week schreef Arjan #8 dat een Surinaamse meneer 

afgelopen donderdag 12 gullen had gevangen waarvan één van 80 centimeter. Dit verhaal kan ik 

grotendeels bevestigen. Het waren er 10 waarvan de grootste bijna 75 centimeter! Een dag later 

stond deze meneer met z'n (niet vissende) vrienden er weer. Zij waren het Nederlands Record 

lijnen aftrekken aan het verbreken. De sfeer bleef echter ontspannen en gezellig en in de 

bedrijfsbus werd menig neutje genuttigd. Tussendoor ving ik zelf 2 gulletjes, één van 40 en één 

van 50 centimeter, maar 't was niet wild. Afgelopen maandag ging ik weer naar deze stek en 

viste daar met René de Brabander en Adrie (niet lid, maar een vriend van Arjan #8). Weer was 

ik spekkoper met 4 gulletjes waarvan 3 tegen de 50 centimeter. Helaas bleven Adrie en René 

steken bij één. Adrie werd om de 5 minuten mobiel gebeld door Arjan voor informatie over het 

vangstverloop en had daardoor problemen bij het regelmatig aas verversen.Van één van mijn 

EFSA vrienden had ik afgelopen zondag ongeveer 1000 pieren gekregen, over van de 

bootwedstrijd t.h.v. Hoek van Holland. De maandag erna speelde ik sinterklaas door o.a. Adrie, 

René en Jaap (Aap) Verdoorn te voorzien van gratis aas! Gisteren (woensdag) was echter de 

klapper. Een kwartier na hoog, ik kon helaas niet eerder, om ongeveer 12.30 uur wierp ik m'n 



eerste stok in en 2 uur lagen er 6 (!) gullen in mijn emmer, 1 dikkertje van 59 centimeter, 3 van 

ongeveer 55 centimeter, 1 van net geen 50 en 1 van plusminus 40 centimeter. Daarna maar naar 

huis gegaan omdat de vermoeidheid toesloeg. Heerlijke visserij in een zonnetje en een niet al te 

harde Noordenwind en daarbij (wederom) niets verspeeld. Dit mede dankzij het gebruik van 

Berkley Fireline (30 ponds) als hoofdlijn zonder voorslag. Ook de wandelpier van Scheveningen 

(Van der Valk) is het de laatste tijd regelmatig Bingo. Mijn vismaat Jan van Kimmenaede ving 

er zelfs recent een keer 14 waarvan de grootste 51 centimeter. Ik ben al ruim 20 jaar lid van 

ZHC De pierewaaiers een perfecte visstek, niets verspelen (zandbodem) en het onderhandse 

gooien heb je naar een paar tips zo onder de knie. De vangsten zijn er vrijwel altijd (veel) beter 

dan de havenhoofden van Scheveningen, uitgezonderd de tong 's zomers.  

Groeten van Hans Koppert. 

Na de gezellige en leerzame meeting nummer 7 zijn wij Armel en Jos zondagochtend ff naar de 

pier geweest. Het moest volgens ons nu wel eens gaan gebeuren. Goed weertje, goed tij redelijk 

goede wind en veel zin, wat moet je nog meer. Het zou om een uurtje of negen hoog zijn en 

waren wij er dus ½ 7 om die goede stek te claimen jullie weten wel daar waar je geen vastlopers 

krijgt.Om dus die lekkere gulletjes te verschalken de hengels opgetuigd met de welbekende 

jojo~systemen voor natuurlijk het liefst alleen gul. Je raad het al het begon met een wijting 

(moest Armel wel ff zeggen want mijn aandacht was bij D.E. koffie) vervolgens mocht ik een 

puitaaltje verwelkomen gevolgd door een mooie steenbolk, e.e.a. werd afgerond met een 

zeebaarsje van een cm of 35. In de tussentijd had Armel twee mooie krabben mogen vangen, 

waar het bij gebleven is. Nou jojo voor de gul dat pakte dus ff anders uit. Al met al was het dus 

gezellig, maar daar had je dus ook alles mee gezegd. Maar wij laten ons niet kisten en zijn 

zaterdag a.s. dus ook van de partij tot dan. 

Groeten uit Krimpen! Jos #121 en Armel #230 

Hallo Mensen, Na zaterdag in Ridderkerk een heleboel informatie te hebben verzameld, ben ik 

zondagochtend 26 januari gaan vissen op H.v.H. voor de D.S.M. Ik heb nog getwijfeld of ik naar 

de landtong zou rijden vanwege de wind. Op teletext gaven ze windrichting tussen Zuidwest en 

Noordwest door.Toen ik om 6.15 uur arriveerde leek het goed, maar na een half uur draaide de 

wind naar Zuidwest en kreeg ik hem volop in mijn patser. Ik was de enige visser op de wereld 

om die tijd.De vangst liet te wensen over. Pas 1 uur na hoog water ving ik gelukkig nog een 

mooie gul en daar bleef het bij. Aan de overkant werd het om 9 uur ineens erg druk, maar zover 

ik kon zien, waren daar ook weinig enthousiaste bewegingen. Om 11.15 had ik het wel gezien. 

Toch effe lekker gevist en de volgende keer beter. 

Groetjes, Peet de hagenees #360 

Zaterdag 25 januari eerst geweest naar de meeting, was gezellig en weer nieuwe gezichten 

gezien. Gelijk even de zaak van onze voorzitter Harm Nuis bekeken , overigens een puike 

hengelsportwinkel en tevens een lamp voor het strand gekocht , daar mijn Petromax het na 25 

jaar begeven had.. Maar ik had mijn schoonzoon beloofd te gaan vissen dus op naar de 

maasvlakte gezien de windverwachting. Was niet druk met wat vissers gepraat maar de 

vangsten waren overdag zeer slecht. Gevist tot 21.00 uur. Een visje en mijn schoonzoon weer 

twee. Wel beet gezien maar heel kort en voorzichtig. Daar ik ook nog andere beloftes gedaan had 

richting Huis voor het eerst zonder vis. 

gr John # 99 

Eindelijk, m'n eerste vangstberichtje!Vrijdag 24/1, Ik stond om ongeveer 16:00 uur op de pier 

van HvH. Ik had net beide hengels ingeworpen en na een kwartiertje lag er al een lekker gulletje 

op de kant. Vervolges kwam de top van m'n andere hengel ook in beweging, deze vis was een 

stuk zwaarder. Had om een uur of 20:00 7 gullen, allemaal mooi aan de maat, waarvan twee van 

rond de 50 cm. Eindelijk weer eens lekker staan vissen met nog een lekker weerje ook.  

