
Vangstberichten 2011 

 

Beste mede vissers, 

  

Gisteren21-12 weer eens op het Calandkanaal weeste vissen.Na 250 pieren, onsje zaagers,en kilo 

mesheften te hebben opgehaald bij Ahoy hengelsport snel naar het water gereden. Toen we om 10:00 

aan kwamen bij het ponton was het al aardig druk,het was ook lekker weer om te vissen ook graad of 8 

en niet teveel wind.Vanuit de auto gezien stond er een man of 4 ,dus daar gingen we maar niet tussen 

staan.!! Dus dan maar een andere plek zoeken na even denken zijn we een stuk verderop (links) van 

het ponton gaan staan op de hoek van de haven.Daar aangekomen was het laag water niet iedeaal in 

onze ogen en zeker daar niet ivm de hooge kade.Maar goed het word vanzelf weer hoog water.Snel de 

hengels in orde gemaakt, mijn vismaat Wesley besloot een hengel uiterusten met een jojo en die 

richting de horizon te knallen,en een met 2 kunstof afhouders en 1 lange wapperlijn van 50cm en deze 

wat korter onder de kant te vissen.En ik ook een jojo en een met 3 stalen afhouders met korte 

lijntjes.Na nog geen 10 min krijgen we de eerste tikjes al, niks bijzonders maar het is vis!! Na het 

binnen draaien shit wat een eind!!!, bleek dat het ging om een steelbolk en een kleine wijting, de kop 

was er dus af.Na de hengels weer opnieuw beaasd te hebben en weer een slinger geven te hebben was 

het mijn beurt, een mooie wijting van 29 cm op de pieren. Snel weer aas eraan en hup! en weer was 

het meteen raak,weer 2 kleine wijtingen maar met het binnen draaien zat ik beneden aan de waterrand 

vast tussen de stenen,niet hard genoeg gedraaid dacht ik nog.Maar goed dan maar even naar beneden 

klimmen en de boel loshalen,Zo gezegt zo gedaan toen ik terug omhoog wilde klimmen rook ik iets 

vreemds maar kom het niet thuis brengen maar het stonk.Na even rond te hebben gekeken zag ik wat 

er stonk er lag een doode zeehond en die lag er al even zo tezien.Na het even over zeehonden te 

hebben gehad was het 12:30 tijd om te eten, Wij komen alle 2 uit Oosterhout en een oosterhoutse 

gezegde is eerst eten!! dus dat gaan we maar eens doen dan.Na de nodige broodjes en een kop soep, 

gingen we ons weer op het vissen richten,toen zag Wesley uit zijn ooghoek zijn lijn slap zag vallen, hij 

liep naar zijn hengel terwijl hij zijn hengel van de steun pakten en een flinlke tik gaf vroeg ik,en 

vis?.Denk dat ik vast zit riep hij maar na wat te hebben staan sleuren en lijngeven schoot zijn lijn los 

en alles kwijt vroeg ik, nee riep hij ik heb alles nog en nog vis ook. Ik dacht nog er zijn altijd mensen 

met geluk, ik zag aan zijn manier van draaien en aan zijn hengel dat dit wel eens een mooie vis kon 

zijn.Moet ik naar beneden of gaat dat lukken tegen de kant op maar Wesley zei nee loop maar even 

naar beneden als je wil, en ja je moet wat over hebben voor je vismaat en voor een mooie vis ,dus ik 

met frisse tegenzin weer naar beneden geklommen. Tegen de tijd dat ik bij de waterrand was had hij 

de vis al bijna voor de kant liggen en riep ik naar hem het is een mooie Gul, en het was zeker een 

mooie toen ik eenmaal weer boven was bleek dat hij een cm of 55 was.een mooie vis dus en gevangen 

op zagers.mijn maat heeft snel weer aan op zijn haken gedaan en weer een zwiep gegeven.Ik wilde net 

even gaan zitten toen ik een aanbeet op mijn hengel zag tijdens het draaien kwam er een zeehond 

voorbij zwmmen zomaar een meter of 80 uit de kant leuk om te zien zon beestje.Toen mijn lijn boven 

was bleek de aanbeet die ik gezien had van een scharretje en een bolkje tezijn.Daarna werd het stil en 

bleef ook stil op een enkel beetje van een bolkje of mini wijtingkje na.Tegen een uur of 5 werd het 

weer wat beter Wes ving nog een mooi gulletje van net maat (45cm)en nog de nodige wijtingen en 

ikzelf ving nog 2 mooie scharren en nog wat wijtingen.We zijn nog even blijven vissen maar de wind 

trok flink aan en de lol was er ver vanaf met die wind .We zijn om half 8 op gaan ruimen en terug 

gerden naar Brabant. Eindstand was Wesley 16 wijtingen waarvan 3 maat 2 maatse gullen en 10 

bolken,en ikzelf 3 scharren waarvan 2 mooi formaat 17 wijtingen helaas maar 1 maats en nog wat 

bolken niet bijgehouden hoeveel al met al een geslaagde dag met redelijk weer en niet geheel 

onbelangrijk Vis!!! 

http://www.ahoy-hengelsport.nl/


  

 

  

Totslot wil ik namens mijzelf en Wesley iedereen een goed,gelukkig en gezond 2012 wensen en 

natuurlijk een goed vangst!! 

  

VisGroeten Dennis en Wesley 

  

  

Zo hier weer een berichtje uit geldrop. Zondag18-12 weer een dagje er op uit dit maal de havens van 

het europoortgebied. Na een beetje rond te hebben gekeken naar de amazonehaven gereden en snel de 

hengels erin met pieren en zagers van Hans en Joke. Vanaf het begin ging Kevin als een speer en ving 

van 9 tot 13.00 uur ik denk wel 20 wijtingen een gul en een steenbolk terwijl ik bleef steken op 9 

wijtinkjes. Daarna proberen weg te komen. Ik zeg proberen want mijn bus zat tot zijn assen in het 

zand. Gevalletje eigenwijsheid! Na eruit te zijn geduwd door 4 vissers uit oudenbosch (nog bedankt) 

naar de mississippihaven gereden waar het voor mij een stuk beter ging. De eindstand om 17.00 

uur:Kevin 2 scharren 1 gul 2 steenbolken 38 wijtingen ik zelf 1 schar 1 gul 25 wijtingen. Al met al 

weer een geslaagde koude kletsnatte dag met sneeuw regen hagel onweer en zon! 

  

Groeten Marcel#1273 

 

 

Hoi vissers, 

  



Gisterenavond (29-11) samen met maat Wim wezen vissen in de waterweg. De weersvooruitzichten 

waren niet echt positief qua wind en regen, maar ja waar een wil is, is een ….visplek. Rond 17:00 

aangekomen was het bijna hoog water, hengels opgetuigd met een jojo-lijn met een dot verse pieren en 

vissen maar. Doordat de wind uit het zuiden kwam stonden we onderaan de dijk aardig beschut tegen 

windkracht Z 6 a 7. Al snel volgde de eerste gul, 47cm. Dat gaf de burger moed. Even bleef het stil 

totdat Wim zijn trukendoos opende en er ingezouten pieren aan deed. Dit resulteerde kort daarna in 

een felle beet, en na het ophalen een mooie schar. Tussen momenten van rust werd er een drietal hele 

mooie wijtingen gevangen, en nog een mooie schar. Er werden ook nog een tweetal kleinere gulletjes 

gevangen die onbeschadigd weer terug konden om verder te groeien. Ook een kleine wijting werd 

terug gegooid waarvan je bij voorbaat al weet dat deze het niet overleefd, helaas. Als afsluiter vingen 

we nog een mooie gul van ongeveer 45 cm. Ondanks de wind en de buien, toch weer heerlijk genoten 

van deze avond, dat er nog vele mogen volgen. 

  

Met vriendelijke groet, 

Tiemen 

  

Vandaag zondag 27-11 lekker even uitwaaien in het europoort gebied dachten we. Nou,dat was meer 

weg waaien. Eerst aas gehaald bij Hans en Joke en toen doorgereden naar de amazone haven.In het 

begin was het goed te doen de wind schuin in de rug maa tegen 10 uur begon die dus te draaien en 

werden we heerlijk gescrubd door dat fijne strandzand. Wegwezen dus. De vangst hier 24 wijting 1 

schar 1 bolk. Even wezen kijken bij het beerkanaal maar alle vissers dachten daar hetzelfde over wat 

een drukte. Doorgereden naar het calandkanaal maar daar was het niks 1 wijting. Toen zijn we nog 

naar de waterweg gereden tegenover de stena waar we nog enkele scharren en wijting hebben buit 

gemaakt maar door de harde wind was niet meer te zien of we beet hadden dus on 16.30 uur opgeruimt 

en terug naar Geldrop. De vangst kevin 24 (4 scharren 1 bolk de rest wijting) Ik 18 (1 schar 17 

wijting) 

  

  

DE visgroeten Marcel#1273 

  

Zaterdag 26 november 2011. 

Locatie : waterweg zuidzijde, in de buurt van de botlek. 

http://www.hengelhuismaassluis.nl/


 

Al pratend over vissen met mijn collega Gerrie B uit het verre Wouw ( bij Roosendaal ), bleek dat hij 

nog nooit een gul had gevangen in zijn leven. Sterker nog ,hij had zelfs nog nooit iemand een gul zien 

vangen. Dit moest veranderen vond ik , en nam de uitdaging aan om hier verandering in te brengen. 

Mooie pieren en verse mesheften gehaald bij Avicentra in Oostvoorne, en zaterdag vroeg, samen met 

mijn collega afgesproken op ons plekje. Rond half 9 hadden we de 1e onderlijnen in het water. Nog 

voor 9 uur zag ik Gerrie met dik zweet op zijn voorhoofd zijn hengel ophalen. Poe wat draaide dit 

zwaar, zei hij, en al puffend en zwetend draaide hij zijn onderlijn verder naar de kant. Tot zijn grote 

vreugde zag hij zijn aller eerste gevangen gul steeds dichterbij komen. Wat was deze man blij. Die 

grijns op zijn gezicht is die dag niet meer van zijn gezicht afgegaan. Nog meer gullen volgden, en ook 

de nodige botten, bolken, wijting 2 tongen en zelfs 2 scharren. Die 2 scharren vond ik wel heel apart. 

Zo ver landinwaarts. En voor zover ik weet is schar meer een liefhebber van schone zandgrond. Toen 

het hoge water rond 14.00 uur er goed inkwam waren de vangsten over. Dus ook vandaag vingen we 

alles met laag water.. We visten met een jojo en 175 gram lood. Als aas hadden we pieren en verse 

mesheften. De mesheften waren veruit favoriet.  

Het was misschien niet de dag van een record aantal aan vissen. Maar wat deze dag zo mooi maakte, 

was dat we iemand nog enthousiaster hebben kunnen maken voor het zeevissen. Mijn collega ving 

vandaag zijn eerste gullen, en had daar boven op volop verse vis om thuis te bakken en op te eten, 

want mijn portie verdween ook in zijn tasje daar wij geen vis lusten thuis. Hierdoor krijgt deze visdag 

wel 5 sterren met een goud randje. Volgende week slaan we een keer over……………denk 

ik…………… 

  

http://www.avicentra.nl/


  

Vangze. 

Steven. 

  

Dinsdagmiddag 22-11 om 1 uur afgewerkt,  mooie tijd om nog een paar uurtjes te gaan vissen dus,  

 

  



 Naar huis gebeld dat Johan de spullen alvast klaar moest zetten zodat we  snel konden vertrekken. 

Zagers hadden we nog, en pieren snel wat bijgehaald bij hengelhuis Maassluis,  Niet onze 

gebruikelijke aasleverancier , maar omdat we naar het strand wilde voor Hans gekozen, omdat we daar 

redelijk dicht langs komen.We zijn naar Sgravezande gereden, en daar de overgang strandweg 

genomen, gewoon omdat vluchtenburg 2x zo ver lopen is,  Net voordat het donker werd, waren al de 

spullen opgebouwd en lagen de lijnen in het water.Niet lang echter, de toppen stonden vrijwel meteen 

te rammelen, bij mij dan, bij Johan bleven ze stil.  Johan  haalde af en toe ene visje naar boven, terwijl 

ik ze met 2 en soms met 3 tegelijk ving. Johan is toen aan de andere kant van mij gaan zitten, en jawel, 

ook bij hem begonnen de toppen nu te rammelen, raar dat een paar meter soms zo’n verschil uit kan 

maken.Ik viste met nanofil,  die lijn hadden we gewoonnen  bij de tombola tijdens de 

Korpscompetitie, wat ene geweldige lijn zeg, ik gooi er echt merbaar verder mee,  En alweer stond 

mijn top te rammelen, en bleef maar rammelen ??, even ophalen dan maar, pff draaide erg zwaar 

soms,  toen het uitd de golfjes kwam,  zag ik waarom, 2 wijtingen van een cm of 25 en een Tong van 

een cm of 30 a 35. Een heerlijk avondje gevist, met heel veel beet, een leuk aantal vissen, samen 64 , 

en geweldig weer, niet koud, en werkelijk helemaal windstil. Hopen dat we zaterdag weer zo lekker 

vissen daar.  

  

  

 Petra #1212 

  

Hallo medevissers. 

  

Donderdag middag 17 nov. bij Rinus van hengelsport de ''EAGLE'' een portie prachtige pieren 

opgehaald ik had zelf nog wat mesheften in de vriezer liggen.Daarna naar de waterweg getogen,ik was 

behoorlijk vroeg het was om 2015 uur pas hoog dat was aan de vangst te merken de eerste uren niks. 

Maar 2 uur voor hoog begon het feest 5 maatse gullen van 43 tot de grootste 50cm en 2 mooie 

wijtingen.de laatste na hoogwater en nog wat klein spul. Dus ik ben niet voor niets geweest,nog even 

iets over het afval,het begint erop te lijken keurig verzameld in2 zakken. Maar dat is nog niet 

voldoende want als je weg bent maken de meeuwen en de ratten er weer een bende van. 

De roteb komt het daar echt niet ophalen.dus wat doe je met je volle zak???? juist meenemen voor in 

de afval bak!!!!!!  

  

        visgroeten Leen Booij. 

  

Berichtje van een niet lid zijnde visser Kees.H.  

Vrijdag 17-11-2011 gevist bij rozenburg naast de ponton van 15.00 uur tot 23.00uur, 

aas pieren en zagers ,een hengel met jo-jo, een hengel met rode afhouders,haken aan de jo-jo 04 haken 

http://www.hengelhuismaassluis.nl/


aan de afhouders viertje,vangst een gul van 43 cm een tong van 38 cm drie maatse wijtingen en twee 

kleine wijtingen. Het was niet veel,weinig beet,en een klein beetje stroming,volgende keer een ander 

plekje proberen 

 

Groetjes en vang ze. 

  

Gisteren 15-11-11 gezamenlijk met mijn vader een dagje wezen wijting vissen. Tegen een uur of drie 

reden we richting de keering om op de kop van de keer t.h.v. het Caland onze lijnen te gaan nat maken 

voor een aantal mooie wijtingen. Het werden er zo'n twintig. Later zijn we nog even in de waterweg 

gaan vissen om een gulletje te kunnen landen en ook dat lukte, er werdt er één gevangen (40cm) en er 

werdt er één verspeeld. Eindelijk weer eens wat leven gezien langs de waterkant. Door de koude 

oosten wind voelde het af en toe schraal, je kon goed merken dat de winter zijn intrek gaat doen. En 

winterse vis, is dikke vis!!!!!!!! 

  

Karel en Jeroen 

  

Hallo vis vrienden, 

  

Vandaag14-11 maar eens een poging wagen om het resterende aas op te maken, ik heb wel zin in een 

strandsessie en dat wordt het dan ook. Als ik aankom op het strand is het vrij druk met wandelaars ff 

lekker uitwaaien en een frisse neus halen. In de verte links van me zie ik nog 2 vissers staan voor de 

rest niemand. Er staat een koude o- wind van zo'n 3 a 4 bft, temperatuur 9°C daalend naar 7°C, mistig, 

hw HvH 16:10 uur, lw 23:50 uur. Rond 16:30 uur gaat de 5 meter stok erin, hoofdlijn 12\100 mm met 



een nylon tapse voorslag, onderlijn wapperlijntjes, haakje f31\6, gevuld met een pier, tommy lood 175 

gram. Een kwartier later volgt de heavy feeder, hoofdlijn gevlochtenlijn 10\100 mm, dito onderlijn, 

haakje f314\6, plat trapezium lood, dito aas. 17:05 uur het eerste visje een botje op de feeder, 17:33 

uur een doublet botjes weer op de feeder. De 5 meter stok ligt wat verder maar daar krijg ik weinig 

aanbeten op, wel is regelmatig het aas eraf. Met afgaand water vang ik meestal niet zoveel, maar het 

valt tegen een scharretje, gulletje en wijting er tussen door zou nu toch wel moeten kunnen. Het blijft 

dit keer bij bot. 17:51 uur een botje en 18:07 uur nog een botje. Ondertussen begint het steeds mistiger 

te worden op het strand, als ik ingeworpen heb en terugloop naar m'n hengelsteun kan ik hem nog net 

terug vinden, de andere vissers zijn al lang weg. Het is toch niet veel vanavond, dus ik besluit op te 

ruimen en om 18:55 uur draai ik nog een bot binnen. Totaal vang ik deze sessie 6 bot(jes). 

  

  

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

  

Zaterdag 12 November 2011: 

  

Afgesproken om 10 uur aanwezig te zijn op de vis plek.1 ding is zeker, te laat zijn we nooit. Maat Paul 

zat er al en maat Peet kwam ook net voor de afgesproken tijd.Het was druk op onze vaste stek, maar 

Paul  had zich opgeofferd om op de beste stek te gaan staan.Gelukkig had hij dit wel gecompenseerd , 

door te zorgen voor bijzonder mooi aas voor ons allemaal, en ons vol te proppen met lekkere koekjes. 

Daar we toch wel op een behoorlijke afstand van elkaar stonden ging de communicatie vandaag door 

fluiten, zwaaien en via de telefoon.Al heel snel zag ik in de verte iemand een soort van Paai dans 

maken ,hoorde ik hard roepen en zag iets glimmends aan een hengel hangen.De eerste gul was dus al 

gevangen door Paul. Peet en ik rommelde verder wat aan. Duidelijk was wel dat het met de visserij 

een stuk minder was dan de afgelopen weken. Er werd wel vis gevangen, in dit diepere gedeelte van 

de waterweg ,dat wel.Variatie zat : Ikzelf had een mooie wijting, een klein zeebaarsje, een klein 

gulletje,3 steenbolken, 2 gullen van rond de 40 cm , en een stuk of 6 botten. Peet zat letterlijk en 

figuurlijk in een hoekje, en daar wilde het vandaag niet zo bij vlotten. Paul spande vandaag de kroon 

en kon toch nog 7 gullen op de kant tillen.Weer alles gevangen met laag water. Iets wat ik nog steeds 

heel vreemd vind. Als aas hadden we pieren en mesheften.iedereen ( zelfs ik ) viste vandaag met een 

jojo systeem. Windje en zonnetje in de rug zorgden wel voor een heerlijke dag om buiten te zijn langs 

de waterkant. 



  

Vang ze ! 

Steven. 

  

  

  

Op vrijdagavond 11 november 2011 met vismaat Jan Overbeeke meegedaan aan de laatste 

viswedstrijd Ondanks de tegenvallende vangstberichten toch gekozen voor het strand bij de “trap der 

duizend zuchten” te Westerschouwen. Nadat we ons hadden ingeschreven (Jan nr. 9 en ik nr. 8) en een 

bakkie hadden gedaan, zijn we rond 18.30 uur vertrokken richting Schouwen-Duiveland. Eenmaal op 

het parkeerterrein bij de Rotonde aangekomen, eerst diverse handen geschud, sterke verhalen 

uitgewisseld en de nodige moed verzameld om de beruchte trap te beklimmen. Onze stek lag aan de 

rechterkant van de trap, ter hoogte van de 2e palenrij. Na gebleken succes wederom de oude 

vertrouwde K2 Blue Metal 4,5 m opgetuigd, voorzien van een simpele onderlijn met niet te lange 

dwarrellijnen van rode amnesia, haak 4 of 6 en een combinatie van zeepier en kweekzager.Om 19.30 

uur klonk het startsignaal, waarna zo’n 20 onderlijnen te water werden gelaten. Sommigen vlak onder 

de kant en anderen meer dan 100 meter ver. Al vrij snel wisten mijn linker- en rechterbuurman en ik 

een visje op de kant te krijgen. Maatse wijting en schar. Dat beloofde dus veel goeds voor deze avond, 

in tegenstelling tot een week geleden, want toen zijn er op dezelfde plaats door 60 vissers slechts 8 

ondermaatse visjes gevangen. En ja hoor, na 10 minuten weer een scharretje. Na een half uur stond de 

teller bij mij dus al op 2 visjes (100% meer dan vorige week). Zou het dan echt gaan gebeuren??? 

Helaas, de uren daarna werd er niet of nauwelijks nog wat gevangen. Desondanks had ik tussendoor 

nog wel een (verdwaald) ondermaats botje, maar de rest van de medevissers wist maar mondjesmaat 

een visje te verschalken. Om 23.30 uur klonk het eindsignaal en bleek dat ik deze avond 3e ben 

geworden met slechts 3 vissen. Desondanks wederom een geslaagde en vooral gezellige avond achter 

de rug. Eef en Ineke bedankt (ook voor de hartige snacks) en volgend jaar ben ik zeker weer van de 

partij!!! 

  

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel 

Team Zeevissport 

 

 

  

Hallo Vissers, 

  

Afgelopen vrijdag 11-11 ben ik B den Hartog naar de waterweg gegaan met visvriend M de Reus. 

We waren aan de late kant, want het was al zo goed als laag. Desondanks vingen we toch een aantal 

vissen, waaronder een mooie gul van 50 een tong van 30 en een aantal botten.Rond 20:30 was het 

doodstil, geen tikje op de toppen en ontzettend laag water.Samen besloten de sessie voort te zetten 

wanneer het weer hoog ging worden. 



 Om 01:00 vanaf huis weggereden, en om half 2 lag de eerste hengel in.Het begon meteen vanaf de 

eerste ingooi...BEET. Zowel harde klappers als zachte tikkers .De eerste vis was een dikke tong van 36 

cm, hierna waren het vooral botten wijtingen en bolken. Om half 6 stopten we, en hadden die dag 

totaal (maats) 2 tongen, een gul, 9 botten en 4 wijtingen. Ondermaats hebben we niet bijgehouden, 

maar zal rond de 15 vissen liggen. 

  

Een geslaagde visnacht met een temperatuur van 5 graden 

  

 MVG    Hartog&Reus 

  

Goedenavond 

  

11-11 wezen vissen in de waterweg van 12:30 tot 17:30 vanaf het moment van ingooien tot het eind 

veel beet gehad.Veel klein spul steenbolk ,wijting  Maar ook een mooie maatse gul en vijf wijtingen. 

Maar nu het volgende verleden week heb ik op de zelfde plek zitten vissen , toen waren er vrijwilligers 

de rotzooi aan het opruimen ( waarvoor hulde) Maar vandaag bij aankomst wat een zooitje maken 

sommige van ons ervan ,krantenpapier,plasticzakken,blikkenbier is het nu werkelijk zo moeilijk om je 

eigen rotzooi op te ruimen.Je zet zo een hele groep vissers die het wel goed voor schut. Zo dit moest er 

even uit. 

  

Groet René 

  

wie heeft afgelopen weekend 5 of 6 november zijn/haar viskoffer laten staan aan het calandkanaal als 

je kan vertellen de plaats waar je de koffer hebt laten staan en de inhoud daarvan kan omschrijven dan 

kan je een email sturen naar Andre Deventer a.deventer@live.nl 

vriendelijke groeten Andre 

  

Goeden avond,hier een bericht van een niet lid. 

  

Vandaag zo 6-11 wezen vissen in de europoort om half 8 waren mn broer en ik op de lokatie beer 

kanaal....PFFF wat een volk!!  Een toch wel aardig krappe plek gezocht(voor 2*2 hengels) en gaan 

vissen .er werd links en rechts wel een visje gevangen ..wij nix . Komt er tussen die vrij krappe 

plek  nog iemand staan ,,,,... en jawel rechts van ons ook nog iemand  met alle gevolgen vandien! na 

3x over alle lijnen (deze man kon ook nog niet werpen) zowel links als rechts Had IK het GEHAD!!!!! 

Wij naar de waterweg  daar toch nog wel aardig wat kleinspul aan grote3.0 haken gevangen GEEN 

ENKELE GUL VANDAAG!!! wel een raar soort vis dat op een zwartbek grondel lijkt ...? weten jullie 

wat het is ??? 

mailto:a.deventer@live.nl


  

  

toch nog wel een leuke dag gehad 

 Jose en Mario 

  

  

4-11-2011 gaan vissen aan kering voor bord Z aan nieuwe waterweg. Omstreeks 05u30 toegekomen 

en samen met men maat 4 lijnen te water gelaten. gevist met aan elke lijn 2 delta afhouders. Hoog 

water omstreeks 8u en stevige rugwind. Gevist met goedgevulde haken afwisselend met zeepieren en 

bevroren franse tappen, dichtbij en veraf. Onvoorstelbaar hoe snel en met hoeveel de krabben zijn!!! 1 

minuut te water en alle haken telkens lekker verorberd door onze vervelende watergenoten. Laten we 

kort zijn “nog nooit zo triestig gevist, nooit meegemaakt”. Om 12 uur opgekrast 1kg pieren en 100 

tappen armer. Vangst in totaal 1 botje zo groot als een postzegel en 1 mini steenbolkje. Dit waren ook 

de 2 enige beten die er geweest zijn. Terug te water gelaten en we komen wel eens terug als krabben 

weg zijn en de vissen groot. ps: Wat een rotzooi laten die “vismaten” toch allemaal achter. 

  

 grtjs patrick 

  

hier een berichtje van rene dobber heb vrijdagavond 04-11 gevist in de europoort met broer erik en 

buurman fer vanaf de eerste worp beet totdat we gingen opruimen 

de vangst bestond uit weiting en bolken al mooie maatjes ertussen ,en als extra een mooie tong . verder 

moet het van mijn hart dat er nog steeds veel vissres de ter...gzooi niet opruimen en dus maar langs de 

kant gooien heren als je het in een tas meeneem neem het dan in de zelfde tas weer mee aub .verder 

vangse en geniet van de natuur. 

  

  



rene dobber 

  

Hallo vis vrienden, 

  

Zo'n 40 piertjes en 8 zagers heb ik nog over, in de vriezer zitten nog wat mesheften dus die gaan voor 

de zekerheid ook maar mee. Wat zal het worden het Noordzeekanaal of het strand ? Na wat dubben 

besluit ik toch weer naar het strand te gaan, je staat er wel relaxed en iedere dag kan het weer anders 

zijn, de zee geeft soms verassende vangsten (eigenlijk het Noordzeekanaal ook, ik heb daar m'n 

grootste wijting tot nu toe gevangen 39,7 cm ;-) Maar goed, het wordt het strand. Er staat een z-zo 

wind van 3 a 4 bft, maar daar is weinig van te merken, voor m'n gevoel is het eerder 2 bft, temperatuur 

15 °C, met een lekker zonnetje,hw HvH 17:35 uur, lw 23:50 uur. Al ik aankom op het strand staan er 

in de verte links van me nog 2 vissers, rustig, niet verwonderlijk het is tenslotte een doorde weekse 

dag. 15:45 uur start ik met de Heavy feeder, hoofdlijn gevlochtenlijn 10\100 mm, onderlijn korte 

afhoudertjes met sneuen van hooguit 5 cm, haakje f314\ 10, gevuld met een stukje zager of een stukje 

pier die ik in 3 kleine stukjes heb geknipt van 2 cm, plat trapezium lood. De bedoeling is om te kijken 

of ik wat 1 punters (vissen onder de 10 cm) kan scoren. Als er weinig gevangen wordt en je zo'n klein 

visje kan haken met misschien nog de mazzel dat er 1 bij zit van net boven de 10 cm kun je nog goed 

scoren in een wedstrijd. In het begin zie ik allemaal kleine trillinkjes op de top, maar moeilijk te 

bepalen of het krab, garnaal of een 1 punter is. Totdat er bij het binnendraaien een stukje krabbenpoot 

aan zit, krab dus. Na 20 minuten zet ik de 5 meter stok erbij, hoofdlijn gevlochtenlijn 12\100 mm met 

een nylon tapse voorslag, onderlijn wapperlijntjes, haakje f31\6 gevuld met een pier of een zagertje, 

tommy lood 150 gram. 16:16 uur zit er een botje aan de 5 meter stok, 16:43 uur nog een botje aan de 5 

meter stok en om 17:07 uur duidelijke zwiepers op de feeder en er komt een scholletje (bovenkant 

glad) zo'n 20 a 30 meter uit de kant het strand op. 17:24 uur staat m'n feeder opeens te stuiteren, 

voorzichtig draai ik binnen door de branding heen en voel de vis heftig bonken aan de gevlochten lijn, 



dat kan alleen maar gul of zeebaars zijn. Kicken om zo'n vis binnen te draaien op een feeder met 

afhoudertjes en haakje f314\10. Het is een mooie maatse zeebaars. 

 

Net als ik deze heb ontdaan van het haakje staat m'n 5 meter stok behoorlijk te tikken en ik draai er om 

17:32 uur een dikke zeepaling uit van 65 cm samen met een klein botje. 

 

17:52 uur hetzefde ritueel, weer op de feeder, waar dat kleine stukje aas van 2 cm op haakje 10 geprikt 

zit, en nogmaals zit er een maatse zeebaars aan. 



 

Blijkbaar komt het voedsel met hoog water vlak voor het strand te liggen en komen de vissen als 

onderwater stofzuigers, al het voedsel wat ze maar kunnen vinden, gretig verorberen. 18:01 uur, 

warempel een scharretje, vrij klein dit keer dus die mag weer zwemmen.18:07 uur op de feeder een 

botje, 18:17 uur een bot op de feeder, ik besluit gelijk hierna om de 5 meter stok ook wat dichterbij in 

te werpen en niet veel later zie ik opeens een slappe lijn, wat nu weer, zal het een tong zijn? Maar na 

een paar minuten gewacht te hebben ga ik indraaien na een tiental meters voel ik plotsklaps een 

behoorlijk gebonk op de lijn en van schuin links komt er door de branding een zeebaars van 48 cm het 

strand op. Ha, leuk vissen zo dat is met volle teugen genieten.18:34 uur een wijting op de feeder, 

18:41 uur een botje op de 5 meter stok, 18:51 uur een krabbetje.19:03 uur een doublet botjes, 19:04 

weer een botje op de feeder, 5 meter uit de kant, 19:31 uur botje. Het water is aan het terug lopen aan 

de rechterkant komen de zandbanken alweer tevoorschijn maar de zwin geeft nog steeds botjes.19:36 

uur een doublet botjes, 19:54 uur een botje, 20:39 uur een botje. Inmiddels is de zwin volledig 

opgedroogd en sta ik op de zandbank te vissen. De feeder zo'n 20 meter uit de kant en er komt weer 

een stevige rammel op, bij het binnen draaien om 20:50 uur sleep ik een tong van 31 cm het strand op 

;-)21:05 uur volgt er nog een leuke schar, die thuis bij het afspoelen onder de kraan een gezwel aan de 

witte kant heeft. Eten of niet ? Hmm, zo gezond als een vis, gaat dit spreekwoord nog op? 21:24 uur 

volgt er nog een botje.21:45 uur ruim ik op. Totaal vang ik deze sessie 24 vissen, 3 maatse zeebaarsen, 

1 scholletje, 1 paling, 1 wijting, 2 scharretjes, 1 maatse tong en 15 bot(jes) Leuke sessie waar ik erg 

van genoten heb. Bij opkomend water en een stukje terug gaand toch de meeste aanbeten gehad. 



   

 

 

Vis greetz, Willem#1168 

 

 

Hallo vis vrienden, 



  

Het aantal piertjes wat ik nog heb, is te weinig, dus nog even snel naar Paddy's hengelsport in 

Voorburg waar ik net de laatse 75 piertjes weg kan kapen. Het weer is nog steeds lekker om op het 

strand te vissen, dus waarom niet?  Er staat een z-wind van zo'n 3 bft, temperatuur 11 °C , hw HvH 

17:06 uur, lw 22:15 uur. Om 17:20 uur gaat de 1e hengel erin, hoofdlijn gevlochtenlijn 12\100 mm 

met een nylon tapse voorslag, onderlijn wapperlijntjes haakje f31\6 of f31\8, gevuld met een piertje, 

zagertje of wat slikken,tommy lood 150 gram. Na 20 minuten zet ik m'n 2e hengel erbij, hoofdlijn 

gevlochtenlijn 10\100 mm, dito onderlijn, etc etc. Er gebeurd niet veel, bij niemand niet, in de loop 

van de avond staan er zo'n 8 vissers op het strand, afentoe komt er alleen wat bot naar boven. 19:03 

uur een bot, 19:25 uur een bot en 20:12 uur een maatse wijting maar brood mager. Het lijkt erop alsof 

de vis die er gisteravond nog dik zat, totaal verdwenen is. Ik denk bij m'n eigen, Willem even denken 

als een wedstrijd visser en zoeken, de meeste peunen hun onderlijn zo ver mogelijk weg en gisteren 

gaf dat een goed resultaat, maar nu geeft het erg weinig vis. Dus ik besluit vlak vooraan te vissen zo'n 

20 a 30 meter uit de kant en inderdaad er komt weer leven op de toppen. 20:38 uur een doublet botjes, 

20:59 uur een spiering (komkommer visje), grappig, gisteren zat ik met 1 lijn te vissen met een 

drijvertje in de hoop een spiering te vangen en nu zit ereen aan zonder een drijvertje. M'n allereerste 

spiering gevangen op het strand ;-) 21:19 uur een botje. 21:27 uur een botje en 22:16 uur een gulletje. 

Om 22:45 uur begin ik op te ruimen, het is weer leuk geweest. Totaal vang ik deze sessie 9 vissen, 1 

maatse wijting, 6 botjes, 1 spiering en 1 gulletje. 

http://www.paddy-hengelsport.nl/


  

 

  

Vis greetz, Willem#1168 

  

  

Zaterdag 29 Oktober wederom het diepe gedeelte van de waterweg onveilig gemaakt. Ik vond 11.00 

uur een mooie tijd om te beginnen. Net een uur na het laagste punt. 

We stonden met z'n 4 -tjes vandaag. Het zag er wederom naar uit dat ik bottenkoning zou worden 

vandaag. Ver ,dichtbij, het maakte allemaal niet uit. De ene bot na de andere. En allemaal lekker 

achterin het huigie. Die beesten moeten omkomen van de honger zeg. Maar letterlijk links en rechts 

van me werd er toch wel op zijn tijd een gulletje gevangen. De enige afwisseling die ik had waren 3 

wijtingen en een steenbolk, maar voor de rest bleef het bot wat de klok sloeg. Het enige wat ik anders 

deed, was het vissen met lange stalen afhouders terwijl mijn buren links en rechts met een jojo visten. 

Toen bij mij de botten minder werden en bij de buren de gullen steeds vaker op de kant kwamen, 



kreeg ik toch twijfels .“Neem nou gewoon een jojo van mij “zij mijn maatje .Tof aangeboden hoor, 

maar ik vang altijd met afhouders, en heb eerlijk gezegd nog nooit wat bijzonders gevangen met een 

jojo. Toch heb ik de onderlijn aangenomen en van 1 hengel de afhouders gewisseld voor een jojo.Nou, 

binnen 5 minuten beet. Hoppa……gelukkig een bot . ZUCHT…..Maar na de volgende inworp draaide 

ik toch wel een mooie gul binnen op de jojo.Tja, nu kreeg ik toch wel vertrouwen in dit onderlijn type 

en ging nu met beide hengels over op de jojo. Gelukkig maar ,want ook ik pakte nu regelmatig 

gul.Toch af en toe maar goed dat je iets aanneemt van een ander, want ik ben inderdaad wel eigenwijs 

, maar deze dag heb ik toch voor mezelf gered door iets aan te nemen van een ander.Toen de stroming 

goed doorzette waren de vangsten vrijwel over. Heel tegenstrijdig, maar als deze stek zo bevist wil 

worden ( rond laagwater ) dan is het maar zo.Vandaag maar 2 tongen. 1 hele kleine, en 1 aan de maat. 

De wijting was wel redelijk aan de maat, maar daar hadden we er maar 3 van. Gul werd er goed 

gevangen. Allemaal rond de 50 cm. Tijdens het schoonmaken bleek de gul vol met Krab en steurkrab 

te zitten. Wederom een dag om in te lijsten, want de vangsten waren meer dan prima, het beetje wind 

wat er stond hadden we in de rug, en met het zonnetje er bij in de middag leek het even meer op de 

lente dan op de herfst. 

  

De rest van de vissers ook veel succes gewenst. 

  

Steven. 

  

  

Hallo vis vrienden, 



  

Omdat ik 28-10 nog wat vrije uurtjes heb staan op het werk die opgemaakt moeten worden besluit ik 

er maar een visdag van te maken. Het weer zit er gunstig uit. Een var-wind van 3 bft, afnemend naar 2 

bft. temperatuur 13 °C, hw HvH 16:17 uur, lw 21:28 uur. Als ik aankom op het strand staan er nog een 

stuk of 5 vissers, het water is weer kraakhelder en ik heb er zin in. Bij Avicentra nog 150 piertjes 

gehaald, en;een restje zagers en slikken heb ik nog. Even over 16:00 uur gaat de eerste hengel erin de 

Shimano 5 meter stok, hoofdlijn, gevlochtenlijn 12\100 mm met een tapse voorslag, onderlijn 

wapperlijntjes, haakje f31\6, gevuld met een zager of 2 piertjes en afentoe wat slikken, tommy lood 

150 gram. Na 20 minuten zet ik m'n 2e hengel erbij de 4,5 meter Hiro Dream Surf, hoofdlijn nylon 

20,5\100 mm, met een tapse voorslag, wapperonderlijntjes, haakje f31\8, dito aas. Afgewisseld met 

kunstof afhoudertjes. In het begin gebeurd er weinig, zelfs het aas blijft aan de haken zitten, niks geen 

geknabbel van krabben en garnaaltjes. 17:12 uur een paar leuke tikken op de 5 meter stok en ik draai 

een mooie schar het strand op. 17:19 uur op de afhoudertjes in de swin vlak voor me een klein botje. 

En dan is het weer lang wachten, in de schemering begint het aantal aanbeten toe te nemen en om 

18:57 uur vang ik een doublet bot.19:07 uur een wijting, 19:20 uur een bot en 19:43 uur weer een 

mooie schar.19:52 uur een schar, 20:01 uur een doublet bot, 20:21 uur een schar.20:39 uur een schar, 

21:03 uur een bot, 21:10 uur doublet van bot en botje.21:22 uur een wijting, 21:29 uur een bot, 21:36 

uur een wijting. En het is leuk vissen zo op het strand, regelmatig een aanbeet met een visje eraan. 

21:47 uur een doublet wijting, 22:01 uur een wijting en 22:33 uur een gulletje. 22:41 uur een doublet 

botjes en 22:53 uur een wijting. Hierna ruim ik op en ga naar huis. Totaal vang ik deze sessie 25 

vissen,5 scharren van rond de 28 cm, 12 bot(jes), 7 wijtingen die nog erg klein en mager zijn zo rond 

de 24 a 25 cm en 1 gulletje. 

http://www.avicentra.nl/


  

 

Vis greetz, Willem#1168 

  

  

  

Vrijdag 28 oktober. 

Om 12.30 naar de Waterweg. Prachtig weer. Al snel het eerste gulletje een een paar botten. Doorgevist 

tot 23.30 toen was het aas op. 

Totaal 12 maatse gullen van 40 cm tot 55 cm, botten en een mooie maatse tong. Een feestdag dus. 