Groetjes Elbert #265 



Vrijdagmiddag 24/1, helemaal aan het einde van de papegaaienbek gevist, onder het bord. Tot 

en met de schemering regelmatig leuke wijting en steenbolk (van beide 11 gevangen). Naast me 

zaten 2 collegavissers, die nog een mooie gul wisten te vangen. Nadat het donker was geworden 

werd het, ondanks dat ik tot een uur na hoog water heb gevist, duidelijk minder. Toen ben ik het 

nog even aan de Glooiing wezen proberen en daar ving ik nog twee gulletjes. Verder was het 

waanzinnig druk aan de Papegaaienbek, het leek wel een winkelstraat met uitverkoop op 

vrijdagavond. Benieuwd hoe er verder door anderen is gevangen!!  

Gilles #59 

Gisteren (240103) ben ik, net als vele anderen, wezen vissen op de Landtong. Begonnen 

tegenover de StenaLine in de Waterweg. Daar van 1600 uur tot 1900 uur gestaan, zonder enig 

resultaat. Twee beten gezien, niets gevangen. Omdat het zo waanzinnig hard stroomde en het 

meer lood koste dan leuk meer was, verkast naar het Calandkanaal, vlak na de kering. Kwam er 

nog twee Eurovissers tegen. Zij vingen af en toe een wijting, wij (intussen met z'n drieen) 

helemaal niets. Ook geen beet gezien. Om half tien was de stroming er intussen uit. Toen 

teruggegaan naar de aanlegsteiger voor de kering in de waterweg. Ook hier helemaal niets geen 

vis. Om half twaalf maar opgehouden, om voorlopig even niet te vissen. Laat de vis maar even 

paren, over een maand staan we er weer!  

Groeten, Leendert #315 

Vrijdagmorgen 24 jan, vroeg uit bed want Leonard zou om 2 uur voor de deur staan, om weer 

achter de gul aan te gaan in HvH. Om drie uur geïnstalleerd en wachten maar, nou dit is 

gelukt.Om zes uur nog niets, maar half zeven een mooie doorbuiger en hangen.Zo te voelen een 

mooie maar eest zien dan juichen maar het ging steeds zwaarder en mijn andere hengel ging 

steeds slapper hangen en ja hoor da's pech alles weg want gevlochten lijnen kunnen niet zo goed 

met elkaar opschieten en dan snijd de een de ander af,helaas de tweede hengel vast tussen de 

stenen en ook alles kwijt.Maar de eerste aanbeet was er,en als er een zit dan moeten er meer zijn 

volgens ons en inderdaad om zeven uur 4 mooie gullen 37,46,54,61. Leonard ving er ook nog een 

dus we hadden een mooie ochtend.Adrie die gisteravond geweest was had er 3 gevangen,maar 

naast hem stond een man te vissen en twee man te kijken die man{ eurovisser???]heeft er 12 

gevangen waarvan de grootste in de tachtig cm was volgens Adrie en die vis hebben ze met drie 

man aan het nylon omhoog getrokken daar het met de hengel niet ging!!!!! Dus de vis is er alleen 

het ene tij beter dan het andere maar dat is het mooie van vissen. Verder tot morgen en vang ze. 

Arjan#8 

Het word eentonig,donderdag middag weer naar het strandje geweest,het waaide wel,maar toch 

een paar uurtjes gevist,moelijk gooien tegen wind maar er hing toch weer een mooie gul van 

ruim 50 cm aan mijn lijn .  



 
om negen uur naar Vlaardingen terug gegaan allemaal de groeten en tot zaterdag 

Leo 263 # [o ja die had mijn eurovissers cap ook al niet op] 

Hoi! Hier mijn eerste vangstbericht, er zullen er vast nog meer volgen! Gisteren donderdag 23 

januari wezen vissen in de waterweg bij DSM. Toen na het hoogwater om 18.30 de stroming 

eruit begon te zakken was het een uurtje of 2 leuk vissen. Ik had in totaal wat kleine wijting, een 

paar steenbolken en 2 gulletjes. Al met al wel lekker gevist, slecht 1 lijn kwijt. Zondag mee met 

de Stella Bel als het meezit, maar het weer ziet er niet echt hoopgevend uit... Groetjes en wie 

weet tot ziens! 

Jasper, #365 

Woensdag 22 januari, pieren op wezen maken , op de pier van hvh er was helemaal niemand het 

regende wel .  

 
Terwijl ik mijn tweede hengel aan het klaar maken was kreeg ik op de eerste al beet een mooie 

gul van 55 cm hing er aan [ook deze had mijn euro visserscap niet op ben hem nog steed kwijt]  



 
ik ben nog een klein uurtje gebleven maar het ging zo hard regenen dat ik zelfs mijn koffie niet 

op kreeg bekertje werd steeds voller 

de groeten en vangszeeeee Leo 263 

Dinsdag middag 21 jan, t/m 01.00 s' nachts uur weer eens naar het strandje aan de steeneglooing 

geweest al bij de eerste inworp haalde ik een gul van 50 cm er uit, daarna verspeelde ik er een 

maar om 18.00 lagen er drie naast mij , daarna begon de wijting spontaan te bijten soms twee 

tegelijk ,op de valreep haalde ik nog een  

 
een schol en een behoorlijke steenbolk eruit , de kleintjes zwemmen weer tussen de andere ,en de 

groten leggen lekker thuis , voor het eerst heb ik al mijn onderlijnen en lood weer mee naar huis 

genomen. ok dat was weer een leuk dagje maasvlakte morgen maar eens op de pier van hvh 

kijken allemaal de groeten en vangszeeeeeeeeeeeee Leo 263# 

Hallo visvrienden, Dinsdag 21-01-03 samen met vismaat/collega Hans gevist op het strand van 

Zoutelande. Om 07.45 gingen de eerste lijnen het water in, dit ging moeizaam vanwege de wind 

die we schuin tegen hadden, ook dan is een K2 een gewone hengel al zul je misschien best nog 

iets verder gooien maar vele meters scheelt dat niet. Bij aankomst was er wel veel licht van de 

maan maybe de oorzaak van de vangsten van die dag. Vangsten vielen tegen, Hans had 2 

scharren, 2 gulletjes[1x 30cm en 1 x 40 cm] en een wijting. Ikzelf [Kees] had 1 schar, 1 bot, 1 gul 



[45cm] en een puitaaltje. We waren de laatste weken ook best verwend met de schar. Bij afgaand 

water 1 gulletje en rest bij opkomend water. Bijna alles gevangen aan wapperlijntjes behalve de 

bot deze werd gevangen aan lijntje met bezem afhouders. Het kan natuurlijk niet altijd feest 

zijn. Om 12.00 uur naar huis want om 15.00 uur moest er nog gewerkt worden.  

vr gr KeTo # 371 

Zaterdag 18 januari wezen vissen in het Yangtzehaven, gevist met zowel zagers en pieren. Na 

drie uur veel geduld en gebibber eindelijk het eerste wijtinkje gevangen. Hierna de moed maar 

opgegeven en de snert opgezocht. 

groetjes Ed #352. 

18 januari eerst voor JL naar de slufter gereden. Wij (Hans nr: 262,Erik nr:334 en ik Willem 

nr:32) het water kwam niet laag genoeg. Dus weer terug naar het Beer kanaal. De vangsten 

waren slecht bij elkaar mischien 10 vissies. Ben zondag nog ff bij de wedstrijd op het 

Callandkanaal wezen kijken en daar was het ook niet wild.  

 
Nog wel een fotootje gemaakt. 

Garoeten Willem NR: 32 

Op 18 januari met mijn vaste vismaat Michel (nog geen lid) een frisse neus gaan halen in de 

Yangtzeehaven. Nog net een plekje gevonden, maar wat was het druk! Opvallend was wel dat de 

meesten om ons heen vertrokken toen het eigenlijk begon te lopen (2 uurtjes voor hoog). Dat was 

maar goed ook, want door het vertrek van een groepje Belgen naast ons hadden wij plek toen er 

een joekel van een boot aanlegde... De hele middag hebben we vaak beet gehad en op gezette 

tijden wijting (11) en steenbolk (8) naar boven staan te halen en hebben we ook nog een dikke 

mystery-vis verspeeld door lijnbreuk.  

Peter Penning (#237) 

Haaaaaaaaa die Eurovissers. Afgelopen zaterdag 18 jan, een westrijdje gevist met de PV van de 

Nerefco, een mannetje of 20 en aan het Calandkanaal, pak um beet 500 meter voor de kering bij 

die bubbel die uitsteekt.(landinwaartszijde) Moest ff kijken waar ut water was hoor, want het 

was zo mistig als de neten en op het water dreef de een of andere duistere substantie die rook als 



dieselolie. Dreef ook een gemene film op het water, denk dat de vissen die we gevangen hebben 

geen van allen in een rookoven kunnen ivm explosiegevaar! Vis zat oekelig ver weg en was dus 

alleen te bereiken door de verre werpers. Werd alleen wijting gevangen, waarvan er verdomd 

weinig lekker echt groot waren en steenbolken. We visten van 10:00 - 16:00 en met 1 hengel. Ik 

viste met 2 haaks paternoster om zo ver mogelijk te kunnen meppen. Vangsten waren niet echt 

geweldig, Arthur 77# won de wedstrijd (who else???) met 17 vissen, een niet Eurovisserslid werd 

2e met 15 vissen en ikkuh 3e met 12 stuks. Wel vreselijk gelachen en daar gaat ut om. O ja als 

aas mocht er alleen gebruik worden gemaakt van pieren ivm de wedstrijd. Strakke lijnen  

Stipo #97 

Zaterdag 18 januari wezen vissen in het Yangtzehaven, gevist met zowel zagers en pieren. Na 

drie uur veel geduld en gebibber eindelijk het eerste wijtinkje gevangen. Hierna de moed maar 

opgegeven en de snert opgezocht.  

groetjes Ed #352. 

Op 17 jan. werd het weer eens tijd om op gullenjacht te gaan , en i.v.m. de harde Z/W -wind 

besloten om het pontje via Maasluis naar de landtong te pakken. Ik ben toen doorgereden naar 

de overkant van de Stenaline, en heb daar met opkomend water gevist van 11.00 uur t/m een 

uurtje of 15.00. In het begin echt geen stootje, alleen 2 mooie bolken kwamen er naar boven. 

Daarna zo'n beetje 1 uur voor hoog kwamen er mooie aanbeten door, en kon ik 3 gullen naar 

boven takelen (zo tussen de 40 en 50 cm.) Met afgaand water heb ik toen nog even net na de 

kering gestaan, in het wat ondiepere gedeelte van de WW, en heb daar in het donker nog 2 

gulletjes bijgevangen en 5 maatse wijtingen. Al met al een redelijk dagje met flink wat wind 

(gelukkig in de rug), waardoor ik verre worpen kon maken, en met toch weer de nodige kilo's vis 

naar huis. Volgende week vrijdagavond maar weer proberen. 

Groeten van Peter (nr. 5) 

Vrijdag middag 17 jan T/m middernacht op de papegaaienbek gevist wijting en geul kwam er 

regelmatig uit het water het was prima visweer ,oja als er iemand een geul vangt met een 

eurovissers cap op dan is tie van mij hij waaide van mijn knar toen ik de onderlijn van mijn 

buurman aan het los maken was, ik denk dat er een grote geul onder zwom wand binnen een 

paar seconden was hij verdwenen  

allemaal de groeten en vangszeeeeeeeeeee Leo 263# 

Vrijdag 17 januari afgesproken met Arjan #8 om de kunst eens af te kijken. Eerst zelf nog even 

een uurtje op het strandje, maar daar ving niemand een visje. Om 14.30 zaten we geïnstalleerd 

aan de Papagaaienbek waar Arjan al snel een meeuw te pakken had. Even later dan toch de 

eerste vis, een wijtinkje. Daarna ving ik het eerste gulletje, maar echt dik was het niet. Nadat 

Arjan weer een lijn kwijt was geraakt gaf hij het op (..). Ik heb nog een half uur doorgevist en 

ving nog 3 wijtingen, waarvan een van 37 cm. Ik had mijn zinnen namelijk op de Stenen 

Glooiing gezet en met de harde wind kwam dat goed uit. Dus vertrokken en vlak voor de 

schemering had ik een mooi plekje gevonden. Vrij snel meldde zich de eerste gul en tot 22.00 uur 

ving ik er nog 5 bij + 2 botjes. De gullen van gisteravond heb ik zojuist schoongemaakt en 

zonder uitzondering hadden ze alle kleine vis (ongeveer 10 cm) in de maag. De gullen waren 48, 

46, 46, 46, 37, 35 cm. Op één gul van 46 cm na (kuit) waren nog geen ontwikkelde 

voortplantingsorganen aanwezig. De vis aan de Glooiing werd vooral gevangen op het einde van 

afgaand water toen het nog lichtjes stroomde. Na 20.45 heb ik geen stootje meer gezien.  

Gilles #59 

Vandaag 17-1 met Leon (uno) en Sjaak (dos) met opkomend water wezen vissen op de langtong 

bij Paal 10/Rozenburg . Wind was koud maar we hadden hem in de rug dus uitgooien was erg 

makkelijk. AL vrij snel had Leon een klein botje maar daarna geen aanbeet meer gezien. Rond 

1700 uur weer richting huis gegaan en bij het ophalen had ik er toch nog een botje aan van cm of 



30 denk ik.  

 
Ach, volgende keer beter, die gul gaat deze winter nog wel lukken denk ik . 

gr Bjorn #179 

Hoi visvrienden, Vandaag donderdag 16 januari van 09.30 tot de schemer rond een uur of half 6 

gevist in de yangtzehaven. Vangst was niet bar maar wel lekker gevist, weer divers vis gevangen. 

1 miniscuul zeebaarsje die weer naar mamma is en 2 bolkjes, verder een donderpad een bot en 

10 x wijting. Grootste wijting was een aardige van 37.5 cm. Verder lekker weer wel wat wind 

maar dat kon de pret niet deren, was overigens wel druk met vissers daar!.  