  

Pierre den Hartog 

  

  

Woensdag 26 Oktober 

  

Onrustig door het mooie weer, en het feit dat er in de koelkast nog wat pieren en zagers liggen te 

verpieteren besluit ik om maar een middagje vrij te nemen en een thuiswedstrijd te gaan vissen, zonder 

competitie element....want ik ga alleen.Thuis nog snel een paar dubbele jojo's geknoopt, en op naar de 

waterweg bij Vlaardingen! 

Daar aangekomen tref ik een paar verveeld rondhangende medevissers die melden dat de vangsten 

ronduit slecht zijn...ze staan er al vanaf 10 uur, met als resultaat wat botjes..hmmm...niet erg 

veelbelovend dus Ik tuig mn hengels op, 1 met een dubbele jojo haak 2/0 , de andere met een lange 

onderlijn, 3 korte stalen afhouders en haakje 4...misschien nog een tongetje vangen Daar heb ik het 

perfekte aas voor, mooi belegen zagers, die al lekker geur afgeven Met de pieren is het droeviger 

gesteld, ik open 3 pakjes en tref wat bobbelig , slap spul aan, maar weet er toch genoeg te vinden die 

ik aan mn aasnaald kan rijgen Beide hengels lekker uptide ingegooid, fijn als je daar de ruimte voor 



hebt ( dat is weleens anders hier ) en afwachten maar.Na een half uur...net als ik denk dat mn 

medevissers gelijk hebben wat betreft de slechte vangsten, de eerste aanbeet...een dikke bot Terwijl ik 

opnieuw beaas zie ik vanuit mn ooghoek dat de andere hengel van de grond loskomt, en weer 

neerkomt, en hevig blijft klapperen, de  eerste gul? Ik draai binnen, en ja hoor, een mooi dik gulletje 

van rond de 50 cm die ik (god zegen de greep) de kant opzwiep Daarna gaat het goed los, beide 

hengels staan met regelmaat te klapperen, en ik van er nog 4 mooie gullen bij, 4 botten..3 dikke 

wijtingen, en als bonus nog een tong, net maats Dit terwijl mn medevissers geen gul vangen, 

vreemd...toch de afstand?..ik ben geen werpkanon...maar als ik mn dag heb zoals vandaag wil het 

weleens lukken haha rond 1/2 7 vind ik geen enkele stevige pier meer tussen het snot wat in mn 

aasbak ligt, en besluit te stoppen 

  

Al met al....een leuke sessie aan de waterweg 

  

Groeten, Arno Koman # 1221 

  

Ps. de dag erop nog eens geprobeert...zelfde tij..zelfde wind...meer vissers....Veel minder vis... 

  

Zondag 23 Oktober alweer gevist. 

 

Nu van 09.30 tot 15.00 uur.Vandaag een oud maatje meegenomen waarmee we vroeger met ons bootje 

de omgeving van de maasvlakte onveilig maakten.Bij aankomst bleek dat mijn maat alleen nog zijn 

boothengels bij hem had.Tja…..ik heb hem aangeboden om 1 van mijn K2 hengels te nemen, maar hij 

zei dat hij het zo wel zou redden. 

Ok, wat jij wil toch.Dus stoer zwiepend gingen mijn K2 richting het midden van de waterweg.En 

vrijwel direct ging mijn top tekeer. Lekker Lekker dacht ik zo.Maar ook mijn maat sloeg een kreet van 

: Hee, ik heb beet.Hij haalde op en had me daar een lap van een tong gevangen.Ik haalde ook maar op 

en mocht een bot van mijn paternoster afhalen.We houden het kort, want voor elke bot die ik ving, 

ving mijn maat een mooie maatse tong.Dit tot 7 keer aan toe.Gelukkig was wel het aantal gullen van 

beide wel gelijk ; allebei 2 ( van ong. 50 cm ).In vergelijking met voorgaande dagen was dit echt wel 

mager. Maar ik weet zeker dat er meer mensen waren die deze dag minder vingen dan meer , dus ga ik 

niet klagen.Verder was het een mooie dag, maar wel weinig stroming.En, het blijkt dat een dure 

hengel niet altijd meer vangt . Want ik stond best wel een beetje voor joker met mijn 2 spik splinter 

dure K2 hengels vandaag.Ik krijg in ieder geval weer meer en meer zin om te vissen, en volgende 

week word er meer stroming verwacht.Dus ik verwacht weer meer gul. Maar ja….het blijft vissen ( 

gissen ). 

  

Vang ze! 

Steven. 

  

Tja, het kan verkeren. Zo vis je eeuwen niet en dan plots 2 zondagen achter elkaar. 



 

Gisteren 23-10 gevist in de Waterweg aan de zijde van Rozenburg, ter hoogte van de AVR.Gevist 

samen met Arno, Sjaak en Jaco (laatste hopelijk in 2012 ook lid!) Wij hebben gevist van 12:00 uur tot 

17:00 uur en mede dankzij het heerlijke weer en de redelijke vangt een werkelijk prima dag. 

 

Ik viste zoals gebruikelijk met twee hengels met op elke hengel een 1-haaks jojo met haak 1 van 

Gamakatsu. Favoriete maat, daar je met die maat haak leuke gul kunt vangen maar ook een hongerige 

tong, bot, wijting of steenbolk.Sjaak viste met 3/0 haken en die brachten toch ook hongerige bolken 



binnen. Arno had op 1 hengel een paternoster met haken 4 (hopend op die lekkere tong) en ik weet 

helaas niet met welk systeem Jaco viste. Moet zeggen dat het de eerste keer is dat ik op die plek vis, 

voor de liefhebbers onder ons pak hem beet 200 meter rechts van de uitlaat van de AVR, en dat ik daar 

niet vlug weer zal gaan staan.Prima stek bij hoog water, maar zodra het lager en lager wordt, heb je 

steeds meer problemen met het binnenkrijgen van de vis.Vanaf de kant heb je daar niet zoals aan de 

overzijde bij Maassluis twee richels, maar ongeveer 60/70 meter uit de kant de vaargeul, en vandaar 

uit naar de kant toe wordt het steeds ondieper. Ongeveer 15 meter uit de kant is het do or die ! Met wat 

water onder je lijn en een terminal tackle of een jojo red je het dan wel, maar zodra het lager wordt 

raak je onderlijnen kwijt en dan zeker met vis !Leuke stek dus maar niet bij laag water.Sjaak had op 

een gegeven moment een echte bonker die zijn stok helemaal krom trok. U begrijpt het 

al..........vastloper en dan je hengel zien bonken als een gek in de steun is reuze frustrerend.Helaas niet 

los gezwommen dus de dood of de gladiolen en inderdaad weg vis.Neemt niet weg dat de vangst 

bestond uit 2 leuke gullen voor Sjaak, 

 

1 voor Jaco en een net maatse voor mij en daarbij een berg steenbolken en wat bot. Leuke dag. 



 

Totdat we terugkwamen bij de uitlaat. Daar werden we geconfronteerd met een berg troep die door 

vissers was achtergelaten, echt niet normaal. 

 

Hingen op een aantal plaatsen boodschappentassen met afval, joh, lekker vullen en als we weggaan 

laten we ze gewoon hangen de bosjes lagen vol met weggegooid afval en langs de ingang naar de vis 

plek  hetzelfde verhaal.Het blijft een frustrerend gebeuren dat keer op keer op elke vis plek in 

Nederland voorkomt en ondanks alle verhalen hierover op allerlei fora niets oplevert.Ja het levert iets 

op, ik (en met mij een stel andere vissers op die vis plek) gaan er maar vast van uit dat ook deze plek 

binnenkort weer met een slagboom zal worden afgesloten of dat er borden met verboden toegang 

komen te staan. Jaco en Arno hebben 3 grote vuilniszakken vol met troep opgeraapt en meegenomen 

om op de juiste plek te deponeren. Broeders in Petrus, neem desnoods ook eens vuil van een ander 

mee als je de visstek verlaat en belangrijker, spreek vissers die troep maken aan, maak foto van ze en 

zet die op internet. (Wall of shame o.i.d ?) Dames en heren, toon nu eens dat we dit ECHT niet meer 



pikken !! Persoonlijk beloof ik u dat IK op dezelfde wijze zal doorgaan met repressief gedrag ten 

opzichte van dit soort figuren.Hoe zich dat vertaald ? Ik nodig u uit rommel weg te gooien waar ik bij 

sta, dan zult u dit aan den lijve en den portemonnee ondervinden. Hoe ik heet en eruit zie mag 

gevoegelijk bekend zijn door het internet. 

  

Strakke lijnen Stipo #97 

  

Afgelopen Zaterdag22-10 vroeg uit de veren om lekker een dagje te vissen aan de waterweg.Voor mij 

was het zeker een jaar geleden dat ik hier naar toe was gegaan. 

Rond half zeven kwam ik aan en het was nog lekker donker.Ik stond net voor de kering tussen de 

strekdammen.Ik viste met 2 hengels en als aas pieren en tappen. 

Aan de ene hengel de jojoonderlijn met haak 2/0 voor de gul en aan de andere hengel een ondelijn met 

2 kleine zijlijntjes voor de wijting.Me eerste echte beet was rond half acht en leverde me een gul op 

van een 45 cm.Een kwartiertje later weer een gulbeet en ook die hing eraan echter vlak onder de kant 

wist hij zich los te rukken.Tot 10.00 uur nog een aantal flinke beten gehad maar niets kunnen 

vangen.Tussendoor aan de andere hengel nog een redelijke bot kunnen vangen.Het grootse probleem 

was eigenlijk dat de vis geen kans kreeg om je aas te pakken.Het leek wel een krabbeninvasie en dat 

had ik niet verwacht.Toch lekker van het weer genoten en het was fijn om weer eens aan de waterweg 

te staan. 

  



 

Vis ze Marco 

  

vrijdag avond 21-10 gevist aan de waterweg lekker weer zacht windje in de rug mooie pieren en de 

verwachting was hoog gezien de berichten dat de gul er al goed aanwezig was ,gevist vanaf 5 uur 

eerste 3 keer gooien 3 keer beet 1 misser en twee gulletjes 1 van cm of 20 en 1 van een 40 cm daarna 

werd het steeds wat minder ,1,5 uur later een weiting daarna een tong .mijn vismaat die tot dan nog 

niets had kreeg een paar keiharde klappen op de top en haalde er een mooie gul van 53 cm uit . 

hierna was het afgelopen met opkomend water geen tik meer gehad en zijn om 23.00 uur in gaan 

pakken was nog niet erg veel maar hebben heerlijk gevist 

  

  

 gr rene dobber en robert dubbeldam 

  

vangstbericht: zondag 16 oktober 2011 

http://willemgaatvissen.blogspot.com/2011/10/vangstbericht-zondag-16-oktober-2011.html


Hallo vis vrienden, 

 
Vandaag ga ik het overgebleven aas opmaken aan het Noordzeekanaal. Er staat een z-wind van 3 bft, 

temperatuur 12 °C met een lekker zonnetje. Erg druk is het niet, her en der staan wat vissers maar veel 

komt er niet naar boven zo te zien. Om klokslag 16:00 uur werp ik in met de heavy feeder, hoofdlijn 

20,5\100 mm nylon, onderlijn korte wapperlijntjes haakje f31\8, gevuld met een piertje of een zager, 

tommy lood 150 gram.Veel gebeurd er niet dus na een half uur zet ik m'n 2e hengel erbij de shimano 5 

meter stok, hoofdlijn gevlochten lijn 12\100 met een nylon tapse voorslag, dito onderlijn, dito aas, etc, 

etc.16:36 uur wat kleine tikjes op de 5 meter stok en ik draai een najaars tongetje naar boven. Gevolgd 

door een steenbolk om 16:53 uur. 17:18 uur een paar mooie doorbuigers op de feeder met ditmaal een 

maatse tong.17:38 uur een steenbolk. Regelmatig komt er een nieuwsgierige bruine rat tussen de 

stenen vandaan. Ik krijg nog tot 2 maal toe een mooie aanbeet, maar bij het binnen draaien lost de vis 

zich, jammer. 18:57 uur weer een steenbolk. 19:18 uur een steenbolk en als ik deze terug gooi zie ik 

even later diezelfde rat met de steenbolk in z'n bek van steen naar steen springen, een grappig gezicht, 

de vis is groter als de rat zelf. 19:34 uur een steenbolk en 19:38 uur weer een zware draai zelfs op de 5 

meter stok een doublet van een maatse tong samen met een steenbolk. Om 20:00 uur ruim ik op en ga 

naar huis. Totaal vang ik deze sessie 9 vissen 6 steenbolken en 3 tongen(tjes) waarvan 2 maats. Toch 

weer ff lekker relaxed gevist daar. 

  



 

 

Vis greetz, 

Willem 

  

Gisteren op zondag 16-10 staan vissen langs een zon overgoten Waterweg ter hoogte van Maassluis.  

Gevist van 11:30 tot 16:30 uur, stukje afgaand en opkomend. Heb met 2 hengels gevist, elk met een 

enkelhaakse jojo, haakmaat 1. Had 1 redelijke gul (49 cm) en 3 maatse wijtingen. Verder ben ik nog 

lastiggevallen door 4 minibolken en twee kleine wijtingen. Opvallend vond ik het aanbijtgedrag van 

de gul (is dat een goed Nederlands woord ?).  

Het gulletje van 49 cm heb ik totaal geen aanbeet van gezien en bij het naar binnen draaien voelde ik 

alleen een dood gewicht waarbij ik dacht een krab of vuil te hebben gehaakt. Op de kant begon hij pas 

te spartelen. Bij het indraaien omdat we stopten (Arno #1221 en een nieuwe vismaat genaamd Jaco) 

voelde ik eerst een dood gewicht.  

Nu wel heel erg veel vuil dacht ik, maar redelijk kort op de kant begon het vuil behoorlijk te bonken 

en liep het helaas vast tussen de stenen. Grrrrr. Balen dus.  

Al met al na zo een lange tijd niet gevist te hebben een heerlijke dag met nog vis voor de pan ook. 

Strakke lijnen, Stipo #97 

  

  

Zaterdag 15-10 genoten van het prachtige weer . 

Het was niet alleen mooi weer, ook de vangsten waren super in het diepe water van de nieuwe 

waterweg.Vanaf minuut 1 leuke gullen met uitschieters tot 60 cm.In mijn ogen toch een zeer 

behoorlijk formaat vanaf de kant.Wel bijzonder dat we er alles aan hebben gedaan om het hoge water 

mee te maken want verreweg de meeste vis werd namelijk gevangen tijdens het nog lage bijna 

stilstaande water.Deze sessie maar 2 tongen gevangen, en meer botten tussendoor dan verleden 

keer.Ook nog 2 wijtingen, maar die zijn nog niet aan de maat.Gul voerde de hoofdmoot.Hopelijk zijn 

er mensen die de diepe stekken kunnen vinden, want NU is het echt de moeite waard om te gaan 

proberen.Deze keer maar 1 ( vage ) foto toegevoegd. ( heb ik nooit geen erg in ) Gevist van 15.00 t/m 



20.30 uur. Als aas pieren aan een paternoster met lange stalen afhouders en een haakje nr. 1. Minimaal 

net zo veel succes toegewenst aan de rest van de vissers in het Europoort gebied. 

  

 

  

Steven. 

  

13 oktober 2011, Scheveningen, havenhoofd. 

  

Precies een week geleden trotseerde ik een wind van 7 bft samen met een collega, het was niet te doen, 

hengels  klapten de steun bijna uit, en de golven sloegen over het havenhoofd heen Maar vandaag 14-



10 waren de weer goden mij gezind, en nadat ik eerst gewerkt had tot 12:30u als een speer 

richting Paddy om 75 pieren te halen ( € 8,95 ), en wat voor een pieren, mooie dikke jongens en 

springlevend, maar goed ik richting Scheveningen en daar aangekomen was ik niet de enige en het zat 

goed vol daar op de kop. Keuze gemaakt om dan maar naar buiten te vissen in de open zee, 15u 

hengels ingegooit richting horizon, 1 met een jojo en mesheften en de ander met de bekende 3 

afhouders en de dikke pieren. Aan de buitenkant stond zo een heftige stroming dat mijn 150 gram 

ankers snel tegen de kant lagen, bij het uithalen voelde ik dat ik bijna vastzat met beide hengels, dus 

dacht ik dit gaat hem niet worden aan deze kant, tot mijn verbazing ging er iemand weg precies op 

mijn favo stek, dus ik met het hele zwikje daarna toe. Ingooien maar, en heerlijk rustig de deining in 

mijn toppen, totdat dit ritme ruw werdt verstoort door een paar mega tikken ( ik heb altijd op het zoete 

gevist zowel vaste stok als karper en de vliegenlat, en dit is mijn 3e keer dat ik zo op zee vis ) volgens 

de medevissers was dit Gul, wat verbaas ik mij over de 'vechtstrijd' van dit dier, pompen en VOLGAS 

draaien even wat acrobatiek tussen de basalt blokkken en mijn eerste Gul was een feit, wat gierde de 

adrenaline door mijn lijf en de visdrang was nu helemaal niet te stoppen bij mij. Gauw weer een zooi, 

pieren eraan en volgas het havenhoofd af, heerlijk de deining in me toppen en ja hoor weer werdt het 

ritme verstopt door een paar flinke klappen hangen Gul daar gingen mijn eerste gedachten naar uit, 

maar nee, een hele dikke paling, volgens de toeschouwers tegen een kilo aan, sjeemig wat vechten ook 

deze beesten loeihard, en gewoon gehaakt in de onderlip, na bijna mijn leven gewaagd te hebben heb 

ik de Aal weer zijn vrijheid gegeven, Hierna werdt het stil, op een schar na halverwege naar de avond 

toe ving ik nog een klein ijsselmeer palingkje, en toen het wat donkerder werdt, kreeg ik ook weer een 

paar tikken, en dit was een flinke Sliptong waard. Ook hierna trok ik er nog een Gulletje uit, en deze 

verdween samen met de andere Gul, Schar en tong me koelbox in. Alles is gevangen op pieren, en heb 

1 flinke tik op de mesheften gezien. 20u precies waren me pieren op en had ik het wel gezien, en 

ruimde al me spullen op en vertrok voldaan richting huis. Zeevissen een grotere verscheidenheid van 

vissoorten bestaat er niet, en als het weer een beetje meezit dan is het gewoon super genieten, kan niet 

wachten tot woensdag, dan ga ik met een collega eens op de Waterweg proberen, de 'verhalen' een 

heel moeilijk water, ik ben benieuwd. 

http://www.paddy-hengelsport.nl/


  

 

Mvg, John T. 

  

  

Gisteren 01.10.2011 maar weer eens aan de Nieuwe waterweg geprobeerd een paar uur fatsoenlijk te 

kunnen vissen.Want het is de laatste tijd haast onmogelijk om nog een plekje te vinden waar je 

ongestoord van je hobby genieten kan. Aangekomen op de plek ter hoogte van Rozenburg om 13.00 

uur was de plek nog bezet, maar ik weet van tevoren dat deze plek meestal wel bezet is en dat je er 

ruim van tevoren moet zijn.Maar dan ga ik uit goed fatsoen iets verder opstaan of ik wacht tot er plek 

vrij komt zodat ik niemand tot last ben, en zo iedere visser de ruimte geef dat dat hij kan genieten van 

zijn hobby.Want ik had nog ruim de tijd om 18.45 uur was het pas hoog. 

Toen om 16.00 uur de plaats vrij kwam ben ik er gaan staan en het duurde niet lang 16.45 uur een 

flinke klap op de hengel en draaide een mooi gulletje binnen 50+. 

Maar toen was het ook al meteen gedaan met de pret ik werd meteen omsingeld door drie 

buitenlanders die links en rechts de lijnen over mijn heen gooide, dus maar weer knopen.Nadat ik hen 

duidelijk gemaakt had dat het op deze manier niet kon ging het even goed en hadden ze er ook begrip 

voor, maar er was er toch nog iemand bij die er niks van snapte en het iedere keer klaar speelde om 

over mijn lijnen heen te gooien.Dus maar weer lijnen uit mekaar halen en diegene die met gevlochten 

lijn vist weet hoe moeilijk dat is.Onder tussen was het een half uur voor hoog water rond 18.00 uur 



toen er twee auto´s arriveerde waar vier vissers uit belgie uitstapte.Het eerste wat ze vroegen of er wat 

gevangen werd, nadat ze in de emmer gekeken hadden en het gulletje hadden zien liggen kwam de 

vraag kunnen we hier tussen gaan staan waarop ik natuurlijk zei dat dit niet te doen is met de harde 

stroom die er op dat moment stond.Onder tussen ving ik mijn tweede gulletje, ik had hem nog niet 

goed en wel uit het water stond er al een van die zuiderburen naast me en gooide ook zijn hengel in 

met 150 gr lood dus in een mum van tijd lag dit lood ergens in Rotterdam met alle gevolgen van dien 

weer knopen geblazen.Maar toen ik even daarna weer een gulletje pakte was het helemaal gedaan met 

de pret toen vloog me letterlijk van alle kanten het lood om de oren, en stond je schouder aan 

schouder.Ik heb toen maar mijn spullen mooi in gepakt en vol stress naar huis gegaan en het beste tij 

moeten missen,  HEREN BEDANKT, in plaats van ontspannen te gaan vissen alleen maar ergernis 

omdat je van die boeren kunkels hebt die zich door hun asociaal gedrag de boel verzieken voor andere 

mensen.Nee ze komen op de laatste minuut en willen ook nog op de eerste rang zitten. Het moet toch 

niet zo zijn dat je op deze manier je hobby moet uitoefenen, en wil daarmee zeggen geef je mede 

visser voldoende de ruimte zodat iedereen kan genieten van zijn sport.ik wilde dit even kwijt, en wens 

iedere sportvisser nog een prettig en leuk visseizoen. 

  

Mvg. 

  

John. 

      

  

Zaterdag middag/avond gevist in de waterweg. Daar ik in de mogelijkheid ben om op de werkplek te 

vissen ben ik in het voordeel om gelijk diep water te bereiken. 

Het resultaat was daardoor dan ook behoorlijk. Nog voor de vloedstroom begon had ik mijn 1e gul te 

pakken.De vloedstroom zelf bracht meer troep dan vis mee, maar als de stroming even iets afnam 

kwamen de beten met grote regelmaat. Eindresultaat :4 x gul in de lengtes tussen 35 en 50 cm.5x 

Maatse tong 2 x steenbolk en 1 x bot. 

Gevist met pieren aan een paternoster met lange stalen afhouders met een haakje 2.In totaal ongeveer 4 

uur gevist. Blijkt dus dat er wel vis in de waterweg aast, alleen moet je ze in de diepe stukken 

bevissen. Licht of donker maakte voor de vangsten niet echt uit.( De eerste 2 uur gevist in daglicht en 

de laatste uren in het donker ). 

  

Vangze. 

  

Steven. 

 

 

Hoi visvrienden, 

Gisterenavond met maatje Wim wezen vissen. We zijn rond 19.00u gestart in de waterweg met 

afgaand tij. We gingen aan de slag met een jojo-lijn en een standaard paternoster, met verse pieren. 

Tot het donker toe geen aanbeet gezien, waarop we besloten om het eens in het calandkanaal te 

proberen. Met het ophalen zat er een gulletje aan van ong.40 cm. In het calandkanaal aangekomen 



zagen we dat het water al aardig laag was, wat de nodige capriolen opleverde als je naar de waterlijn 

wilden. Hier kregen op een hengel gelijk een hele mooie beet die we helaas niet konden verzilveren. 

Later vingen we nog wat kleine wijting. Na een moment van rust kreeg Wim een aanbeet waar je 

alleen maar van kan dromen! Flink halen was het gevolg, met zweet op het voorhoofd en 

een stompende grote vis aan de andere kant, was Wim bezig om met zijn laatste krachten dat monster 

binnen te halen. Maar zoals een moie droom wel eens ruw vertoordt wordt door de wekker, ging ook 

hier de bel,.... lijnbreuk.... helaas weg vis, weg droom. Maar zoals het een echte visser betaamt de 

tranen weg vegen en de moed weer oprapen en verder visen. Alles stond natuurlijk weer op scherp, 

haken vol en vissen maar. stil bleeft het een tijd, todat Wim weer een mooie aanbeet kreeg, dit maal 

was het geluk aan zijn zijde en sleurde hij er met vereende krachten er een schitterde polsdikke paling 

uit van rond de 70cm. na deze mooie vangst bleef het akelig stil, op de scheepvaart en het gebabbel 

van m'n maat na dan. Rond 24.00u besloten we maar om op te ruimen. Het was vanavond prachtig 

weer, gezellig en spannend, wat wil je nog meer. Wim, op naar de volgende keer!! 

Mvrg, Tiemen 

  

  

Hier dan eens een positief berichtje tussen al het negatieve nieuws!! De gul zit er volop in de 

Europoort! Weet trouwens niet waarom die andere mensen weinig vangen want ik hoor alleen maar 

positief nieuws maarja…Ik ben nu 3 avondjes geweest ter hoogte van Rozenburg in de Waterweg, 

1ste avondje 6 maatse gulletjes, 2de avondje ( afg. Woensdag) had ik er 16 en afg. Zaterdag 12 stuks. 

Natuurlijk met de nodige bijvangst aan dikke botten, palingen, een paar tongen en wat steenbolk. Maar 

je moet er wel ver voor kunnen gooien en goed ankerend lood gebruiken! En niet te flauw met het aas 

eej. 

  

Goede vangst!  Gr Mario 

  

Woensdag 21 september 

Vandaag weer gevist in de buurt van de Euromast en geprobeerd om een maaltje tong te vangen 

.Samen met Hans en Ed om 8 uur begonnen omdat het 10 uur hoog zou zijn dachten we een goed tij te 

hebben van een paar uur naar hoog tot een paar uur na hoog water. Als aas hadden we steek en 

kweekzagers slikken en pieren .Tot het hoge water twee tongen en daarna alleen maar grote botten .Bij 

de laatste draai pakte zowel Ed als Ik nog een wijting en zijn toen in gaan pakken .Totaal een 25 botten 

, 2 tongen en 2 wijtingen .Toen we weg gingen kwam er nog een visser die had de dag er voor 5 

maatse tongen gevangen en ook aardig wat botten .Al met al lekker gestaan en nu de spulletjes klaar 

maken voor zondag waar we met het korps een wedstrijd in Wijk aan Zee mee gaan doen en dan 

volgende week met Ed richting Zeeland om voor te gaan vissen in verband met NK op het 

Nollenstrand. Het is maar goed dat ik in de VUT zit want ik heb gewoon geen tijd om te gaan werken 

!! 

  

Jan # 1172 

  

  

  



17 september 2011 met een ploeg mannen eerst wezen opruimen met de bekende opruimdag Dit keer 

was het een stuk drukker als het jaar daar voor Koos en zijn zoon hadden het weer leuk georganiseerd. 

Maar goed we willen de vangsten weten Ik heb zelf met mijn kleinzoon totaal niks gevangen wel veel 

krabemanne aan de haak gehad 

Luca nog een leuk vis verspeeld aan de kant, De andere 30 man heb ik ook niet veel zien vangen Al ik 

wel hoorde dat er een aantal  wedstrijdvissers 10 visjes hadden 

Ga de volgende keer maar bij hun zitten Al met al het was weer een leuke dag en gelukkig met weinig 

regen 

  

winston 

  

  

Vandaag donderdag  15/9 gevist op het strand. Er stond een stevige branding en een behoorlijke 

stroming .Gevist van 14.00 tot 18.00 uur naar het hoge water toe met steekzagers en piertjes 

.Opvallend was dat  een mooie baars en een tong met de steekzager werden gevangen en een stuk of 

15 dikke botten allen aan de pier werden gevangen .Geankerd gevist 190 gram met wapperlijnen met 

haakje F314-6 en f31-6 . Heerlijk weer dus Hans en ik hebben genoten . 

  

Jan #1172 

  

Donderdag08-09  wezen vissen in de waterweg maassluis kant kan er kort over zijn 1 tong 1 tongetje 5 

postzegels en 1 grote schol aja nog 4 plastic zakken en een halve boom en dat met zn drieen echt weer 

drama 

groetjes Fam.Visser 

  

Woensdagmorgen 07-09 gevist onder de voet  van de Euromast. Met Ed en Hans hadden we 7 tongen 

,12 botten een fint en een mooie zoetwater baars .Arnout kwam ook nog even en heeft met kunstaas 

geprobeerd een visje te vangen helaas niks gevangen daarna met een licht lijntje nog een stelletje 

grondels gevangen .Gevist naar het hoge water toe 12 uur hoog om 1 uur begon het te regenen en zijn 

we in gaan pakken .Erg leuk om met uitzicht op de stad Rotterdam een leuke visserij te hebben dit 

ondanks het 

vele zoete water wat de laatste dagen is gevallen.Volgende week weer eens een zeebaars proberen te 

vangen op het strand, met het juiste tij ,goede aas en onderlijnen moet dat ook weer lukken. 

  

Jan #1172 

  

  

Hallo medevissers, 

  



Gisteren 07-09 wezen vissen op de tong rondom vlaardingen. Helaas weer geen tong. na mij idee is 

het zo,n beetje wel gebeurd met de tong dit weekend nog maar een keer proberen.Als dat niks wordt 

gaan we ons maar klaarmaken voor de wintervis. Oja gevist met verzwaarde onderlijnen en 1 hengel 

dwarrellijnen. 

  

Groetjes het tongenvissertje. 

  

Hallo, 

  

Gisterenavond 05-09 weer eens op de tong gevist in vlaardingen. Tot mijn verbasing was er niemand 

aan het vissen. gevist van 22.00 tot 3.00 uur met verzwaarde onderlijnen van Mario met zagers. 

Resultaat 2 botjes en een winde. Waar is de tong gebleven??? 

  

Groetjes het tongvissertje. 

  

Zondagmorgen04-09  mee gedaan met een wedstrijdje van Ter Heijde, gevist van 9 tot 13 uur.Het was 

8 uur hoogwater dus gevist met afgaand water .Ik had goede hoop op aardig wat vis omdat we 

woensdag een hele goede visserij hadden gehad.Maar zoals zo vaak is het een paar dagen weer heel 

anders .Martin kwam ook nog even kijken want hij was ook benieuwd naar aanleiding van de 

vangstberichten van woensdag.Nu waren er natuurlijk wel wat verschillen zoals getijde , weinig 

branding en minder diepe plekken.Over de vangsten kan ik kort zijn ,met 23 man 10 visjes  waaronder 

1 tongetje , spiering en een schol van 29 cm , ik hoorde trouwens in de viskeet dat er met de bootjes 

behoorlijk veel schol wordt gevangen .Wat verder een hele grote ergernis is dat 2 bootjes toen we 

stonden te vissen netten aan het binnenhalen waren van Hoek van Holland tot aan de Zandmotor 

ongeveer 400 meter uit de kant dan is het ook niet zo gek denk ik dat op het strand zeker op dat stuk 

de visserij niet geweldig was .Verder hebben we het getroffen wat het weer betreft want het zag er niet 

geweldig uit maar op een paar spetters na is het droog gebleven .Na afloop nog even gezellig een 

biertje gedronken en wat afspraken gemaakt over de aankomende wedstrijden . 

  

Jan Groenewegen #1172 

  

Hallo vissers, 

 

Zaterdag 03-09 gaan vissen in het Beerkanaal, omdat het getij en weer voor de Zeeuwse stranden niet 

best was, bovendien hadden ons goede berichten bereikt over de vangsten daar. We zijn op tijd 

vertrokken vanuit Limburg en via Avi centre Oostvoorne vlogen rond de middag gingen de eerste 

haken zo ver mogelijk het water in. Het was warm op de dijk en er stond geen stroming en geen wind. 

De haken bleven in het begin goed vol maar geen beten. Tegen de namiddag werd het erg druk aan de 

dijk met vissers en kijkers. De vangsten bleven echter uit. Rond 19.00u werd er e.e.a. gevangen, 

enkele botten een harder en enkele ondermaatse zeebaarzen en enkele maatse zeebaarzen waaronder 

een van over de 60 cm. Toen het donker werd, werden de beten minder tot niets, de haken waren 

binnen één minuut leeg dus ik denk dat de vissen geen kans kregen. Om 22.00 u opgehouden ( 

misschien wel te vroeg) wij hadden toen 1 zeebaars 45 cm een mooie grote bot en 1 ondermaatse 

http://www.avicentra.nl/


zeebaars. Het begon wat te regenen en dat was misschien wel een voorbode voor een flink onweer, 

misschien dus toch op tijd opgehouden. 

 

Nog met dank aan John voor de uitleg en tips. 

 

Tot de volgende keer. 

 

De Drie Limburgers 

  

Woensdagmiddag 31-08 

Vanmiddag met Ed van Zanten en Hans van Holstein van half twee tot zes uur heerlijk op het strand 

gestaan . Bewolkte lucht maar later een zonnetje en een zuid -westen windje op de kant moesten de 

baarzen wel komen en ze kwamen ook . We hadden totaal 5 dikke baarzen , 2 tongen en een stuk of 25 

botten waaronder een paar 30 + vissen . Gevist met pieren en steekzagers .Een ouderwets middagje 

vissen .Zondag doen we mee aan een wedstrijdje op Ter Heijde ben benieuwd of ze daar ook zitten . 

  

  

Jan #1172 

 

 

Gelukkige visserij in de Waterweg 

  

Vrijdag zou ik gaan vissen, maar dat was geen weer. Zaterdagmorgen 27 augustus, scheen de zon. Dus 

nog wat aan de onderlijnen gerommeld en de auto ingeladen. Snel een eitje met spek gebakken en hup 

de auto in. En toen ging het  plenzen en waaien. Even naar Richard #1011 gebeld, wat gaan we doen? 

Nou, Richard zat al in de auto op weg naar de Hoek. Dus ik ook eerst naar Hans en Joke van het 

Hengelhuis voor de broodnodige zagers. En dan naar de pier in de Hoek. 15.30 uur HW. En regenen! 

http://www.hengelhuismaassluis.nl/
http://www.hengelhuismaassluis.nl/


Maar daar heb je pakken voor, dus ik was uiteindelijk lopend met mijn karretje om 13.15 uur bij 

Richard aangekomen. Die stond daar net een makreel binnen te halen. Het stikt van de krabben, maar 

elk nadeel heb een voordeel, dus zo’n snelle torpedo was bij het binnendraaien op een schoongelikte, 

glimmende haak geknald. Niet verkeerd Rich! Ik moest nog beginnen. We waren de enige vissers op 

de hele pier, met een heel enkele wandelaar die zich in de regen, met af en toe een klap onweer, 

waagde. Geen vissers, dat kan ook geen vis betekenen. Het bleef ook akelig stil op de toppen. Maar na 

een uurtje haalde ik dan onverwacht een gulletje binnen. Had zich niet gemeld, maar was wel welkom. 

Tegen HW moet het dan gebeuren. Maar nee, niks. Na vieren vond ik dat het toch opeens weer hard 

naar binnen ging stromen. Zal wel onderstroom zijn. Die ene hengel lag toch wel heel erg naar links. 

Toch maar snel binnenhalen voor hij aan de kant vast liep. Ja hoor, over mijn andere lijn heen. Lekker 

zwaar ging die. Maar rustig doorblijven draaien. De lijn kwam toch wel heel erg naar opzij, naar de 

kant. Nee, zie ik opeens een kolk vijf meter uit de kant. Met een donkere rug. Een flinke zeebaars! 

Jeetje, dat beest was gewoon met het lood aan het zwemmen geslagen. Voorzichtig naar de kant 

gedirigeerd en de stenen op. Richard kwam aangerend en tilde hem tussen de stenen vandaan. Dank!!! 

Een hele opluchting dat mijn lijntje niet brak. Ik zat natuurlijk wel stilletje op zeebaars te hopen met 

mijn lange wapperlijn en een flinke haak met dito zager. Moet je natuurlijk niet hardop zeggen, want 

dan vang je alleen maar bot. Mijn dag was goed. Verder bleef het stil aan de top. Tot ik voor de 

zoveelste keer binnen draaide (krabben weetjewel) en het een beetje zwaar ging: jawel, een tarbot riep 

Richard! Of niet? Volgens mij is het een griet, zei ik na even nadenken. Glad van boven. In ieder geval 

toch wel heel bijzonder om die daar in de Waterweg te vangen. 25 cm groot. Of klein, het is maar hoe 

je het bekijkt. Voor het eerst eentje gevangen. Dus dat moest op de foto. Best wel een lucky day, 

ondanks de regen drie mooie vissen. Richard met makreel en bot: samen vijf soorten. Na de regen 

kwam de zonneschijn. En de wandelaars. Wat is dat voor vis? Geen spijt dat we zijn gegaan! Op de 

terugweg nog even naar het Hengelhuis om aan Hans te vragen: wat is het nou? Een griet, 

concludeerde Hans. Dus daar houden we het maar op. 

  

Hans#864 

  

  

op 16 augustus ben ik samen met een maatje op zeebaars gaan vissen aan de nieuwe waterweg. 



 

 We hebben gevist van hoog naar laagwater bij het muizengaatje. Geprobeerd met dobber en zagers. 

Zagers waren buiten gewoon dramatisch, leek wel op te lang doorgekookte spaghettie. Elk lichte worp 

lag de zager (die meer dood dan levend was) eraf. Misschien goed voor de tong, maar niet voor 

zeebaars. Uit frustratie maar gaan vissen met kunstaas. Geprobeerd met een lepeltje, Sammy en 

twisters. Helaas geen zeebaars kunnen verzliveren. Hierna zijn we om een uurtje of 20.00 uur naar het 

begin van de calandkanaal gereden onder de brug. Tot onze verbazing zagen we scholen harders 

zwemmen tussen de buizen die in het water liggen. Schitterend hoe ze zaten te azen van de mosselen 

en algen die groeien aan de buizen. We wisten allebei wat we de volgende dag gaan doen....vissen op 

harder! 17 augustus. Aangekomen op dezelfde plek als hiervoor genoemd hebben we 2 hengels 

opgetuigd en deze bewapend met een heerlijk stukje wit brood met een elastiekje eromheen. Haakmaat 

10 (karperhaakjes) En jawel, na een minuut of 10 hebben we de eerste harder eruit gekregen :) De uren 

achter internet hoe je harders kan vangen is niet tevergeefs geweest. Naar horen zijn de harders zo 

schuw dat ze niet meer terugkomen....maar uit gemakzucht gewoon blijven zitten. Na een halfuur 

waren de harders (na de schrik van gespetter en gespatter) weer terug. Ze waren voorzichtig. Het was 

een schitterende schouwspel om te zien hoe ze met het broodvlokje speelde en met z'n drieen om het 

vlokje zwommen. Leek wel een school haaien die wachten om toe te slaan op een gewond zeehondje. 

Was te bizar om te zien. Soms bleef een harder op één plek en zit hij werkelijk het brood te 

inspecteren!!! Maar we snappen nu ook waarom in het youtube filmpje van Ed stoop 'vissen op 

harders' hij 9 van de 10 keer misslaat, want 6 van de tien keer zwemmen ze gewoon tegen je lijn aan 

waardoor je dobber ondergaat en dus gefaked wordt, resterende 2 keer nemen ze je vlokje in hun mond 

en zwemmen er een 20 cm mee en laten het vervolgens weer los en 2 keer pakken ze het echt goed 

vast (dit hebben we alleen kunnen zien omdat we boven op een stijger zaten en werkelijk alles konden 

waarnemen wat er onder water gebeurde, als je aan de kant zit en puur naar je dobber zit te staren kan 

je dit niet zien). Na zeker 20 minuten te hebben bewonderd hoe ze het broodvlokje bespeelde, heeft 

mijn maat toch de tweede vis kunnen belanden. Makkelijk was het ZEKER niet! de vis zat namelijk 

aan de linker kant van de buis waardoor we de vis over de buis heen moesten tillen om deze 



vervolgens naar de kant te kunnen drillen. Je kan je voorstellen dat een klein haakje met 2 kilo 

swingende kracht hangend in de lucht vragen is om je vis te verspelen....maar goed dit keer hebben wij 

mazzel. ons tweede vis is een feit. Omdat ik zo enthousiast ben over deze vis en het ook vakantie voor 

mij is heb ik de volgende dag mijn vriendin mee kunnen sleuren om toch een keertje mee te gaan. 