Groeten Herbert van der Vlugt nr.330 

Haai ik ben vandaag donderdag 16-01 weer naar HvH geweest en het was weer leuk.Begonnen 

om 10 uur en om 4 uur gestopt.De vangst was eerst rustig daarna 4 gullen tussen de veertig en 

vijftig, en een bolk.Daarna zeer rustig tot het water weer afging, toen heb ik nog een grote bolk 

gevangen en vijf wijtingen en als verrassing een mooie tong van 34 cm. Dus het record voor 2003 

tot nu toe, neem ik aan daar Gilles en Peet niet zoveel gaan. Adrie die mee was had drie gullen 

en wat wijting,verder bezoek gehad van een zeer bruine kop die later bij Rob bleek te horen,en 

Peter de Braber geloof ik weet zijn naam niet zeker maar hij was er bij toen die tong naar boven 

kwam.Zeer gezellig dus vandaag. 

Arjan #8 

Ben Dinsdag 14-01-03 wezen vissen aan de papegaaienbek .Hier was de vangst niet echt om over 

naar huis te schrijven 2 bolken waarvan er 1 30 cm was plus 1 bot en 1 wijting.Verkast naar de 

Yangtze Haven . Lekker met je patser in de volle wind. Hier niet de eerste die er kwam om te 

vissen. Plekkie gezocht en de lijnen uit gegooit. Ook hier kwamen alweer snel de bolken naar 

boven met af en toe een mooie maatse wijting(grootste 32 cm) Bij de laatste maal inhalen (Aas 

op) Kwam er "weer"een wijting naar boven. Althans dat dacht ik. Bij nader inzien bleek het een 

HARING te zijn. Eerst nog even twijvels maar bij latere navraag en info op internet ale twijfels 



weg. Gewoon een Haring. Ik had al eens eerder gezien dat ze gevangen werden (1x )maar je 

staat toch even raar te kijken. Was 27.5 cm groot(nieuw Eurovisser Record ). Gewoon gevangen 

aan twee dunne zwarte pieren met haakje 4 (no 4446b) van mustad verder nog 6 wijtingen en 12 

bolken.  

 
Ps Bewijsmatriaal buiten de foto's om is verdwenen. Had hem in een emmer buiten gezet en was 

hem vergeten. Jawel , de volgende ochtend haring weg .Denk dat er een poes een lekker maaltje 

aan heeft gehad.  

 
Groetjes Martin v.d. Drift no 272 

Dinsdag 14 januari, op de pier van de hoek wezen vissen ,na ongeveer een half uur eerste 

aanbeet naast mee waren er er al een paar behoorlijke gullen uit gehaald Toen ik in draaide 

stond mijn hengel zo krom als een hoepel , en toen brak mijn punt de hengel was net te voren 

gevalen op de rand ,waarschijnlijk hing er en behoorlijke vis aan.ok ik verder met een hengel 

.maar toen kwam er zo leuke pilot boot volgas voor bij ,ik stond net de andere kant op te kijken , 

die trok een golfje water over de pier,ik kon nog net op de rand springen ,maar zag wel mijn bak 

met pieren en zaagers door het afvoer stukje de zee in verdwijnen en mijn brood zeiknat ik de 

ziekte erin en de rest die naast mij stond ok g.v.de tegen die boot ok toen ben ik maar naar 



vlaardingen terug gegaan eerst mijn hengel maar weer maken 

groeten Leo 263# en vangzeeeeeeeeee 

Ik ben vanmiddag, dinsdag 14 januari, naar de maasvlakte gegaan omdat er nogal veel wind was 

uit zuidwest dus geen mogelijkheid om lekker op de pier te staan in H v H. Eerst naar de 

yangtsee haven gereden of het daar wat was, er werd een wijting gevangen door iedereen maar 

de wind was hier net zo erg dan op de pier dus dan maar naar de papbek. Met mijn collega 

Lambert die nog nooit op zee gevist had, om twee uur begonnen en tot vier uur gevist.Ik had vier 

bolken, acht wijtingen, een baarsje en een gulletje van veertig, dus een leuke middag.De meeste 

vis ving ik op de k2 dus ver weg en de andere hengel was goed voor bolkjes. Morgen aas 

opmaken in H v H hoop ik anders donderdag. 

Arjan #8 

ik ben afgelopen zondag 12 jan, op haven hoofd van scheveningen geweest en heb toen een 

scharretje gevangen in zijn mond zat een pieterman die heb ik aan mijn haak gedaan. een 

kwartiertje laater kreeg ik een hele harde aan beet, en daaraan zat een gul van een 51cm en een 

en een halve kilo woog ie toen ie op de kamt lag zag ik dat mijn scharre haak helemaal verbogen 

was groeten van michiel nr 282 (zie foto)  

 

hoi mede-eurovissers, zondag de 12e lekker wezen vissen in de yangtsehaven. na de slechte 

berichten van de waterweg maar eens voor zekerheid gekozen. de kou was behoorlijk verdwenen 

en de wind zou niet al te sterk zijn, vertelden ze op tv. om 7.00 uur lagen de pieren in het water 

en al vrij snel kwamen de eerste aanbeten. het was niet druk, zo 4 of 5 andere vissers hadden 

hun nachtrust opgeofferd. niemand van hun trouwens lid van de club. het was inderdaad zowat 

windstil, dus de aanbeten waren goed te zien. 1 hengel had ik met een paternoster met metalen 

afhouders, de andere met een wapperlijn. zoals zo vaak maakte dat daar weinig of geen 



verschil...pier met een stukje zager op de haak was weer aantrekkelijk voor de wijting en de 

steenbolk. af en toe kwam het zonnetje zelfs om de hoek kijken, wat wil een mens nog meer. het 

werd wel steeds drukker. om 9.45 was het hoogwater en daarna is het nog aardig doorgelopen. 

om 14.00 ben ik gaan inpakken en had ik 12 maatse wijtingen, een stuk of 10 steenbolkjes die ik 

aan mijn buurman gegeven heb (voor zijn kat, zei hij) en 3 scharren, waarvan 2 van de andere 

buren. het was trouwens leuk dat ook zij een wijting met een rivierprik vingen. ook verderop 

vertelde een visser mij dat hij er verleden week een had. trouwens, vraagje leon, ik weet dat er 

ook een zeeprik bestaat, is dat niet logischer, of ziet die er heel anders uit???? gezien de 

resultaten van de andere vissers,deed ik het zo slecht nog niet. de buren vingen met zijn 2en net 

zoveel als ik alleen. bovendien vandaag voor het eerst met mijn lood vanaf de grond gegooid. 

gewoon proberen dacht ik maar. ging lekker,en heb het idee dat ik wat verder gooide!! vangs ze 

allemaal en tot aan de waterkant!! 

gr Tom #278 

Hier een berichtje van de krimpense Eurovissers Armel # 230 en Jos 121. Armel had nog geen 

ervaring op de pier van HvH. Na de gunstige vangstberichten van de week zijn we Zondag 

ochtend 12 jan op half zeven s`morgens op weg naar de pier. Hoog water zou rond tienen zijn 

dus qua tij was het een aardige timing. Eenmaal wandelend op de pier bleek dat er meer vissers 

de site bezoeken. Uiteindelijk hebben zich in de loop van het hoge tij ff vlug geteld zo`n ruim 30 

man op de pier verzameld. Wat dat betreft zeker wel gezellig, echter ook hier zeer troebel water. 

Ik weet niet of het er mee te maken heeft, maar welgeteld hebben wij niet meer dan een gulletje 

of tien op het droge zien komen.  

 
Armel kwam niet verder dan 1 wijting en 1 bolk en ik mocht me gelukkig prijzen met 1 gulletje 

na 52 cm. Al met al werd er dus slecht tot zeer slecht gevangen, ondanks alle K2´s en andere 

lanceerinstallaties. Ondanks de vangsten was het wederom gezellig en zullen wij dit nog een paar 

maal herhalen om ook die “goede keer” mee te maken. Strakke lijntjes gewenst door de 

Krimpense delegatie! 

Zaterdag 11 januari gaan vissen met m'n buurman bij de papegaaienbek. Aas bestond uit pieren 

en mesheften al dan niet voorzien van één of andere smurrie. Als onderlijn gekozen voor een 

setje met 2 bezemafhouders en een dwarrellijn en op de andere hengel een setje voor de gul. Om 



in termen van een andere visser te spreken "het lijkt wel een stilleven hier" het duurde even 

voordat er wat gebeurde. Toch een lekker avondje vissen van 18:30 - 23:30 uur. Resultaat: m'n 

maat 1 leuke gul, 2 x een wijting, een spuitaal (zwemt weer) en een zeer leuk botje. Ik had een 

wijting en een botje met een haak tot aan z'n staart ingeslikt. 't was even afkikken na een avond 

calandkanaal en toch reuze naar ons zin gehad. 

Arie #358. 

zaterdag 11-1 aas wezen halen bij Ruud van Hengelsport Zuidland en naar het beerkanaal 

geweest met Hans nr:262. Het water was zo bruin als strnt maar het stroomde lekker. De vangst 

was niet om over naar huis te schrijven, ik had een paar bolkjes een wijting en een baars van 38 

cm.  

 
Hans had ook een paar kleintjes, een mooie wijting en een gul van 48 cm die eerst nog ff achter 

de stenen verdween en muurvast zat. Ondertussen zat Hans zijn lijn ook nog onder zijn spoel 

gedraaid dus dat moest ook nog ff verholpen worden, toen dat gebeurd was besloot hij de lijn 

maar kapot te trekken (natuurlijk met de hand) maar tot onze verbazing schoot de gul achter de 

stenen vandaan en was hij los !! Maar Hans had zijn K2 natuurlijk op de steun liggen. In zijn 

haast probeerde hij zijn hengel te pakken en sodemieterde de komplete steun met hengels weer 

om maar de gul is toch nog op het droge gekomen.  



 
Het was dus weer een enerverend avondje comedy capers. 

Wilem nr:32 

Op zaterdag 11 januari op de landtong gevist in de waterweg. Het was nagenoeg windstil, maar 

het vroor nog wel. Door de afwezigheid van wind was het niet moeilijk om zelf warm te blijven, 

maar de zagers en met name de pieren hadden daar meer moeite mee: na een uurtje begonnen 

ze erg stevig te worden. Het goede nieuws is dat de gullen los zijn: ik had er twee gevangen in 

drie uur tijd en één verspeeld. De mannen naast mij hadden er 3, respectievelijk 4.  

Groet, Albert#229 

Vrijdag 10-01,  

We zijn wezen vissen op de ponton in H.v.H. van ca.18.30 uur tot 22.00 uur. Erg wild met de 

vangst was het dit keer niet. M’n maat 3 gulletjes van ca. 50 cm en een zeebaarsje van 38 cm . 

Zelf had ik 3 gulletjes van net iets boven de 50 cm. Met afgaand geen stoot meer op de hengels 

gehad. Temperatuur was wel onder nul en geregeld je ogen van je hengels schoon moeten 

maken. Maar gelukkig stond er niet veel wind dus kou lijden was er niet bij. Even nog een vraag 

in het algemeen weet iemand hoe de vangsten op strekdammen in Terheiden zijn momenteel??  

Erik 331 

Ik (Johan 323) heb heel lang staan dubben waar ik vandaag (vrijdag 10-1) zou gaan vissen. Of 

aan de Waterweg of aan het Calandtkanaal. Gezien de oosten wind heb ik gekozen voor het 

Calandtkanaal. Ben op de zelfde plek gaan staan als vorige week. Bij de radarpost. Je staat daar 

achter een flinke berg, dus uit de wind. Dit keer was de grond hard bevroren dus kon met de 

auto bij de visstek komen. Was wel prettig want nu kon ik gebruik maken van de trekhaak. Het 

was, toen ik om drie uur daar kwam, nog laag water en heb via een touw een afdaling gemaakt 

naar beneden. Ik kon daar tot ruim half zes blijven staan voordat het opkomende water mij 

weer naar boven dreef. Vorige week had ik na een half uur al enkele wijtingen gevangen maar 

vandaag na 2 uur nog helemaal niets. Ik was net van plan om weer naar boven te gaan toen er 



plotseling enkele flinke rukken aan de hengel werden gegeven. Na binnen halen bleek er een gul 

van 47 cm aan te zitten. Wat was ik blij dat ik nog beneden stond, want ik had deze nooit over de 

blokken heen kunnen trekken van boven af. Toen het helemaal donker was en ik me boven weer 

helemaal had geïnstalleerd hoopte ik dat het vangen beter ging. Het was opkomend tij. Maar 

wat er ook gebeurde....... niet veel dus. Heb nog 2 leuke wijtingen gevangen, maar daar bleef het 

verder bij. Het aas wat aan de haak zat was vooral voor de krabben. Die zaten er genoeg. Elke 

keer als ik binnen haalde waren de haken nagenoeg kaal en zat er een krab aan. Naast mij 

stonden nog 2 andere te vissen maar die vingen maar 1 wijting. Dus ik mag niet klagen met die 

ene gul en 2 wijtingen. 