Zelfde plek, zelfde methode en een mooie harder van 57 cm kunnen landen. Wij aziaten zijn dol op 

eten,.... deze ging dus echt mee voor de pan! Vlees is wat stugger van structuur en heeft weinig graat. 

Vis is minder geschkt om te stomen, maar uitermate geschikt om net als de zeebaars...op de huid 

bakken :) Vis heeft geen aarde smaak en is uiteraard met de juiste kruiden en specerijen een heerlijke 

vis die zich zeker niet onderdoet dan een tong of een zeebaarsje. En kwa kracht een super sterke vis. 

  

groet Chi 

  

  

ben vrijdag 12-08 dagje wezen vissen met broer erik vader ton en buurman fer gevist in rotterdam in 

de haven ,vangst bestond vooral 

uit bot en hele dikke paling in totaal 24 stuks gewoon een lekkere dag gehad . 

groetjes Rene Dobber 

  

Hallo vis vrienden, 



 

Vandaag (vrijdag 12 augustus 2011) heb ik wel weer eens zin om een strand sessie te houden, ff 

checken of de zeevonk al weg is. Ik kies voor het strand van Kijkduin, er staat een nw-wind van 3 bft, 

temperatuur 17 °C, het laaste uur van de sessie 1 regenbui, lw Sch 23:36 uur, hw 03:36 uur. Om 21:00 

uur gaat de 1e hengel erin de 4,5 meter Hiro Dream Surf, hoofdlijn gevlochtenlijn 10\100 mm, 

onderlijn korte wapperlijntjes haakje ls-5013f \ 6, gevuld met een pier of een zagertje, tommy lood 175 

gram.In het begin is het regelmatig kale haken en om 21:10 uur zit er 1 van de boosdoeners aan een 

krabbetje. Als het donker begint te worden zie ik tot m'n schrik het groene fluoriserende licht weer in 

de branding, nee he, de zeevonk zit er nog. Ik speel nog even met de gedachte om op te ruimen maar 

aan de rechterkant bij Scheveningen is een mooie vuurwerkshow te zien en ach ik zit wel lekker. Na 

40 minuten zet ik m'n 2e hengel erbij de 5 meter stok van Shimano, hoofdlijn 22\100 mm nylon, 

onderlijn metalen afhoudertjes, haakje f31\8, ditto aas, ditto lood. Zie ik plots vanuit m'n ooghoek een 

aantal tikken op de gevlochtenlijn, het lijkt op een vis aanbeet of zou het krab zijn? En ja hoor om 

22:26 uur draai ik 2 botjes het strand op. 23:17 uur wat doorbuigertjes op de nylon lijn, een paling, ook 

vanaf het strand is er de wettelijke terugzetplicht voor paling dus hij gaat weer retour Noordzee.23:28 

uur een botje, 23:48 uur nog een botje, gek genoeg is de zeevonk nu niet zichtbaar meer in de branding 

het lijkt erop dat het zich op 1 bepaalde laag afspeelt. Dan begint er nog een vuurwerkshow ditmaal 

links van me richting Hoek van Holland. 00:09 uur een doublet botjes.01:14 uur een krab, 01:36 uur 

een botje, 01:58 uur nog een botje.02:21 uur een krabbetje, 02:28 uur een botje en 02:43 uur een 

onmiskenbaare aanbeet van een zeebaars op de nylon een aantal mooie doorbuigers, als ik die er maar 

uit haal aan de afhouders met haakje f31\8. Voorzichtig draai ik binnen en het lukt een mooie maatse 

zeebaars met het haakje voorin de lip.03:10 uur een paar mooie rammels op de Hiro, nog een zeebaars 

net onder de maat maar niet minder leuk om eruit te draaien. Na een paar krachtige slagen zwemt ie 

weer netjes de Noordzee in.Om 03:48 uur zie ik wat tikjes op de nylon, als ik binnen draai voel ik wat 

dribbelen over de bodem. Gaaf! een tong hoor ik mezelf roepen.Om  04:30 uur begin ik op te ruimen, 

bij het binnen draaien van de laatste hengel zit er nog een botje aan.Totaal vang ik deze sessie 14 



vissen, 1 paling, 10 botjes, 2 zeebaarzen (1 maats) en 1 tong (maats). Toch weer een leuke sessie aan 

het strand gehad. 

  

 

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

vandaag vrijdag 12 augustus weer eens vanuit geldrop naar de waterweg geweest. Eerst aas opgehaald 

bij hans en joke en snel naar de waterkant. Gevist in maassluis bij de tunnel onder het spoor. 

Begonnen met laag water en vanaf het begin goed gevangen. Tot het hoog water was. Vreemd toen 

was het helemaal gedaan en ving ik met afgaand water nog een bot. Gevist van 9 tot 18.00 uur maar na 

16.00 uur was het niks meer. Al met al wel redelijk gevangen:14 botten 3 tongen (2 x 10 cm 1 mooi 

aan de maat) 2 zwartbek grondels 1 fint(40 cm) en een krab(die zaten er meer als vissen).Elke 10 

minuten kale haken. 

  

Groeten Marcel#1273. 

  

Hallo vis vrienden, 

Vandaag (woensdag 10 augustus 2011 

http://www.hengelhuismaassluis.nl/


 

zit ik te dubben, wel vissen, niet vissen, wel vissen, niet vissen. Aangezien het de dag erna nog steeds 

slecht weer is toch maar besloten om een hengeltje uit te gooien. Als ik aankom bij 

het Noordzeekanaal is het weer druk met vissers. O ja, woensdagavond de tongencompetitie van 

Zeevistips.nl is bezig, ik loop een klein stukje naar rechts en daar is nog een mooi plekje over. Er staat 

een harde zw-wind van zo'n 6 bft met stoten naar 7 bft, maar goed te doen hier heel wat beter als een 

w-wind, temperatuur 16 °C met regelmatig een regenbui. Om 21:05 uur gaat de eerste hengel erin de 

de Berkley heavy feeder, hoofdlijn gevlochtenlijn, onderlijn korte wapperlijntjes, haakje ls-5013f \6 

gevuld met een piertje of een zager, tommylood 175 gram. Het aas heb ik dit keer groot ingekocht, 

met de vakantie hoop ik toch wat meer te kunnen vissen,  Het komt aan in een goed verpakte doos 

gevuld met luchtkussentjes en gekoeld met 2 flessen water (zal wel ijs geweest zijn) 4 pakjes 

steekzagers keurig verpakt in kranten met turf en 50 zeepiertjes, bovenop (zonder turf). De zeepiertjes 

zijn wat rood\oranje maar dat zal de tijd van het jaar wel wezen. Ik doe ze gelijk in een bakje met een 

laagje zeewater (zonder pompje) in een koelkast bij 7 °C (Tom#1256 bedankt voor de tip) De 

steekzagers (zien er perfect uit) gaan gelijk in een nieuw krantje (elke dag opnieuw) en zo hou ik ze 

een dikke week goed. Totaal betaal ik voor 10 ons steekzagers en 50 zeepieren 40 euri + 6,75 euri 

porto kosten, de porto kosten zijn voor mij te verwaarlozen want die ben ik normaal gesproken al kwijt 

als ik naar m'n reguliere hengelsportzaak rij. Totaal bespaar ik een 30 euri wat weer mooi 

meegenomen is.Binnen 5 minuten heb ik al een mooie aanbeet, maar bij het binnen draaien zit er niets 

aan. Na 40 minuten zet ik m'n 2e hengel erbij de sportex feeder, hoofdlijn gevlochtenlijn, onderlijn 

metalen afhoudertjes haakje f31\8, tommylood 150 gram. Om 22:36 uur komt het eerste tongetje naar 

boven, net ondermaats. 22:51 uur volgt er nog een. En 23:05 uur gaat het zo zwaar dat ik denk 

minstens een 40+ tong aan de haak te hebben , wat blijkt, zelf heb ik 1 maatse tong en de gevlochten 

lijn van een van de buuren rechts die er een polsdikke paling aan heeft van een dikke 80~90 cm. 23:31 

uur een tongetje, 23:53 uur een maatse tong, 00:12 uur een botje.00:18 uur tongetje, 00:29 uur 

tongetje, net niet aan de maat dus ook deze gaat retour NZK. Om 00:45 uur gaan beide buurmannen 

links van me weg ze moeten nog een stukje (Elburg dacht ik?) De resterende zagers mag ik hebben, 

waarvoor nogmaals dank! 01:06 uur tongetje.01:24 uur tongetje, 01:40 uur een scholletje en 01:51 uur 

een net aan maatse tong die het aas van 2 haken genomen heeft. 02:04 uur tongetje, 02:39 uur doublet 

van een maatse met een ondermaatse tong.03:07 uur een doublet tongetjes, 03:14 uur tongetje, 03:43 

uur tongetje.En dan valt het stil dichtbij niets, ver weg niets. Om 04:01 uur weer een maatse tong, 

04:08 uur tongetje, 04:26 uur tongetje.04:33 uur een doublet tongetjes, 04:47 uur een mooie maatse 

tong. Om 05:15 uur begin ik op te ruimen, bij het binnen draaien van de 1e hengel zit er een triplet 



tongetjes aan, de 2e hengel levert me nog 1 tongetje op. Totaal vang ik deze sessie 29 vissen, 1 botje, 1 

scholletje en 27 tongen(tjes) waarvan 6 maats. 

  

 

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

  

Op Katendrecht met de feederhengel! 



 

  

Groeten,Fabian 

  

Hallo vis vrienden, 

 

Vandaag (maandag 08 augustus 2011) ga ik met het resterende aas van afgelopen zaterdag vissen aan 

het Noordzeekanaal. Er staat een harde w-wind van 5 bft, die later op loopt naar 6 bft met stoten van 7 

bft, veel regenbuien met afentoe een hoosbui er tussen door, temperatuur 15°C . Niet echt lekker vis 

weer, als ik aan kom lopen is "de Beer" van zeevistips.nl net aan het opruimen, z'n vangst bestaat uit 1 

bot, leuk om je even gezien te hebben. Voor de rest staat er nog 1 man te vissen die wat later naar me 

toekomt hij heeft 4 tongetjes en wat botjes gevangen.Ik start om 17:05 uur met de sportex feeder, 



hoofdlijn gevlochtenlijn, onderlijn wapperlijntjes, haakje LS5013-F \6 , gevuld met slikken of een 

zagertje, tommy lood 150 gram. De rode lichten branden weer, ze zijn dus aan het spuien wat goed te 

merken is want m'n lijn loopt weg, ik verwissel m'n lood naar trapezium lood ver weg blijft het ook 

niet liggen, maar om 17:16 uur vang ik er een steenbolkje mee. Na 40 minuten zet ik m'n 2e hengel 

erbij de Berkley heavy feeder, ditto hoofdlijn, korte wapperonderlijntjes, haakje f31\8, tommylood 175 

gram, ook dit loopt weg en ik schakel over naar 150 gram geankerd. Regelmatig heb ik kale haken, 

vlak voor de kant valt er nog een krab af en het aas vliegt er doorheen. 20:01 uur een mooie aanbeet op 

de feeder en er komt een bot aan. Inmiddels is het aantal vissers toegenomen tot een stuk of 12, 

worstelend met hun paraplu tegen de harde windstoten en de heftige regen en schuilend onder de 

bomen wachten tot het overgaat. Dit keer zijn er erg weinig aanbeten om 21:13 uur volgt er nog een 

bot. Als het donker begint te worden verdwijnen de krab aanbeten en blijft het aas er langer aanzitten. 

21:26 uur een tongetje. 22:30 uur een doublet tongetjes, vlak onder de kant (zo'n 30 meter). 23:03 uur 

weer een tongetje. Het is deze avond niet wat ik gewend ben daar, erg weinig aanbeten. Zouden die 

tongetjes het gevoel hebben dat het herfst is geworden en weer weg trekken? Is de tongenpiek voorbij 

aan het Noordzeekanaal ? 23:12 uur een tongetje, 23:58 uur een tongetje. Als ik om me heen kijk zie 

ik niemand meer staan, eigenlijk was ik van plan om de hele nacht te blijven maar de vangsten en het 

weer vallen zo tegen dat ik besluit om deze sessie wat in te korten. Bij het inwerpen waait m'n 

gevlochtenlijn nog in een pruik en de knopen zijn er niet meer uit te halen, ander spoeltje erop met wat 

ouder draad en proberen maar weer. 00:11 uur een tongetje.Rond 01:15 uur heb ik het wel weer gehad 

en besluit op te ruimen. Totaal vang ik deze sessie 10 vissen, 1 steenbolkje, 2 botten en 7 tongetjes. 

  

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

  

Hallo vis vrienden, 



 

  

Vandaag (zondag 31 juli 2011) ga ik weer vissen op het Noordzeekanaal samen met Eurovisser#1275 

Jacques van der Heijden, er staat een zo-wind van zo'n 2 bft, in het begin nog een lekker zonnetje, later 

in de nacht wordt het koud en vochtig en zakt de temperatuur naar 7 °C. Om 18:15 uur gaat de eerste 

hengel erin de Sportex feeder, hoofdlijn gevlochtenlijn 10\100 mm, onderlijn korte 

wapperlijntjes haakje f31\8, gevuld met een zager, tommy lood 150 gram.Om 19:12 uur zit er een 

scholletje aan, een half uurtje later zet ik m'n 2e hengel erbij de Berkely heavy feeder, ditto hoofdlijn, 

ditto onderlijn etc, etc. Als wissel onderlijn gebruik ik een korte wapperlijn met haakje f31\4 als 

expirement om te kijken of dit meer maatse tong op levert.  19:19 uur een bot, 19:43 uur weer een 

bot.19:50 uur een maatse tong samen met een steenbolkje, 20:16 uur een tongetje. 20:59 uur een 

steenbolkje, 21:23 uur de 2e maatse tong en 21:35 uur een doubletje van maats en onder maats beide 

aan haakje 4.Ook Jacques weet er met enige regelmaat een tongetje uit te draaien. En het is gezellig 

kletsen met Jaques. We ontmoeten Mark nog die afgelopen donderdag met "Fishguppy" en "De 

Tongenfluisteraar" aan de Maas heeft gestaan en we krijgen nog een goeie tip waar we van de winter 

gul kunnen vangen. Mark bedankt! 23:03 uur een tongetje, 23:15 uur de 4e maatse tong, 23:43 uur de 

5e maatse tong. 00:00 uur een tongetje, 00:30 uur tongetje, de spuilichten zijn inmiddels aangegaan en 

we verwachten dat door de stroming het aantal aanbeten zal toenemen. Maar dit keer niet, de aanbeten 

zijn stukken minder als de vorige sessies hier. 00:46 uur een doubletje van een tongetje met een 

paling. 01:02 uur een doubletje van maatse en ondermaatse tong. 01:21 uur een tongetje. 01:36 uur 

weer een doubletje van maatse en ondermaatse tong. 01:56 uur een tongetje, 02:28 uur een tongetje. 

02:36 uur een doubletje tong, 02:45 uur de 8e maatse tong, 02:54 uur tongetje. 03:05 uur de 9e maatse 

tong gevolg om 03:21 uur door een doubletje waar de 10e maatse tong bij zit. 03:30 uur een 

zwartbekgrondel. Door de koude en natte nacht gaat de kwaliteit van het aas snel achteruit, het vocht 

slaat in de turf en zagers en het wordt 1 slappe natte zooi. 03:38 uur een paling, 04:36 uur de 11e 

maatse tong, 04:49 uur de 12e maatse tong. 05:08 uur een doubletje ondermaatse tong, en bij het 

opruimen om 05:30 uur zit er nog een palinkje aan. Het was weer leuk vissen aan het Noordzeekanaal. 

Jacques vangt meer dan 10 tongen waarvan 3 maats en krijgt er van mij nog 6 bij. Jacques het was 

gezellig en bedankt! Uiteindelijk bracht haakje 4 niet meer maatse tongen als haakje f31\8 (3 op 

haakje 4 en 9 op haakje 8) Ik kan alleen maar concluderen dat je met het aantal maatse tongen mazzel 

moet hebben. Voor echt grote tong moet je niet aan het Noordzeekanaal zijn want de meeste maatse 

zitten tussen de 24~26 cm, uitzonderingen daargelaten. Totaal vang ik deze sessie 38 vissen, 1 



scholletje, 2 botten, 2 steenbolken, 1 zwartbekgrondel, 3 palinging(kjes) en 29 tong(etjes) waarvan 12 

maats. 

  

 

  

  

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

  



29-07-2011 

 

Dit keer maar eens een keertje in Zeeland vissen. Na flinke files met wat vertraging bij Arjan 

Geelhoed aangekomen, van daaruit rijden we naar de Banjaard om te gaan vissen. Het was een aardig 

stukje wandelen naar het strand en natuurlijk hadden Daniëlle en ik weer veel te veel spullen bij ons! 

Toen we er eenmaal waren gingen we in de buurt van de Neeltje Jans staan. In het begin niets 

gevangen, na een tijdje wist Arjan de ban te breken met een gulletje die net ondermaats was. Kort 

daarna ving hij een zeebaarsje, er zat dus vis en ik verwachtte dat we nu wel wat zouden gaan vangen. 

Ik wilde inhalen en voelde direct dat het gigantisch zwaar was, ik kreeg m'n lijn maar stukje bij beetje 

binnen. Ik ging er vanuit dat het troep was, zat amper beweging in en een krab is niet zo zwaar. Toen 

ik m'n lood binnen haalde dacht ik eerst dat ik 1 of andere monster krab had, zag alleen gigantische 

scharen. Arjan pakte het beestje op en het was..... een kreeft! En een flinke ook! Daarna werd het weer 

stil qua vangsten, zelfs het aas bleef er nog op zitten. Dan maar even proberen net achter de branding 

proberen, daar zag ik wat leuke tikjes en wist er tot 2 maal toe een botje te vangen. Daarna viel het 

helemaal stil qua vangsten. Stroming was ook flink toegenomen, 170 gram ankerlood werd zonder 

problemen weggespoeld. Tegen een uurtje of 2 net voor hoog water zijn we gestopt, we moesten 

immers nog een flink stuk naar huis rijden. Uiteindelijk wisten Arjan en ik hier wel een visje te 

vangen, Daniëlle heeft helaas niets kunnen vangen. Maar echt veel was het niet. Maar ja, volgende 

keer beter! 

groetjes Lennert 

  

Hallo vis vrienden, 

Vandaag (vrijdag 29 juli 2011) na het werk ga ik vissen met "de Scharrejager" (Wilfred 

Wander(s)#1179 in "de Europoort". Er staat een nw wind van zo'n 3 bft, temperatuur 15 °C en een 

druiligere regen. Rond 21:30 uur gaat de 1e hengel te water, hoofdlijn 10\100 mm gevlochten , 

onderlijn afhouders, haakje 6, gevuld met een zager, 170 gram geankerd lood. Na een half uurtje zet ik 

m'n 2e hengel erbij, ditto hoofdlijn, onderlijn korte wapperlijntjes, ditto lood. Er gebeurd erg weing 

geen tikje te bespeuren. Het enige vermeldingswaardige is dat Wilfred een palinkje vangt. Het water is 

nog aan het opkomen alleen blijkt er weinig stroming in te zitten, ik besluit m'n geankerd lood te 

verwisselen voor 175 gram ongeankerd en dit blijft keurig liggen. Om 02:28 uur vangt Wilfred z'n 2e 

paling, eentje van een mooi formaat. Bij mij nog steeds geen stootje te zien, wel verlies ik een aantal 

onderlijntjes door vast zitten en ik besluit een stukje op te schuiven, en daar kom ik niet vast te zitten. 

Bij een nieuwe stek is het veel uitproberen en materiaal verlies hoort erbij. Het vreemde is echter dat 

"de Scharrejager" hier normaal gesproken met 190 gram geankerd vist, terwijl nu 175 gram 

ongeankerd blijft liggen. We zitten nog te denken aan dood tij, maar volgens de tabel is dat over 2 

dagen wel is het nieuwe maan maar of dat er mee te maken heeft ? Rond 03:30 uur besluiten we op te 

ruimen en het een andere keer nog eens te proberen. "Scharrejager" bedankt voor de gezelligheid en 

het delen van je stek. Volgende keer beter. 



 

Vis greetz, 

Willem#1168 

 

 

De tongenkoorts blijft in me heersen……. 

Ook de teruglopende vangsten en de weersverwachting van Erwin Krol en z’n kornuiten konden hier 

geen verandering in brengen. Zo’n halve kilo steekzagers stonden ‘stand-by’ in de koelkast. Dus 

zondagmorgen 24-07 omstreeks 06.00 uur naar de waterkant gegaan…..de twijfel sloeg even toe.…de 

regen kwam met bakken uit de hemel. 

Maar de koorts is sterker en zo’n drie kwartier later sta ik te vissen. De tegenvallende vangsten van de 

afgelopen week stemde mij weinig hoopvol maat vandaag was alles anders. Vanaf het begin komt er 

regelmatig een maatse tong boven en uiteindelijk weet ik tot 12.00 uur 13 maatse tongen te vangen. 

  



 

  

Groet, Wilfred (#1179) 

  

Hallo vis vriende 

Vandaag 24-07 vis ik weer aan het Noordzeekanaal, 

 

 ik heb nog 4 ons steekzagers over dus daar moet ik wel een avond\nachtje mee kunnen door komen. 

Er staat een w-wind van 5 bft, die later in de nacht afneemt naar 4 bft, temperatuur 14 °C, wat kleine 

regen spatjes. M'n vis paraplu is gisteren aan diggelen geblazen en het enige wat ik nog thuis heb 

gevonden is een kabouter paraplu, maar goed alle beetjes helpen dus we doen het er maar mee. Dit 

keer sta ik alleen, geen andere visser te bespeuren. Om 20:00 uur start ik met de heavy feeder, 

hoofdlijn gevlochtenlijn 12\100 mm met een nylon tapse voorslag, onderlijn korte wapperlijntjes, 

haakje f31\8 gevuld met een zager, tommy lood 150 gram. Wissel onderlijn metalen afhouders, haakje 

6.Veel gebeurd er niet, dus na 20 minuten zet ik m'n 2e hengel erbij, de sportex feeder met een top die 



150 gram aan kan, ditto onderlijn, etc, etc. 20:34 uur wat tikken op de feeder en er komt een scholletje 

naar boven, 20:53 uur een tongetje van ver, 21:39 uur nog een tongetje. Weinig aanbeten in het begin 

van de avond, regelmatig wordt het aas eraf gegeten maar het lijkt erop alsof de vis niet wil aazen. 

21:45 uur een steenbolkje, 22:36 uur een tongetje, 22:40 uur nog een tongetje. 22:58 uur tongetje, 

23:18 uur de 1e maatse tong, 23:23 uur tongetje. 23:38 uur tongetje, 23:43 uur een doubletje van 

paling en een tongetje, 23:57 uur een zware draai op de feeder een doubletje tong net onder de maat. 

00:52 uur een paling, 01:11 uur de 2e maatse tong, 01:23 uur een doubletje van paling met een 

tongetje. 01:34 uur weer een zware draai op de feeder een doublet van maatse en ondermaatse tong. 

02:16 uur een krab. Ik trek er nog 2x een oude onderlijn uit waarvan 1 met 150 gram geankerd lood, 

de onderlijnen deponeer ik in de vuilnisbak en het lood gaat bij m'n voorraad, zelf kom ik nog een keer 

vast te zitten en moet m'n voorslag kapot trekken. 02:44 uur een tongetje, 02:50 uur een tongetje en 

02:59 uur nog een tongetje. 03:17 uur de 4e maatse tong, 03:24 uur de 4e paling, 03:39 uur een 

doubletje van paling (5e) met een tongetje. 03:41 uur de 5e maatse tong, 03:48 uur de 6e maatse tong 

en 03:58 uur een doublet van tong (7e maatse) en tongetje. 04:06 uur tongetje, 04:19 uur tongetje. 

04:29 uur tongetje,  04:47 uur tongetje en 04:54 uur bot. 05:02 uur tongetje, 05:12 uur een doublet van 

bot met een tongetje en 05:25 uur weer een bot. Om 05:30 uur ruim ik op. Totaal vang ik deze sessie 

40 vissen, 1 steenbolkje, 1 scholletje, 3 botten, 5 palingen en 30 tong(etjes) waarvan 7 maats. 

  

 



 

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

  

Aangezien Daniëlle een weekje vrij was, even een weekje op vis wezen jagen. Deze week begint ze bij 

haar nieuwe baan, de week erop op vakantie dus nu maar even wat vaker gaan! 

 
De week start op vrijdag 15/07. 

We hadden gehoord dat op Vlaardingen de tong goed te vangen was, dus maar eens die kant op 

gegaan. We hadden daar afgesproken met Arjan Geelhoed. Eenmaal aangekomen bleek dat we niet 

enige waren die ons geluk hier wilde beproeven, het was erg druk en de enige plek waar we met z'n 3-

en konden staan was links naast het Delta hotel, nou ja... het is niet anders. Het is net voor hoog water 



als we ingooien Na de 1e draai ving Arjan direct een grote bot, Daniëlle ook en Lennert wist er een 

doubletje bot/paling uit te trekken, dit belooft wat voor vandaag. Arjan wist daarna nog een aantal 

ondermaatste tongetjes te vangen en er kwam zo nu en dan eens een botje naar boven. Niet bepaald om 

over naar huis te schrijven. Tussendoor nog even langs de Chinees gegaan om wat af te halen, want 

van al dat vissen krijg je toch wel honger. Het leuke aan Vlaardingen is dat er ook regelmatig mensen 

langs komen wandelen voor een praatje, dit keer hebben we een heuze BN'er langs de waterkant 

mogen ontmoeten en niet zomaar eentje! Het was Bas (Bassie) van Toor. Hoe lager het water werd, 

hoe moeilijker het vissen werd, vanaf de plek waar we stonden zit je erg snel vast en dat heeft ons ook 

de nodige onderlijnen gekost Toen het donker werd wist Lennert er 3 maatste tongen eruit te trekken, 

Daniëlle 1. Arjan heeft helaas alleen ondermaatse tongen weten te vangen. Vangsten vielen tegen, 

maar al met al een gezellig vis avondje!  

 

Maandag 18/07 

  

Het weekend hadden we familieverplichtingen in Brabant, dus dan maar op maandag vissen. 

Bijkomend voordeel is dat het direct een stuk rustiger is aan de waterkant. We hadden alle keuze en 

besloten wederom links naast het Delta hotel te gaan staan, maar dan op de bocht en onder de paal. De 

plek die me eerder al wat mooie tongetjes opleverde. Ondanks het beroerde weer toch vol goede moed 

begonnen. Ongeveer gelijktijdig dat onze onderlijnen het water raakte, kwam er een klein meisje met 

een vast hengel in haar hand en een man aangelopen. De man vertelde dat hij haar de hengel net had 

gegeven en dit haar eerste keer vissen was. Daniëlle heeft haar geholpen met opbouwen en ze kon 

vissen. Vrij snel zat ze vast in de stenen, zowel zijzelf als de man die erbij was kregen 'm niet los dus 

toen ik maar een ruk gegeven en je raad het al.... lijn gebroken, gelukkig alleen het haakje kwijt dus 

een nieuwe opgeknoopt en ze wist zowaar 3 visjes te vangen, 1 grondeltje en 2 roofbleitjes. Nou 

verhaal gaat dus niet over onze vangst, aangezien er niets over viel te vertellen er gebeurde helemaal 

niets. Even later kwam Arjan van Drunen even langs wandelen en die vertelde dat er op het ponton 

wel gevangen werd, verkassen dus maar! Daar kwamen we naast John de Vries te staan. Die had al 

wel een paar tongetjes gevangen, dus de hoop om wat te vangen steeg weer. Daniëlle wist daar nog 

een maatste en ondermaatste tong te vangen en een paar botjes, Lennert kwam niet verder dan 1 

verminkte bot. Aangezien we het inmiddels aardig koud hadden en er weer flinke donkere wolken aan 

kwamen er maar mee gestopt. Van John nog wat tongetjes meegekregen, dus we konden toch de 

visstand in de vriezer op peil houden. Wederom geen geweldige visdag. 



 
 

Woensdag 20/7 

Na een rustdagje waren we wel ff klaar met Vlaardingen en besloten we weer eens een dagje op het 

strand te vissen, er is met dit slechte weer waarschijnlijk toch geen hond op het strand, dus kan dat wel 

weer eens. Aangekomen in monster zagen we zon, droog wegdek en de wind viel ook mee. Na wat aas 

bij Avicentra te willen halen bedachten we ineens dat Avicentra in Monster op woensdag gesloten 

was. Maar ja toen stonden we al bijna voor de deur. Na nog wat zagers over te hebben zijn we toch 

maar naar de molenslag gereden. Het was druk op de parkeerplaats, dus maar even kijken of het niet al 

te druk was. Nou.... dat was het dus wel.... volgens mij was dit de enige plek in Nederland die geen 

beroerd weer had, was ook geen golfje te bekennen dus maar weer in de auto stappen. Mja.... wat nu.... 

We kunnen in ieder geval even langs Maassluis rijden om wat aas bij te halen. Daarna maar gewoon 

doelloos richting europoort rijden, hebben maar besloten om naar de Oude Maas gegaan. Het was hier 

ook redelijk druk maar nog wel een plekje kunnen vinden. Naast ons stond een vader met z'n dochter 

die er vorige keer dat we er vistten ook waren. Van hem gehoord dat er weinig tot niets gevangen 

werd. Geen goed vooruitzicht dus. We wisten dat Arjan van Drunen ook van plan was daar te gaan 

vissen en maar ff gebeld met het slechte nieuws. Eenmaal daar aangekomen was hij met een vismaat 

Leonard. Zij besloten een andere stek te proberen en na een uurtje zouden we contact houden. In dat 

uurtje hebben Daniëlle en ik niets gevangen en ook geen aanbeet op de toppen gezien, dus maar even 

bellen. Arjan wist ons te melden dat ze allebei in hun 1e draai beide een 30+-er gevangen hadden. 

Spullen in de auto en verkassen dus.Eenmaal daar aangekomen bleek dat er nog 2 mensen waren 

aangekomen, vangsten waren goed alleen was er eigenlijk geen plek meer. Iedereen toch gemoedelijk 

een stukje opgeschoven, zodat Daniëlle en ik toch met een hengeltje erbij konden staan. Arjan vertelde 

waar we konden gaan liggen zonder elkaar dwars te zitten en wees voor Danielle een paal aan. Dat 

nam ze iets te letterlijk en gooide vol tegen de paal op. Gelukkig niet vast, dus niets aan de hand. 

Arjan en de anderen wisten tong na tong eruit te trekken, Danielle ving een tong en ik...... 1 bot. De 

tijd erna wist Daniëlle er af en toe een botje en een ondermaats tongetje eruit te trekken ik niets.. Erg 



frustrerend kan ik je vertellen! Nu is het niet zo dat ik niets ving, ik had namelijk een gigantisch zware 

draai en zag het al helemaal zitten. Hij kwam eindelijk boven en het was...... een lang stuk lijn met een 

mooi tong onderlijntje en lood. Aangezien ik niets ving met mn plastic afhouders meteen die er 

aangedaan, maar zonder succes. Tegen een uurtje of 12 gingen Arjan en zijn maat er vandoor na een 

hele mooie vangst. (weet het niet meer precies, maar geloof een stuk of 10 p.p. met mooie maten 

ertussen!) waarvan wij er ook nog 3 in onze emmer kregen! Tegen een uurtje of 1 de 2 anderen ook. 

Plek voor onszelf dus. Meteen 2e hengel klaar gemaakt en die er ook ingegooid, maar wat ik ook deed 

ik ving helemaal niets meer. In de tussentijd wist Daniëlle er nog wat botjes uit te trekken. Tegen een 

uurtje of 3 wist Daniëlle me toch maar over te halen om ook weg te gaan. De laatste draai wist ze er 

nog een maatse tong er uit te trekken. Enigszins gefrustreerd richting huis. 

 
 

Donderdag 21/7 

Mja.... dan mocht ik wat gefrustreerd zijn de dag ervoor, ik ga dus echt niet opgeven he!? Dus maar 

weer naar dezelfde stek toe. Arjan van Drunen stond er al en had al 3 tongen weten te vangen. Wij snel 

opbouwen en lijnen erin gegooid. Ook meteen maar wat nieuwe spullen gekocht, want ik vond dat dat 

de oorzaak was :p In 1e instantie maar weer met de plastic afhoudertjes en in de tussentijd nieuwe 

haakjes aan m'n "gevangen lijntje" en stalen afhoudertjes op een andere lijn gemonteerd. Toen ik ze 

wilde vervangen haalde ik in en...... meteen een maatse tong. Ja.... ga ik ze nu vervangen of niet!? 

Toch maar gedaan en was er blij mee. Even later had ik weer een hele zware draai, dacht in het begin 

vast te zitten, maar mijn lijn gaf toch wat mee. Eenmaal op de kant zag ik dat ik een persoonlijk record 

mocht noteren! Een mooie lap van 39 centimeter. Arjan ging weer rond een uurtje of 12 huiswaarts 

met een stuk of 9 tongen. De hele sessie regelmatig een tongetje gevangen. Hoe later het werd, des te 

minder ik begon te vangen. Vandaag was het echter Daniëlle die weinig ving, die bleef helaas op 1 

steken. Ik wist er dit keer 8 maatse tongen te noteren (en de nodige botjes) en was helemaal trots op 

m'n nieuwe PR. Tegen 5 uur 's ochtend ruimde we de hengels op en gingen richting huis. 

  

Vrijdag 22/7 

We stonden vandaag behoorlijk moe op, de visnachten begonnen hun tol te eisen. Na hevig twijfelen 

Arjan Geelhoed gebeld of hij nog ging vissen, het antwoord was natuurlijk "Ja" en bij ons begon de 

zin ook steeds meer op te komen dus afgesproken om te gaan vissen. Alleen waar was even de vraag, 

maar besloten om richting Rozenburg te rijden en maar even kijken waar de keuze op zou vallen. 



Arjan gaf als opties de waterweg en het Calandkanaal. Mja, Calandkanaal nog nooit gevist dus leek 

me een mooie uitdaging. Weer op automatische piloot naar Avicentra en zagers gehaald en door naar 

het Calandkanaal. Eenmaal daar aangekomen bedachten Daniëlle en ik waarom hebben wij alleen 

zagers gehaald!? Nou ja, zoals ik al zei.... het was op de automatische piloot en na alleen maar op 

tongen gejaagd te hebben zat dat er nog helemaal in geprogrammeerd. Na onze onderlijntjes een beetje 

verbouwd te hebben 1 hengel ingegooid. Nadat we stonden te praten kwam ik er al snel achter dat ik 

de enige was die hier echt wilde vissen. Bij het inhalen haalden we ook pruiken wier naar boven waar 

Ruud Gullit in z'n jongere jaren nog jaloers op zou zijn geweest. Maar kon de 1e haal wel meteen een 

vangst(je) noteren. Er hing een klein wijtinkje aan m'n haak. Tijdens de 3e haal braken zowel Daniëlle 

als Arjan hun lijn en toen waren ze er echt klaar mee en moest zeggen dat ik die pruiken ook niet echt 

kon waarderen, Ruud Gullit heeft niet voor niets zijn haar afgeknipt ;-). Dus maar naar de overkant 

gereden om aan de waterweg een visje te verleiden om z'n lip te laten piercen.Vangsten waren hier 

redelijk, al was het allemaal klein. op 1 visje na die Arjan wist te vangen, een maats tongetje. De 

vermoeidheid was bij Daniëlle en ik duidelijk te merken en dat ging ook ten kostte van het vissen. We 

wisten wel de nodige visjes te vangen, maar waren af en toe te lui om de hengel in te halen. Af en toe 

kwam er ook een klein jongetje even langslopen die met z'n vader aan het vissen was. Na een tijdje 

met hem een praatje gemaakt te hebben zei hij dat hij geen vis lustte. Mja.... dat heb ik eerder gehoord, 

Daniëlle lustte tot we gingen vissen ook geen  vis, maar moest van mij alles proeven wat ze ving en je 

raad het al... ze lust ze nu! Dus hem ook maar eens verteld dat ie dan maar eens een vers gevangen 

tong moest proberen en dat ie dan zeker van gedachte zou veranderen. Om een uurtje of 2 waren we er 

klaar mee, Arjan had geen zin om z'n tongetje mee te nemen dus die maar aan onze kleine buurman 

gegeven, om m'n statement kracht bij te zetten. Daarna nog maar even de hengel binnen halen en 

opruimen. Mijn laatste draai leverde zowaar nog een tripletje op en bij Daniëlle nog een doubletje. 

Waardoor we beide op zo'n 10 visjes zijn geëindigd. Arjan wist er een stuk of 18 binnen te slepen. 

Wederom een gezellige dag, maar zeker tijd om naar bed te gaan! 

 
 



Zaterdag 23/7 

Vandaag lekker uitgeslapen, maar eigenlijk was het nog steeds niet genoeg. Maar ja, we moesten er 

wel uit anders was Avicentra dicht. Daniëlle ging aas halen, terwijl Lennert voor het eten zorgde. 

Daniëlle had wat piertjes en slikjes gehaald, de fout van de dag ervoor maken we niet nog een keer. 

Nog met Arjan Geelhoed gebeld, aangezien het weer er goed uit zag en we dus weer lekker konden 

vissen. De keuze viel op tong in Vlaardigen, dit keer rechts van het Delta Hotel. Hmmm... piertjes en 

slikjes gehaald..... Ach.... lekker belangrijk! Even snel op google maps gekeken wat op een stek leek 

waarvan ik dacht dat we wel konden vissen en de straatnaam doorgebeld. Aangezien Daniëlle en ik 

nog even langs m'n zus moesten om haar dieren eten te geven, aangezien ze een weekje weg was. 

Daarna richting Vlaardingen gereden. Arjan was er al en liet weten dat de door mij gekozen straat een 

fietspad was (wat hem overigens niet tegenhield om er alsnog overheen te crossen) Tijdje later belt ie: 

"Hier gaan we dus niet zitten, 3x gooien, 3x lijn kwijt....) Oeps.... blunder nummer 2 van mij vandaag! 

Achteraf hoorde we ook nog eens dat dit een homo ontmoetingsplek was. Misschien wel de 

belangrijkste reden om daar nooit meer naar terug te keren. We waren inmiddels in Vlaardingen en 

besloten afzonderlijk naar een weg te zoeken die tot de Waterweg zou lopen. Na verschillende 

doodlopende straatjes tegen te zijn gekomen reden we langs Arjan en bespraken we welke kant we op 

zouden gaan, aangezien google maps niet zo betrouwbaar is als je zou denken. We reden langs de 

kaart van Vlaardingen en na een blik op de kaart van Vlaardingen te hebben geworpen nog maar 1 

straat proberen anders maar richting het ponton. Dat bleek de goeie straat te zijn, we kwamen aan en 

zagen direct een bekend gezicht. Ruud Roskam stond er met een vismaat van hem, we zijn dus 

blijkbaar op de goeie plek. Er was inmiddels een aardig windje komen opzetten dus auto tegen de 

wind in zetten en achterklep open, zodat we nog wat beschutting hadden. Ook regende het lichtjes, 

maar dat mocht de pret niet drukken. Het begin was aardig, al was het erg ondiep waar we zaten. Arjan 

wist een botje te landen, ik een grondel (ja, ja grondel.... hij was groot..... voor een grondel) en 

Daniëlle was helemaal lekker bezig, die wist een grondeltje, botje en een brasem van 44 cm eruit te 

trekken. Arjan en ik hebben haar nog voor de gek gehouden dat er geen tijd was voor een doek en dat 

ze 'm meteen moest onthaken, omdat ie anders dood zou gaan. Daan deed dit dus en nadat ze hem 

teruggegooid had, had ze door dat we haar voor de gek hielden, maar ja.... toen zat ze al onder het 

slijm. Het weer werd in de tussentijd slechter en slechter, het regende keihard en het was met die wind 

erbij behoorlijk koud geworden, waardoor het vissen bijzaak werd. Schuilen in de auto was op dat 

moment ff wat belangrijker Rond 12 uur besloten we te kappen met vissen (voor zo ver we daar nog 

mee bezig waren) en een kroegje opgezocht in Vlaardingen. Daar onder de vlekken en met stinkende 

kleren nog gezellig een drankje gedaan om vervolgens rond een uurtje of 2 weer huiswaarts te keren. 