gr #323 

Hoi Leon was ik weer, vrijdag 10e geweest in die Chineese haven, was zo glad als een spiegel 

daar zeg van het ijs, gelukkig liep het wat schuin naar achteren en niet richting water anders 

waren mijn maat en ik er geheid ingeflikkerd. In de middag begonnen in een flets zonnetje, 

maar direct vis op de hengel veel steenbolken en regelmatig een mooie wijting. Mijn maat Puck 

ving een joekel van een steenbolk en ik vier baarzen twee mooie en twee kleintjes. Deze ving ik 

pas in het donker. Omstreeks 23.00 uur ri Arnhem vertrokken met een aardig klussie vis. Ook 

nog effe met Gilles staan kletsen want die kwam net van jullie sessie af en wilde zijn pieren nog 

opvissen. Overigens met dit weer hoef je niet bang te zijn dat je vis bederft, want in mijn emmer 

met water was het een ijs klomp. O ja en die emmer met gul die Arjan jou liet zien, heeft hij 

volgens mij bij de visboer gekocht. Ha ha. gr Arjan tot snel een keer.  

gr John 99# Puck#249 

Vrijdag 10/1 

Nadat Leon en Sjaak waren vertrokken ben ik nog even blijven staan en kon ik er met vereende 

krachten nog een hele steenbolk uit tillen. Omdat ik niet erg veel vertrouwen meer had dat er 

nog een mooie buiger zou komen en de pieren nog niet op waren moest ik het nog even verderop 

proberen. Dus naar de Yangtseehaven gereden om nog wat wijting te vangen. Daar stonden ook 

John en Puck en die hadden met name in de middag goed gevangen. Ik slaagde er in om in een 

uur tijd welgeteld 1 wijting en 2 steenbolken uit het water te trekken. Kortom een matige dag, 

maar dan kan het de volgende keer alleen maar beter.  

Gilles #59 

Vrijdag 10 januari , gevist aan de waterweg in HvH met Theo #48 , Gilles #59 en Sjaak #2. Het 

leek wel of de ijstijd begonnen was, pieren bevroren, cola bevroren, ijs aan de lijn en ogen van 

de hengel. Het was een paar graden onder nul maar er stond gelukkig nagenoeg geen wind. De 

vangsten waren niet wild, ondanks het feit dat Arjan #8 mij diezelfde ochtend vandaag, een 

emmer met 15 gullen kwam laten zien, die hij 's ochtends nog op die plek gevangen had. We 

hebben gevist van 1700 tot 2100 uur. Op driekwart van de sessie lagen Theo's tenen los in zijn 

laarzen, dus die gaf de pijp aan Maarten, hij ging er vandoor zonder vis. Gilles bleef op een 1 

mooie gul steken, Sjaak had er 2, en ik had er 4. Zaten een paar mooie grote bij trouwens, Sjaak 

kan zich het lazurus gaan staan bakken vandaag .Het was koud maar wel een leuke gezellige 

vissessie!! 

Tight lines Leon #1 

Ik ben woensdag 8 jan, een poosje wezen vissen in Hoek van Holland,en samen met Adrie 

hebben we een hele leuke middag gehad. Adrie ving drie mooie gullen en een steenbolk, en ik 

ving acht gullen en twee zeebaarzen waarvan een terug. De grootste was 63 cm en de kleinste 42 

cm dus prachtige vis. Terwijl ik dit bericht maak [donderdag avond] kreeg ik een telefoontje dat 

Ronald er ook acht heeft en Adrie twee, dus als je gul wilt vangen ga naar de pier van H v H. 

Arjan#8 



Hallo visvrienden,  

Vandaag met 2 collega´s weze vissen in de yangtzehaven. We zijn om half 11 gaan starten met 

opkomend tij, met ieder 1 hengel en beeindigden de sessie om half 4. Aangezien er flink wat ijs 

op de toppen stond hadden we er geen hoop op maar al gauw lag de eerste vis op de wal. In 

totaal was de vangst 34 stuks waarvan veel teruggegooid, wel veel variatie, bot, tong, steenbolk, 

wijting en zeebaars. Toch nog een maaltje mee kunnen nemen.  

Groeten Herbert vd Vlugt digitaal nummer 330 

goede avond ben nog geen lid van de Eurovissers maar dat komt nog wel vandaag maandag 6 

jan, op het Beerkanaal geweest het viel met de kou wel mee en de visserij was erg goed van 16.00 

uur tot 20.00 3 gulletjes en 4 baarzen alles met inkomend water na 19.00 uur alleen nog maar 

wat wijting en steenbolk 

met vriendelijke groet john 

Na een prachtige visdag op de boot met Gilles zie bootvangstbericht, zijn we zondagmorgen 5 

jan,vroeg toch maar weer naar het calandkanaal gereden om nog wat aas op te maken.We 

waren er om 2 uur en alleen er stond verder niemand. Zou dat iets te maken hebben met de kou 

of met de vangsten? Na drie uur wisten we het de pieren bevroren en de vangsten 

super......slecht.Met drie man 1 bolk van 11 cm en 1 hele wijting van 22 cm, dus om zes uur weer 

onder de dekens en een slecht begin van 2003 meegemaakt. Maar een slecht begin hoeft nog geen 

slecht jaar te worden toch hoop ik. 

Arjan Gilles en Ronald 

Hoi Eurovissers, FF kenismaken. Ik ben Peter de Hagenees # 360 en mijn maat is Marcel uit de 

Betuwe # 361 alias boer Harms. We vissen zoveel mogelijk samen aan en op zee, maar door de 

gunstigere woonplaats ben ik met mijn ferrari rode alto wat vaker te signaleren. De waterweg en 

het strand van Ter Heide zijn mijn favoriete stekken. Zaterdag 4 januari ben ik samen met mijn 

maat als verse leden gaan vissen voor de DSM. Kon ik mijn gisteren van mijn vrouw gekregen 

nieuwe K2 uitproberen en ben haar hier eeuwig dankbaar voor. Wij stonden al een poosje te 

vissen toen een zeer ervaren lid Peet # 1,3 bij ons kwam staan. Alle andere stekken waren al 

bezet. Na een praatje, waarbij wij hem meldden dat wij nog niets hadden gevangen, ging Peet 

ook beginnen.Hij had net ingegooid of het was meteen raak. Een mooie gul met binnen volgens 

mij een minuut of 10 later nog 2. Wij stonden voor Jan met de korte achternaam. Gelukkig ving 

mijn maat er toen ook 1. Voor mij duurde het tot na het hoge water op een Steenbolk na, dat ik 

het gebonk van een mooie gul op mijn hengel kon voelen. We hebben nog wel wat missers en 

vastlopers gehad, dus helaas is het voor ons bij deze vissen gebleven. Peet # 1,3 had er een stuk of 

5. Hij heeft ons veel verteld en wijsgemaakt omtrent materiaal en gang van zaken bij de 

Eurovissers. Kortom het was een gezellige dag. Bedankt Peet, als alle leden zo met elkaar 

omgaan zullen we zeker een leuke tijd tegemoet gaan. Binnenkort hopen we jullie allemaal te 

ontmoeten.  