Aangezien het weer zondag weer beroerd was besloten om zondag maar lekker een lui dagje te 

houden, Daniëlle moest maandag voor het eerst bij haar nieuwe baan beginnen dus een beetje rust was 

welkom!  Al met al een visweek met niet echt spectaculaire vangsten, maar de pret was er niet minder 

om! 



 
Groeten, 

Lennert #1287 

  

Hallo vis vrienden, 

 



Vandaag (zaterdag 23 juli 2011) ga ik het proberen aan het Noordzeekanaal, proberen zeg ik want het 

weer is niet lekker, het lijkt wel herfst. Er staat een harde w-wind van 6 bft met stoten naar 7 bft, en ik 

heb hem daar pal links op me. De paraplu dubbel geankerd en een "pokke" regen die van geen 

ophouden weet, temperatuur 13°C.Om 19:45 uur start ik met de heavy feeder, hoofdlijn 12\100 mm 

gevlochtenlijn met een nylon tapse voorslag, onderlijn korte wapperlijntjes, haakje f31\8 gevuld met 

een zager, tommy lood 175 gram. Er zit nog 1 oudere man te vissen, hij heeft nog niets maar als ie 

geweten had dat het weer zo slecht was, dan was ie thuis gebleven.19:59 uur een klein steenbolkje, 

hmm, in iedergeval een visje. 20:26 uur een duidelijke doorbuiger op de zwiepende feeder. En ik draai 

er een mooie maatse tong uit van 28 en nog wat. Hierna maak ik m'n 2e hengel klaar, de 4,5 meter 

Hiro Dream Surf, gevlochtenlijn 10\100 mm, ditto onderlijn, lood 150 gram geankerd. Om 20:39 uur 

vang ik hierop weer een maatse tong. 20:59 uur een bot op de feeder en 21:05 uur een ondermaats 

tongetje op de 4,5 meter stok.  Het weer gaat flink te keer en m'n paraplu bezwijkt, na een aantal 

windstoten is ie ingedeukt en steken er een aantal spijlen uit, zo te zien heeft ie z'n beste tijd gehad. 

21:29 uur een extreem zware draai op de 4,5 meter stok, ik denk eerst dat ik muur vast zit maar door 

heel langzaam te trekken komt m'n gevlochtenlijn langzaam los met 2 tongetjes en een oude onderlijn 

met een hoop troep eraan. De andere visser heeft inmiddels ook een tong gevangen en stopt ermee. 

Ondertussen zijn er bij het huisje nog 2 die-hards komen zitten. 21:44 uur volgt er nog een scholletje 

op de feeder en rond 22:00 uur begin ik op te ruimen, het wordt me te "gortig". Totaal vang ik deze 

sessie 8 vissen, 1 steenbolkje, 1 bot, 1 scholletje en 5 tong(etjes) waarvan 2 maats. 

  

 

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

Afgelopen dagen weer 2x op tongenjacht geweest in de Europoort op de bekende stekken. Het lijkt 

erop dat de veelvuldige regenval van de afgelopen week z’n tol begint te eisen. Daar waar je voor de 

regenperiode leuke vangsten kon behalen moet je nu met minder genoegen nemen. Beide keren wist ik 

slechts 2x 1 maatse tong te vangen. 

  

Groet, Wilfred (#1179) 

  



  

Hallo vis vrienden, 

 

Na de laatste sessie heb ik nog een dikke ons zagers over, weggooien is zonde, dus ondanks het slechte 

weer de boel maar gaan opvissen aan het Noordzeekanaal. Er staat een harde zw wind van 6 bft met 

stoten naar 7 bft, temperatuur 14 °C, veel regen, een beetje zon. Toch valt de wind erg mee, ik heb 

hem schuin in de rug en kan lekker vissen onder een dubbel geankerde paraplu. Als ik in wil gooien 

met de heavy feeder gaat het gelijk fout tijdens het inwerpen klapt m'n beugel dicht en m'n onderlijn 

knapt af. Nog een geluk dat de hengel zo flexibel is want die blijft gelukkig heel. Dan komt Tony van 

zeevistips.nl een praatje maken, leuk om je te ontmoeten Tony. Om 16:25 uur een nieuw onderlijntje 

eraan gedaan en vissen maar, met de gebruikelijke onderlijnen, lood, etc. Om aas te besparen vis ik 

voorlopig met 1 hengel en de zagers halveer ik. 16:38 uur komt er een bot naar boven. 16:52 uur de 

gebruikelijke ondermaatse tong. 17:12 uur een zware draai op de heavy feeder, een doubletje net 

ondermaatse tong. 17:52 uur een bot, 18:40 uur tongetje, ik zet m'n 2e hengel erbij, want het gaat niet 

erg hard met het aas en ik wil ook niets meer overhouden. 19:16 uur een net aan maatse tong samen 

met een zwartbekgrondel. 19:39 uur weer een maatse tong, 20:15 uur een zware draai op de feeder, 

jammer genoeg krab. 20:25 uur een bot, 20:43 uur tongetje, 20:48 uur tongetje. 21:24 uur tongetje, 

21:29 uur tongetje, 21:37 uur doublet tongetjes. 21:48 uur tongetje, 22:04 uur krab en om 22:15 uur 

ben ik door m'n ons zagers heen en begin ik op te ruimen, aan 1 van de hengels zit nog een tongetje. 

Totaal vang ik deze sessie 18 vissen, 3 botten, 1 zwartbekgrondel en 14 tongen(tjes) waarvan 2 maats. 

Al met al ff lekker m'n aas opgevist en ondanks de vele ondermaatse tongetjes die je daar vangt veel 

visplezier gehad ;-) 



  

 

 

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

  

Afgelopen week weer een aantal keer op tongenjacht geweest in de Europoort.Gevist met standaard 

winkelonderlijnen met metalen afhouders. Deze voorzien van een korte rode sneu (amnesia) en een 

langstelige kleine haak. Als aas kleine steekzagers (hoe ouder hoe beter). Het opkomende tij gaf het 

beste resultaat, 9 maatse tongen. 



 

Groet, Wilfred (#1179). 

  

  

Hallo vis vrienden, 

 

Vandaag (vrijdag 15 juli 2011) zit ik na een lange werkdag even te twijfelen, wat zal ik doen? Gaan 

vissen nu het weer nog lekker is of een weekendje overslaan? De aankomende weersverwachtingen 

voor het weekend zien er niet al te best uit, veel regen en harde wind van rond de 5 bft. Dus ik 

besluit  om te gaan vissen op het Noordzeekanaal, even aas gehaald bijAvicentra, thuis even eten, 

http://www.avicentra.nl/


thermoskan koffie mee om wakker te blijven en rijden maar. Als ik aankom bij het Noordzeekanaal 

blijken er meerder zo over te denken, de parkeerplaats is vol en noodgedwongen moet ik m'n auto 

achter de flat parkeren. Helemaal achteraan is er nog visplek over en ik besluit het hier maar te 

proberen, veel keus is er niet meer. Even over 21:00 uur gaat de 1e hengel erin de heavy feeder, 

hoofdlijn gevlochtenlijn 12\100 mm met een nylon tapse voorslag, onderlijn korte wapperlijntjes, 

haakje f31\8, gevuld met een zager,lood: diverse soorten. Het weer is bijzonder aangenaam, windstil, 

droog en een temperatuur van 14°C, ik sta gewoon in m'n sweater te vissen. De stroming is ongekend 

voor het Noordzeekanaal, ze zijn weer aan het spuien (de rode lichten branden weer) 150 gram tommy 

lood wordt weggetrokken, 175 gram ook (vorige keer bleef dit wel goed liggen, waarschijnlijk wordt 

er veel regenwater afgevoerd en is de afvoerstroom regelbaar) Uiteindelijk vis ik met 150 gram 

geankerd wat redelijk te doen is. 21:38 uur komt het eerste tongetje naar boven, na een dik half uur zet 

ik m'n 2e hengel erbij de 4,5 meter stok, hoofdlijn gevlochtenlijn 10\100 mm, ditto onderlijn, ditto 

lood, etc etc. 21:58 uur volgt de 2e en 22:07 uur de 3e, alle 3 net onder de maat, dus weer retour 

Noordzeekanaal. Wat opvalt is dat er erg weinig vis naar boven komt, af en toe hoor je een luide plop 

van een bonk lood wat ingegooid wordt en voor de rest blijft het ijzingwekkend stil. 23:07 uur toch 

nog een tongetje, 23:58 uur de 1e maatse, 00:16 uur een mooie 34,5 cm, vrij gemakkelijk binnen te 

draaien en dat verbaasd me, uiteindelijk blijkt de tong 2 haken met aas te hebben ingeslikt, vandaar. 

00:24 uur een doubletje van een maatse met een ondermaatse tong. 00:47 uur een "net niet" tongetje. 

01:07 uur tongetje, 01:31 uur tongetje en de meeste vissers zijn nu weer verdwenen, om 02:00 uur kijk 

ik om me heen en zie ik niemand meer staan, 02:11 uur tongetje. 02:23 uur tongetje, 02:31 uur 

tongetje, 03:01 uur doublet tongetjes, waarvan er bij 1 de staart ontbreekt. 03:18 uur tongetje, 03:26 

uur tongetje, 03:58 uur tongetje.04:10 uur weer eens wat anders, een inie mienie palinkje, 04:19 uur 

tongetje, 04:29 uur tongetje. 04:34 uur een net aan maatse tong, hierna gaan de spuilichten uit en 

schakel ik weer over op 150 gram tommylood, 04:49 uur tongetje, 04:55 uur tongetje. 05:10 uur 

tongetje, 05:17 uur tongetje. 05:30 uur ruim ik op en ga naar huis. Totaal vang ik deze sessie 27 

vissen, 1 palinkje en 26 tong(etjes) waarvan 4 maats. 

  

 

Vis greetz, 

Willem#1168 



  

afgelopen vrijdag 15-07 heb ik vanaf 18.00 uur tot 24.00 uur gevist aan de waterweg voor het DSM 

gebouw. hier ben ik wezen vissen op Tong. Voor de tong aan deze kant moet je echt weten waar je 

moet zitten. Om een uur of 18.00 uur begon het laag water te worden. stroming was zeer sterk. Dit 

resulteerde in veel materiaal verlies. Doordat er aan mijn lijn ook allemaal rotzooi (plastice zakken, 

zeewier) werd mijn hengel soms zowat van mijn steun getrokken. En als ik wilde inhalen dan bleef ik 

vastzitten of ik trok me wezenloos aan de kilo's zeewier. van 18.00 uur tot 21.00 uur maar 1 botje 

gevangen. Om 22.00 uur was nog een lichte stroming en het echte vissen kon beginnen. Ik zat 

regelmatig vast op de plek waar ik zat. Dus ben ik 10 meter naar recht verhuisd toen ik mijn buurman 

weg zag gaan. Plek hier was een stuk beter, geen vastzitters meer gehad. aanbeten begonnen ook te 

komen. Zo heb ik tussen 22.00 uur en 24.00 uur een paling (41 cm) nog een bot (25 cm) 6 tongen (21, 

24 26,28,28, 36 cm) gevangen. aanbeten waren op zich wel ok. Helaas had ik geen zagers meer om 

24.00 uur en besloot ik maar lekker met mn maatse tongen naar huis te gaan. Naast het verlies van 6 

onderlijnen en lood was het op zich een leuke visavond. 

  

 

groetjes Chi Leung 

  

  

Hallo vis vrienden, 



 

Vandaag 10-07 ga ik het overgebleven aas opmaken aan het strand van Ter Heijde, het is windstil, 

temperatuur 17°C daalend naar 11°C, lw HvH 16:34 uur, hw 23:25 uur. Om 20:00 uur gaat de 1e 

hengel erin de 4,5 meter stok, hoofdlijn gevlochten 12\100 mm, met een nylon tapse 

voorslag, onderlijn wapperlijntjes haakje f31\6 gevuld met een piertje of een zagertje, tommy lood 150 

gram. Als ik binnen draai blijkt dat binnen 10 minuten al het aas van de haken is gevreten. Na een 20 

minuten zet ik m'n 2e hengel erbij, de 5 meter stok, hoofdlijn 22\100 mm nylon met een tapse 

voorslag, onderlijn metalen afhouders, haakje f31\6, ditto aas, ditto lood. Om 20:37 uur vang ik een 

krab en voor de rest blijft het stil op de toppen.Constant kale haken en erg veel groene zeewier 

bladeren op de lijnen en de haken. Dan kom ik "Westlandse Willem" nog tegen die een 

strandwandeling met z'n vrouw aan het maken is. Leuk jullie te ontmoeten! Om 21:38 uur zit er dan 

toch een botje aan. Als het donker begint te worden zie ik een fluoriserend licht in de branding van de 

golven die op het strand kapot slaan. Een fascinerend schouwspel, de zeevonk (eencellige alg 

(flaggelaat) zit in het zeewater. Om 23:29 uur komt er nog een 2e bot bij. Maar het blijft 

zeewierbladeren plukken van de lijn en om de 10 minuten kale haken. Rond 00:30 uur ruim ik op en 

ga naar huis. 

  

  

Vis greetz, Willem#1168 



  

  

Vrijdagavond 8 juli meegedaan met een viswedstrijd aan het Hartelkanaal. Dat betekende dus licht 

vissen met de feeder. De wedstrijd begon om 21.00 uur en ik stond naast Arjan Geelhoed en daarnaast 

Marcel IJzenbrand! Nou dan weet je dat je aan de bak moet. Mijn start was zoals de vorige wedstrijd 

weer matig! eigenlijk wel slecht te noemen!  De eerste 2 worpen geen beet en geen vis.... Arjan en 

Marcel wisten bij elke draai wel 1 of 2 visjes binnen te halen. Maar geen paniek de wedstrijd is nog 

niet afgelopen. De derde worp had ik een prachtige doorbuiger en een bot van 34 cm was het 

slachtoffer! Dat schiet op. Die moeten er meer komen! Vanaf dat moment ging het ook steeds beter. 

Regelmatig vis en af en toe ook een mooie bot er bij. Het eerste uur was Arjan niet bij te houden, maar 

die viel gelukkig (voor mij) in het 2e en 3e uur een beetje stil. Bij mij ging het langzaam beter en in 

het derde uur alleen maar beet gehad en regelmatig een visje. Maar ook zoals de vorige keer ook nu 

weer veel missers! Mooie beten en geen vis. Maar het is gewoon een kwestie van volhouden en 

doorgaan. Af en toe een andere onderlijn, andere haken, meer aas of juist minder aas, andere 

combinatie van aas, dichterbij of verder weg, gewoon blijven proberen. Wat bij mij ook goed helpt is 

op het moment dat de bot niet meer actief aast, om de minuut je onderlijn een paar meter binnen 

draaien en weer wegleggen. Dit levert vaak vis op. Ook deze avond aan het Hartelkanaal. Maar het 

bleef sprokkelen en het viel niet mee om een visje te vangen. Deze keer gelukkig maar 1 visje 

verspeeld bij het opdraaien op de steile helling, dus dat viel mee. Uiteindelijk heb ik toch nog 20 visjes 

gevangen met een lengte van 350 cm. en dat leverde mij een 7e plek op. Niet slecht maar ik had 

stiekum op meer gerekend. De volgende wedstrijd is in September op een nog vast te stellen plaats. 

Van de week nog een avondje met mijn zoon op de paling. Hoe dat afloopt lezen jullie nog wel. Wens 

ik iedere sportvisser een fijne vakantie en wellicht tot ziens aan de waterkant. 

  

Groeten Jan Overbeeke 

  

Maandag 4 juli 2011. 

 



`s Morgens vroeg mijn hengels en aas ingeladen met de bedoeling wat zeebaars te verschalken. 

Zaterdag ervoor was ik al geweest en de vangst was maar 1 baars van 47 cm. Op mijn stek 

aangekomen, rustig mijn hengels beaasd en dan maar wachten.Het weer was licht bewolkt met een 

noordwestelijk windje van 2 tot 3 Bft. Anderhalf uur later had ik maar twee aanbeten gehad en geen 

van de twee wist ik te verzilveren. Het was afgaand water en langs de kant zag ik wat harders 

rondzwemmen. Ik besloot ze te voeren en warempel, ze begonnen aan mijn voer naar binnen te 

werken.Ik haalde het aas van mijn baarshengel eraf en kneedde zowat een balletje aan mijn haak. Tot 

tweemaal toe hebben ze het voer van mijn haak gepakt, maar kon ze niet haken. De grote haak eraf 

geknipt en een haakje nr. 6 eraan geknoopt.Weer een bolletje aan de haak gekneed en rustig te water 

gelaten. Ik zag de vis naar mijn voer toe zwemmen en slurpte het zo zijn bek in. Hij voelde kennelijk 

de haak in zijn bek en probeerde het uit te spugen en door zijn kop heen en weer te schudden.ik sloeg 

aan en de vis nam een run en pakte zo meters van mijn spoel af. Ik heb al van andere vissers gehoord 

wat voor sport het geeft als je deze vis aan je haak hebt en nu maak ik het mee. Dit was echt kicken, 

zelf de grootste baars die ik ooit had gevangen van 73 cm maakte niet zulke runs.En het bleef maar 

doorgaan. Mijn lichte feederhengel met een lichte spinmolen moest tot het uiterste gaan.Na ongeveer 

10 spannende minuten kon ik mijn eerste harder ooit, landen. Ik ben er heel erg blij mee. Het ging in 

deze om een diklip harder.Vrienden ik heb van deze sessie genoten en mijn vangst is bij deze ene vis 

gebleven. 

 

Groeten 

  

Suriman 

  

Hallo vis vrienden 



 

Nadat ik zaterdag 6 ons aas opgehaald heb bij Avicentra in Monster, heb ik de "spirit" niet meer om te 

gaan vissen en ik besluit om het rustig aan te doen, thuis wat onderlijntjes knopen en zondag 1 lange 

sessie aan het Noordzeekanaal te houden. Als ik aankom bij het Noordzeekanaal (zondag 03 juli 2011) 

staan er erg weinig vissers links van me staan er twee en later op de avond komt er rechts nog een 

visser zitten. Om 18:30 uur gaat de eerste hengel erin de heavy feeder, hoodlijn gevlochtenlijn 12\100 

mm met een nylon tapse voorslag, onderlijn korte wapperlijntjes, haakje f31\8, gevuld met een zager, 

pier of wat slikjes, tommy lood 175 gram, wisselonderlijn metalen afhoudertjes. Er staat een nw wind 

van zo'n 4 bft die later op de avond helemaal weg valt, temperatuur 16 °C, droog met een zonnetje.Na 

20 minuten zet ik de 4,5 meter Hiro Dream Surf erbij, hoofdlijn nylon 22\100 mm met een nylon tapse 

voorslag, ditto onderlijn, ditto lood, etc, etc. Om 19:19 uur krijg ik een mooie aanbeet op de feeder en 

het begint gelijk goed met een maatse tong. 19:49 uur een bot en 20:09 uur de 2e maatse tong. Net als 

ik denk, het zal toch geen avondje worden van alleen maar maatse tong vang ik om 20:16 uur een 

doubletje ondermaatse tong, 20:57 uur een tongetje, 21:11 uur een botje. 21:28 uur een ondermaats 

tongetje, 22:02 uur een bot met een tongetje, 22:54 uur een bot. 23:13 uur een tongetje, 23:33 uur nog 

een tongetje, 23:43 uur een zware draai op de feeder en er komt een doublet tong van maats en 

ondermaats naar boven. 00:03 uur de 4e maatse tong, 00:26 uur een doubletje tongetjes. 00:50 uur 

weer een "net niet" tongetje. 00:57 uur een krab, 01:09 uur een doubletje tongetjes.Inmiddels zijn de 

andere vissers vertrokken. Omdat ik aan de 4,5 meter stok met nylon erg weinig vang besluit ik het 

spoeltje te verwisselen voor gevlochten draad en dit geeft gelijk een beter resultaat, regelmatig een 

mooie aanbeet met een tongetje eraan. 01:24 uur een tongetje, 01:51 uur een tongetje, 02:20 uur een 

tongetje.Ik expirimenteer nog wat met lichter lood om zo wat meer beweging in de wapperlijnen te 

krijgen maar het maakt weinig uit. 02:38 uur een tongetje, 02:45 uur tongetje, 02:59 uur een weer "net 

niet" tongetje.03:09 uur een tongetje, 03:31 uur een net aan maatse tong, de 5e. 03:39 uur de 6e maatse 

tong.03:53 uur een tongetje, 04:02 uur een doubletje tong van maats en ondermaats (7e). 04:17 uur 

tongetje, 04:31 uur een (godzilla) wolhandkrab met tongetje. 04:40 uur tongetje.04:48 uur een aantal 

mooie doorbuigers op de feeder en ik draai er een doubletje maatse tong uit op de metalen afhouders 

(8 en 9).04:58 uur een doublet botjes, 05:04 uur een tongetje en om 05:30 uur begin ik op te ruimen bij 

het indraaien van de laatste hengel zit er nog een maatse bot aan Totaal vang ik deze sessie 42 vissen, 

7 bot(jes), 35 tongen(tjes) waarvan 9 maats. 

http://www.avicentra.nl/


  

 

 

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

Hallo zeevissers 

 

Zaterdag 3 juli 22.15u HW in Hoek van Holland en zw 4 gemeld. Vanwege dit getij gekozen om niet 

naar de strand maar rond HW vanaf de dijk aan de Waterweg het te gaan proberen.Om 13.00 

vertrokken richting Oostvoorne om bij Avi centre het bestelde aas op te halen. Na een bakkie en wat 

tips een stekje opgezocht uit de wind. Het aas ging ver het water in , maar eenmaal op de bodem was 

het weer eraf door de krabben. DIt heeft eigenlijk de hele namiddag en avond zo doorgegaan en 

uiteindelijk maar één prachtige paling opgeleverd. Deze mocht weer gaan zwemmen. Even voor HW 

zijn we een tijdje moeten stoppen vanwege de harde stroming met veel wier. In die tijd geprobeerd een 

zeebaars te vangen  met de dobber net onder de stenen. Dit was leuk maar geen beet gezien. Het was 

http://www.avicentra.nl/


best druk aan de waterwg met vissers maar we hebben alleen een vriendelijk Oostvoornse buurman 

een zeebaars met de dobber zien vangen. Om 01.00u weer naar huis gereden. Prachtig weer gehad 

maar helaas geen vis spektakel mogen beleven. 

 

De Drie Limburgers 

  

  

  

Vanmorgen 03-07 ‘voor dag en dauw’ 

  

 

met het restant aas van de RTM (Rancar Tongen Meeting) van afgelopen vrijdag naar de Europoort 

vertrokken.Omstreeks 05.30 ben ik aanwezig, ongeveer gelijktijdig met het hoge water, en de eerste 

uren valt het niet mee gezien de grote hoeveelheid vuil in het water.Maar naar mate de stroming uit het 

water gaat kan het beginnen en al snel liggen de eerste maatse tongen op de kant.Tegen het lage water 

krijg ik een felle tik op hengel en zodra ik begin binnen te draaien gaat het erg zwaar.’het vuil was 

toch verdwenen’ zeg ik tegen mezelf en met pijn en moeite draai ik mijn lijn binnen. Arjan Geelhoed 

die een 50 meter verder op staat te vissen schiet me te hulp als blijkt dat ik in de lijn van m’n andere 

hengel verward zit.Ik moet blijven draaien want als ik vlak voor de kant stop dan zit ik gegarandeerd 

vast. Uiteindelijk weet ik met een laatste zwieper m’n onderlijn op de kant tussen de stenen te trekken, 

en in een schim zie ik 2 vissen tussen de stenen schieten.Snel naar beneden de lijn uit de knoop halen, 

de eerste vis is een maatse tong ……..en dan kan ik mijn ogen niet geloven…….Daar tussen de stenen 

ligt een prachtige tongenlap op me te wachten, de grootste die ik ooit ‘alive & kicking’ heb 

gezien……Zodra ik enigszins tot rust bent gekomen de meetlat erbij gepakt en blijkt de tongenlap 42 

cm te zijn….WAUW !! Uiteindelijk weet ik tot 11.30 uur totaal 12 stuks maatse tongen te vangen 

(overige vangsten; 2 botjes en 2 ondermaatse tongetjes). 



 

  

Groet, Wilfred (#1179) 

 

 

Zondag 26 juni 2011 

  

Vandaag na een heerlijke bbq  besloten om weer achter de baarzen te gaan. Voordat ik mijn spullen 

ging inladen, belde Arvy op. Hij lag op de bank toen hij belde en ik vroeg hem of hij zin had om mee 

te gaan. Natuurlijk zei hij. Zodoende staan we met z`n 2-en om 21.00 uur aan de waterkant. Het was 

niet veel. Het water begon op te komen en er dreef veel wier aan het oppervlakte, dus dat is lastig. Op 

gegeven moment zag ik mijn dobber de diepte in verdwijnen en dan schiet je adrenaline omhoog. 

Na enkele seconden aanslaan en dan is het hangen. Na een kleine run, gaf de baars zich gewonnen. Het 

was een mooie baars van van 47 cm. Ik stond bij de auto toen ik weer een aanbeet kreeg en Arvy was 

net te laat om bij de hengel te komen. Dus is het bij deze ene gebleven. Arvy is om 23.45 uur 

huiswaarts gekeerd en ik heb het een uur langer volgehouden. Arvy het was gezellig. 

  



 

  

Groeten 

  

Johan 

  

  

Hallo vis vrienden, 

 

Na het lezen van m’n mail (zaterdag 25 juni 2011) blijkt dat Tom van de Pol Eurovisser#1256 aan het 

Noordzeekanaal staat te vissen of ik ook zin heb om te komen. Nu was ik dat toevallig net van plan, 



dus even eten, brood pakketje klaar maken en wat onderlijntjes repareren en rond 19:15 uur sta ik aan 

het Noordzeekanaal, waar het erg druk is met vissers. Ik schuif aan bij Tom en vis voorlopig met 1 

hengel totdat de buurman die rechts van me staat vertrekt. Jaap die ik ken via het werk staat er ook, 

nog bedankt voor de soep Jaap! Er staat een variabele wind van 2 a 3 bft, temperatuur 17 °C met veel 

regen. Ik start weer met de heavy feeder, hoofdlijn 12\100 mm gevlochten met een tapse voorslag, 

onderlijn wapperlijntjes, haakje f31\6 (Gamakatsu), afgewisseld met afhoudertjes gevuld met een 

zager of een piertje, tommy lood 175 gram. In het begin gebeurd er niet veel, behalve veelvuldige krab 

aanbeten. Tom weet van ver een aantal tongetjes naar boven te halen en 2 plaatsen rechts van me komt 

er met enige regelmaat ook tong naar boven. Bij de overige vissers erg weinig. Pas om 21:22 uur komt 

er een bot naar boven, normaal gesproken zou je nu de tong al dichtbij kunnen vangen maar het lijkt 

wel of ze deze avond geen zin hebben om te aazen. 21:34 uur komt er dan toch een doubletje tongetjes 

aan de feeder naar boven. 22:09 uur een bot. 23:15 uur de 1e maatse tong, M'n buurman pakt in en ik 

zet m'n 2e hengel erbij de 4,5 meter Hiro Dream Surf, ditto onderlijnen, etc, etc. 23:28 uur een doublet 

tongetjes. 0:13 uur een tongetje. Tussendoor zit er nog een garnaaltje aan de haak, grappig beestje om 

te zien. Tom is een gezellige prater met een Amsterdams accent, het blijkt dat ie lid is van 5 

hengelsportverenigingen en bijna elke wedstrijd vist, soms 2 op 1 dag. (en ik dacht dat ik fanatiek was 

;-) Hij weet de vis aardig te vinden en trekt er een aantal mooie maatse tongetjes uit, waaronder 1 van 

31 cm. Om 01:52 uur heb ik een mooie draai op de feeder een dikke 30 cm tong. 02:16 uur weer een 

doubletje ondermaatse tongetjes gevolgd om 02:19 uur door een maatse tong. 02:28 uur een tongetje, 

02:38 uur een bot en 02:58 uur nog een bot. Toch zijn de aanbeten een stuk minder als de vorige 2 

sessies hier, minder fel en minder talrijk. Ik krijg het vermoeden dat het spuien van water er iets mee te 

maken heeft, er komt dan wat meer stroming in het water, de vorige sessies branden de rode lampen de 

hele nacht en dit keer niet. Tom stapt op met een mooi resultaat van 21 tongen waarvan 9 maats en ik 

verhuis m'n spullen en ga rechts van Jaap staan. Tom bedankt voor de gezelligheid en voor het 

resterende aas. Om 04:26 uur even nadat er weer gespuid wordt eindelijk weer een aanbeet van tong, 

gelijktijdig op de ander hengel ook 1. 05:08 uur weer een net ondermaatse.(eigenlijk was het een 

doublet tong maar de witte afhouders uit een setje, gekocht in de winkel blijken een zwak punt te 

hebben, er zit een inkeeping bij het uiteinde waar je de afhouder op de onderlijn plaatst, deze brak af 

met een mooie tong eraan. En dit is me bij een wedstrijdje ook al eens overkomen, die gebruik ik dus 

niet meer) 05:53 uur een botje, 06:00 uur een doubletje tong, 06:08 uur een mooie bot. 06:25 uur een 

zwartbekgrondel, 06:41 uur een scholletje en even voor 07:00 uur begin ik op te ruimen. Bij het 

binnen draaien van de laatste hengel zit er nog een botje aan. Jaap gaat nog even door en ik geef hem 

het restant aas en de 3 tongen mee. Jaap het was gezellig tot de volgende keer ! Totaal vang ik deze 

sessie 25 vissen, 7 botjes, 1 scholletje, 1 zwartbekgrondel en 16 tongetjes waarvan 3 maats. 



  

 

 

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

Hallo vis vrienden, 



 

Vandaag (vrijdag 24 juni 2011) besluit ik maar eens om te gaan vissen op het strand van Kijkduin, er 

staat een zw-wind van zo'n 4 bft, temperatuur 15 °C, lw Sch 17:20 uur, hw 22:23 uur. Er staat een 

redelijke branding, dus een zeebaarsje zou mogelijk moeten zijn. Als aas heb ik 4 ons steekzagertjes, 

50 piertjes en 1 ons slikken.(genoeg voor 2 sessies). 17:15 uur werp ik in met de 4,5 meter Hiro Dream 

Surf, hoofdlijn 12\100 mm gevlochten met een tapse voorslag, onderlijn wapperlijntjes haakje f31\6, 

gevuld met een piertje, zagertje of wat slikken, tommy lood 175 gram. 20 minuten later zet ik de 2e 

hengel erbij de Shimano 5 meter stok, hoofdlijn gevlochtenlijn 10\100 mm, onderlijn afhoudertjes, 

ditto haak, ditto aas, ditto lood. 17:52 uur een redelijke bot, 18:48 uur tegen alle regels in een leuke 

maatse zeebaars (43 cm) aan de korte metalen afhouders met een zeepiertje.19:08 uur een bot, 19:40 

uur nog een botje.20:35 uur een doubletje van bot en zeebaars. 21:06 uur een botje. 22:21 uur een 

botje, als ik hierna inwerp gaat er iets fout en knapt m'n lijn af. 22:58 uur een lijnensloopertje (paling) 

die z'n naam weer eer aan doet. 23:16 uur een krabbetje, om 23:25 uur wil ik opruimen, net als ik de 

Hiro uit z'n standaard wil nemen zie ik een aantal mooie doorbuigers er komt er nog een zeebaarsje 

aan, net onder de maat 35,8 cm dus die mag weer zwemmen.Totaal vang ik deze sessie 10 vissen, 6 

botten, 1 paling en 3 zeebaarsjes waarvan 1 maats. 



  

 

 

Vis greetz, 

Willem#1168 

 

 

  

Hallo allemaal, 

  

Vrijdagavond 24 juni jl. meegedaan met een viswedstrijd in het Hartelkanaal. Dit keer zonder 

vismaatje Kees Overweel. De wedstrijd begon om 21.00 uur en eindigde om 01.00 uur. Ik was ruim op 

tijd aanwezig dus alles met zorg in gereedheid gebracht. Naast mij stond Martin Vroegindeweij en die 

vertelde dat hij last had van zijn arm en niet ver kon gooien. Maar dat was die vanavond ook niet 



nodig. Aan de andere kant naast mij stond Johan Verwest een geduchte concurent.Vanwege de sterke 

wind in het begin was ik begonnen met de ouderwetse K2 Blue metal van 4,5 mtr. De feeder stond nog 

even in de wachtkamer. Om 21.00 uur vlogen de onderlijnen het kanaal in. Ik gooide de eerste keer 

veels te ver en over de vis heen, bleek al snel. Zowel Martin als Johan hadden na een paar minuten al 

beet en vis. Bij mij geen actie, maar vanaf de tweede inworp ging het beter en eigenlijk heel de avond 

beet gehad! De meeste vis(jes) zat(en) op ca. 30 mtr. uit de kant. Na een half uur ging de wind liggen 

en de feeder ingezet, en dat was heerlijk vissen. Veel beet op de hengel maar helaas niet alles kunnen 

verzilveren. Ik had als aas slikzagers en kleine kweekzagers. Als onderlijjn fluor met dwarrellijntjes en 

haakje 8 en later ook 6. Martin viel na een sterk begin stil en kon moeilijk meer aan een visje komen. 

Ook Johan had een sterk begin, maar kon dat tempo niet volhouden. Bij mij ging het na een valse start 

een beetje lopen en bijna elke draai wel en visje en af en toe 2. Maar toch ook nog veel gemist. Zeker 

een keer of 5 binnen gedraaid met een mooie beet maar geen vis. Ook met het optakelen bij de steile 

helling zijn er nog 2 visjes afgevallen. Uiteindelijk toch nog ca. 20 visjes kunnen vangen. Met de 

nadruk op jes, want de meeste vis - botjes - waren tussen de 12 en 18 cm. Een paar uitschieters boven 

de 25 cm. De uitblinkers van vanavond waren Johan Rombouts, Arjan Geelhoed en Marcel 

IJzenbrand! Zei wisten ca. 35 - 40 visjes op het droge te krijgen! Knap gedaan. Om 01.45 uur 

huiswaarts gekeerd toen het aan het regenen was, dus dat hadden we mooi gepland. Over een paar 

weken weer hier naar toe. Eens kijken wie er dan de meeste vangt! 

  

Groeten Jan Overbeeke 

  

  

Gisterenavond 24-06 rond 6 uur was ik ter plekke, 

 

aan de Waterweg en begin snel met vissen, met zelf gestoken kleine zagers, kijken of ik een inhaalslag 

kan maken op de 8 maatse tongetjes van Willem(gaatvissen), ik heb er een hard hoofd in, omdat ik 

met opkomend water vis, zo net na 9 uur hoogwater en de eerste 2 uren krijg ik slechts 3 keer een 

flauw beetje en die brengen 3 botjes op rij, maar daar komen we niet voor, dus deze gaan deze keer 

niet op de foto. Het is rond 8 uur in de gierende stroming dat ik voor het eerst een serieuze beet krijg 



en het voelt als tong, als ik mijn linker hengel ga indraaien, hij voelt redelijk aan, zo onder het draaien 

en gelijktijdig zie ik op mijn andere hengel een gigantische tongenklap en daarna niets meer De eerste 

is een tong juist aan de maat, net geen 25 cm en de 2e voelt helemaal goed aan en hij komt met horten 

en stoten binnen en als hij boven water komt ben ik weer erg blij, het is een mooie dikke tong.Tussen 

8 en 9 gaat het helemaal los en dit is genieten geblazen, van zulke prachtige aanbeten, werkelijk 

schitterend! Ik vang een doubletje, waaraan een mooie zit en misschien wel de kleinste die ik ooit heb 

gevangen! Aan de andere hengel hangt ook weer een maatse tong en dat maakt 4, zou mijn missie 

gaan slagen, denk ik bij mezelf? Als ik maar lang genoeg blijf, zal hij wel slagen, maar ik was toch 

van plan om niet langer dan 4 uur te vissen, morgenochtend om 05.30u loopt de wekker weer af voor 

het werk! Als mijn beide hengels er weer inliggen, heb ik eigenlijk aan beide hengels erg mooie beten, 

alleen de ene bijt erg raar, een harde knal en slappe lijn, stak draaien en voelen bijten in je hand en als 

ik ga draaien, gaat de lijn wel erg heen en weer in het water, maar ik ben toch lichtelijk verbaast, als er 

een mooie zeebaars aan hangt, ik had een giga tong verwacht! Dat is mijn 2e dit jaar op deze plaats, 

zou het dan toch zijn vruchten afwerpen, om op de middelste haak een klein zagertje door zijn kop te 

prikken? Als ik de andere hengel opdraai die ook een mooie aanbeet gaf, komt er wel een heel rare 

tong boven, ik denk eerst aan een schoongemaakte tong, maar het is voor een groot gedeelte een albino 

tong. Daarna weer een maatse tong, dat maakt 6. Dan is het inmiddels 9 uur en ik begin er in te 

geloven. Als ik dan weer op beide stokken beet heb, van ik een ondermaats tongetje en weer een 

mooie van 32cm.Inmiddels draai ik mijn 8e maatse tong in, om half 10. Daarna weer een onder maats 

tongetje.Kort daarna kan ik mijn 9e maatse tong noteren, misschien met nog een kleiner tongetje in 

doublet dan eerder op de avond, werkelijk een mini tongetje, maar op het moment van het trekken van 

de foto, valt het tongetje eraf! Missie geslaagd en ik ruim mijn eerste hengel op, tegen 10 uur, na een 

totaal plaatje te hebben gemaakt. Aan de laatste hengel zit nog een ondermaats tongetje. Ik vang deze 

avond 9 maatse tongen, 5 ondermaatse, een mooie zeebaars en 3 botjes, op krap 4 uur tijd, jammer dat 

ik morgen moet werken. 

  

 



 

  

Groetjes Peter 1284 (Fishguppy) 

  

  

Hallo vis vrienden, 

 

Vandaag (zondag 19 juni 2011) ga ik het overgebleven aas opmaken van de afgelopen wedstrijd, aan 

het Noordzeekanaal. Er staat een harde w-wind van zo'n 4 bft, temperatuur 14 °C, in het begin veel 

regen, later op de avond\nacht droog. Rond 19:40 uur start ik van onder m'n groene paraplu met de 

heavy feeder, hoofdlijn gevlochtenlijn 12\100 mm, onderlijn afhoudertjes, haakje f314\8, gevuld met 

een zager of een zeepier, tommy lood 150 gram. Het begint gelijk "lekker" om 19:53 uur trekt de 



heavy feeder een aantal maal flink krom en ik draai er met enige moeite een doublet tong uit 

waaronder, 1 maatse. Om 20:00 uur zet ik m'n 4,5 meter stok de Hiro Dream Surf erbij, hooflijn nylon 

20\100 mm met een tapse voorslag, onderlijn wapperlijntjes, haakje f31\8 afgewisseld met f314\6, 

tommy lood 175 gram en 20:12 uur haal ik van ver een doublet van bot en steenbolk naar boven. 

Ondertussen vaart er een mooi schip voorbij waarvan ik even een foto neem. 20:50 een tongetje, 21:21 

uur een wijtingkje. 

 21:31 uur de 2e maatse tong gevolgd door een ondermaatse om 21:50 uur. Vlak hierna vang ik m'n 3e 

maatse tong, maar als ik hiervan een foto wil nemen laat ik het toestel uit m'n handen vallen, ondanks 

de zachte plof in het gras blijkt de lens vast te zitten en weigert om een foto te maken,balen dus. Ik 

besluit de vangstijden te noteren op een stukje krant zodat ik nog weet wat ik gevangen heb. 22:00 uur 

een ondermaatse tong samen met een lijnenslopertje (paling). 22:55 uur weer een ondermaatse tong. Ik 

verlies nog m'n onderlijn doordat ik muurvast kom te zitten ergens halverwege. 22:55 uur ondermaatse 

tong. 23:25 uur een ondermaatse tong van 23,8 cm (ze doen het erom). 23 :50 uur ondermaatse tong. 

00:40 uur een doublet grote wolhandkrab (ik verlies deze sessie 4 haaklijnen aan krab) 00:50 uur 

eindelijk weer een maatse tong, de 4e (24,3 cm). 01:35 uur een mooie paling (haak diep geslikt, dus 

afgeknipt en retour NZK). 01:55 uur een doublet ondermaatse tongetjes. 02:30 uur een klein palingkje, 

de 2e. 02:55 uur een ondermaatse tong. 03:40 uur het begint weer enigzins licht te worden, het is alsof 

de vis wakker geworden is want de aanbeten beginnen toe te nemen, een mooie dikke bot van 32,5 cm. 

03:50 uur de 3e paling met gelijk weer een gesloopte onderlijn.03:56 uur een ondermaatse tong. 04:15 

uur een zware draai op de feeder een doublet tong, waar de 5e maatse bij zit.  04:35 uur de 4e paling, 

05:00 uur de 6e maatse tong, gevolgd om 05:09 uur door een ondermaatse. 05:20 uur een extreem 

zware draai op de feeder ik krijg de molen maar nauwelijks rond en moet al m'n kracht bijzetten om de 

vis boven te draaien. Eeen dikke vette bot van 33 cm samen met de 7e maatse tong. 05:25 uur weer 

een dikke bot van 32 cm. Om 05:30 uur besluit ik op te ruimen want ik wil de ochtendspits net voor 

blijven. Bij het indraaien van de laatste hengel zit er de 8e maatse tong aan. Thuisgekomen maak ik 

nog even een totaalplaatje met een ander fototoestel. 

  

 

  



 

  

Totaal vang ik deze sessie 32 vissen. 1 steenbolk, 4 botten, 1 wijtinkje, 4 palingen en 22 tongetjes 

waarvan 8 maats. 

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

  

Beste mensen er valt mij wat op er komen steeds minder vangst berichten 

Vissen we nou niet meer? Ik zelf ben zaterdag 18-06 weer wezen vissen de waterweg, lekker de wind 

in de rug en gelukkig geen regen De vangst bericht kan ik kort zijn 4 krabbemanne en geen vis Heb 

met verschillende onderlijnen gevist tot met een kurk om boven de krab te vissen. Wel een voordeel 

heb nog nooit zo ver mijn lood kunnen gooien 

  

winston 

  

Vrijdag 17-06-2011 

  



Vol goede moed naar de waterkant gereden , locatie , Stenen Glooiing . Gevist van 20.00 tot 23.30 . 

Heel veel beet , helaas alleen dieren met 6 poten. Het was vergeven van de krabben . Werkelijk een 

ramp!  Nog even gesproken met vissers van “de Slufter “die daar een wedstrijdje hadden en daar 

waren de resultaten al niet veel beter. 

  

Conclusie, geen vis en aas op  ! 

Gr Ad en Harry      

  

Weer of geen weer .. 

  

Na de hele dag in de regen te hebben gestaan op het werk de hengels gepakt en richting de 

kust getrokken om te kijken of er nog een baarsje zat .Locatie was deze keer niet de brug al konden wij 

hem wel zien maar een ander stekkie.Paul,Leo en Graham zouden ook komen dus had ik wat extra 

steurtjes mee genomen. De wind trok flink aan dus het was zaak de dobber goed te verzwaren met een 

gram of 20 .Paul ging echter voor het wat lichtere werk en Graham wist aardig de krabben te voeren 

met de combi buldo/zager .De eerste wegtrekker leverde bij mij een halve garnaal op , kop eraf  jaja 

hoorde ik roepen .......dan niet meiden hahaha Leo zag nog een forelletje springen en ik zag mijn 

dobbertje/buldo/lichtboei het donkere water intrekken . Vis en een mooie ,de slip gierde en na wat 

gespartel wist Leo mijn vis te pakken met de grip tang . 

Een mooi vet baarsje van 70 + op de Japanse shumi-zeelandia garnaal. Volgende week maar weer eens 

kijken of ze in de Europoort ook zo actief zijn . 

  

Gr Ricardo.. 

  

  

Hallo vis vrienden, 



 

 

Vandaag ga ik het restantje aas opmaken aan het Noordzeekanaal, ik heb nog een krappe ons 

steekzagers en 1 ons slikken en wat noodaas (zoute pieren). Er staat een zo-wind draaiend naar zw van 

zo'n 4 bft, temperatuur 16 °C, afentoe een regenbui. Als ik aankom zitten er al heel wat vissers en ik 

sluit me bijna achteraan, om 21:30 uur gaat de eerste hengel erin, de heavy feeder, hoofdlijn 

gevlochtenlijn 12\100 mm, onderlijn wapperlijntjes, haakje f31\8, gevuld met een stukje zager of wat 

slikken, tommy lood 150 gram. De stroming is behoorlijk voor het Noordzeekanaal en al gauw loopt 

de lijn naar links, het blijkt ze ze aan het spuien zijn dan gaat er een rood licht branden op de ventilatie 

pijpen van de Velsertunnel (op de kopfoto te zien). Ik schakel over op 175 gram tommy lood en de lijn 

blijft keurig liggen. Om  me heen word er wat tong gevangen en een vader met z'n zoontje, die links 

van me staan gooien de ondermaatse netjes terug. 21:53 uur een mooie aanbeet op de heavy feeder, en 

er komt een grote bot naar boven. Na een half uurtje zet ik m'n 2e hengel erbij de 5 meter stok, 

hoodlijn 20\100 mm nylon met een tapse voorslag, onderlijn afhoudertjes, haakje f314\8, ditto aas, 

ditto lood. Om 23:11 uur dient zich het eerste tongetje aan en zoals gewoonlijk net onder de maat dus 

weer retour NZK. 23:19 uur een paar mooie tikken op de 5 meter stok ondanks de nylon goed te zien, 

een maatse tong is het resultaat. 23:34 uur een tongetje, 0:11 uur een tongetje, 0:48 uur de 2e maatse 

tong op de rode afhouders.01:20 uur een doubletje tongetjes, 01:51 uur een tongetje en 02:59 uur een 

tongetje allemaal van het formaat "net niet". Dan is het weer een periode van totale stilte, geen tikje te 

bespeuren. 03:44 uur toch weer een tongetje, 04:02 uur tongetje en 04:39 uur een tongetje. Om 05:00 

uur ruim ik op. Totaal vang ik deze sessie 13 vissen, 1 bot, 12 tongetjes waarvan 2 maats. 



  

 

 

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

Hallo vis vrienden, 

 
Vandaag (zaterdag 11 juni 2011) ga ik vissen op het strand van Kijkduin, zeebaars verwacht ik niet te 

vangen daar is het weer te rustig voor naar mijn idee, ik hoop op wat tong in de schemering en 

misschien een verdwaalde zeebaars. Als aas heb ik 3 ons steekzagers en 2 ons slikken bij me. Als ik 

aankom op het strand staat er 1 visser die een bot gevangen heeft, ik waarschuw hem nog voor de kite 

surfers omdat ie erg dicht bij de opgang staat maar hij is reeds op de hoogte door een kite surfer die 

gevraagd heeft of ie hier gaat vissen zodat ze rekening met hem kunnen houden.(Hij zou het gelijk 

doorgeven aan de andere kite surfers). Kijk dat is dan weer netjes van die gasten dat iedereen z'n 

hobby op een prettige manier kan uitoefenen. Er staat een zw- wind van zo'n 3 bft temperatuur 17 °C, 



een lekker zonnetje, lw Sch 19:50 uur, hw 00:09 uur op 12-06-2011. Niet veel later komen er nog 2 

vissers links van me staan en even later nog 4 vissers rechts bij de opgang. Om 17:00 uur gaat de 1e 

hengel erin, de 4,5 meter Hiro Dream Surf, hoofdlijn gevlochtenlijn 12\100 mm met een tapse 

voorslag, onderlijn wapperlijntjes, haakje f31\6 gevuld met een zager of wat slikken, tommy lood 150 

gram. Veel gebeurd er niet dus na een half uur zet ik m'n 2e hengel erbij de Shimano 5 meter bx-g surf 

leader, hoofdlijn 20\100 mm nylon met een tapse voorslag, ditto onderlijn, ditto aas, tommy lood 175 

gram. Het water is nog laag, en er staat weinig stroming toch had ik al wat aanbeten van bot verwacht 

maar ze zijn niet zo talrijk als andere keren. Wel wordt regelmatig m'n aas eraf gegeten door 

krabbetjes en ander gespuis. Om 18:19 uur een krabbetje, 18:40 uur het eerste botje, 19:02 uur weer 

een botje.20:03 uur een botje, 20:45 uur een botje, 21:39 uur een botje. Het water begint nu licht op te 

komen en de branding neemt wat toe. 22:01 uur botje, 22:41 uur botje, 23:11 uur doubletje van 

wijtinkje en botje. 23:19 uur weer 2 broodmagere wijtinkjes, 23:39 uur een doubletje botjes, 23:51 uur 

weer een doubletje botjes. 0:15 uur een doublet botjes, 0:40 uur een wijtinkje, 01:02 uur een tongetje, 

vlak vooraan, jammergenoeg net ondermaats. 01:12 uur een botje, regelmatig wordt het aas eraf 

gegeten om 01:28 uur vang ik 2 van die boosdoeners. Om 01:30 uur ruim ik op en bij het indraaien 

van de laatste hengel zit er nog een wijtingkje en een botje aan. Totaal vang ik deze sessie 22 vissen, 

16 botjes, 5 wijtingkjes en 1 tongetje. 

  

  

 
Vis greetz, 

Wille"#1168 

  

Na een telefoontje van mijn oom Piet  eerder deze week met de vraag om hem een op weg te helpen 

met zeevissen heb ik oom Piet vandaag11-06 gebeld om is mee te gaan naar het strand van ’s-

Gravenzande, gezien oom Piet een periode van drie weken de waterlijn van Texel gaat belagen met 

zijn vistuig wilde hij alle ins en outs weten om  vis te vangen. Het strand van ’s-Gravenzande, het lag 

er een beetje verlaten bij dus konden we moeiteloos een plekje vinden om onze zagers en pieren die 

we eerder bij Avicentra in Monster hadden opgepikt een zoutbad te geven. Even was ik bang dat het 

een visloze avond zou worden maar na een halfuur toch de eerste aanbeet met als resultaat een mini 

botje van 11cm. Niet lang hierna ging oom Piet gewapend met zijn 4.50m stok richting waterlijn om 

een aanval te doen richting de Engelse kust maar in plaats hiervan ging zijn lood meer om hoog zodat 

zijn lood bijna in een baan om de aarde gesmeten werd en 30mtr voor hem in het water kwam, een 

http://www.avicentra.nl/


beetje teleurgesteld zette oom Piet de hengel in de steun en wachten af.  Na enkele minuten kwam de 

aanbeet waar we op gewacht hadden op de hengel van oom Piet, geen trillinkjes maar lekkere beuken 

op de stok van oom Piet die enigszins verbaast z’n eerste Zeebaars op de kant had, een mooie baars 

van ca 45cm. Tevreden kon oom Piet mijn tante melden (die eerder die avond aan had gegeven dat 

oom Piet niet zonder vis thuis hoefde te komen) van zijn vangst en dat de buren gebeld konden worden 

om morgen te komen eten. Inmiddels werd het weer er niet beter op en viel er een klein spatje regen en 

gingen de kleine spatjes over in grote spatjes en liep het water onze laarzen in, maar gezien ik als 

vervent zeebaarsvisser nog geen baars had was ik niet van plan weg te gaan zonder baars dus gooide ik 

in waar er aardig wat branding was en kon even later ook een baars landen. Verzopen in de regen met 

een aanstaand feestmaal voor ome Piet en zijn buren richting auto gelopen. Oom Piet die met zijn 71 

jaar als een verzopen kat huppelend de dijk over stiefelde als een jonge hond. Nou ome Piet bedankt 

voor de fijne avond en vangse op Texel 

  

Robert 

  

  

Afgelopen dinsdag 7 Juni samen met mijn broertje Jasper gaan vissen op het strand van Ter 

Heijde. Om ongeveer 20 uur aangekomen op een vrijwel windstil strand. Doel van vandaag was de 

zeebaars. Jasper begon met een bot van 31 cm al snel gevolgd door een botje van 16 cm. Ik opende 

met een bot van 27 cm. Bij aankomst zagen we donkere wolken al aankomen en na het vangen van 

onze eerste visjes begon de ellende dan ook. Regen, regen en nog eens regen. Gelukkig werd ons 

doorzetten beloond met nog 3 leuke zeebaarzen. 33, 40 en 41 cm. Doel was behaald en om 22 uur 

besloten we op te ruimen. Doorweekt maar toch tevreden dropen wij af.  

  

Jeroen # 1223 en Jasper  

  

Hallo vis vrienden, 



 
Vandaag (maandag 06 jumi 2011) vis ik weer eens een sessie vanaf het strand van Kijkduin. Er staat 

een harde nw wind van een dikke 5 bft, temperatuur 17 °C, lw HvH 14:26 uur, hw 18:45 uur, 

met afentoe een regenbui. Schuimkoppen waaien het strand op en de stroming is behoorlijk heftig, 

kortom alle ingredienten voor zeebaars! 

Geen visser te bespeuren, om 17:00 uur gaat de 1e hengel erin de 5 meter stok, hoofdlijn 22\100 mm 

nylon met een tapse voorslag, onderlijn wapperlijntjes haakje f31\6, gevuld met een zager of een 

piertje, tommy lood 175 gram. Na 20 minuten gooi ik de 4,5 meter Hiro erbij, hoofdlijn 

gevlochten 12\100 mm met een nylon tapse voorslag, ditto onderlijn, ditto lood.17:23 uur komt er een 

mooie bot het strand op en 17:55 uur een scholletje (die vang ik niet vaak vanaf het strand hier, wel in 

Zeeland vanaf het strand) met een zeebaarsje, ondermaats dus weer retour Noordzee, maar een goed 

teken de baars zit er.  Omdat m'n lijnen weglopen door de heftige stroming schakel ik over op 170 

gram en 190 gram geankerd. 18:17 uur mooie doorbuigers op de Hiro, dat kan maar 1 ding betekenen 

zeebaars of paling. Het blijkt een mooie maatse zeebaars te zijn samen met een botje. 18:24 uur gaat 

de 5 meter stok tekeer een zeebaarsje net onder de maat, die mag weer zwemmen. 18:36 uur, zelfde 

ritueel diepe doorbuigers op de Hiro, voorzichtig binnen draaien en een knokkende vis aan de lijn een 

40 plusser, 18:59 uur een botje. En ik sta te genieten op het strand van Kijkduin, de regen voel ik alang 

niet meer. 19:14 uur een botje en 19:38 uur nog een botje. 19:49 uur weer een mooie 40 plus zeebaars 

en hier heb ik mazzel mee, net op het strand valt ie van de haak, ik gooi m'n hengel neer (moet je 

eigenlijk niet doen, is slecht voor je spullen) en voordat een golf hem weer mee terug neemt heb ik 

hem te pakken. 19:56 uur een mooie bot. 20:29 uur een doublet botjes, 20:51 uur een botje en om 

21:00 uur een botje. Hierna stop ik ermee, want er is zojuist een ijskonijn (kite surfer) door m'n lijnen 

heengevaren, de nylon lijn knapt af, de gevlochten blijft gelukkig heel. Nu ben ik toch een aardig stuk 

naar links gelopen omdat ik weet dat je als visser het stuk bij de ingang vrij moet laten voor kite 

surfers, waarom dan toch door m'n lijnen heen varen en ff sorry zeggen is er ook niet bij. Het hele 

strand is vrij, moet ik nog verder naar links? Ik snap het niet, laten we een beetje rekening met elkaar 

houden, ieder z'n hobby!  Echt kwaad worden kan ik er niet om, heb tenslotte lekker gevist en dat 

neemt niemand me af, zelfs geen kite surfer! 



  

 

 

Vis greetz, 

Willem#1168 

 

  

Hallo vis vrienden, 

 

 

Vandaag (zondag 05 juni 2011) ga ik het weer eens proberen in het Noordzeekanaal, eens kijken of we 

een gedeelte van het aas kunnen opvissen. Er staat een no wind van zo'n 4 bft, temperatuur 16 °C, 

dreigende regenbuien (maar gelukkig niets gevallen) Als ik aankom staan er zo'n 3 vissers, niet veel 

voor op een vrije dag. Rond 17:30 uur gaat de 1e hengel erin de heavy feeder, hoofdlijn 20,5 mm 

nylon, met een tapse voorslag, onderlijn wapperlijntjes, haakje f31\6 gevuld met een piertje\slikje of 



een zagertje, tommy lood 150 gram. 20 minuten later zet ik de 2e hengel erbij de 4,5 meter Hiro 

Dream Surf, nylon 22\100 mm met een tapse voorslag, ditto onderlijn, ditto aas. 

Om 17:53 uur komt er een klein scholletje naar boven, 17:59 uur een wolhandkrab samen met een 

zwartbekgrondeltje. 18:19 uur een dikke bot op de feeder.18:33 uur een zwartbekgrondel, 18:57 uur 

weer een dikke bot van 37 cm op de feeder en 19:17 uur een klein botje. 20:36 uur weer een grondeltje 

en op de feeder krijg ik een mooie aan beet gevolgd door een slappe lijn bij het binnen draaien is de 

weerstand groot en ik hoop dat er een mooie tong aanzit maar het is een doublet bot. Rond 21:24 uur 

komen er 2 erg grote schepen aan, 1 van links en 1 van rechts, omdat de zuigkracht bij dit soort 

schepen enorm is draai ik de hengels binnen waarop ik bij beide al een mooie aanbeet gezien heb. De 

Hiro levert me een net ondermaatse tong op (23,5 cm) samen met een grondeltje (beide weer retour 

NZK) en bij het binnen draaien van de heavy feeder gaat het erg zwaar en kom ik vast te zitten, niet 

eens dichtbij de kant en moet ik m'n lijn kapot trekken. Ik besluit er maar een spoeltje met 

gevlochtenlijn op te zetten en nadat de schepen gepaseerd zijn vis ik weer vrolijk verder. De krab is 

overigens duidelijk aanwezig ik verlies deze sessie 6 haaklijntjes aan krab. 21:31 uur weer een klein 

scholletje, 21:51 uur een botje en 22:15 uur een scholletje. Dan komt er een man aangelopen die op 

een bankje nog een pakketje restant aas (pieren en zagers) heeft gevonden  en vraagt of ik ze hebben 

wil. In eerste instantie zeg ik nee, maar hij heeft er niets aan en gelijk heeft ie. Het aas ziet er beter uit 

als wat ik nog heb dus gebruiken maar. 22:20 uur een tongetje met een wijting, 22:47 uur een zware 

draai op de Hiro een doublet tongetjes. 23:13 uur nog een tongetje. En het is leuk vissen zo op het 

Noordzeekanaal, regelmatig een aanbeet en een visje eruit draaien. Dan komt er een andere visser die 

wat later gekomen is en rechts van me vist, hij gaat opruimen en heeft nog wat pieren en zagers over, 

ze zijn nog in prima staat en ik ga morgen toch weer vissen dus nogmaals bedankt! 00:05 uur nog een 

tongetje, 00:22 uur weer 1 en om 00:30 uur de achste. Ze zijn allemaal net niet aan de maat dus ik zet 

ze netjes terug. Hierna besluit ik op te ruimen om morgen nog een sessie aan het strand te gaan vissen. 

Totaal vang ik deze sessie 22 vissen, 3 scholletjes, 4 zwartbekgrondeltjes, 6 botten, 1 wijtingkje en 8 

tongetjes. 

  

  

 
Vis greetz, 

Willem#1168 

  

Naar aanleiding van de opmerking van Leo “goed gedaan geen graad “ toch maar even een 

vangstberichtje getikt. 



Zondag morgen 05-06 rond de klok van 4.30  opgestaan om met Leo en Joop te gaan baarzen . Na een 

bakkie te hebben gedaan in het washok op de camping zijn we eerst wat steuren gaan scheppen om 

vervolgens naar de visgronden af te reizen . Joop wilde zijn p.r. wat scherper zetten en wij ach als we 

een baarsje vingen was het al goed . De eerste worp leverde niks op maar na de tweede worp was het 

raak een baarsje van 43 cm kwam langszij . Zo goed man zei Joop en pats daar stond zij hengel krom 

… een nieuw p.r. was een feit . Leo wist nog een baarsje van 55 cm te landen en ik moest genoegen 

nemen met een zeeforel van ik schat zo’n 45 cm . 

Leo en ik hebben nog wat baarzen aan de Griekse kok gegeven en hopen volgend weekend op een 

lekker portie giros 

  

  

Gr Ricardo #119. 

  

  

Op zaterdagmiddag 4 juni 2011 met vismaat Jan Overbeeke meegedaan aan de “Memorial Linda 

Delvaux Cup 2011 - Geepvissen” van Zeevissport. De locatie was zoals ieder jaar: Levensstrijd te 

Zierikzee. Aantal deelnemers: circa 55 man. Om 11.00 uur eerst Jan opgehaald en om 11.30 uur 

aangekomen op het parkeerterrein langs de Oosterscheldedijk. Nadat we de nodige handen hadden 

geschud en een lekkere versnapering hadden genuttigd, een flink stuk gelopen over de grasdijk naar 

onze stek (nr. 12 en 13). Eenmaal aangekomen, zwom er zo’n 50 meter uit de kant een bruinvis. Een 

leuk gezicht, maar of zoiets bevorderlijk is voor de visvangsten, waag ik te betwijfelen. Hoe dan ook, 

om 12.30 uur klonk het startsignaal, dus de werpdobber met haakje 8 en een stukje geep richting 

Noord-Beveland gekatapulteerd. Al vrij snel werden links en rechts van ons de eerste gepen gevangen. 

Niet groot, maar toch … Alleen bij ons bleef het stil. Na verloop van tijd wist ik dan toch mijn eerste 

vis te landen. Geen geep, maar een makreel (en die tellen vandaag niet!). Desondanks toch een visje en 

dat is altijd leuk. Helaas is het voor Jan en mij hierbij gebleven, want we wisten geen enkele geep te 

verleiden om in ons smakelijke aas te bijten. Wel enkele voorzichtige aanbeten gezien, maar geen vis 

op de kant. Indirect heeft Jan nog wel een geep gevangen. Probleem was echter, dat deze aan een 

onderlijn zat die hij een tijdje daarvoor had afgegooid. Al spartelend verdween de geep daarom achter 

de horizon met de werpdobber in zijn kielzog …De eindstand: bij mij een dikke nul (qua geep dan). 

Ook Jan wist geen enkele geep op de kant te krijgen. Na afloop onder het genot van een koel drankje 

de prijsuitreiking bijgewoond. Voor iedereen was er door de diverse sponsors een prijs beschikbaar 

gesteld, zelfs voor de nummer laatst!!! Rond 17.30 uur behoorlijk verbrand en enigszins teleurgesteld 

de file ingedoken en teruggereden richting Goeree-Overflakkee. Dat geepvissen is blijkbaar niet onze 

sterkste kant??? 

 Jongens en meisjes van Zeevissport bedankt voor de gezelligheid en de zéér geslaagde middag. Zoals 

gewoonlijk was alles weer tot in de puntjes geregeld en verzorgd. Proficiat!!! En nu op naar de 

strandsessie op zaterdag 5 november 2011 op het strand van Zoutelande. Hopelijk dan meer succes … 

  

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

  



1 juni 

 

 naar het beerkanaal gegaan en na een rit van meer dan 3,5 uur ivm hemelvaart en een wegafsluiting 

richting Maassluis omdat er iemand het water in was gereden aangekomen op de plek waar ik hoopte 

een mooie zeebaars te vangen.Maar de gehele sessie tot ongeveer 23.30 geen zeebaars gezien. Van 

alles geprobeerd ... dobbertje/zagercombi , pluggen, twisters,pilkertjes en op de bodem...niets. 

Daarentegen zeker leuk gevangen ... onder meer wat mooie grote botten , kleine scharretjes 1 mooie 

gul en 12 palingen waarvan de grootste ongeveer 85cm was en nog steeds is! De vissers naast mij 

konden ze niet te pakken krijgen aangezien ze de juiste afstand niet haalden. Al met al weer een mooie 

dag gevist in die o zo mooie Europoort! Hoop dat deze stek behouden kan blijven en dat er meer 

mooie visstekken met voldoende RUIMTE bijkomen als de 2e Maasvlakte af is! 

  

 
vriendelijke visgroet uit Purmerend! 

 

 

  



Vandaag 1 juni naar zuidpier in IJmuiden geweest. We hadden maar een paar uurtjes dus zijn in de 

bocht gaan staan. Om iets voor 12 uur lag de eerste hengel erin. Paternoster zonder afhouders met 

haakje 6. Zagertjes en piertje eraan. Al voor ik de 2e hengel opgetuigd had stond de eerste te bonken. 

Resultaat 3 scharren. Daarna was het 1 hengel erin gooien en de andere ophalen. Elke worp 2 of 3 

scharren eraan. Toen er veel stroming kwam duurden de aanbeten wat langer maar nog steeds elke 

worp 2 of 3 scharren. 1 gulletje zat er nog bij. Totaal dik 50 vissen. De meeste zwemmen weer. Paar 

grote meegenomen. 

  

Gr. Sytse 

  

01-06-2011 

 

Wegens voorbereidingen voor de vakantie, een beetje laat vangstbericht,  Vorige week, naar de 

Europoort gereden om eens een stek bij het oeverbos te proberen, 

maar daar aangekomen,   zag ik niets als tenten caravans en dagjesmensen,  Nee dat is toch niet echt 

wat ik als een ideale visdag zie zo tussen al die mensen. 

Dan maar een ander stek zoeken,  Aangezien we zin hadden in een dagje met weinig wind om zo wat 

relaxed te vissen, gekozen voor het brede gedeelte van het 

Hartel kanaal , daar tussen de windmolens., eigenlijk een vergeten plaats, je ziet er nooit vissers die 

vrij gaan vissen, en toch is het een plaats waar je lekker kunt zitten, 



Niets vast komt te zitten, en het leuke er zit nog vis ook. Er kwamen dus al snel wat botten de kant op, 

en niet van die kleintjes, allemaal moddervette botten tussen de 35 en 40 cm. Weer een dagje lekker 

gevist, en nu snel verder met het klaarzetten van mijn spulletjes voor Zaterdag,  dan gaan we lekker 

een weekje naar denemarken. 

  

  

Grtz Johan#1207 & Petra#1212 

  

Hallo vis vrienden, 



 

Vandaag na het werk maak ik even een optelsom, restant zagers in de koelkast, morgen vrij, vanaf 1 

juni nachtvissen op het NZK toegestaan. Mooi, de uitkomst is vissen op het NZK. Er staat een nno-

wind van 1 a 2 bft, temperatuur 11 °C, als ik aankom kan ik met moeite nog een parkeerplaats vinden. 

Tjonge tjonge wat is het druk de hele waterkant staat vol met vissers het lijkt wel of er een wedstrijd 

aan de gang is. Een stuk naar achteren gelopen en uiteindelijk is er nog een plek waar ik tussen kan 

staan.Ik start weer met de 5 meter stok, hoofdlijn gevlochten 12\100 mm, met een nylon tapse 

voorslag, onderlijn 3 hoeksafhouders met 8 gram lood tussen de afhouders, haakje f314\6 beaasd met 

een zager, tommy lood 150 gram. Rond 22:15 uur gaat de 1e hengel erin regelmatig zie ik lichte 

trekbewegingen aan m'n lijn maar als ik binnen haal is het aas eraf en ik mis een haaklijn. Links van 

me zie ik ze wat tong vangen dus dat geeft hoop. Na een klein uurtje zet ik de 4,5 meter Hiro erbij, 

hoofdlijn nylon 20,5\100 mm, onderlijn wapperlijntjes haakje f31\6, ditto aas, ditto lood. Om 00:08 

uur zit er een klein palinkje aan de Hiro.Voor de rest blijft het schuifelwerk van krab en ander klein 

gespuis. Geen fermme tongen tikken dit keer. Om 02:00 uur ruim ik op en bij het binnen draaien van 

de 1e hengel zit er warempel een ondermaats tongetje aan. Inmiddels zijn alle vissers weg, toch gek 

dat ze bij daglicht en schemer nog wel bijten en in het duister van de nacht, juist als je verwacht dat de 

tong massaal gaat azen er weinig actie op de toppen te beleven is in het NZK. 



 

 

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

Hallo vis vrienden, 



 

Vandaag (maandag 30 mei 2011) zit ik even te dubben, wat zal ik doen? Naar het Noordzeekanaal of 

naar het strand van Kijkduin? Hmm, lekker weer, niet te gek veel wind. Het strand dan maar, voor 

hetzelfde geld staat er volgende week weer een windkracht 6 dus dan maar even ervan profiteren als 

het lekker weer is. Als ik aankom op het strand staat er 1 visser, die een zeebaars gevangen heeft, de 

lengte die hij aangeeft varieert van net ondermaats tot net maats, ik loop even verder en om 16:45 uur 

gaat de eerste hengel erin. (Het weer is overigens schitterend 23 °C, zonnetje, zw- wind van 3 bft, wat 

later regen, hw HvH 14:46 uur, lw 22:56 uur.) Hoofdlijn gevlochtenlijn 12\100 mm met een nylon 

tapse voorslag, onderlijn lange wapperlijntjes, haakje f314\8, gevuld met slikken of een zager, tommy 

lood 150 gram. In het begin is het niet veel, geen tikje te bespeuren na een dikke 20 minuten zet ik de 

4,5 meter Hiro Dream Surf erbij, hoofdlijn nylon 22\100 mm met een tapse voorslag, onderlijn 

standaard wapperlijntjes, haakje f314\10, ditto aas, ditto lood. Een vriendelijke mevrouw uit 

Delft komt met haar dochtertje een praatje maken, wat wel gezellig is, ze willen van alles weten over 

het vissen, hoe dat werkt, en wat er gevangen wordt. Tijdens het praatje krijg ik een paar mooie tikken 

op de 5 meter stok en draai ik om 17:45 uur 2 botten naar binnen, die gelijk gefotografeerd worden. 

Inmiddels heb ik ook een mooie aanbeet op de 4,5 meter Hiro en daar zit om 17:58 uur een dikke 

paling van 64 cm aan samen met een botje. De paling blijft kronkelen, maar om een foto te maken op 

de maatlat moet je hem op z'n buik aaien en dan blijft ie stil liggen. Het dochtertje zet de botten en de 

paling terug, wat ze erg leuk vindt. 18:29 uur en 18:55 uur volgen er nog 2 botten. Ook deze zet ze 

terug en ze vertrekken weer. Inmiddels begint het wat harder te waaien en te regenen gelukkig nog niet 

hard maar ik trek een sweater meer aan en krijg spijt dat ik m'n warmte jas in de auto heb laten liggen. 

Gelukkig zakt de wind weer na enige tijd en houdt het regen ook op.19:53 uur een triplet botjes en op 

de andere hengel  om 20:06 uur ook een triplet botjes. Afentoe zit er weer van dat vervelende vuil op 

de lijn wat je met de nagels eraf moet peuteren. De visser rechts gaat naar huis en ik krijg 

het resterende deel zagertjes van hem, waarvoor nogmaals dank. Een andere visser komt eraan die met 

een pilkertje staat te smijten, na een tijdje komt ie naar me toe en krijg ik een zandspierinkje die hij 

vals gehaakt heeft, om te proberen of de zeebaars daar trek in heeft. Ik doe hem aan de onderste haak 



en rijg het haakje er 2x doorheen. 20:42 uur vogt er weer een botje. Het begint kouder te worden en 

het gaat weer regenen. Ik werp de 4,5 meter Hiro zo'n 20 meter achter de branding en even later gaat 

de top lekker zwiepen. Voorzichtig draai ik de lijn binnen en komt er toch een zeebaarsje het strand op 

aan haakje 10, jammergenoeg ondermaats maar redelijk krachtig. 21:43 uur, het zelfde ritueel, weer op 

de nylon en weer met haakje 10. Samen met een botje en ook deze gaan weer retour Noordzee. 21:45 

uur begin ik op te ruimen en zit er bij het indraaien van de laatste hengel nog een botje aan. Het 

zandspierinkje heeft niets gedaan, maar is toch goed aas voor de zeebaars want die jaagt erop. De 

zeebaarsjes uiteindelijk gevangen aan een vol geregen aaslijn van slikken met stukjes zagers. 

  

 

Totaal vang ik deze sessie 17 vissen, 14 botten en botjes, 1 paling en 2 zeebaarsjes. 

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

  

Hallo vis vrienden, 



 

Vandaag (zondag 29 mei 2011) ga ik vissen in de waterweg samen met "de Scharrejager" in de hoop 

een tongetje te scoren. Er staat een harde zw-wind van zo'n 5 bft, temperatuur 15 °C, hw HvH 13:56 

uur, lw 19:34 uur. Rond 13:30 uur gaat de 5 meterstok erin hoofdlijn gevlochtenlijn 10\100 mm, 

onderlijn metalen driehoek afhoudertjes met 8 gram lood ertussen, haakje f314\6, gevuld met een 

zager 170 gram geankerd lood. In het begin gebeurd er weinig aleen krab wat het aas op eet, zelfs m'n 

dikke amnesia 9,1 kg lijn wordt doorgeknipt. 15:04 uur zit er dan toch een visje aan een 

zwartbekgrondel, waar heb ik die meer gezien?;-) "De Scharrejager" vangt een aantal botjes en een 

palinkje en even later komt Ruud van Noord Eurovisser#1054 gezellig mee vissen. " De Scharrejager" 

vangt als eerste een tongetje, jammergenoeg ondermaats. Daarna volgt er nog wat bot en paling bij 

Ruud en even later een maatse tong. Echt wild is het niet, lange periode's dat er geen tikje te bespeuren 

valt. 18:37 uur is het mijn beurt, geen aanbeet gezien maar er komt een mooie maatse tong van 28,5 

cm naar boven. Ruud vangt z'n 2e maatse tong en nog een palinkje en pakt z'n boeltje om thuis te gaan 

eten. "De Scharrejager" vangt er nog een botje, 2 palinkjes en een tongetje bij, jammergenoeg weer 

ondermaats. Bij mij volgt er niets meer en om 21:45 uur ruimen we op. Ff lekker in het zonnetje 

gezeten, uitgewaaid en een visje gevangen al viel het aantal wel tegen. De overgebleven zagers van 

"De Scharrejager" krijg ik mee, waarvoor nogmaals dank! 



 

 

Vis greetz, 

Willem#1168 

 

 

Op maandagavond 30 mei 2011 zomaar een paar uurtjes wezen vissen met vismaat Jan Overbeeke aan 

de Stenen Glooiing. Volgens de verschillende berichten worden hier en daar al mooie zeebaarzen 

gevangen, dus …??? Om 19.00 uur op onze stek aangekomen, heb ik gekozen voor één tactiek, te 

weten beide hengels met één lange dwarrellijn met licht rolloodje, één grote haak 1/0 voorzien van een 

paar mooie kweekzagers en niet al te ver uit de kant. Jan had voor een iets andere strategie gekozen 

(kleinere en meer haken), dus nu maar afwachten welke variant het meest succesvol zou zijn. Maar het 

bleef stil, doodstil …Na verloop van tijd wist Jan dan toch (per ongeluk?) een botje te landen. Niet 

waarvoor we waren gekomen, maar toch. Bij mij bleef het echter de hele avond stil, ondanks het feit 

dat ik regelmatig mijn aas ververste, want volgens mij liggen de krabben op dit moment in rijen van 

tien te wachten!!! Tussendoor hebben we nog een tijdje met kunstaas geprobeerd een fint te vangen 

(wat ook niet is gelukt). De eindstand: bij mij een dikke nul. Jan wist in totaal 2 botjes en een 

scholenbaarsje te vangen.Omdat we de hele avond geen beet hebben gehad en/of vis wisten te vangen, 

zijn we om 22.30 uur enigszins teleurgesteld weer naar huis gegaan. Rond 23.30 uur thuis, spullen 

schoongemaakt en naar bed, want de volgende ochtend gaat het wekkertje weer. 



  

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

30 mei Zandmotor 

Vandaag het overgebleven aas opgemaakt van afgelopen zaterdag waar wij de wedstrijd van de 

Zeenaald mee hadden gevist van de 14 gevangen visjes waren er 4 boven de 10 cm dus maar gelijk 

naar huis aas verzorgen en vandaag met Hans  van  Holstein naar het strand.Ik had al een paar keer een 

vangstberichtje neergezet en het blijkt dat dit aardig bekeken wordt want toen we vandaag het strand 

opliepen om 9 uur stonden er al twee vissers en later kwam er nog een visser aan en ging rechts van 

ons staan .Over de vangst kan ik kort zijn we hadden 5 baarzen waarvan 3 mooie en een aantal 

botten en botjes.De meeste vis gevangen aan steekzagers . Gevist van 9 tot 14.00 uur waarvan het 

laatste uur het beste was ( hoog water ) Het water was weer glashelder en veel duikende meeuwen op 

scholen kleine visjes en daar zat natuurlijk de baars weer achter aan. Het probleem was wel dat het 

schitterend weer was dus het is eigenlijk niet meer te doen om overdag te vissen .Volgens mij liep heel 

Nederland vandaag zijn hond uit te laten op het strand dus je moest de kist aardig in de gaten houden 

want anders was het bingo en hondenbezitters schijnen het normaal te vinden als ze tegen je kist 

aanplassen . Als je dan vraagt wat hun adres is en vanavond wel graag een keer tegen hun voordeur 

aan wil plassen worden ze boos. 

  

  

Jan # 1172 

  

Donderdag 26 Mei 

 



Na lange tijd eindelijk weer eens aan de waterweg gestaan. de eerste tongen zijn alweer gevangen dus 

gewapend met zagers naar de waterkant vertrokken. Was ik blij dat ik een winterjas en een warme 

muts in mijn viskoffer had zitten... Windkracht 6 pal in mijn gezicht is wel een uurtje uit te houden 

maar op een gegeven moment was het echt fris aan de waterweg. Door de harde wind waren de 

aanbeten bijna niet te zien zo hard stonden de hengels te klapperen. Resultaat van 4 uurtjes vissen:  2 

postzegels, 2 grote scharren en 4 (net) maatse tongen. Al met al toch leuk gevangen. 