Groetjes, Peet de Hagenees # 360 en boer Harms # 361 

hoi hier rene 187 ben zaterdag 4 jan, in het calandkanaal wezen vissen .Koude wind maar de 

vangst was niet slecht van 2uur tot 19.30 18 wijtingen hoop dat het lekker blijf vriezen goed voor 

de vis en beter voor de visser groeten en een goede vangst . 

gr Rene Dobber 

Zaterdag 4 Januari wezen vissen voor de dsm. Bij de berghaven en ponton en de stukken 

ernaast zat alles al vol. Leek wel uitverkoop. Ik kwam om 2 uur aan en er zaten al 2 Eurovissers 

te vissen , ze zijn namelijk gisteren lid geworden . Moest ook hun namen nog even vermelden.een 

boer uit de Betuwe en Peet de hagenees .hoop dat ze tevreden zijn nou. Leek vanmiddag wel een 

maatschappelijk werker aan de waterkant,de 1 na de ander kwam vragen hoe je het beste kon 

vissen. Er kwamen zelfs nog meer Eurovissers even kijken ,ze hebben ook nog foto's gemaakt 



van mijn vangst in een kwartier tijd.Had namelijk in no time 3 gullen op het droge liggen ,de 1 

was 57 cm lang en lekker dik.  

 
Het vissen zelf is zwaar klote daarzo.heb weer een zooitje klere zooi verspeeld daar word je 

gewoon niet goed van . Je kan net zo goed je hele viskoffer zo in het water pleuren .en lekker 

naar huis gaan .hahaa Zeker als je steeds beet heb en je krijgt de vis niet op tijd uit die vaargul 

,dat heb ik namelijk wel 20 keer mee gemaakt . Was zo door me onderlijnen heen ,heb me de 

nete staan knopen aan onderlijnen daar. Was gelukkig niet de enigste die daar last van had. 

Maar goed heb tot 6 uur staan vissen en had totaal 5 gullen en een puit aal of zoiets ,nog nooit 

gevangen. Toch wel weer lekker staan vissen,het blijft onwijs gaaf .  

gr PEET #1,3 

Van middag 4 jan, met men maatje frank 283# wezen vissen op de kop van de papegaaiebek,het 

was zo ___________ koud in de wind maar we gingen er voor, na wat steen bolken gevangen te 

hebben frank een van 30 cm hebben we nog wat behoorlijke weitingen gevangen en zijn rond 

20.00uur weer naar vlaardingen terug gegaan,voor ons was het de eerste keer daar ,kosten wel 

en paar onderlijnen , maar na loodlifters gezet te hebben ging het beter , ok allemaal de groeten 

en vangseeee 

groeten Leo 263# 

Hallo Eurovissers, allereerst allemaal nog een heel fijn 2003. ben zaterdag 04-01 s'avonds met 

mijn broer peter (#240) wezen vissen in de Yangtzehaven, om 18.45 lagen onze hengels in de 

steun tussen twee schepen in. en we hebben best leuk gevngen voor ons doen. Peter had 8 wyting 

waarvan een aan de maat, 4 bolken, een krabetje en een zeester. ik zelf had zes wyting waarvan 

ook een aan de maat, en e bolken. en nog twee keer aan de kabel van een schip gezeten, maar ja 

die krijg je er niet uit. dit alles bij een heldere nacht en min 3 graden een leuk begin van een 

nieuw visjaar. 

Jan de Boeff #228 



4 januari met Hans Nr:262 naar het Beerkanaal geweest en het was niet wild (bruin water). 

Maar toch hebben we de schande gehaald al zag dat er in het begin niet naar uit. Hans ving een 

mooie wijting van 40 cm en daarna nog wat klein spul.  

 
Ik ving een gulletje van 40 cm maar eigenlijk was hij wat groter want we kwamen tot de 

ondekking dat het beest GEEN STAART HAD.  

 
Na nog wat kleine wijting en een paar bolkjes te hebben gevangen was het weer leuk geweest en 

zijn we de vrieskou ontvlucht.  



 
Willem Nr:32 

Allereerst alle broeders (de zusters daarbij inbegrepen) in Petrus van de Eurovissers, allemaal 

een super jaar toegewenst, ieder de beste gezondheid, de grootste vissen en de grootste lol! 

Vandaag zaterdag 4 januari, met nagenoeg de hele KMVC -soort onderafdeling van de 

Eurovissers- gevist aan het Calandkanaal. Ik zeg de gek, Arthur # 77, Sjaak # 78, Richard # 107 

en Jack # 107. Stond een mannetje of wat al te vissen (ik denk 200 of zo, was een wedstrijd aan 

de gang) dus we moesten even wachten tot 14:00 uur tot die weg waren. Toen hadden we zoals je 

op de foto kunt zien het rijk alleen. 

 
Daarna rap het aas voor de strotten van de wijting gegooid en in ieder geval had een ieder een 

leuk maaltje vis. Het was een rustig tij, hoog water om 15: 45 uur en we hebben gevist tot 20:00 

uur. Sjaak en ik hadden samen 26 wijtingen, waarvan 21 maatse waaronder een paar zeeeeeeeer 

maatse.  



 
Deze liggen nu gestript in de schuur te wachten totdat ze morgen tot verse lekkerbekken worden 

verwerkt en met frietjes worden gesnaveld door de hele famielje. Er is maar een torretje 

gevangen door Richard die zijn bijnaam "Gullemans" zoals altijd eer aandeed.  

 
In het begin was het steenverziekend koud en dacht ik echt dat ik de verkeerde hobby had, maar 

in no time waren onze handen zo doodgevroren of was het toch het winterzonnetje in combinatie 

met nodige whiskey? Kweetut nie....... Al met al vreselijk gelachen zoals het echte Eurovissers 

betaamd, best vis gevangen en een schone visstek achtergelaten zoals wij allemaal doen. Ahum 

ahum. Als aas scheermessen, pieren en pieren uit de diepvries, 3 haaks en 2 haaks paternosters, 

danwel 2 haaks 1up/1down (voor jou Peet 1,3), haakmaten lagen tussen de 2 en de 1/0, maar het 

maakte qua vangst geen ene pepernoot uit hoe je het deed of wat je als aas gebruikte.  



 
Hoop dat iedereen bij elke vissessie NET zo veel lol heeft en NET zo veel vis vangt of als ut effe 

kan nog meer!!  

Strakke lijnen van Stipo # 97 

Hallo Simone en Leon , Iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar. Vrijdag 3 januari gevist 

vanaf plm 17.00 uur op de papegaaienbek. Als aas wat mesheften, zagers en pieren. Redelijk wat 

beet gehad, weinig echte doorbijters. Zelf heb ik 6 mooie wijtingen gevangen, mijn neef Gerwin 

5, mijn oom en neefje ook 5 elk. Het begon rond een uur of 12 verekte koud te worden, maar 

voor de rest, wat het weer betreft niks te klagen. 

Groeten, Ton #172 

Samen met zwager Eddy en zoon Jeroen gevist in de europoort op vrijdag 3 januari van 9:30 t/m 

16:30. Eerst even een uurtje op de nieuwe waterweg geprobeerd (even voorbij de waterkering). 