  

  

Met groet, Corné #1170 

  

Hallo vis vrienden, 

 

1 ons zagers en een restje pieren heb ik nog over op (maandag 22 mei 2011), er staat een harde zw 

wind van een dikke 5 bft, dan maar naar het Noordzeekanaal om een beetje uit de wind te zitten om de 

laatste restjes aas op te maken, temperatuur 16°C, met een lekker zonnetje.16:45 uur gaat de 5 meter 

stok erin, hoofdlijn gevlochtenlijn 12\100 mm, onderlijn wapperlijntjes, haakje f314\8, gevuld met een 

piertje of een zagertje, tommy lood 175 gram. Na 5 minuten al een paar mooie tikken, bij het binnen 

draaien is het aas er gedeeltelijk af en 1 haaklijn is doorgeknipt, krab dus. Na een kwartiertje gaat de 



2e hengel erin de 4,5 meter Hiro Dream Surf, hoofdlijn gevlochtenlijn 10\100 mm, onderlijn 

wapperlijntjes, haakje f31\6, ditto aas, tommy lood 150 gram.17:35 uur een zwartbekgrondeltje, 17:41 

uur nog een zwartbekgrondeltje, 18:01 uur begint de Hiro top lekker te tikken en komt er een maatse 

wijting naar boven.18:03 uur een zwartbekgrondeltje, 18:42 uur een doublet zwartbekgrondeltjes, 

19:09 uur nog een zwartbekgrondeltje.Inmiddels komt er nog een man een praatje maken die 

beroepsmatig ook in de vishandel verkeert. Leuke verhalen over import van Noorse gullen, die 

gevangen worden aan uit gezette lijnen met inktvisringen zodat de krab minder kans heeft. Hij heeft 

heel wat vissen mogen fileren, waaronder grote heilbotten die dan opgetild worden bij de staart met 

een heftruck om de onderkant te fileren. Na een gezellig praatje verdwijnt de man weer, van een visser 

verderop die ermee ophoudt krijg ik nog 2 bakken zeepieren. Waarvoor nogmaals dank! 20:19 uur nog 

een zwartbekgrondeltje, 20:55 uur valt het zonlicht enigzins weg van het water en begint de tong te 

azen, jammergenoeg ondermaats en gaat weer retour NZK. 21:02 uur een steenbolk met een klein 

wijtingkje. 21:21 uur een ondermaats tongetje, 21:27 uur weer een en 21:44 uur nog een, pech dit keer. 

Geen maatse tong kunnen scoren en alles gaat weer retour NZK. Wel leuk om de weerstand weer eens 

te voelen bij het binnen draaien. 

 Om 22:05 uur begin ik op te ruimen, toch ff lekker gezeten daar. Totaal vang ik deze sessie 14 vissen, 

8 zwartbekgrondels, 2 wijtinkjes, waarvan 1 maats, 1 steenbolk en 4 tongetjes. 

  

  

 

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

  

Woensdag 25 mei. Als dit voorlopig de laatste dag met mooi weer, en bovendien wat wind op de kant, 

dan snel nog even profiteren. En zo zat ik onverwacht met Martin #272 om 19.30 op het strand bij 

Terheijde. De bedoeling was om lekker ontspannen botjes te tikken, met hoop op wat grotere 

exemplaren en wie weet een mooie baars! Eén voor één gooi ik mijn hengels in, waarbij de tweede een 

beetje te kort uitvalt. De knoop van de voorslag is zelfs zichtbaar. Er staat een redelijke branding, ik 

verwacht dat het aas vrij snel minder netjes op de haak zit, dus snel wordt de reserve onderlijn beaasd. 

Eerst maar een visje vangen, dus kleine haken (F31/10) met een enkele slik. 



Even later draai ik de eerste hengel binnen, zonder vis, terwijl de 2 onder het geweld van de branding 

flink staat te zwiepen. Maar dan volgen wat zwiepen, niet in lijn met de aanstormende golven. Toch 

maar even kijken.....?! Het gaat zwaar en net over het bankje worden wat vinnen zichtbaar van een 

hevig tegenstribbelende baars. Martin komt al assisteren en even later ligt er 67 cm zilver op het 

strand! Wow! Terwijl de wind steeds verder wegvalt, is het genieten aan het strand. Af en toe een 

botje en richting de schemering worden de botjes botten. Zelfs loopt er een kleine pieterman 

tussendoor, een vissoort die je niet al teveel vangt. Jammer dat we naar huis moeten, want morgen 

moet er gewoon weer gewerkt worden. 

Gilles#59 

  

Afgelopen woensdagochtend 

  

was ik vroeg wakker en kon de slaap niet hervatten op mijn vrije nacht, dus om 01.00u uit bed, mijn 

spulletjes gepakt, zagers uit de koeling gehaald en karren maar richting De Waterweg, waar ik om 

03.00u aan de waterkant begin met vissen, nog net in de gierende stroming van opkomend tij. Ik vis 

alleen met oude zagers, als aas. Zou de tong azen vandaag, is mijn gedachte, maar ik krijg al snel een 

bevestiging van klapperende toppen op beide hengels. Op elke hengel een ondermaats tongetje is het 

resultaat. Het begin mag er zijn, maar nu moeten ze nog groter worden.Maar dat zit er even niet in, 

weer 3 ondermaatse op rij, volgen direct daar na, zo rond hoogwater. Inmiddels begint het al te dagen 

en in de schemering vang ik een palinkje. Inmiddels is het volledig licht en het afgaande getij begint 

erin te komen en ik krijg een mooie beet en mijn eerste maatse is een feit. Ik hoef eigenlijk niet lang te 

wachten op de volgende, ook net aan de maatse.Dat maakt de dag enigszins goed.Dan volgt er een 

miniscuul palinkje, wat mijn gehele lijn heeft verwart, dus dat is knippen geblazen en nieuwe 

haaklijntjes zetten. Er volgen nog een paar minibotjes.Dan is het tijd voor mijn derde maatse 

tongetje.Inmiddels is het al 7 uur en ik ben niet van plan om het laat te maken, omdat er donderdag en 

vrijdag, 2 drukke dagen met ziekenhuis bezoek in Roosendaal en Rotterdam op het programma staan, 

gewoon routine wat elke 2a3 maanden gebruikelijk is.Ik krijg een erg mooie beet en heb hoop op een 

mooie tong, als ik ga draaien, maar het resultaat valt vies tegen, een bot van net geen 40cm, leuk om te 

vangen,. maar ik heb er niets aan! Een vloermat uit De Waterweg Aan de andere hengel hangt ook een 

bot. Om 8 uur werp ik voor het laatst de beide hengels in en ik zie een erg rare beet en hij voelt heel 

apart om binnen te draaien. Een verrassing uit De Waterweg Ik denk een blankvoorn of een winde, ik 

ben geen zoetwater specialist. De laatste hengel draait erg zwaar, maar dit voelt niet als vis en het is de 

veel genoemde wolhandkrab, waar iedereen schijnbaar veel last van heeft, nou ik niet hoor, totaal geen 

haakverlies gehad vandaag en het aas bleef er ook goed aan, maar dat is meer een kwestie van 

garnaaltjes en gupjes in mijn optiek Wolhandkrab Dus het blijft bij 3 maat tongetjes vandaag en 5 

ondermaats.Morgenavond met Northseacharters op de Tong, waarschijnlijk richting Westerschelde, 

waar volgens de berichten een tongetje wordt gevangen, 20 tot 25 tongen op de hele boot, op een 

avond, lijkt veel, maar is eigenlijk maar 2 tot 4 tongetjes per persoon, dus de verwachting is niet hoog 

gespannen, maar daar gaat het mij helemaal niet om, het is het vissen en sociaal contact, wat ik 

belangrijk vind. Dinsdag weer op pad met de Big-Marlin met de dinsdagploeg. Woensdag gaat de boot 

uit het water, een nabehandeling van de onderkant door de dealer en plaatsing van een Elektrische 

ankerlier, met spoed besteld in Italie. Als ik dan 5 juni terug kom uit Denemarken, kan de boot die 

week weer in het water en ga ik me proberen toe te leggenop zeebaars en tong. 

  

  

  



Groetjes Peter #1284 (Fishguppy) 

  

  

Vandaag24-05 

 

 had ik een afspraak staan, maar deze was gecanceled en omdat ik vannacht weer vroeg wakker was, 

om een uur of 4, besluit ik er maar uit te gaan en nog maar een Waterwegje te doen voor mijn 

vakantie, ik heb toch nog een ruime 2 kilo zelf gestoken kleine zagers, ideaal voor de tong zou ik 

denken, alleen het getij is niet echt gunstig, om een uur of 10 hoog en afgaand is het best voor de tong, 

dus afwachten wat het wordt. Ik sta tegen 06.30u aan de Waterweg en het water staat nog erg laag en 

nog geen stroming, ik ben al snel aan het vissen en heb ook al vlug kleine beetjes en op allebei de 

hengels zit een grondeltje. Even later een echte beet en dan vang ik een botje.Dan direct na het 

inwerpen van mijn linker hengel een snoeiharde aanbeet en dat kan niet missen, Zeebaars. Het is een 

redelijk mooie van formaat. Dit allemaal nog voor de stroming en als de stroming begint, krijg ik een 

paling aanbeet en ook deze hangt. Zodra ik de hengel heb ingeworpen en de lijn slap leg, zodat alles 

op de grond ligt, voel ik al harde snokken en het lijkt weer op paling. Deze is een slag groter. Dan 

vang ik een half uurtje niets en als de stroming weer minder wordt, zie ik weer wat kleine tikjes en dit 

brengt weer een bot. Even later weer een paling beet en dit is een lange dunne, ziek denk ik Zo tegen 

10.00u krijg ik eindelijk een beet, waar ik altijd blij van wordt. Dan gaat het erg snel, vele aanbeten op 

beide hengels, de eerste brengt een doublet maatse tong.Hier doe ik het voor De andere hengel brengt 

een net ondermaats tongetje. Dan is het water inmiddels al weer aan het zakken en ik vang nog enkele 

minibotjes en daarna weer 2 maatse tongetjes, aan elke hengel een.Om 11.30u werp ik voor het laatst 

in, mijn pijp is leeg en ik heb thuis nog best wat te doen en misschien dat ik ongepland nog een gaatje 

kan vinden deze week, om nog een paar uurtjes te gaan.Ook aan de allerlaatste hengel hangt nog een 

maatse tong, de 6e maatse van vandaag.Totaal plaatje Het was vandaag niet echt slecht en dat voor een 

"verkeerd" getij! Ik denk dat de piek voor de tong over een maand is. 



  

 

   

Groetjes Peter #1284(Fishguppy) 

  

Hallo vis vienden, 



 

Vandaag (zondag 22 mei 2011) ga ik een sessie vissen met "de Scharrejager" (Wilfred 

Wander(s)) gericht op zeebaars. Na het vangstbericht van Jan Groenwegen wilde we het ook weleens 

proberen aan de rechterkant van "de Zandmotor". Aangekomen bij "Kijkduinpark" wandelen we met 

onze spullen het strand op. Er staat een vlak zeetje, totaal geen branding te bekennen, wel bespeuren 

we veel leven in het water, een hoop kringetjes van omhoog komende vis, zo'n 20 meter uit de kant zie 

ik zelfs nog even een vin van een vis boven water komen. En het water is kraakhelder, kennelijk gaat 

het vuil linksom voorbij "de Zandmotor". Er staat een wzw-wind langzaam oplopend van 1 bft. naar 5 

bft., temperatuur 13 °C, hw HvH 06:49 uur, lw 15:15 uur. Om 06:30 uur gaat de 1e hengel erin, de 5 

meter stok, hoofdlijn gevlochtenlijn 12\100 mm, onderlijn lange wappers van 60 cm, haakje f314\4, 

gevuld met 1 of 2 zagers, tommylood 150 gram. In het begin zie ik 2x een aanbeet maar het zet niet 

door, bij het binnen draaien zij de haken gedeeltelijk kaal gevreten door krab en garnaaltjes. Na een 

kwartiertje zet ik de 2e hengel erbij, hoofdlijn gevlochten lijn 10\100 mm, onderlijn wapperlijntjes 

haakje f314\6, ditto aas, ditto lood. We "spotten" ook nog een zeehond maar net als ik die wil 

fotograferen komt ie niet meer boven water, toch een leuk gezicht. De wind neemt toe en er onstaat 

wat branding, "de Scharrejager" vist met een dubbele pennel rig (1 haak extra los op de lijn in het aas 

geprikt, om de "hang" kans te vergroten) De "Scharrejager" vangt een botje en om 08:55 uur vang ik 

er ook 1. Om 09:42 uur volgt de 2e. Maar waar blijft nouw die zeebaars van 70 cm waar we op aan het 

"jagen" zijn? De wind en branding nemen toe en we hebben nog steeds hoop, een beetje branding is 

immers niet slecht voor de zeebaars. 10:40 uur volgt botje no:3, en 10:57 uur botje no:4.Van een 

andere visser die even verderop staat en me herkent van m'n web-log krijg ik nog een restant zeepieren 

mee, waarvoor nogmaals dank! De "Scharrejager" vangt inmiddels z'n 9e botje en om 11:11 uur volgt 

m'n 5e. Hierna beginnen we op te ruimen, de wind neemt alleen maar toe en inmiddels worden m'n 

hengelspullen bedolven onder stuifzand. Het was een "gezellige" sessie in goed gezelschap, jammer 

dat de zeebaars het af liet weten, maar niet geschoten is altijd mis. De volgende keer zitten ze er 

misschien wel ;-) 



  

Vis greetz, 

Willem#1168  

  

  

Zaterdagmorgen 21-05 

  

 

om 1 uur vertrokken richting waterweg, op de ondiepe stukken zou het "hot" zijn. Om kwart voor twee 

kwamen Lennard en Danielle vanuit Zoetermeer aangereden We zouden achter het vliegveldje gaan, 

maar we zijn aan het begin van het fietspad gaan staan. De eerste draai had Lennard al een doublet van 

botjes, en zo is het de hele sessie doorgegaan. We vingen bot en baarsjes, sommige botten waren 

mooie dertigers, en sommige net boven de tien cm. De baarsjes waren kleine scholenbaarsjes, soms 

met twee tegelijk. Verder heb ik een mooie vis verspeeld, door dat er een haaklijntje brak. Deze was 

waarschijnlijk al voor de aanbeet vakkundig bewerkt door vriend wolhandkrab. Als aas deden de 

zagers het veruit het beste als aas. De haken waar we mee gevist hebben varieerde van nr. 10 tot nr 4 

van gamagatsu. En natuurlijk was de vangst weer anders dan dat je zou verwachten, we vingen de 

grootste  vissen op de kleinste haken en de kleinste visjes op de grootste haken. Met de schemering 

begonnen de aanbeten wat minder te worden, en zijn we om 6 uur in gaan pakken, De "buren" waren 

ook net gestopt en kwamen nog even een praatje maken, ook zij hadden redelijk gevangen meest klein 



spul een paar mooie botten en een klein palingtje. Al met al een leuke vroege gezellige vissessie 

gehad. 

 

  

 

Arjan #8 

  



Hallo vis vienden, 

 

Na een lange werkdag (vrijdag 20-05-2011), toch nog maar even vissen op het strand van Ter Heijde. 

Er staat een  nw-wind draaiend naar zw van zo'n 3 bft, temperatuur 12 °C daalend naar 7 °C, hw HvH 

17:46 uur, lw 01:56 uur op 21-05-2011. Na wat pieren en zagers opgehaald te hebben bij Avicentra in 

Monster, ga ik bij strandopgang molenslag erop en loop een stuk naar rechts richting "de Zandmotor". 

Om 20:30 uur gaat de eerste hengel erin de 5 meter stok, hoofdlijn gevlochtenlijn 12\100 mm (Penn) 

met een tapse voorslag, wapperlijntjes, haakje f314\6, gevuld met 1 of 2 piertjes of een zagertje, 

tommy lood 175 gram. Het water is een beetje troebel, maar ik hoop toch een zeebaarsje te vangen, bij 

de laatste wedstrijd kon je toch zien dat het aantal wat toegenomen is. Net als ik ingeworpen heb 

komen er nog 3 vissers die wat dichter bij de strandopgang hun geluk gaan beproeven. Om 21:40 uur 

zit er een krabbetje aan de haak, regelmatig wordt het aas door krabbetjes en garnalen eraf gegeten. Ik 

zet de 4,5 meter Dream Surf erbij, hoofdlijn gevlochtenlijn 10\100 mm (Berkley), ditto onderlijn, ditto 

lood, etc etc. Om 22:17 uur gaat m'n Hiro Dream Surf lekker te keer, ik denk mooi! Die baars komt 

eraan! Ja, mis! Het is een dikke vette paling van 63 cm. Haakje f314\6 is volledig ingeslikt, het draadje 

loopt tot achterin z'n strot, dus ik knip de lijn weer door en na even uitgerust te hebben zwemt de 

paling weer krachtig de Noordzee in. Om 23:07 uur een botje van 14 cm, die het aas ook gretig heeft 

genomen, met een tang kan ik het haakje er nog uit halen. De vis heeft momenteel grote concurrentie 

van de krabbetjes en de garnalen dat ze pakken wat ze pakken kunnen. Regelmatig zie ik een 

fluoriserend licht in de golven die het strand op rollen, het begint koud te worden en ik ben blij dat ik 

m'n warmte jas nog meegenomen heb. 23:45 uur een broodmager wijtingkje. 0:14 uur weer een klein 

botje, gevolgd door een mager wijtingkje om 0:25 uur. 0:59 uur een doubletje van een klein botje met 

een maatse magere wijting. 01:16 uur nog een klein botje en 01:28 uur een doublet kleine botjes. Om 

02:05 uur ruim ik op en de vissers naast me zijn net weg (ben benieuwd wat zij gevangen 

hebben?) Voor de Zeebaars was het overdag gunstiger geweest . Totaal vang ik deze sessie 10 visjes, 

toch even lekker op het strand gestaan.



  

 

 

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

Super middag vandaag 18 mei Kijkduinpark. 

  

Vandaag gevist samen met korpsmaatje Hans van Holsteijn rechts van de zandmotor bij de overgang 

van het Kijkduinpark. We waren om half twee op het strand en hebben gevist tot 5 uur. Ter 



voorbereiding voor zaterdag waar we met het korps meedoen aan de Penn korpscompetitie in Zeeland 

waar we wel wat zeebaarzen verwachten had ik een portugese onderlijn gemaakt om te kijken of het 

werkte en je raad het al binnen 10 minuten een verschrikkelijke aanbeet en een grote vis aan de lijn . 

Hij ging behoorlijk te keer en moest zelfs mijn slip gebruiken om hem een beetje te kunnen sturen . Na 

een aantal minuten kwam hij richting het strand dus ik met mijn korte laarsjes het water in om hem te 

landen en dit lukte tot 3 meter uit de kant toen vond hij het mooi geweest gaf nog een paar klappen 

met zijn staart en pats lijnbreuk 6.8 amnesia. Het was echt een supervis maar dan kan je helaas niet 

zeggen dat je hem hebt gevangen .Daarna pakt Hans vrij snel nog 2 mooie baarzen en begon het water 

te komen .We hebben daarna nog meer dan 30 botten gevangen met enkele uitschieters van 39 cm en 

verder klein en groot door elkaar . Er kwamen nog 2 vissers kijken die aan de andere kant van de 

zandmotor hadden gestaan maar alleen maar vuil hadden staan te trekken . Ook zei een man die zijn 

hond liep uit te laten dat er s'morgens ook 2 vissers 

hadden gestaan en ook een paar mooie baarzen hadden gevangen . Beide gevist met 2 hengels met 

piertjes en slikken en de meeste vissen niet verder dan 30 meter uit de kant.Het water was glas helder 

en geen spatje vuil gezien .Echt een wereld middag gehad. Even een tip , wel een stukje naar links 

lopen wat recht voor de overgang zijn redelijk wat surfers actief. Hopelijk gaat het zaterdag ook zo 

goed, we hebben er zin in !! 

  

Jan Groenewegen # 1172 

  

Hallo vis vrienden, 

 

Vandaag (maandag 16-05-2011) ga ik het overgebleven aas opmaken aan het Noordzeekanaal. Er staat 

een harde w-wind van 5 bft, temperatuur 12 °C, een paar spatjes regen, maar door de hoge bomen heb 

ik weinig last van de wind en zit ik vrij comfortabel daar aan de waterkant. 15:05 uur gaat de 1e 

hengel erin, de 5 meter stok, hoofdlijn nylon 22\100 mm met een tapse voorslag, onderlijn 

wapperlijntjes, haakje f314\8, piertje\slikje of een zager, tommylood 175 gram. In het begin gebeurd er 

weinig, geen stootje te bekennen op de top. 15:25 uur gaat de heavy feeder erbij, nylon 20\100 mm 

met een tapse voorslag, ditto wapperlijn, tommylood 150 gram, ditto aas.Om 16:22 uur de eerste 



tikjes, een zwartbek grondeltje, niet bepaald het soort vis waar je op zit te wachten, maar goed, weer 

eens een aanbeet gezien. 16:27 uur een paar ferme tikken op de 5 meter stok en dan niets meer, even 

wachten en nog een keer. Het lijkt op een tong aanbeet, bij het binnen draaien een leuke weerstand en 

het is er 1. De eerste maatse tong van dit jaar. Krab aan de maat (leuke woordspeling ;-) Over krab 

gesproken, die zitten er vandaag wel, bij het binnen draaien van de 1e grondel valt er 1 van de haak en 

totaal verlies ik 4 haaklijntjes aan krab deze sessie.17:04 uur weer een zwartbek grondeltje, (ik vang er 

nog 1 maar die vergeet ik te fotograferen). 17:49 uur gaat de feeder tekeer, ik hoop op nog een tongetje 

maar het is een bot. Het is steeds lang wachten en dan opeens weer een aanbeet. 18:12 uur een 

"lijnenslopertje" (paling) op de 5 meter stok van ver (56,5 cm). De haak diep ingeslikt, dus ik knip de 

lijn door en zet hem terug, want paling is beschermd en om nu zo'n haakje van 15 eurocent uit z'n bek 

te rukken met ingewanden erbij doet zo'n beestje ook geen goed. Bovendien is paling een erg sterke 

vis en overleeft zo'n haakje wel, na een tijdje roest de haak vanzelf weg (als het goed is). 18:25 uur 

weer een bot op de feeder. Hierna is het lange tijd niets meer, om 20:31 uur zit er opeens weer leven in 

de feeder, als ik hem binnen draai lijkt het net alsof er een vuilniszak met water aan zit, ik denk bij 

mezelf doordraaien Willem, doordraaien, het lijntje knapt vanzelf wel als het niet meer gaat. Bij de 

kant aangekomen lijkt het net alsof ik vastzit en opeens schiet er een snoekbaars het water uit (haakje 

f314\8), een beetje mazzel heb ik wel, want hij komt op de stenen terecht en schiet los van de haak, 

maar ik kan hem pakken (55 cm meet ie). Nu weet ik eigenlijk niet of je snoekbaars uit het 

Noordzeekanaal mee mag nemen en wat de miniummaat is, met zo'n zoetwatervis hou je je eigenlijk 

niet zo mee bezig, dus ik besluit hem terug te zetten. Om 21:18 uur weer een bot op de feeder en 21:38 

uur weer een palinkje op de feeder, ook bij deze zit de haak te diep naar m'n zin, dus draadje door 

knippen en weer laten zwemmen. Hierna begin ik alvast op te ruimen, op de 5 meter stok heb ik al wat 

tikken gezien en na de feeder opgeruimd te hebben draai ik deze binnen, net wat ik gehoopt had nog 

een maatse tong als afsluiting. Totaal vang ik deze sessie 11 vissen, 3 zwartbek grondeltjes, 3 botten, 2 

palingen, 1 snoekbaars en 2 maatse tongen. De wachttijd was soms erg lang, maar de vissoorten 

erg gevarieerd en dat is ook wel weer leuk. Tevens wil ik hierbij een oproep doen aan alle vissers om 

wat meer vangstberichten in te sturen, de meeste vinden het leuk om te lezen en 1 of 2 foto’tjes erbij 

maakt het verhaal vaak wat leuker. Zou toch moeten kunnen met zo’n 300 leden en bezoekers van “de 

Eurovissers” En ook niet leden maken kans op een mooie prijs voor een vangstbericht! 

  

 



 

  

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

Vrijdagavond 13 mei 

 

  



Samen met mijn kids (vorige week vrijdag) nog even naar de waterkant getogen om in de heerlijke zon 

trachten een paar mooie gepen te vangen. De kids waren meer geinteresseerd in krabben en die waren 

er genoeg! Ik heb een uurtje met de dobber geprobeerd maar daar was geen geep mee te verleiden. 

Toen nog een paar keer gegooid met een lepeltje bij de sluis en daar was het bijna elke worp raak. 

Twee hele mooie gepen gevangen van ca. 70 cm.! Dus dat zijn mooie jongens. Ik hoopte op zeebaars 

maar die zat er niet. Vrijdagmiddag 20 mei De weersvooruitzichten waren vandaag prima, ik had een 

vrije middag dus wat doe je dan... precies we gaan vissen! Visspullen bij elkaar gezocht en op naar ons 

vertrouwde plekje op de Maasvlakte.Ik had mooie rode zagers en stond om een uur of twaalf - kwart 

over twaalf aan de waterkant. Ik had 1 hengel met drie dwarrellijnen van dertig cm. dunne fluor, 

haakje 4, en 1 hengel met kunstaas.De eerste drie kwartier was er weinig stroming en ook geen vis te 

zien. Krabben waren er genoeg want na 6 - 7 minuten waren de haken kaal. Wel sprong er af en toe 

een Fint maar die wilde niet bijten. Maar om een uur of 1 ging het hard stromen en gelijk actie op de 

hengel. Een mooie beet en bij het binnenhalen was duidelijk te voelen dat het zeebaars was. De eerste 

zeebaars was een feit! Een mooie maatse zeebaars van 38 cm. Dit ging ruim een uur zo door met 

mooie beten en af en toe ook mooie zeebaarzen. Ook nog verschillende mooie beten gemist!  Ik viste 

heel licht, 60 gram rollood en door de harde stroming vis je dan een groot gebied af. Tegen twee uur 

toen ik net weer met kunstaas aan het gooien was kreeg ik op mijn andere hengel een mooie 

doorbuiger. De hengel stond even helemaal krom en werd bijna uit de steun getrokken. Dus snel in 

actie en direct was duidelijk dat dit een grote vis was. Behoedzaam de vis binnen gedraaid waarbij de 

slip ook getest werd. Na enkele minuten kwam de zeebaars in zicht. Gelukkig kon ik deze keer de 

zeebaars tussen de grote keien door sturen en oppakken. Dit was een prachtige vis. Op de meetlat 

bleek dat hij 53 cm was. Is toch leuk! Daarna nog een paar scholenbaarsjes bijgevangen (en terug 

gezet). Om half drie het laatste aas opgemaakt en tijdens het opruimen zag ik uit mijn ooghoeken nog 

een mooie beet. Maar dat was na 2 keer bijten over. Helaas pindakaas denk je dan. Maar er bleek 

uiteindelijk toch nog een mooie vis aan te hangen. Een bot van ca. 35 cm had mijn laatste zagers niet 

kunnen weerstaan en was de pineut. Het was een mooie vissessie met een goede vangst en veel actie 

op de hengel. Ik heb in totaal 8 zeebaarzen(jes) en 1 bot gevangen, en daarbij nog enkele beten gemist. 

Niet slecht met 1 hengel en met maar 2 uurtjes vissen. Volgende keer weer hier naar toe maar dan met 

de avond!! zijn ze nog groter... 

 

  



Wens ik jullie ook veel visplezier en tot ziens aan de waterkant. 

  

Gr. Jan Overbeeke 

  

Vrijdag avond 13-5 en zaterdag nacht 14 -5 wezen vissen in de euro port.Begonnen om 90.30 uur met 

vissen (HW 12.30 uur). Na 15 minuten krijg ik een mooie aanbeet en bij het binnendraaien een matse 

gulletje van 47cm. daar na krijg ik meer beet.ik heb de avond 2 2 gulletjes 30cm+ gevangen en een 

wijtingen en en een tongetje en een steenbolkje. om 3.30 uur ruim ik m'n spullen op en ga naar huis 

met en heerlijke gevoel ik heb nooit zoveel gulletjes op en dag gevangen mijn buurman jan had stuk of 

10 gulletjes gevangen en 3 scharren. 

veel groetjes 

  

galedo - waddinxveen 

  

Hallo vis vrienden, 

 

Vandaag (maandag 09-05-2011) ga ik voorvissen op het strand van Ter Heijde, voor de 

competitiewedstrijd van "de Eurovissers" a.s zaterdag. Na het debakel van de afgelopen wedstrijd 

wilde ik wel eens weten of er verderop richting "de Zandmotor" wel een visje te vangen is. Op de weg 

en het strand barst het van de bastaardsatijn rupsen waar de mannen van Zeevistips ook veel last van 

gehad hebben, als je er alergisch voor bent kun je kortademig worden, uitslag en jeuk van krijgen 

zie:  http://zeevissen.yourbb.nl/viewtopic.php?f=113&t=1291&start=100  

http://zeevissen.yourbb.nl/viewtopic.php?f=113&t=1291&start=100


 

Voor degene die zaterdag de wedstrijd gaan vissen zou ik zeggen, trek bedekte kleding aan.Er staat 

een zacht briesje van 2 bft draaiend van zuid naar noord maar nouwelijks waarneembaar een lekker 

zonnetje, temperatuur 19 °C, lw HvH 15:07 uur, hw 19:41 uur. Om 14:30 uur gaat de feeder erin, 

hoofdlijn nylon 20\100 mm met een tapse voorslag, onderlijn waperlijntjes, haakje f314\10 met een 

piertje\slikje of een zagertje, tommy lood 150 gram. Al redelijk snel, om 14:48 uur, sleep ik een mooie 

bot het strand op, mooi er zit dus vis en 15:31 uur volgt de 2e. Ik zet de 5 meter stok erbij, hoofdlijn 

22\100 mm nylon met een tapse voorslag ditto wapperlijntjes, haakje f314\8, ditto aas, tommy lood 

175 gram. De stroming is vandaag wat minder en het blijft keurig liggen. Er zit vis maar niet "dik", 

pas om 16:55 uur volgt er een doubletje op de 5 meter stok, 17:10 uur weer eentje aan de feeder. Bij 

het binnendraaien van de 5 meter stok gaat het fout als ik over de bank in draai schuurt de voorslag 

door en ik zet er een nieuwe voorslag op samen met een nieuw wapperlijntje met haakje f31\6. Om 

18:01 uur levert me dat nog een scharretje op. Even over 18:30 uur komt er een bekende aangelopen 

Martin v\d Drift een andere Eurovisser, hij is de plaatsen aan het berekenen en loopt gelijk zo'n 2 

kilometer door naar "de Zandmotor" toe, om daar te gaan vissen (geheime onderlijnen ? ;-) (Zou leuk 

zijn om de bevindingen van Martin ook eens te lezen ;-) Om 19:00 uur vogt er een mooie bot op de 5 

meter stok en 19:16 uur een botje op de feeder. 19:55 uur nog een botje. Om 20:40 uur ruim ik op, 9 

vissen gevangen in dik 6 uur tijd, met 2 hengels. De vis was erg moeilijk te vinden, dan was het weer 

van ver en dan weer een botje dichtbij, voor m'n gevoel zaten ze niet op een vaste plaats tegen de bank 

aan of erover heen. 'T was gewoon hier en daar een visje. Maar zaterdag kan het weer anders zijn ;-) 



  

 

  

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

Zondag 8 mei, pier van Hoek Van Holland 

 

Ik ben zondag nacht van 23:00 tot ongeveer 04:00 wezen zeebaarzen op de pier in Hoek van Holland. 

Het was nog een beetje afgaand en vanaf 24:00 laag water. Er stond een matige wind (kracht 2) schuin 

in de rug. Er stonden een stuk of 25 a 30 vissers aan het eind van de pier te vissen en er werden toch 

wel mooi zeebaarzen gevangen.  

Bijna allemaal gevangen op een electric blue twister met een wit staartje aan een 10g loodkopje. Ik 

heb voor het eerst op zeebaars gevist maar dat viel nog niet mee. Ik heb rond de 20 twisters en shads 

verspeeld en helaas niets gevangen. Ik had ook alleen loodkopjes van 24g en zwaarder bij me. Rond 

2:30 heb ik he topgegeven en heb een stukje terug op de pier nog mijn Grauvell Teklon Surf 

Competition 2 met een Shimano Power Aero met 10/00 whiplash uitgeworpen.Hieraan heb ik een 

zelfgemaakte jojo van fluorocarbon beaast met zagers en een mesheft gehangen met een 190g 

klapanker loodje. Er stond een behoorlijke stroming. Helaas heb ik alleen 1 krab gevangen die weer 

retour is gegaan.Volgende keer hoop ik toch iets te vangen. 

 

 

Gr,  

Mark #1291 

  

Zaterdag 7 mei s' Gravenzande 



Vandaag met het korps mee gedaan aan de Richard Solleveld Bokaal. Zoals ik in het vorige 

vangstbericht al aangaf is de ene visdag heel anders dan een week later.Ik hoorde dat de dagen ervoor 

nog een aardig visje was gevangen maar zaterdag was het huilen met de pet op. En ja waar ligt dit dan 

aan ? ( getijde , wind, zon , zeg het maar Ik stond zelf in vak C gelukkig een eindje van de opgang 

want daar werd het toch behoorlijk druk met badgasten. Henk Verlinden stond boven op een weer 

boven water komend strekkertje en wist daar nog 2 visjes weg te peuteren. Verder heb ik nog 3 visjes 

zien vangen en was bij mij in de buurt de koek op. Van alles geprobeerd 4 uur lang met alle soorten 

lijnen die ik bij me had van 10 meter uit de kant, leuke aanbeten van de weer volop aanwezige 

garnalen en zwemkrabbetjes en verder weg dan moest je de lijn eerst uit een laag vieze drab trekken en 

volgens mij gaat daar geen visje in liggen.Terug bij de auto kwamen de overige korpsmaatjes Teun , 

Arnout, Ronald en Ed aan en wat denk je niemand vis  !!! Allemaal strandvissers van huis uit dus dan 

zat de vis er toch wel erg dun vandaag. Na een biertje met Ed maar naar huis gegaan want ik had 

begrepen dat er voor een korps zonder vis geen prijs was. Wat ik hoorde waren er meer dan 100 man 

zonder vis. Erg jammer voor zo'n goed georganiseerde wedstrijd met een schitterende prijzentafel. 

Zaterdag de 14e weer een clubwedstrijd van de Eurovissers bij het Molenslag met een naar ZW 

draaiende wind en 

een ander tij dus dan gaan we ze weer vangen ik beloof het jullie !! 

  

Jan Groenewegen # 1172 

  

Hallo vis vrienden, 

 

Vandaag (zondag 08-05-2011)  ga het overgebleven aas opmaken van de afgelopen wedstrijd, locatie 

Noordzeekanaal. Er staat een w-nw van zo'n 3 bft, temperatuur 16 °C, zon en afentoe bewolkt. Om 

16:50 uur gaat de 5 meter stok erin, nylon 20\100 mm met een tapse voorslag, onderlijn 



wapperlijntjes, haakje f314\8, gevuld met een piertje\slikje of zagertje. Na een half uur nog geen tikje 

gezien te hebben zet ik m'n heavy feeder erbij met dezelfde uitrusting. Er is weinig te beleven op de 

toppen, dus ik besluit om met de feeder wat dichterbij te gaan liggen, m'n onderlijn verwissel ik voor 

een wapper met haakjes f314\10 en weldra komen de eerste tikjes van grondels. 18:13 uur een zwarte 

grondel (vermoed ik) van 15,5 cm. 18:32 uur een doubletje zwartbek grondels, 18:38 uur nog een 

zwartbek grondel.18:53 uur een doubletje zwartbek grondels, 19:32 uur weer een zwartbek grondel. 

En dan komt er een pleziervaartuig akelig dicht langs de kant gevaren, weinig plezier voor mij want 

hij vaart m'n lijn kapot. Ander spoeltje erop en gaan maar weer. 10:02 uur een tongetje jammergenoeg 

nog ondermaats dus retour Noordzeekanaal. 20:22 uur een tripplet op de heavy feeder, 2 grondels en 

een scharretje, en om 21:15 uur nog een zwartbek grondel waarna ik gelijk opruim.Totaal vang ik deze 

sessie 12 vissen, 10 grondels, 1 scharretje en 1 tongetje. 

  

 

  

Vis greetz, 

Willem#1168 

  



Op vrijdagavond 6 mei 2011 van 21.00 tot 01.00 uur meegedaan aan de 4e viswedstrijd van dit 

seizoen  Deze keer zonder vismaat Jan Overbeeke, want die zat met een zieke thuis. Om 19.00 uur 

eerst naar Ouddorp gereden om het aas te halen, in te schrijven en natuurlijk nog een bakkie gedaan 

met Ineke. Rond 20.30 uur gearriveerd op de stek van vanavond, te weten de landtong bij Rozenburg, 

tussen de strekdammen, aan de zeezijde van de stormvloedkering. Op het gemak de hengel opgetuigd 

en voorzien van een onderlijn met losse dwarrellijntjes, haakje 4 of 6 en een paar mooie piertjes en 

slikzagertjes. Gelet op de resultaten van de vorige keer erg dicht onder de kant gevist, maar dat viel 

erg tegen. Wel regelmatig kleine aanbeten, maar géén vis. Waarschijnlijk de rijkelijk aanwezig 

krabben, want ik was regelmatig één of meerdere haken en/of haaklijnen kwijt. Uiteindelijk na zo’n 

1,5 uur toch mijn eerste visje. Een mini-scholenbaarsje van zo’n 15 cm. Hoe dan ook, de nul was weg. 

Na een half uur weer een baarsje, maar toen viel het stil. Wat ik ook probeerde (ver weg, dichtbij, 

grote haken, kleine haken, ander aas, andere onderlijnen, enz.) het mocht niet baten. Een half uurtje 

voor het einde toch nog een mooie, maatse bot weten te landen, maar dat was het dan voor de rest van 

de avond. Daarom tussendoor maar de nodige “sterke” verhalen uitgewisseld met mijn buurmannen 

Wim, Piet en Leo (want ook bij hen vielen de vangsten enorm tegen). Na het eindsignaal, snel de vis 

gemeten, om 01.30 uur de auto ingeladen en enigszins teleurgesteld teruggereden richting Goeree-

Overflakkee. Desondanks een héérlijk avondje vissen achter de rug met zalig weer en nauwelijks 

wind. De vangsten daarentegen vielen erg tegen. 

  

Eef en Ineke, bedankt voor weer een gezellige avond!!! De volgende wedstrijd is op 24 juni 2011 in 

het Hartelkanaal. 

  

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  

Hallo, 

Gisterenavond 5mei wezen vissen in de Nieuwe Waterweg,met Harry mijn vismaat. Gevist van 16.00 

tot 22.00 uur. resultaat 1 botje verder geen beet gehad. Aas pieren en zagers, 

  

vriendelijke groeten Harry en bart. 

  

Hallo vis vrienden, 



 

Vandaag (02-05-2011) ga ik het restant aas opmaken aan het Noordzeekanaal, eigenlijk was ik van 

plan om het Ganzeneiland te bezoeken maar er staat een harde koude no- wind van 5 a 6 bft, niet echt 

lekker op die kale vlakte, dus kies ik voor oud-Velsen in de hoop wat uit de wind te staan, en een 

tongenlap te scoren, jammer genoeg komt de wind rechts van voor, maar proberen maar. Temperatuur 

11°C met een licht zonnetje. Om  15:45 uur gaat de 5 meter stok erin, hoofdlijn 20\100 mm met een 

tapse voorslag, onderlijn wapperlijntjes, haakje f314\8, met 1 of 2 piertjes of een zagertje of een 

piertje\slikje, tommy lood 150 gram ongeankerd. Na een dik half uur zet ik de heavy feeder erbij, 

hoofdlijn nylon 20,5\100 mm, ditto onderlijn, ditto lood etc etc. Om 16:28 uur draai ik de 5 meter stok 

binnen en zit er een bot aan de haak, 17:12 uur, warempel het eerste tongetje van het jaar, alleen de lap 

is nog een "lapje" en gaat weer retour NZK, maar leuk om te vangen. 



  

Het is weer lang wachten op een aanbeet, maar om 17:47 uur gaat de feeder tekeer, ondanks de harde 

wind is de aanbeet goed te zien en er komt een maatse wijting naar boven. 17:56 uur volgt er nog 

een bot op de 5 meter stok en daarna is het helemaal niets meer. 



  

 

Regelmatig zit er deze sessie slierten lichtgroen zeewier aan de lijn en verlies ik 3 haken aan krab. Om 

20:30 uur ruim ik op en ga naar huis. 

Vis greetz, 

Willem#1168 

 

  

Zondag 1 Mei Molenslag Ter Heijde 

  

Vandaag de laatste wedstrijd van de Avicentra koppelwedstrijd. Deze keer was gekozen voor de 

zondagochtend van 9 tot 13 uur.Ik viste samen met teamgenoot Ed van Zanten en we stonden op plaats 

nummer 5. Nu is het zo dat sinds ze met de zandmotor bezig zijn je zo dicht mogelijk bij het opspuiten 

moet staan.Elke keer komt daar de winnaar vandaan.We hebben leuk staan te vissen met in het begin 

kleine visjes onder de kant en later verder weg mooie botten.Martin van der Drift stond zowat recht 

voor zijn huis op nummer 2 en ook hij had de nodige moeite om de vissen bij elkaar te sprokkelen. Nu 

was het wel zo dat hij het vandaag alleen moest doen omdat zijn maatje andere verplichtingen had. Ed 

en ik hadden samen17 vissen en ook onze buren links en rechts hadden er 17. Uiteindelijk had het 

winnende koppel 29 vissen op hun kaart staan en leuk was dat Arjan van Drunen als invaller samen 

met Danielle van Geelkerken 28 vissen wisten te vangen.Volgens Arjan gaat Danielle een toppertje 

worden. 

Ondanks de harde Noord -Oosten - wind was het een leuke visserij met hoofdzakelijk bot en een 

enkele zeebaars. Het zou leuk zijn als er volgende week bij de Richard Solleveld Bokaal ook een 

aardig visje gevangen word alleen vissen we dan met een ander tij .  

http://www.avicentra.nl/


  

Jan Groenewegen #1172 

  

  

zaterdag 30-04 van 18:15 tot 21:15 gevist in het calandkanaal 

in het begin weinig beweging op de top, maar door steeds dichter onder de kant te vissen kwamen ook 

de aanbeetjes van hoofdzakelijk hele kleine vis 

zo rond 20:30 toch nog een flinke rammel en werd een gulletje van ca 35cm geland. eindresultaat van 

3 uur vissen:1 steenbolk en 1 gul 

  

leen 

 

 

Paaswonder in het Noordzeekanaal, 24-04-2011 

  

Afgelopen zondag ging ik , Frans den Hartog met zoonlief, Benjamin, een dagje vissen aan het 

Noordzeekanaal ter hoogte van Velzen. 

De berichten waren de laatste tijd slecht of teleurstellend, met name rond de Waterweg en 

verder  langs de kust van de Zuid_Hollandse waterlinie werd er niet of nauwelijks gevangen Hoe 

anders waren de berichten op deze site van Willem de Visser , die de eerste stille weken van April toch 

nog wat jonge vis op de kant had weten te brengen. 

In zijn verslagen was er sprake van zelfs wat jonge tong, een schar her en der en altijd wel een paar 

botten erbij. Na een paar eitjes getikt te hebben hadden we bij de pont in IJmuiden naar Velsen-Noord 

afgesproken, tips van Willem, die mij overigens een heel mapje bezorgd heeft met divers goeie 

stekken in Zeeland, Noord- en Zuid-Holland. 

Vanaf 11:30 uur tot 13: 00 uur, maar drie botten en een scharretje, om 13: 15 uur verkast naar het 

Ganzeneiland: Eerst in het midden van dit landtongetje tussen de linkerkant van de rechterkant van het 

kanaal in vingen we wat kleine zeebaarsjes en nog een stuk of drie botten en twee grondels.Vanaf 14: 

30 uur verhuisden we naar het uiterste puntje van dit eiland, geen gans te bekennen op dit eiland,  en 

vingen daar eerst nog een botje en een baarsje en toen begon het gullen KNALwerk. We haalden de 

ene na de andere gul , allemaal maats eruit, de Paternosters verdwenen alras in de tas en werden 

vervangen door onderlijnen die uit twee dwarrellijnen bestonden, met daaronder een kogelloodje van 

rond de 70 tot 80 gram. Zo stapelden we in de loop van de namiddag de ene na de andere gul op, 

sommigen gooiden we terug, maar de gulzigste onder hen die niet meer te redden vielen, werden 

schoon gemaakt en verdwenen inde emmer.Intussen kwamen er twee vissertjes rechts van ons zitten, 

die onze vangsten tot nu toe met argusogen hadden bekeken en die buurjongen sloeg er een gul van 

dik 65 cm uit. Om 21:00 uur hadden we in totaal 23 maatse gullen waarvan de grootste meer dan 60 

centimeter was. Benjamin zal en of zou de foto’s nog publiceren op deze site, dus dat kan vandaag of 

morgen bewonderd worden. En dat allemaal met Pasen in April met 25 graden Celsius. Aas: pieren en 

zagers Techniek: Beachcasters met een kogellood van 75 tot 80 gram en daar met dwarrel onderlijnen 



opgemonteerd, gulhaak no.5 . Volgend jaar gaat ondergetekende op tweede paasdag zijn eieren zoeken 

en gaan we naar dit  Paaswonder opnieuw beleven. dankzij Willem de Visser. 

  

Frans den Hartog, docent Sportvisacademie Clusius College te Alkmaar 

  

  

  

Woensdag 20 april Kijkduin 

  

Woensdagmiddag naar aanleiding van de goede berichten met Hans van Holstein naar het strand van 

Kijkduin geweest ( opgang Kijkduinpark ). Toen we aan kwamen rijden viel het niet mee om onze 

auto kwijt te raken. Het was woensdagmiddag dus de scholen vrij en een hoop moeders met de 

kinderen naar het strand. Er waren toch al weer wat mensen een poging aan het doen om te voelen hoe 

het water was , nou ik kan je zeggen nog erg koud !! Wat de visserij betreft we hebben gevist van 

16.00 uur tot 20.00 uur.( hw 18.00 ) Iedere trek was vis met allemaal botjes van 10 tot 20 cm  soms 3 

tegelijk . Wat opviel was dat het erg hard stroomde ,of dat te maken heeft met de Zandmotor of nog 

een restje van het springtij  wat geweest was weet ik niet . Al met al heerlijk gestaan met aardig wat 

bekijks van de vele strand gasten !! Dit zal een zaterdag met de wedstrijd ben ik bang ook wel zo zijn 

.  

  

Jan Groenewegen # 1172 

  

  

Hallo vis vrienden, 



 

Vandaag (zaterdag 16-04-2011) ga ik maar eens een poging wagen bij de sluisen van Ijmuiden, n's 

kijken of daar al wat zeebaars zit. Er staat een w-wind van 3 bft, temperatuur 12  °C, afentoe wat 

spatjes regen, hw Ijmuiden 15:09 uur, lw 23:25 uur. Als aas heb ik zagers, zeepieren en dures ook wel 

koreaantjes genoemd in de vissersmond. 3 doosjes gekocht en in de koelkast bewaard bij een 

temperatuur van 8 °C, ze zouden zo'n 5 weken in leven moeten blijven maar bij mij hebben ze na 1 

week al de geest gegeven. Ik heb het idee dat je ze beter in een krantje kunt bewaren want in zo'n 

doosje kunnen ze hun vocht niet goed kwijt en gaan ze rotten en plakken aan elkaar. Goed, volgende 

keer in een krantje dus. Om 16:15 uur gaat de eerste hengel erin de shimano 5 meter stok, 

hoofdlijn gevlochtenlijn, onderlijn wapperlijtjes, haakje f314\6, gevuld met een zeepier of een zager, 

tommylood 150 gram ongeankerd. Er gebeurd weinig, dus na een half uur zet ik m'n 2e hengel erbij de 

4,5 meter Hiro, hoofdlijn gevlochtenlijn, onderlijn wapperlijntjes haakje f31\6, ditto aas, ditto lood. Na 

dik een uur nog steeds geen stootje gezien te hebben denk ik, dit gaat um niet worden en ik besluit te 

verkassen naar het Noordzeekanaal. Als ik 1 hengel aan het opruimen ben zie ik toch een tik op de 

Hiro en jawel ik draai een grondeltje naar boven. Geen zwartbekgrondel want hij mist de zwarte stip 

op de bovenste vin dus een zwarte grondel aangezien op de buik wel een zuignap zit. 



 

Toch besluit ik verder op te ruimen en vertrek naar het Noordzeekanaal. Om 18:10 uur gaat de 1e 

hengel er weer in en een half uurtje later de 2e ditmaal de heavy feeder. Maar ook hier vallen de 

aanbeten tegen, wat kleine priegel stootjes gezien op beide hengels maar meer ook niet. Om 20:45 uur 

ruim ik op en ga naar huis. Volgende sessie het strand maar weer eens proberen. 

  



 

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

Hierbij kort verslag vissessie ’s Gravenzande 16-04-2011. 



 

Met dochterlief vroeg uit de veren en 6 uur begonnen met vissen. Binnen 20 minuten 2 mooie botten 

gevangen. Daarna om het uur een kleintje gevangen. Om 6:45 was het laag water en het is zo’n beetje 

heel de ochtend tot 10 u zo gebleven. Het was een heerlijk rustige ochtend, echt genoten! Daarnaast 

vond Hadassa het geweldig om een botje vast te houden en te voelen hoe glad ze zijn. Quality-time!! 

  

 

  



Gr, JW 

  

  

Vandaag 13-04- wezen vissen in Maasluis samen met mijn pa. Rond 10 uur begonnen en 11:15 was 

het HW We hoorde dat de vangsten slecht waren maar toch even proberen. eerst maar even Aas 

gehaald  De eerste 2 worpen waren Krab, daarna een gulletje en een maatse schar. Toen bleeft het een 

tijdje stil tot 12 uur. Daarna nog een gulletje en een maatse schar. Rond half 3 gingen wij op huis aan. 

  

  

 
  



Groet, 

Dominic  

Schiedam 

  

Hier weer een berichtje uit Apeldoorn. Afgelopen vrijdag (8-4-11) een keer naar de Noordpier 

IJmuiden geweest. Kijken of daar wel een visje te vangen viel. HW 19.30u, 13gr, nw 3 en zonnig. 

Mooie pieren  gehaald. Buitenkant kop was al bezet dus mijn zwager is in de geul (richting zuidpier) 

gaan vissen en ik met de Zziplex 2500 (pendulum=ver)  aan de kop binnenkant  en een kleinere hengel 

voor dichtbij en later eén aan de buitenkant (in de volle vloedstroom). 1e worp om 16.15u. 1e uren 

helemaal niets! Toen de vloed er een beetje in kwam pakte ik aan de kop binnenkant het 1egulletje, net 

groot genoeg voor een filetje. Paar mooie beten gehad en een paar leuke gullen verspeeld (onderweg 

vast of los). Toen werden daar de beten een beetje minder dus hengel naar de buitenkant (toen 

inmiddels in de volle vloedstroom, kon hem net wel/net niet op de plek houden). Wel een mooie bot 

gepakt en een gulletje (filetwaardig). Met de laatste worp nog een gul van 45cm aan de buitenkant. 

Gevist tot schemer (21.00u). Mijn zwager heeft ze niet kunnen vangen en ik heb er dus ook maar 4 uit 

weten te halen. Pieren bewaard en zondag 10-4-11 naar het Beerkanaal gegaan, het 1e stuk voor het 

hek. 1e worp 14.30u, HW 19.00u, zonnig, NO3. Stonden al 2 (wedstrijd)vissers bij het hek die eerder 

die dag al aan het Calandkanaal hadden gestaan maar door de kleine visjes maar waren verhuisd. 

Hadden nu alleen een 2tal scharren. Ook hier de 1e uren helemaal niets! Naast ons vingen ze een paar 

erg kleine visjes (schar 10cm en wijting 12cm). Ze visten met kleine haken en dat doen wij zowiezo 

niet (om zoveel mogelijk dat kleine spul NIET ad haak te krijgen). Rond HW toch een paar beten wat 

resulteerde in 1 bot en 2 wijtinkjes, alles zwemt weer. Moest ze erg ver pakken. Mijn  zwager had er 

wederom nul (en hij vangt aan het Beerkanaal meestal meer vis dan ik) en ik had dus de 3 genoemde 

visjes. Waar zijn de ‘echte’vissen gebleven(?), ik hoor langs de hele kust klaagverhalen, ook op deze 

site. Toch maar wachten op de zomervis? 

Gr. 

Rik 

  

Hallo  vis vrienden, 



 

Vandaag 11-04 maar eens het aas op maken van afgelopen evenement, dus om 14:30 uur sta ik weer 

aan het Noordzeekanaal. Er staat een w-wind van 3 a 4 bft, afentoe harde windvlagen, een lekker 

zonnetje, temperatuur 14 °C. Ik start weer met de heavy feeder, hoofdlijn nylon 20\100 mm met een 

tapse voorslag, onderlijn wapperlijntjes haakje f314\8, piertje\slikje of een zagertje, tommylood 150 

gram ongeankerd. In het begin gebeurd er niets geen tikje te bespeuren, eindelijk na zo'n 3 kwartier 

om 15:15 uur een teken van leven op de feeder er komt een bot van 31 cm naar boven. Inmiddels heb 

ik m'n 2e hengel erbij gezet de 4,5 meter k2 titanium beast caster, hoofdlijn gevlochtenlijn, ditto 

wapperlijntjes, tommylood 175 gram ongeankerd. 15:46 uur een ondermaats wijtinkje op de feeder. 

16:37 uur wat tikjes op de k2 en ik draai 2 grondeltjes naar binnen. 16:56 uur is de feeder weer aan de 

beurt met een bot. 17:03 uur een doublet bot op de k2, 17:19 uur een maatse wijting op de feeder. Om 

17:56 uur nog een zwartbekgrondel (11 cm) zo te zien aan het zwarte vlekje op de bovenste vin, aan 

de k2. En hierna houdt het op, totaal geen enkele aanbeet meer te zien, om 20:00 uur ruim ik op en ga 

naar huis. 



  

 

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

Drie weken geleden op de glooiing geweest en met twee man de heeeele dag gevist, ver, dichtbij, 

pieren , zagers totale vangst een bot. Nu weer eens geprobeerd, veel zagers en pieren gehaald bij Avi, 

koffie gedronken tip gekregen ( man doet zijn best, wil echt dat je iets vangt ) weer een hele dag met 

twee man gevist links bij het strandje bij de glooing , weer alles geprobeerd resultaat daar nul vis , nul 

beet. Wel veel krabben te eten gegeven Alleen toen ik over de stenen naar voren bij de ingang van de 

haven kreeg ik enkele beten en wist een botje te vangen. Ik weet niet of het aan ons, seizoen , 

overbevissing ligt maar zo gaat de lol van strandvissen er wel van af, Blijkbaar word er in zeeland ook 

slecht gevangen, waar kunnen we nog wel een visje vangen? Heeft iemand een eerlijke tip voor ons, 

laat even wat weten en mail die naar robenbea@zonnet.nl bedankt alvast en vang ze. 

  

Hallo vissers 

  

Zaterdag 9-4 nog wezen vissen in het Callandkanaal van 11.00 tot 18.30  De vangst was helaas erg 

mager 1 botje 15-20 cm en 1 scholletje van ca.23 cm. Alles zwemt weer en hopelijk zullen ze groter 

groeien De weer was heerlijk dus dat was een grote plus. 

 

vr.gr.Dirk 

  

Hallo vis vrienden, 

mailto:robenbea@zonnet.nl


 

Eigenlijk was ik van plan om vandaag uit te slapen (maandag 04-04-2011), maar er moest een 

gehuurde trap worden terug gebracht dus na een kort nachtje opgestaan, hierna m'n vernieuwde 

rijbewijs opgehaald en ik dacht, ach ik ben toch wakker, ik heb nog wat stink pieren over en haal er 

een 50 stuks bij, meer dan genoeg om te gaan vissen op het Noordzeekanaal. (Anders keilt m'n vrouw 

ze toch weer uit de koelkast en heb ik er helemaal niets meer aan). Zo gedacht, zo gedaan. Er staat een 

wzw wind van zo'n 4 bft met afentoe harde windvlagen, temperatuur 9 °C, met een lekker zonnetje. 

14:35 uur gaat de heavy feeder erin, hoofdlijn nylonlijn 20\100 mm met een tapse voorslag, onderlijn 

wapperlijntjes haakje f314\8, stinkpiertje\nieuw piertje (omdat de nieuw pieren vrij vochtig zijn 

glijden ze makkelijk van de haak, daarom zet ik een stukje harde gezoute pier als laatste op de lijn 

zodat de haak vrij blijft om de vis te haken) 15:05 uur een mooie maatse wijting op de feeder, 15:58 

uur een grondeltje. Hierna komt er nog een visser (uit de Betuwe) naar me toe die ik al eens eerder ben 

tegengekomen hier en die vorig jaar hier een erg mooie tong eruit gesleept heeft. Hij heeft inmiddels 

ook een aantal mooie wijtingen gevangen. 16:22 uur de feeder is weer mooie aan het doorbuigen en 

vis nummer 3 komt eraan een wijting van 33 cm. 17:14 uur volgt 4 en 5, een lekkere zware draai op de 

feeder, een joekel van een wijting samen met een grondeltje. De wijting is een nieuwe pr voor mij 39,7 

cm!;-)18:21 uur nog een wijting. Van de visser uit de Betuwe krijg ik nog een restantje zagers, 

waarvoor nogmaals dank. En om 19:40 uur ruim ik op en ga naar huis. 

  



  

 

  

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

Hallo vis vrienden, 



 

Vandaag (zondag 03-04-2011) ga ik het overgebleven aas opmaken van de vorige wedstrijd, de pieren 

zijn sterk achteruit gegaan en zien er niet meer uit, velletjes en blaasjes, maar als het meezit vang je op 

zulke stinkpieren ook vis, en de slikken zijn nog redelijk goed. Als locatie kies ik het Noordzeekanaal, 

een lekker relaxde stek om te vissen. Er staat een zw-wind van zo'n 4 bft, temperatuur 9 °C, bewolkt. 

Om 17:15 uur gaat de 1e hengel erin, de heavy feeder, hoofdlijn nylon 20\100 mm met een tapse 

voorslag, onderlijn wapperlijntjes haakje f314\8, gevuld met een piertje slikje, tommylood 125 gram 

ongeankerd. Het begin is goed, redelijk snel een mooie aanbeet op de feeder en ik draai er om 17:24 

uur een maatse wijting uit. Maar hierna is het weer lang wachten en zet ik na 3 kwartier de 5 meter 

stok erbij hoofdlijn gevlochtenlijn met een nylon tapse voorslag, ditto onderlijn, tommylood 150 gram 

ongeankerd. Na enige tijd krijg ik ook een mooie aanbeet op de gevlochtenlijn en er komt weer een 

mooie maatse wijting naarboven, jammergenoeg valt ie voor de kant eraf. Weer wat later krijg ik een 

geweldige aanbeet zoals ik zelden heb gezien m'n 5 meter stok staat te bonken in de standaard, het 

bovenste gedeelt is helemaal krom getrokken en het binnen draaien gaat erg zwaar, de vis blijft bonken 

op de lijn, beetje bij beetje komt ie naar me toe. Nog 20 meter en nog steeds komt ie niet boven water 

en dan is het pang........Weg vis, m'n onderlijn gebroken, niet op de voorslagknoop maar op het 

gedeelte van 23\100 mm. Ik zeg een ferme vloek en knoop er weer een nieuwe voorslag op. Als ik m'n 

feeder opnieuw aan het aanazen ben zit de 5 meter stok weer te shaken om 19:47 uur en ditmaal draai 

ik hem er wel uit een leuke gulletje van 39+cm. Een andere visser links van me komt even 

poolshoogte nemen en maakt zich bekend als Kees de Weger van HSV Brittenburgh, we kletsen wat 

en Kees weet te melden dat de vissers links van hem een tongetje hebben gevangen, geen maatse maar 

een kleintje, opzich een goed teken denk ik, zo vroeg al. Kees vangt wat bot, ondermaatse wijting en 

een papgulletje, hij vist nog even door en ik ruim om 21:45 uur op. Leuk je te ontmoeten Kees.  



 

 

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

soms hoef je niet veel te vangen om te genieten als je smorgens vroeg bent en de lucht ziet er prachtig 

uit wel een paar scharen en botjes gevangen 



 

gr rich 

  

Op vrijdagavond 1 april 2011 weer eens een heerlijk avondje wezen vissen met maatje Jan Overbeeke. 

Deze keer gekozen voor één van onze favoriete stekken, te weten de Stenen Glooiing. Op de heenweg 

nog even bij de Amazonehaven gekeken, maar volgens ons kun je daar nergens meer fatsoenlijk 

vissen. Ten eerste, omdat een groot gedeelte inmiddels verboden toegang is i.v.m. broedende vogels 

en ten tweede omdat een groot deel van de stek simpelweg niet meer bereikbaar is. Weer een goede 

stek verdwenen (of wij hebben niet goed gekeken?). Een beetje opschieten dus met die 

2e Maasvlakte!!! Hoe dan ook, rond 19.00 uur aangekomen bij de Glooiing. Gelukkig was het water al 

voldoende gezakt, dus snel en al glibberend een mooi plekje tussen de stenen uitgezocht. Daarna de 

hengels (2 x K2 Blue Metal 4,5 meter met mijn 2 nieuwe Shimano Ultegra’s 10.000 XSA CI4) 

opgetuigd, voorzien van een onderlijn met losse dwarrellijntjes, haakje 4 of 6 en een paar mooie 

piertjes. De ene hengel ver weg en de andere op zo’n 50 meter. En nu maar wachten …Als vrij snel 

kreeg Jan een flinke aanbeet op zijn feeder, hetgeen resulteerde in een mooie maatse bot (die er 

jammer genoeg net voor de kant af viel!). Bij mij bleef het echter verdacht stil, tot het donker werd en 

ik besloot om vlak onder de kant te gaan vissen. En dit bleek succesvol, want al vrij snel wist ook ik 

mijn eerste botje te landen. Een mini-visje, maar toch … De nul was weg.Vervolgens hebben zowel 

Jan als ik gedurende een uurtje of twee regelmatig een visje gevangen. Het merendeel bot tussen de 25 

en 30 cm. Ook wist ik nog een maats (37 cm.) zeebaarsje te vangen, maar deze is voorzichtig 

teruggezet in de hoop op een succesvol zeebaarsseizoen …? Omstreeks 22.30 uur vielen de vangsten 

stil, maar toch nog een uurtje aangekeken en daarna besloten om naar huis te gaan (het aas was ook 

bijna op i.v.m. de vele aanwezige krabben!!!). De eindstand: zowel Jan als ik zo’n 5 à 6 botten en 

botjes en één zeebaarsje. Om 23.30 uur de auto ingeladen en weer terug gereden richting Goeree-

Overflakkee. Wederom een mooie en gezellige vissessie achter de rug. En nu maar hopen op een 

prima tong- en zeebaarsseizoen!!! 

  



De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel 

 

 

Ja ja ik ben er weer. Gisteren 25-3 aas wezen halen bij Maasluis. Ik wilde naar Hoek Van Holland 

omdat ik daar eerder leuk had gevangen.Bij Hans me weer over laten halen om in Maassluis te gaan 

vissen. Advies bij de bunkers. Ik heb ze niet gevonden, Maar goed de vangsten. 1 gulletje en 1 schol 

mijn maatje had 1 gulletje en nog wat platvisjes. Het was donker kon het niet goed zien Het was een 

super dag 

Winston 

  

23-03-20011 

gisteren gevist op de nieuwe waterweg er was een lekker weertje te bespeuren maar erg weinig lekkere 

visjes heel de dag gevist een paar bolkjes en wat wijtinkjes gevangen dan heel de avond door gevist tot 

23.00 en nog wat klein spul gevangen en 1 gulletje een echte mooi 61cm 

  

groeten van binki 

  

Scheveningen: letterlijk en figuurlijk "bot". 

  

Maandag (21-3-2011) op het noorder havenhavenhoofd in Scheveningen gevist. De stemming was 

gelaten: er zat dan wel geen vis (1 van de 10 vissers had 1 gulletje en de rest dus niets), maar het was 

in ieder geval erg mooi weer. Toen de stroming er om een uur of 2 in kwam werden er 4 mooie botten 

gevangen (waarvan 2 door mij), om een uur of 5 wist ik nog een gulletje voor de blokken weg te 

peuteren. Dus eigenlijk mocht ik niet klagen, zeker niet gezien het schitterende weer! 

  

Groetjes, 

  

Erik Veldkamp. 

  

Hallo vis vrienden, 

http://www.hengelhuismaassluis.nl/


 

Vandaag (maandag 21 maart 2011) ga ik het overgebleven aas op maken  van afgelopen zaterdag, de 

kwaliteit is sterk achteruit gegaan maar ik heb nog wat slikken in een emmer zeewater dus die neem ik 

ook maar mee. De bedoeling is om m'n nieuwe ( 2e handsje overgenomen van een Eurovisser) hengel 

uit te proberen, de Berkley feeder 480, die als het goed is een werpgewicht aankan tussen de 100~250 

gram, en een lengte van 480 cm heeft, nu heb ik al een sportex feeder maar die kan een werpgewicht 

aan van 150 gram, op zich een lekkere hengel maar bij wat meer stroming net niet toereikend genoeg. 

Er staat een zw-wind van 2 a 3 bft, temperatuur 9 °C, in het begin bewolkt, later een waterig zonnetje 

en ik sta weer aan het Noordzeekanaal. Om 14:40 uur gaat de 1e hengel erin de Berkely feeder, 

hoofdlijn nylon 20\100 mm met een tapse voorslag, wapperlijntjes haakje f314\8, snotpiertje\slikje, 

tommylood 125 gram ongeankerd. In het begin gebeurd er niet veel, tot 15:27 uur, een paar mooie 

tikken op de feeder, ondanks dat er nylon op zit, toch perfect geregistreerd door de gevoelige top en ik 

draai een maatse wijting naar boven. 



 

Na iets langer dan een uur zet ik er een 2e hengel bij de 4,5 meter Hiro Dream surf, hoofdlijn 

gevlochtenlijn, ditto waperlijntjes, ditto aas, tommylood 150 gram ongeankerd. Om 15:49 uur mooie 

tikken op de Hiro en de 2e maatse wijting komt naar boven. 

  



Om 16:40 uur volgt nummer 3, 17:47 uur nummer 4, het is steeds lang wachten en dan opeens weer 

een aanbeet  Als het schemerig begint te worden, komt er tot 2x toe een grote bruine rat tevoorschijn, 

die me met zijn kraaloogjes verbaasd aan staart, zo van wat doe jij hier. Om 18:41 uur volgt de 5e 

maatse wijting en als ik die aan het binnen draaien ben trekt m'n feeder top strak en volgt er een slappe 

lijn, een aanbeet van een bot ? Jammergenoeg zit er niets aan. Om 19:40 uur ruim ik op en bij het 

binnen draaien van de Hiro zit er nog een krab aan. 

  

Uiteindelijk, 3 maatse wijtingen gevangen op de Hiro met gevlochten lijn en 2 maatse wijtingen op de 

berkley feeder met nylon. Op zich een lekker hengeltje die feeder, maar of je er nu ook meer mee 



vangt ? Nu nog eens kijken hoe die zich houdt in de waterweg en op strand.

 

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

Goede avond 

Waarschijnlijk is tijdens het uitladen van mijn visspullen mijn kijkbril uit de wagen gevallen. 

Dit is gebeurd op de parkeerplaats van VAK d-e- met de voorselectie NK in ter heyde heden morgen. 

Als iemand de bril gevonden heeft gaarne een reactie op 06-25443777, Bijvoorbaat dank. 

vrgr Rob 

  

Vrijdagavond 18 maart Waterweg 

  

Alweer de derde viswedstrijd gevist. Dit keer ook aan de Waterweg maar dan bij het parkeertereintje 

nog voor de molens. Er waren 21 man die het wel zagen zitten. Het was heel de week prachtig weer 

maar net op de vrijdagavond moest het regenen! Om half acht verzameld bij Eef  voor het aas (mooie 

pieren en slikzagers!) en daarna op weg naar de stek. Natuurlijk was de brug weer open... maar dat 

duurde deze keer gelukkig niet lang. Om 21.00 uur was het nagenoeg droog en windstil en gingen 21 

onderlijnen het water in. Uit ervaring van de vorige keer viste ik dichtbij. Ik stond naast Eelco en 

Johan Verwest. Niet de minste vissers! Dus ik moest aan de bak! Na 2 minuten al beet en ook gelijk 

een leuk botje. Een goed begin! Eelco en Johan begonnen ook sterk en hadden de eerste draaien ook 

vis. Ik geloof Eelco zelfs een doublet. Daarna nog wel volop beet gehad maar niet alles kunnen landen. 



Maar het eerste uur toch al 5 visjes in de emmer! dat waren er al meer dan de vorige wedstrijd de hele 

avond bij elkaar. 

 Het tweede uur ging het iets minder en heb ik er nog 3 bijgevangen maar van 23.00 uur tot 

middernacht was het rustig en heb ik niets gevangen en ook geen beet gehad. Gelukkig ging de vis het 

laatste uur weer bijten en kon ik er nog een paar bijvangen, waaronder een bot van 34 cm. en dat is 

goed voor de cm. In totaal 12 visjes gevangen waarvan 10 st groot genoeg waren voor de wedstrijd. 

Winnaar van de avond is Leon van Westen geworden. Hij wist zelfst 16 vissen (jes) te vangen!  Al met 

al een mooie avond met voor mij redelijk wat vis in de emmer. Ik viste met dwarrellijnen en een 

coctail van een piertje met slikzagerstjes en dat werkte toch het beste. 

  

Wens ik jullie nog veel visplezier en tot ziens aan de waterkant. 

  

Gr. Jan Overbeeke 

  

Vandaag 18 maart eerst pieren gehaald bij hans in Maassluis en toen naar de waterweg getogen. Het 

was om twee uur hoog en om 11:30 vlogen de eerste onderlijnen het water in. Het was een dag om 

snel te vergeten drie kleine gulletjes van ongeveer 35 cm, 1 wijting, 1 gulletje van 44 cm en 1 van 56 

cm met z’n tweeen. De vaste vissers aan maassluise zijde geven ook aan dat het de laatste twee weken 

geen vetpot is. Ik had in mijn archief van maart 2010 toch betere resultaten staan. Vreemd februari was 

dit jaar extreem goed en maart doet weinig! Het blijft vissen en wij blijven gaan. 

  

Suc6 Hans 514 en Carlo 436 

  

Vangstmelding 12-3-2011 

Zoals veel leden van de eurovissers zijn ook wij druk in de weer met het vormen van Teams, voor 

zowel de voorselectie als voor het nieuwe korpsvissen.We gaan dan ook samen voorvissen, en wat 

proberen, Zaterdag 5-maart zijn we op het strand van Ter Heijde geweest, en wij waren niet de enige 

eurovissers Er werd volop geoefend voor de voorselectie. Helaas konden wij die dag, net als alle 

andere overigens geen visje op de kant krijgen, tja en wat doe je dan om de tijd wat te doden. Koffie 

drinken natuurlijk, keurig verzorgd door onze Reserve ? kartering \Juffrouw  

http://www.hengelhuismaassluis.nl/


 

 en een battle Sumo worstelen. 

  

  

De week erop Zaterdag 12 Maart zijn we wederom  een poging gaan wagen,  op het strand 

aangekomen hoorde we al dat het deze keer weer moeilijk zou worden om ene visje te vangen Weer 

stonden er diverse bekende op het strand,  en wederom  verhalen  van niets vangen,  Zo ook weer bij 

ons, totdat we toevallig wat probeerden,  en we zomaar een botje vingen. 



  

He was dat een  verdwaalde, nog eens proberen, en jawel hoor, weer kwam er een botje naar de 

kant.   We zijn het toen zo goed als het ging, op de zelfde manier gaan vissen, En regelmatig kwam er 

nu een visje boven.   Petra wist er zelfs 2 tegelijk te vangen. 

  

  



  

Laten we hopen dat het volgende week ook zo verloopt voor ons. We zijn er in ieder geval klaar voor. 

  

Gerard, Johan, Tom, Theo, Petra en Jolanda   Zeevisteam EC De Eurovissers 

  

  

Dinsdag 8 maart weer gevist in de waterweg bij maassluis.Over de vangsten kan ik kort zijn.3 botten 

aan de maat(een van 39 cm)en drie baby botjes deze zwemmen weer. Ook nog een gul verspeeld. 

Gelukkig was het maandag beter dus toch 2 goeie dagen gehad. Groeten uit Geldrop 

  

Marcel#1273 

  

Hallo vissers, 

  

Gisteren 7 maart zijn wij weer eens gaan vissen in de Europoort. Natuurlijk eerst aas gehaald 

bij avicentra en daar hoorde wij van een visser dat er 2 dagen eerder goed gevangen was in het 

beerkanaal. Toevallig wilde wij daar al naar toe gaan om een beetje beschutting tegen de (oosten) wind 

te hebben en besloten wij het te gaan proberen bij de BP. Na een uurtje of 5 daar gevist te hebben 

(geen enkele beet) zijn wij op aanraden van een man die een praatje kwam maken verkast naar een 

andere stek langs het beerkanaal hoger op. Vlak voor de Tenesseehaven. Daar nog gevist tot een uur of 

1 in de nacht. Toen kreeg ik het flink koud en zijn we richting Wijchen gereden.  Vangst viel 

tegen.  Beide hadden we een aantal wijtingen en puitaaltjes, alles zwemt weer rond. 

  

Eric en Wim 

  

Hallo vis vrienden, 

Vandaag (07 maart ’11) ga ik het resterende aas op maken op het strand van Ter Heijde, veel is het 

niet meer de pieren zijn snot geworden dus ik koop er een half onsje slikken bij. In de winkel 

van Avicentra hangt een kaart met de vakindeling voor de voorselectie van het NK, links van de 

http://www.avicentra.nl/
http://www.avicentra.nl/


opgang bij de KNRM komt het A vak, dan wordt er een stukje overgeslagen voor de KNRM zodat ze 

bij noodgevallen met de reddingsboot weg kunnen en een stukje rechts van de opgang begint het B 

vak, vervolgens oplopend t\m E. Ik besluit in het begin van het B-vak m'n geluk te beproeven. Er staat 

een zo-wind van zo'n 3 a 4 bft, temperatuur 6 °C, daalend, een lekker zonnetje, lw HvH 11:57 uur, hw 

16:29 uur. Om 15:35 start ik met de 5 meter stok, gevlochtenlijn 12\100 mm, nylon tapse voorslag, 

tommy lood 150 gram, wapperlijntjes haakje f31\6, gevuld met een paar slikken. Er gebeurd weinig, 

dus na een half uur zet ik de feeder erbij, hooflijn nylon 20\100 mm, tapse voorslag met metalen 

afhouders, haakje f314\8, tommy lood 125 gram. Ook daar gebeurd weinig, dichtbij, ver weg, geen vis 

wil bijten, ik probeer nog wat oude zagertjes, verschillende onderlijnen, maar ook dat werkt niet. Om 

19:10 uur beginnen m'n voeten weer koud te worden, het wordt donker en ik besluit op te ruimen. 

Aanstaande nacht de (hopelijk) laatste nacht met nachtvorst, daarna zal de watertemperatuur weer 

lekker kunnen stijgen en komt de vis weer naar de kant. Nog 12 dagen tot de voorselectie van het NK, 

liever nu een 0 dan straks ;-) 

 

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

Hier dan weer een berichtje uit geldrop. Vandaag (maandag 7 maart) gevist in de waterweg bij 

maassluis.Heerlijk weer alleen net iets te veel wind.Begonnen om 10 uur. Tot een uur of twee was het 

echt niks alleen krabben voeren en vangen. Daarna kwam de vloedstroming er in en ook de aanbeten. 

Eerst 2 botten zo groot als een postzegel. Die zwemmen weer.Toen 2 botten aan de maat. Toen een gul 

35 cm die zwemt weer. Daarna nog een bot 27 cm. Toen opeens een klap op mijn stok en een mooie 

zeebaars op de kant(56 cm). Tijdens het opruimen nog een mooie gul geland toevallig ook 56 cm. 

Morgen nog maar eens proberen want carnaval is ook niet alles. 

  



Groeten marcel#1273 

  

Hier weer een berichtje uit Apeldoorn. Gisteren 5-3-11, na het vorige dure avontuur aan de overkant 

van het Calandkanaal, nu maar aan de noordkant gebleven, we zijn net voorbij de keering gaan staan 

op het 1e grasveldje. Direct bij/naast de keering stonden al een aantal vissers (met veel hengels). HW 

15.25u, nw 3 (licht toenemend), zwaar bewolkt en aan het eind een miezerregentje , +/- 5gr. 1e worp 

12.10u. Naast ons kwam meteen een (gezellige)Belg staan, toen was het veldje ook vol. Ik had al vrij 

snel een klein wijtinkje en redelijk regelmatig beet maar ving ze verder niet. De krabben waren ook al 

aktief (kale haken en enkele gevangen). Tot 15.45 nog steeds maar 1 visje! Toen de vloedstroom een 

beetje begon te lopen begon mijn zwager een beetje vis te vangen, mij lukte het nog steeds niet. De 

vloedstroom duurde ook erg kort. Op een gegeven moment ben ik iets dichter bij gaan vissen en zag 

wel beet maar kon ze toch niet vangen, tot bijna aan het eind vd sessie: ving ik zowaar nog 2 mooie 

wijtingen (28 en 30+). Om 16.50u gestopt, aas was op van Ahoy Rdam  Gevist met de Zziplex 2500 

met daarop de Abu 6500 Rocket en een jojo onderlijn. De andere was de Daiwa Pendulum met de 

shimano 525 mag met daarop 2 aaslijntjes (aan tonwarteltjes tussen 2 kraaltjes). Naast ons een paar 

visjes zien vangen en mijn buurman de Belg had niets. Ook de overkant  (op het ponton) in de gaten 

gehouden (verrekijker)  maar daar moesten ze een paar keer weg ivm aanleggende slepers, ook niet 

veel zien vangen. Mijn zwager had er 7, 5 wijting waarvan 1 ad maat, 1 bot en 1 gulletje, ik had er 

3(!), 1 kleine en 2 mooie wijtingen. 

Gr. 

Rik (en Hans) 

  

Zaterdag 05 maart weer eens naar de waterkant gekomen om een visje te verschalken. De vangsten 

zijn op dit moment niet om over naar huis te schrijven, maar een frisse neus is ook wel eens lekker. 

Zeker met een zonnetje op je neus. Nou, die zon liet zich niet zien, en zelf een regenbui op mijn kop 

gehad. De plek waar het ging gebeuren was de waterweg, aas pieren van Paddy in voorburg. K2 

stokken en molens, onderlijnen bezemafhouders, grotere scharhaken en met fluorescerende kraaltjes. 

Begonnen om een uur of 3, een uurtje voor hoog. En gestopt om een uur of 6. Nadat het in het begin 

een beetje stilletjes was met de beet, kwam na een uurtje toch aardig leven in de brouwerij. Na 3 uur 

was de stand; een tiental wijtingen aan de maat en 3 scharren. Ook nog een aantal wijtingen retour, die 

waren onder de maat. 

 Al met al een leuke middag. En zeker niet voor niets. 