Dat was niet zo'n succes: telkens vastzitters en gebroken onderlijnen of haaklijnen. 

Waarschijnlijk ook doordat we met rollood visten. Daarna zijn we een eindje teruggereden en 

aan het Calandkanaal gaan zitten vissen. Hier hebben we leuk gevangen en goed weer gehad, op 

het laatste uur na (toen regende het). Zwager Eddy had 11 wijtingen, 2 botten en 1 steenbolk, 

zoon Jeroen had 5 wijtingen en 1 steenbolkje en ikzelf had 14 wijtingen. Van de 34 gevangen 

vissen het grootste deel mee kunnen nemen, de andere zwemmen weer (ondermaats). Ik had nog 

nooit eerder in het Calandkanaal gevist, maar het beviel me uitstekend: geen enkele keer 

vastgezeten of onderlijnen verspeeld. Dit in tegenstelling tot eerdere sessies op de waterweg en 

bij de papegaaienbek. Ook de vangst was leuk. Kortom: ik ga vast vaker vissen in het 

calandkanaal.  

Gerrit Jan. 

Vrijdagmiddag 3 januari, om 5 uur, waar zal ik gaan vissen? In de waterweg is het twee uur na 

hoog water, dat is dus niet zo’n goede optie. Het havenhoofd in Scheveningen, waar ik ook nog 

wel eens vis, is ook niet best de laatste dagen getuige de berichten. Dan maar in het 

Calandkanaal achter de wijtingen aan. Tot tien uur ’s avonds gevist. Veel ondermaatse wijting 

vlak onder de kant, een paar maatse wijtingen wat verder weg. Mooie avond gehad: geen regen, 

geen wind.  

Groet, Albert #229 

Hi Simoon & Lee,  

Alsnog de beste wensen voor 2003 en vandaag (3-1) gevist bij de DSM en slechts een gulletje 



gevangen. Hans uit Charlois kwam ook nog proberen om een visje te haken en hij bleef nog ff 

toen ik om 1800 uur weer richting huis ging. De uitstroom van het Maaswater is zo groot dat de 

graspollen uit Ittersen je om de oren vliegen in de Waterweg, wat het vissen niet plezierig maakt. 

Dus volgende keer grasmaaier meenemen... fijne avond nog... 

grtz. Rens. 

Allereerst wil ik iedereen een visrijk jaar toewensen en de vereniging een goede start in de 

aankomende jaren. Vrijdag 3 jan. wezen vissen bij paal 0.Met laag water begonnen en binnen 15 

minuten 2 leuke gulletjes,daarna was het niet veel meer totdat het een uur voor hoog was toen 

kwamen de aanbeten weer en we vingen er 4 gulletjes bij.We hebben er ook 2 verspeelt onder de 

kant(kregen ze niet omhoog gepompt).Om 17.00 uur gestopt het water werdt erg bruin en 

kregen geen beet meer. 

gr Henri 

hallo hier leo 

ik ben vandaag 3 jan met m,n 2 kinderen naar de hoek afgereisd en ben met 2 hengels gaan 

zitten bij het vispaleis. Om 12 uur zijn we begonnen en na een half uur had ik al een heele grote 

gul toen een van de kinderen en we hebben er in totaal 5gevangen waarvan 2 twijvelgevallen 

weer teruggegooid. Vlak voordat we om half vijf wilden vertreken vingen we noch een zeebaars. 

Al met al toch nog leuk als je de anderen berichten hoord. 

Groetjes Leo,Femke, Jelle 

Ik heb vandaag, vrijdag 3 januari, op 2 plekken staan vissen. Ik was om 11.30 uur aan de 

Waterweg ter hoogte van het Ponton bij Rozenburg. Tot 14.00 uur totaal geen beweging in de 

hengel. Op het ponton zelf werd er ook niets gevangen. Daarna ben ik gaan verkassen naar het 

Calandtkanaal. Heb mijn auto bij de radarpost neergezet en een stukje gelopen tot achter de 

heuvel. Stond ik redelijk uit de wind. was blij dat ik mijn visparaplu bij me had want het begon 

meteen wat te regenen. Mijn hengels stonden nog geen 10 minuten of ik had al beet. Heb daar tot 

19.00 uur gestaan en 7 wijtingen gevangen. Als ik het andere bericht lees dat er in de Waterweg 

dus niets gevangen is ben ik blij dat ik verkast ben naar het Calandtkanaal. Ga het volgende 

week vrijdagavond nog maar eens proberen aan de Waterweg. Hoop dan eens een paar flinke 

gullen eruit te halen. 

Gr. van Johan #323 

Vandaag vrijdag 3 januari de hele middag gevist in de Waterweg bij Maassluis, temidden van 

Sjaak #2, Marcel #12, Peet #17, Leen #29 en Hans uit Hoogvliet. De eerste vissessie van het 

nieuwe jaar werd een regelrecht drama, 12 hengels op rij en niemand beet in het chocolade 

bruine water vol apehaar ! Qua stroom hielden we ons lood niet aan de grond, en muv Sjaak 

heeft zelfs niemand beet gehad. De vissers een stukje verder begrepen er ook niks van, gisteren 

was hier nog zeer goed gevangen met mooie gullen. Sjaak #2 was de enige die een minibot ving, 

en heeft dus zijn eerste visje op het droge van dit jaar. Verder hebben we een vermogen aan lood 

verspeeld en zijn rond 16.00 uur gekapt. Slecht begin van het jaar zo die eerste sessie zonder vis, 

wel was het natuurlijk weer hartstikke gezellig. We zijn getergd voor de volgende sessie !!! 

succes vh weekend, gr Leon #1 

Hoi Leon, Gisteren, donderdag 2 januari, hebben wij in de Nieuwe Waterweg gevist. Het waaide 

er ontzettend hard. We waren er om 2100 uur. We begonnen op het ponton bij het vispaleis. Dat 

was echt niet te doen. De hengels waaiden zowat uit de steunen! We zijn toen omgereden en op 

de Landtong gaan staan. Daar was de wind een stuk minder. De vangsten bleven daar echter ook 

nul! Op een gegeven moment kregen we in de gaten wat de oorzaak was: Het water was gewoon 

zoet! Zelfs bij opkomend water werd het niet zout! Er komt dus momenteel zoveel water uit het 

land, dat de waterweg helemaal 'schoongespoeld' is. Een hoop geleerd gisteren, maar helaas 



niets gevangen!  

Groeten, Leendert #315 

Donderdag 2 jan wezen vissen aan de papagaaienbek met eric nr.334 gevist van 21.00 tot 3.00 bij 

laag water regelmatig beet, wijting en steenbolk. we hebben veel vast gezeten vooral vlak voor de 

kant, daar word je helemaal gestoord van. waarschijnlijk een grote gul verspeeld ook weer vlak 

voor de kant vastgelopen. toch met zijn tweeen nog 32 vissen gevangen. gr hans nr.262 

 