  

Groeten Ed#1137 

  

Afgelopen zaterdag 5 maart zijn we met 2 man gaan vissen in het calandkanaal Thv 

maeslantkering,het was een koude wind maar voor de rest perfect Visweer, gevist met pieren en 

zagers.Vangst 11 stuks wijting waarvan een aantal mooi aan de maat, 4 Stuks te kleine gul en 3 stuks 

meun en natúurlijk een paar krabben De aanbeten waren niet te zien op de hengeltop maar toch 

regelmatig vis Aan de haak Gevist van 19.00 tot 23.00uur 

Groet Peter 

  

http://www.ahoy-hengelsport.nl/
http://www.paddy-hengelsport.nl/


Gisteren 5-3-2011 met 6 man gevist met afgaand water op de blokkendam, ondanks de hoog 

gespannen verwachtingen kan ik kort zijn over de  vangsten 2x platvis met 12 hengels?????? Voor de 

rest was het een rustige gezellige avond, zo rustig zelfs dat een (dr)enkeling “Arie”  lag te slapen 

tussen de blokken en ons meldde dat er geen hulp nodig was om op te staan. We hopen dat als alle 

blauwe plekken zijn weggetrokken op 12-3 weer te gaan. 

  

Grt Ed 

  

Donderdag 03-03 wezen vissen op het Havenhoofd in Maasluis met mijn pa. Het weer was veel 

belovend. Een helder blauwe hemel. Een perfecte visdag dus. Rond half 12 lag het eerste aas in het 

water. Hoogwater rond 2 uur. Na een uurtje vissen de eerste flinke bot aan de lijn. Na een half uurtje 

was het ook raak voor mijn pa, weer een flinke bot. Daarna heb ik niks meer gevangen alleen mijn pa 

een grote bot en een ondermaatse gulletje. Ondanks de tegenvallende vangst een heerlijke dag 

geweest. 

 

Grt.Dominic Schiedam 

  

Vanmorgen [ 1 maart ] 2 uurtjes op het zuiderhoofd van Scheveningen gestaan. Het was koud en het 

werd alleen maar kouder en kouder. Snel m'n 50 piertjes opgemaakt, met als vangst 2 botten en 2 

scharretjes. Alles zwemt weer en ik wacht nog even tot de temperatuur weer iets omhoog gaat. Deze 

maand moeten de zoute rakkers toch weer terugkomen richting de kust & dan gaan we weer zoals 

vanouds takelen ? 

  

   Met vriendelijke groet Rolfy 

 



 

Ben zondag morgen 20-02 op het strand van vlissingen gaan vissen de vangst was gewoon geweldig ik 

kon het aantal gewoon niet tellen  hahahahah. Met andere woorden totaal niets gevangen allen de 

krabben gevoerd ,ingooien en 5 minuten later weer ophalen haken waren dan al weer leeg 

  

 gr Jan 

  

19 februari, calandkanaal 

  

Afgelopen zaterdag weer eens gaan vissen in het calandkanaal. Het was erg koud met een vervelende 

oostenwind waar je niet echt voor kunt schuilen.Vangsten waren redelijk te noemen, paar leuke 

gulletjes die weer zwemmen.Verder wat wijtingen die goed aan de maat waren, en waar de kat van 

genoten heeft! Maat had nog een puitaal, die had ik nog niet eerder gezien in de europoort. Toen het 

donker begon te worden zag ik een paar meter voor me in het water ineens de kop van een zeehond 

nieuwsgierig naar me kijken, kwam hierna nog een paar keer boven en was daarna weer vertrokken. 

Al met al een leuke avond met veel beet, maar beetje te koud! 

  

Bas#609 

  

Hier weer een berichtje uit Apeldoorn. Woensdag 9-2-2011 een ‘zoek en vis sessie’ Europoort 

gehouden. Hw 17.31u +/- 6gr en Z/O ¾. We wilden kijken of we op de kop bij het Beerkanaal 

(kruising Calandkanaal) konden vissen. We zijn hier ooit geweest (toen je er nog mocht komen), het 

was toen een broedplaats voor meeuwen. We hebben het gevonden maar er staan nu dus hekken met 

daarop de waarschuwing: verboden voor alle voertuigen. Het hek stond wel open maar we zijn toch 

maar verder gegaan. We waren nog nooit bij het ponton aan de zuidkant van het Calandkanaal geweest 

dus eens kijken of we die konden vinden. Onderweg daar naartoe (ik had een foto op de 

vangstberichten zien staan waarop je kon zien dat erachter de keering op de foto stond) reden we langs 

een braak stuk terrein waar zowaar iemand aan het Calandkanaal aan het vissen was. Er waren geen 

hekken maar wel een bord met wéér die waarschuwing: verboden voor alle voertuigen. Omdat er toch 

iemand stond toch maar even kijken (misschien gedoogbeleid op zo’n braak liggend terrein?). We 

konden vandaar, naar het oosten kijkend, het gezochte ponton zien liggen met daarop een paar vissers. 

De visser stond er al de hele dag en had diverse vissen maar een enkele redelijke en de rest klein spul. 

Hij had er al een aantal keren gestaan en nog nooit controle gehad. Beetje twijfelend toch ook maar 

besloten om het even te proberen. Mijn zwager meteen bij de eerste worp een mooie gul, die jammer 

genoeg onder kant vastliep. Dan komt er een politiebusje het terrein op gereden. Ze stoppen achter ons 

maar na een paar minuten rijden ze weer achteruit naar het begin van het terrein. Wij nog denken: toch 

gedoogbeleid? Ze kwamen toch weer naar ons toe gereden en vroegen naar de vrijstelling om daar te 

mogen komen. Ze waren even naar het begin gereden om voor de zekerheid even te kijken wat er nu 

op het bord stond! We kregen dus beide een bekeuring, wij en de andere visser: kostenpost € 70,00. 

Beetje flauw om niet te waarschuwen maarja….Toen maar weer naar de ingang van het Beerkanaal 

gereden (ingang Hartelkanaal). 1e worp daar 17.30u. 

Gevist met mooie pieren van Ahoy R’dam. Gevist tot 21.15u. Mijn zwager had er 2 en ik 9 (steenbolk, 

wijting,  2 schar, en een gulletje. Een leerzame en dure middag-avond. 

http://www.ahoy-hengelsport.nl/


  

Visgroetjes 

Rik (en Hans) 

  

Zaterdagavond  19 februari met een man of 30 gestaan op het strand recht voor De Hoekse 

Watersportvereniging richting 's-Gravenzande. Het was beestenweer van begin tot het einde eerst 

regen later overgaand in natte sneeuw .( harde N.O wind ) Gevist met Ed van Zanten als koppel , hij 

had een trekje van 2 botten en dat was het voor de hele avond. Gilles en Martin hadden samen 4 

vissen. Het winnende koppel had 7 vissen. Het was alleen bot wat er gevangen werd en 1 meuntje  , 

geen wijting of gulletje te zien. Gevist van 20.00 tot 24.00 uur. laagwater 22.30 uur. Als aas pierjes en 

slikken , sleeplijntjes en afhouders met haakjes 6 en 8.Op de laatste nummers waar wat meer water 

stond werd de meeste vis gevangen. Het stuk van de klok richting pier levert toch nog steeds de 

meeste vis op. Hopen maar dat de temperaturen rap omhoog gaan en geluk hebben met een dieper stuk 

voor je neus. Op 19 maart  is wel erg vroeg in het voorjaar de voorselectie op Ter Heijde waar de 

bot de boventoon zal gaan voeren. 

  

  

Jan Groenewegen #1172 

  

  

vandaag 20 februari wezen vissen aan de Calandkanaal.Begonnen om 01.00 uur snachts met vissen 

(HW 3.45 uur). Het was erg koud en af en toe sneeuwbui .Na 1uur krijg ik een mooie aanbeet en bij 

het binnendraaien valt er net voor de kant een matse gulletje. daar na krijg ik meer beet.ik heb 2 grote 

gulletjes gevangen een van 56cm en de 2de was 46 cm .en stuk off 10 wijtingen en 3 kleine gulletjes 

en paar stenbolkjes. om 6 uur ruim ik m'n spullen op en ga naar huis. 

  



  

 

  

  

gro galedo 

  

ook maar even een vangstberichtje plaatsen, want allen maar lezen schieten de medevissers ook niet 

mee op. vandaag op de pier hvh geweest 14,00 uur hoog.aanwezig om 11,00 uur gevist tot 14,30. 

vangst dramatisch stonden zeker 20 hengels niet 1 gulletje zien  vangen. welgeteld 2 keer een beetje 

gezien resultaat 1 wijtingkje. was wel goed weer is mooi mee genomen. nu dit was mij eerste 

vangstbericht maar zeker niet de laatste. 

  

rokus 1069. 

  

Hallo vis vrienden, 



   

Vandaag (maandag 14 februari 2011) ga ik het overgebleven aas opmaken aan het Noordzeekanaal. Er 

staat een z-wind van zo'n 3 bft die later op de middag afneemt, temperatuur 8 °C, hw Ijmuiden 12:26 

uur, lw 20:16 uur. Om 15:05 uur gaat de eerste hengel erin de 5 meter stok, gevlochtenlijn 12\100 mm 

met een tapse voorslag, wapperlijntjes haakje f314\8 gevuld met een pier\slikje of een zagertje, 

tommylood 150 gram ongeankerd. Na 10 minuten krijg ik een mooie aanbeet en bij het binnendraaien 

valt er net voor de kant een bot af. 15:31 uur volgt er nog een bot en dit keer blijft ie eraan zitten. 

16:44 uur een wijtingkje.En hierna zet ik m'n 2e hengel erbij de 4,5 meter Hiro Dream Surf, hoofdlijn 

nylon 20\100 mm, onderlijn wapperlijntjes haakje f31\6, ditto aas, ditto lood. 17:13 uur nog een 

wijtingkje. 17:24 uur wat fellere tikken op de top en er komt een klein dik gulletje naar boven. Het is 

lang wachten afentoe een tikje op de top maar geen doorbijters. Om 17:45 uur een mooie dikke maatse 

wijting en bijna een uur later (18:43 uur) volgt er een magere maatse wijting.19:14 uur als ik m'n 

hengel binnendraai om op te ruimen zit er nog een ondermaats wijtinkje aan en aan de andere hengel 

een krab (die klere beesten zitten er nu al :-( 



   

  

Veel was het niet, maar het was weer een aangenaam tijdverdrijf ;-). 

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

Hierbij weer eens een berichtje uit Apeldoorn. Afgelopen zondag naar het Beerkanaal geweest. Hw 

17.11u. Nw 4 toenemend 5. Af en toe miezer regen (en het weer zou juist beter worden in de 

middag!!). Gezeten in het stukje bij de doorgang naar het Hartelkanaal en dan het laatste stuk bij het 

hek. 1e worp om 10.45u. Meteen een mooie schar, zelfs groot genoeg om te fileren! Ook vrij snel een 

iets kleinere schar (dit alles nog net bij de laatste ebstroom). Toen die eruit was waren de beten ook 

grotendeels verdwenen. Er zat verder niemand te vissen, meestal geen goed teken! De vloedstroom 

kwam pas heel laat goed doorzetten daarom vielen de vangsten uiteindelijk tegen (denk ik). Gevist met 

een zziplex 2500 met daarop een Abu sports rocket met een  jojo onderlijn en een DAM Hypron 

Pendulum met daarop de Penn Mag 525 met een enkele lange bezemafhouder (beide onderlijnen haak 

1/0). Gevist met (mooie) zeepieren van Hengelhuis Maasluis (wederom bedankt voor het open zijn op 

zondagochtend!). Gevist tot 17.45u. Uiteindelijke vangst: mijn zwager Hans: 1 wijtinkje, 1 gyl (+/- 

40cm), 3x steenbolk en een mooie schar. Ik : 3x schar, 2x steenbolk en een grote wijting (30+cm).Het 

was erg druk met scheepvaart (gigantische containerschepen naar de Amazondehaven). 

Gr. 

Rik 

  

Tja......van de week keek ik er erg naar uit om van het weekend te gaan vissen. Donderdagavond nam 

de wind flink toe in kracht. Ook zaterdag en zondag gaven ze windstoten op tot windkracht 8 a 9. 

Zaterdagmiddag laat toch maar besloten om het zondag 6 februari te proberen. Het bloed kruipt 

namelijk waar het niet kruipen kan. Dus snel nog even 50 pieren en een ons zagers gehaald. 

Zondagmiddag aangekomen op de landtong(waterweg) omdat je daar de wind lekker in de rug hebt. Ik 

vis er liever niet maar dat horen jullie later nog wel waarom. Ik had gedacht dat ik de enige zou zijn 

maar er waren genoeg andere gekken die ook graag een hengel wilde uitgooien met windkracht 8. Zo'n 

3,5 uur voor HW begonnen met vissen. De eerste 3 uur heb ik 2 visjes gevangen. papgulletjes wel te 

verstaan. Daarna ging het ineens een uurtje los. Eerst een wat groter gulletje dat net aan de maat was. 

http://www.hengelhuismaassluis.nl/


Toen een mooie doorbuiger. Helaas was de richel van de vaargeul spelbreker van mijn avontuur. Ik 

kreeg hem/ haar er gewoon niet overeen. Zal wel een HELE GROTE geweest moeten zijn. 

Jaja.....welnee, het is daar altijd drama en je moet maar altijd hopen dat ie uit de vaargeul komt. Dit is 

precies de reden waarom ik er niet al te graag vis. Maar goed, voordat ik echt afdwaal zal ik 

verdergaan met mijn verhaal. Hierna een nieuwe lijn geknoopt en maar weer ingegooid. Nog geen 5 

minuten later kreeg ik weer een aardige doorbuiger. Dus maar weer alles uit de kast gehaald om die 

MEGA kabeljauw uit die vaargeul te krijgen. Helaas lukte het mij weer niet. BALEN!!! Dan maar 

weer knopen. Weer ingegooid en ja hoor weer leuke klappen op de hengel. Inhalen en ik voelde al dat 

ie weer vast wilde lopen. Gelukkig had ik dit keer meer geluk. EN het was een hele beste hoor!!! 

44cm. Al die moeite voor een gulletje van 44cm. Hierna weer ingegooid maar toen ik weer vast zat in 

de richel heb ik de pijp aan Maarten gegeven. Waarschijnlijk stond ik op de verkeerde plek aangezien 

ik de laatste visser was die zich nestelde tussen de rest. Nu begrijp ik waarom er DAAR nog een plekje 

over was. Ik ben 6 loodjes kwijtgeraakt en dat met 1 hengel. Volgende keer maar weer richting het 

Calandkanaal of de Noordkant van de waterweg. 

  

Gegroet, 

Damian # 954 

  

afgelopen zondag 6 februari wezen vissen aan de Waterweg. Om 10.00 uur LW gestart. Heb gestaan 

OP de maeslandkering zijde landtong. Wind was ernstig te noemen op de kering. met een flinke 

zuidwesten wind in de rug kwam mijn lood wel super ver!!! Maar door de wind was het haast niet te 

doen om daar te blijven. Na 10 minuten vertrokken. Toch een kijkje nemen of er nog andere die hards 

aanwezig zijn die een hengeltje hebben uitgegooid. Wat blijkt...die zitten allen tegenover de stenaline. 

Met de duinen in de rug is het een stuk aangenamer om te vissen. Wind is nog steeds hard, maar vissen 

gaat redelijk. Ik heb precies tegenover de stenaline gestaan. Vangst LW 2 ondermaatse gulletjes een 

wijting van 28 cm en een gul van 43 cm. bij hoogwater heb ik nog een twee gullen verspeeld. De 

stroming zorgde ervoor dat mijn gevlochtenlijn flink doorgeschuurd en beschadigd zijn. bij 2 gevallen 

brak mijn lijn tijdens het inhalen van de vis. 1 keer brak mijn lijn tijdens een flinke beetregistratie. 



Mijn hengeltop kreeg een flinke tik en direct was de lijn schoot direct los, heel mn voorslag met lood 

en al weg!. jammer. denk toch dat ik bij het vissen in de waterweg overstap naar sterke Nylon...... 

  

 

  

groet Chi 

  

Even een kort vangstberichtje dit keer. Afgelopen zondag 30 januari weer richting het Calandkanaal 

gereden. Begonnen om 08.30 uur met vissen (HW 11.55 uur).  

Het was erg koud en mistig. Ondanks de matige verhoging van 99cm toch regelmatig beet gehad. Een 

paar gulletjes die net aan de maat waren maar weer terug  

mochten naar moeders. Een aantal wijtingen waarvan de grootste de maat had van 32cm en ook dit 

keer waren ze er weer..... gul van redelijk formaat waar we  

dezer dagen blij mee moeten zijn. 1 van 45cm en 1 van 52cm. Gevist met 1 hengel met een lange 

wapperlijn, Gamakatsu haak 3/0 worm en als aas pieren en verse 

mesheften. 

13 februari staat een bootsessie gepland met Benny Muizelaar. Hopelijk gaat het door ivm het weer en 

vangen we dan vissen van over de meter.  

 

''The dream must stay alive'' 

 

Gegroet,Damian # 954  

  

Dinsdag 1 februari ben ik met mijn vismaat naar het Zuiderhavenhoofd in Scheveningen gegaan. We 

waren om half 7 's ochtends bij Albatros om pieren te  

halen. Helaas had hij die niet. Gelukkig wel zagertjes. Dus toen die maar meegenomen. We kwamen 

in het donker op het havenhoofd aan.  

Bleek mijn vismaat een kapotte hengel en een aantal delen van verschillende hengels mee te hebben 

genomen... Gelukkig had ik 3 hengels in mijn foudraal  

zitten dus viste hij met 1 hengel van mij en ik met 2. We stonden op de kop van het havenhoofd. Over 



de vangsten kan ik kort zijn. Heel af en toe een  

aanbeet. Van 7 uur tot 13:00 uur gevist. Ik had 6 scharren en mijn maat 2 wijtingen. De mannen naast 

ons hadden ook nog niet veel toen wij weg gingen. 

Sytse 

 

 

Hallo vis vrienden, 

 

Vandaag (maandag 31 januari 2011) ga ik het overgebleven aas opmaken van de afgelopen wedstrijd. 

Als ik de pier op kom lopen is het erg druk met  

vissers (een stuk of 20) en dat op een maandag. Voor het juiste tij ben ik al te laat dus ik ga het op 

strand proberen, onderweg vraag ik  

hier en daar naar de vangsten. Het varieert van nog niks, een enkel visje tot een enkele visser die een 

aantal wijting en platvissen heeft gevangen. 

  

 

Er staat bijna geen wind 0~1 bft variabel, temperatuur 0 °C, hw HvH 13:06 uur, lw 21:20 uur. Om 

14:30 uur gaat de 1e hengel erin,  

hoofdlijn gevlochtenlijn 10\100 mm, onderlijn wapperlijntjes haakje f31\6, gevuld met een piertje 

slikje of een piertje, tommy lood 175 gram ongeankerd.  

Geen stootje te zien dus na 20 minuten zet ik m'n 2e hengel erbij, nylon 22\100 mm met een tapse 

voorslag, ditto onderlijn, tommy lood 150 gram  

ongeankerd. Als ik op een gegeven moment m'n hengel met nylon wil binnen draaien kom ik 

plotsklaps vast te zitten en breekt m'n lijn,  

ander spoeltje erop en vissen maar weer. Om 16:49 uur neem ik bij het binnendraaien m'n oude lijn 

weer mee, alleen is de onderlijn met lood verdwenen. 

Als het water nog verder zakt kom ik na even te zoeken m'n lood en onderlijn weer tegen vast aan een 

groot stuk plastic wat voor 3\4 onder het zand zit.  

M'n oude nylon lijn netjes opgeruimd om thuis in de vuilnisbak te gooien. Rond 18:00 uur en nog 

steeds niets gevangen komt er een visser van de pier  

even een praatje maken, hij staat samen met z'n maat vanaf 10:30 uur en samen hebben ze zo'n 12 

vissen. Regelmatig aanazen en ver werpen is zijn advies.  

Om 18:09 uur zie ik warempel een aanbeet op de nylon lijn en ik draai een 5-dradig meuntje van 20,8 

cm naar het strand, toch nog een visje ;-) 

Inmiddels begint het weer wat kouder te worden en om 18:15 uur ruim ik m'n spullen op en ga naar 

huis. Veel was het niet maar toch even lekker der uit geweest. 



 

 

Vis greetz, Willem#1168 

  

Hallo Visvrienden, 

Zondag 30/01 de hengels maar weer eens uit de schuur gehaald om samen met mijn zoon van 11 weer 

eens een dag je aan de waterkant te vertoeven. 

Zaterdag weer mooie pieren gehaald bij Paddy Hengelsport in Voorburg. 

Het was lekker koud, maar de watertemperatuur is op het moment een graad of 6. Er zou toch wel een 

visje te vangen moeten zijn? 

Nog even getwijfeld tussen Scheveningen en de waterweg. Het werd de waterweg. 

Waarom? Ik begreep dat er op Scheveningen wisselend gevangen wordt. De ene week vangen ze leuk 

schar, en de volgende week is het niks. 

Ik had geen idee van de vangsten op Scheveningen op dit moment, ik had meer vertrouwen in de 

waterweg. 

Eenmaal aangekomen aan de waterweg was het behoorlijk koud, maar na een stukje lopen in onze 

warme pakken viel het toch wel mee. 

Hoog water zou 12 uur zijn, wij stonden aan de waterkant om half 11. 

Nadat we de 2 hengels in orde gemaakt hadden, hebben we ingegooid en gewacht op wat komen 

ging……… 

En snel kwam de eerste beet, mooie felle beten van een wijting. En zo ging het eigenlijk de hele sessie 

door. 

Om een uur of half drie zijn we gestopt en we hebben eigenlijk niet stil gezeten. 

Resultaat; 10 wijtingen, waarvan 9 aan de maat, 2 papgulletjes, en 3 scharren. 

De ondermaatse vis is weer retour, behalve het wijtinkje, die had de haak al ergens ver in zijn tractus 

digestivus en overleefde het avontuur niet. 

Grote afwezige was de grote(re) gul, maar dat mocht de pret niet drukken. 

Mooie bijkomstigheid was dat er aan een wijting een rivierprik, of zeeprik hing. Ik weet niet hoe ik het 

verschil moet zien. 

Het is geen vis, maar wel een leuke vangst, al hoor je meer van deze vangsten de laatste lijd. 

http://www.paddy-hengelsport.nl/


Al met al een mooie dag, met af en toe een flauw zonnetje. 

Groeten Ed#1137 

  

Hierbij weer eens een berichtje uit Apeldoorn. Afgelopen zondag (23-1-11) naar het Beerkanaal 

geweest.  

Hw 17.11u. Nw 4 toenemend 5. Af en toe miezer regen (en het weer zou juist beter worden in de 

middag!!).  

Gezeten in het stukje bij de doorgang naar het Hartelkanaal en dan het laatste stuk bij het hek.  

1e worp om 10.45u. Meteen een mooie schar, zelfs groot genoeg om te fileren! Ook vrij snel een iets 

kleinere schar  

(dit alles nog net bij de laatste ebstroom). Toen die eruit was waren de beten ook grotendeels 

verdwenen.  

Er zat verder niemand te vissen, meestal geen goed teken! De vloedstroom kwam pas heel laat goed 

doorzetten  

daarom vielen de vangsten uiteindelijk tegen (denk ik). Gevist met een zziplex 2500 met daarop een 

Abu sports  

rocket met een jojo onderlijn en een DAM Hypron Pendulum met daarop de Penn Mag 525 met een 

enkele lange bezemafhouder  

(beide onderlijnen haak 1/0). Gevist met (mooie) zeepieren van Hengelhuis Maasluis (wederom 

bedankt voor het open  

zijn op zondagochtend!). Gevist tot 17.45u. Uiteindelijke vangst: mijn zwager Hans: 1 wijtinkje, 1 gyl 

(+/- 40cm),  

3x steenbolk en een mooie schar. Ik : 3x schar, 2x steenbolk en een grote wijting (30+cm). 

Het was erg druk met scheepvaart (gigantische containerschepen naar de Amazonehaven). 

 

Gr. Rik  

  

  

Afgelopen zaterdag 22 januari stond de eerste vissessie in 2011 gepland. Ik had er ontzettend  

veel zin in want ik had al een week of 6 geen hengel uitgegooid doordat ik het veels te druk had  

rond die feestdagen. 

Eerst aas gehaald bij Rinus (Eagle Hengelsport). Ik had het Callandkanaal in gedachten maar hij  

adviseerde mij om naar de pier te gaan. Dus ik een uur of 3 voor hoogwater het aas te water gelaten.  

De eerste aanbeten kwamen al snel. Het was vooral wijting. Toen de stroom er goed in kwam werd 

het  

tijd voor gullemans. Eerste wat ondermaatse gulletjes. Maar toen was daar die bekende aanbeet en  

het geklapper. De eerste gul was binnen 43cm. Op de kant spuugde de gul kleine garnaaltjes uit.  

Dus ook zij zijn volop aanwezig. 

Binnen een half uur lag gul nummer 2 op de kant. Nu wat groter 47cm. Helaas is het hierbij  

gebleven. Na hoogwater heb ik mijn haak 4/0 ingeruild voor een haakje 1 om nog wat schar te vangen. 

http://hengelhuismaassluis.nl/


Dit lukte mij 2x. Zodoende een eerste leuke vissessie van het jaar met zo'n 12 vissen. 

 

Zondag 23 januari, 

 

Ik heb een collega van mij uit Singapore meegenomen naar het Callandkanaal. Ervaring met vissen  

had hij al. Hij is namelijk 5 jaar lang wereldrecordhouder geweest van de zwaarste/ grootste  

Siamese karper (75kg). Nederland is toch wat anders dan Thailand. ZO ook de grootte van de vis.  

We hebben allebei met 1 hengel gevist. Waarbij vermeld mag worden dat mijn collega zijn 

strandhengel  

uit 1988 had meegenomen. Ik had een goede molen geregeld voor hem zodat hij ook kans zou maken 

op  

een visje :-). Ik viste met mijn vertrouwde PENN Aerodynamische hengel, een prachthengel!!! Zo'n  

3 uur voor HW aangekomen. Alletwee hebben we gevist met een lange wapperlijn en een haak 3/0.  

De eerste 1,5 uur helemaal geen stootje gezien. Bij collega vissers kwam er zo nu en dan een wijtinkje 

aan de kant. Gelukkig kon ik het lood met de wind in de rug een flink eind gooien. Ik schat zelf een  

meter of 140. Daarnaast heb ik op een gegeven moment ook voor mijn collega ingegooid want hij 

haalde  

de afstand niet die je overdag zeker nodig hebt. Zelfs met een hengel uit 1988 knalde ik het lood  

richting de overkant. Ongelooflijk gewoon. Ik stond er zelf versteld van dat zo'n hengel uit het  

stenentijdperk zo goed gooide. 

Afijn, toen de stroming er goed in kwam zetten kwamen de eerste aanbeten. EN HOE!!! We hebben 

in  

1,5 uur tijd tot aan HW 6 gullen op de kant gekregen. Ik zelf heb 6 aanbeten gehad waarvan ik er  

4 wist te landen en 2 die zich vastzwommen. De kleinste had een lengte van 47cm en de grootste 

52cm.  

Mijn collega heeft het ook goed gedaan. Hij heeft 4 aanbeten gehad en wist er 2 te vangen van  

44cm en 48cm. Helaas had ook hij 2 vastzwemmers. Maar het waren zijn eerste gullen vanaf de kant.  

Dus zeker geen slecht begin. Het viel ons op dat alleen wij regelmatig beet kregen. De andere vissers  

vingen bijna geen gul. Zo zie je maar dat de afstand erg belangrijk is. Toen de stroming er uit ging  



was het gedaan met de vangsten. Voldaan zijn we naar huis gereden. Ik kan in ieder geval terugkijken  

op een SUPERWEEKEND en een SUPERSTART van 2011!!! 

 

Gegroet, Damian # 954 

  

voor het eerst weer dit jaar me hengels uitgeworpen bij de waterweg.. Dsm... Samen met me broer 

shai en oom sjaam.. We begonnen om 2 uur smiddags.. (22 -01-2o11). De eerste 2, 5 uur was het  

helemaal stil. Daarna kreeg shai tikjes en ja hoor kleine gulletje van circa 20 cm. die zwemt  

weer netjes terug,,, me oom heeft 2 flinke aanbeten weten te missen,, balen op dat moment ,,, toen  

werd het donker om 6 uur, de eerste wijting kwam binnen ,, kwartier later,, ging me top tekeer,,  

mooie gul van rond de 55 a 60 cm.  



 
10 minuten later weer een mooie gul van 50 cm. door me oom sjaam, 

, toen was het een half uurtje stil, en opeens flinke klap op de top en me broer shai haalde ook  

een mooie gul naar binnen,, en daarna kreeg ik ook nog een gul,, dus dat was tog nog een leuke  

vissessie geweest,, uiteindelijk zijn we om 8 uur gestopt,, en weer richting denhaag gegaan,,  

 
groeten uit denhaag sashi, shai, sjaam, 

  



Op vrijdagavond 21 januari 2011 met vismaat Jan Overbeeke meegedaan met de eerste wedstrijd van  

het seizoen 2011, georganiseerd door Eef Hoek Zeehengelsport uit Ouddorp. De locatie deze keer  

was de Waterweg (Landtong bij Rozenburg, na de Maeslant-kering, tussen de strekdammen). 

Om 18.15 uur eerst Jan opgehaald in Nieuwe Tonge en daarna richting Ouddorp om in te schrijven,  

aas te halen en een bakkie te doen. Vervolgens vol goede moed richting Europoortgebied gereden en  

onze nummers getrokken (Jan nr. 19 en ik nr. 18). Om 20.00 uur klonk het startschot, dus snel de  

onderlijn (dwarrellijntjes, haak 4 en een sappige zeepier) niet al te ver weg te water gelaten.  

Al vrij snel kreeg ik de ene na de andere beet. En dan bedoel ik echt beet, dus niet van die trutterige 

tikjes.  

Echter, om één of andere reden wist ik geen enkele beet te verzilveren. Haken te klein of te groot, vis 

te  

klein of te groot of toch andere oorzaken??? Van alles geprobeerd, maar niks. Uiteindelijk maar 

gekozen  

voor iets grotere haken nr. 2, hetgeen al vrij snel een visje opleverde, te weten een torretje van zo’n 25 

cm.  

Dit ging zo door tot circa 22.30 uur en toen viel het stil. Zou dit het geweest zijn voor vanavond?  

Maar toen gebeurde het ... Een gigantische aanbeet, dus snel de hengel gepakt en draaien maar. Dat 

was een serieuze vis!!!  

Snel Jan geroepen dat hij maar langs de waterkant moest gaan staan om de vis te pakken. En dat bleek 

geen overbodige luxe,  

want na een gevecht van enkele minuten verscheen er een mooie, maatse kabeljauw (géén gulletje) 

langs de kant.  

Helaas zwom de vis zich vast tussen de stenen. Jan sprong tot zijn knieën in het water en probeerde 

nog snel de vis te pakken, maar  

helaas. Mijn haaklijntje (Amnesia 5,6 kg) kon de druk niet aan en schuurde langs de stenen kapot.  

Vis weg!!! Gigantisch balen dus, want het betrof hier naar schatting toch een mooie vis van zo’n  

60 à 70 cm. Gelet op de magere vangsten had ik hiermee zeker spekkoper geweest, maar helaas. 

Snel een nieuwe onderlijn gemonteerd en weer te water gelaten. Uiteindelijk wist ik het laatste  

uur toch nog drie torretjes te vangen, maar de vader of moeder hiervan was in geen velden of wegen 

meer te bekennen. 

Eindstand: Jan 1 torretje en ik 4 stuks. Zou dit voor mij een podiumplaats kunnen opleveren?  

Ik ben nieuwsgierig naar de uitslag … 

 

Na afloop nog enkele presentjes in ontvangst genomen van Leon van Westen i.v.m. de wedstrijden  

van Zeevissport over 2010. Jan en ik konden eind vorig jaar namelijk niet aanwezig zijn bij de  

prijsuitreiking in Yerseke. Jongens en meisjes van Zeevissport, bedankt voor deze leuke cadeau’s.  

Jullie zien ons in 2011 zeker terug!!! 

 

Om 00.30 uur de auto ingeladen en terug richting Goeree-Overflakkee. Rond 02.00 uur met 

gemengde  

gevoelens gaan slapen. Aan de ene kant best leuk gevangen, maar die ene mooie kabeljauw … Hoe 

dan  

ook, wederom een zéér gezellige vissessie achter de rug. 

 

Eef en Ineke, bedankt en tot de volgende keer!!! 

 

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel. 

  



 

vangst bericht 22-01-2011 samen met mijn vis maten ak en ricardo de hele dag op de landtong gestaan 

bij rozenburg 

een aantal kleine weiting en gulletjes gevangen en een gul van 50 cm hahahaha was niet veel maar 

toch heerlijk gevist 

 mvg danny v v 

 

  

hier mijn vangsten van 22-01-2011 samen met mijn maten pia en ak verschillende stekken in de 

europoort gevist 

caland de beer meeuwen veld en bij de kering wist ik eindelijk een gul van 50 cm te vangen voor de 

rest een aantal kleine weiting pfffff 

hoop van daag meer te vangen 

succes iedreen mvg danny 

  

  

hier mijn vangstverslag van gisteren 21/01 op het beerkanaal in Europoort 

we hebben gevist van 17u30 tot 01u00 

 

we waren met 2 man en hebben dus met 4stokken constant gevist 

mijne maat had na 45min een mooie gul van 46cm en heeft daarna nog een babygulleke van een 20cm 

bijgevangen. 

ik moest het stellen met een ondermaatse wijting op heel de avond  

ik ben een beetje teleurgesteld naar huis gegaan, ook mede door de hoeveelheid krabben die aanwezig 

waren op deze stek ! 



mijn jojo lijn voor gul lag juist 5 min in met 5pieren en een mesheft en deze was helemaal LEEG 

gegeten  

wel heb ik toch zeker een krab of 3 gevangen, mooi gehaakt in hun lichaampje  

 

we geven niet op, maar was teleurgesteld 

op naar de volgende, betere keer  

 

groetjes stijn 

  

gisteren gevist op de waterweg daar wij er aan kwamen zat er nogal veel stroming op het water 

na een tijdje wachten hebben we besloten om maar eens te proberen goed geankerd met 185GR 

bleven  

we tog na een eindje rollen liggen moet wel zeggen voor het eerst een nieuwe plaats gevonden en ja  

hoor goed te be vissen geen enkele keer vast gezeten en aardig wat vis gevangen zelfs een gul van  

69cm 54cm 51cm nog een paar andere mooi gulletjes 9schar niet de grootste 5 wijting juist het  

maatje en wel 11steenbolkjes zij zwemmen weer rustig verder zeker en vast een supper dag gehad  

want zulke vangsten hebben we nog niet al te veel  

 

groeten van binkie 

  

Hallo vis vrienden, 

Vandaag (maandag 17 januari 2011) ga ik vissen op het strand van Ter Heijde, ik haal weer  

50 piertjes bij Avicentra in Monster en vertrek naar het strand. Er staat een hard zw wind van 

5 bft die later aantrekt met stoten naar 7 bft, temperatuur 6 °C, afentoe regen, lw HvH 19:00 uur, 

hw 01:25 uur op 18-01-2011.  

 



Het strand is bijna verlaten er rijden alleen wat kiepauto's voor 

"de zandmotor" en een enkele wandelaar (met hond) voor de rest geen visser te bespeuren. 

Om 17:00 uur gaat de eerste hengel erin de 5 meter stok, hoofdlijn gevlochtenlijn, onderlijn  

wapperlijntjes haakje f31\6, gevuld met 1 of 2 piertjes, tommy lood 175 gram ongeankerd. 

 
Er gebeurd weinig dus ik zet om 17:40 uur de 4,5 meter stok erbij, hoofdlijn 20\100 mm nylon met  

een tapse voorslag, ditto onderlijn, ditto lood. Om 18:10 uur komt er toch wat uit zee, een bot  

samen met een 5-dradig meuntje aan de gevlochten lijn. 18:42 uur nog een bot op de gevlochten  

lijn, een lekker dikke van zo'n 38 cm. 

 

Hierna begin de wind toe te nemen, ondanks de goed gevulde loodtas die aan m'n standaard hangt  

gaat de boel heen en weer en dreigt om geblazen te worden. Ik zet m'n standaard laag en diep in  

het zand er zijn nu harde windstoten van zo'n 7 bft. Om 19:26 uur vang ik nog een 5-dradig meuntje  

op de hengel met nylon en om 19:30 uur vind ik het wel weer mooi geweest en ruim de boel op en  

vertrek naar huis. 



 
Aanstaande zondag de 1e-competitie wedstrijd van "de Eurovissers" op Ter Heijde. Zo te zien zal de  

hoofzaak bot worden, wat meuntjes, een enkele schar en een enkel gulletje. M'n verwachting is dat  

als je in die 4 uurtjes zo'n 7 a 8 vissen weet te scoren je hoog eindigd. I just can't wait. 

 

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

  

  

Zondag 16 januari strand Ter Heijde 

 

Afgelopen zondag met Teun , Arnout , Hans en Ed gevist op 

het strand van Ter Heijde waar we hebben mee gedaan aan een clubwedstrijdje al daar. 

Er stond een harde zuidenwind maar het was gelukkig droog met af en toe een zonnetje. 

Het was om 12 uur hoog en in het begin ( om negen begonnen ) werden aardig wat vissen gevangen. 

Het was wel zeer plaatselijk vooral de eerste nummers konden moeilijk aan een visje komen. 

Dus voor a.s zondag de eerste wedstrijd van de Eurovissers zal een goede loting denk ik de doorslag 

geven al vissen we wel met een ander tij. Het grootste deel van de vissen waren botten, maar er 

werden ook een aantal scharren 

gevangen en 1 verdwaalde wijting en nog een vreemde vis (zie www.totalfishing.nl ) wat volgens mij 

een koolvisje was. 

Ik dacht dat de winnaar 8 vissen had. De vis werd trouwens dichtbij en heel ver weg gevangen. 

Gelijk met z'n allen naar huis , douchen en daarna een middagje teambuiling gedaan bij Hans en onder 

het genot 

van zijn gebakken vis en een borrel met de dames erbij was het erg gezellig. 

Vandaag ons opgegeven voor het Korpsvissen evenement.(zie www.korpsvissen.nl ). 



 

Jan # 1172 

 

 

Hey goedendag, 

Gisteren 16-01-2011 wezen vissen in de hartelhaven met schoonvader en zwager. 

Plek moeilijk te vinden maar toch zijn we er gekomen en ik had mijn aas te water gelaten en pats  

daarna een paar kleine tikken op mijn hengeltop en bij indraaien een kleine wijting eraan en  

daarna volgde er nog 1 en even later een leuk scholletje van rond de 30-35 cm. 

Mijn schoonvader ook nog 2 wijting gevangen en mijn zwager helaas niets.s,middags met afgaand tij  

geen tikje meer en zijn we toch maar om 17:00 naar huis gegaan.we gingen voor de vis en dat werd  

er wel gevangen dus al met al een leuk daagje. 

 

 

Gr peter 

  

Vandaag 15 Jan, gevist van 9:00 tot 16:00 op de rozenburgse landtong  

( waterwegzijde) het water was gewoon bruin, te veel zoet smeltwater  

denk ik, want er zat ook heel veel gras in , echt gras geen wier.  

behalve 3 botten die ik ving werd er 0,0 vis gevangen. Er stonden  

zeker 7 vissers. Ik wou toch mijn nieuwe stok spro fwd s6 ff testen ,  

super hengeltje veeeel lichter dan mijn shimano diaflash en de actie  

vrijwel gelijk/beter .Vreemd was dat volgens de getijde tabel het rond  

11:00 uur hoog zo zijn? Maar om 10:30 was het al afgaand. Uitwijken  

naar calandkanaal was ook geen optie door de wind. 

 

Kortom een zeer droevige visdag. 

 

Robin#1258 

  

Hallo vis vrienden, 

Vandaag (maandag 10-01-2011) ga ik weer vissen in Hoek van Holland, eerst weer 50 piertjes bij 

Avicentra gehaald en door naar de pier. Veel verwacht ik er niet van want het tij is laag, maar ik heb 

gewoon zin om te vissen dus ga ik maar. Er staat een harde z-wind van 5 bft met vlagen naar 6 bft, 

temperatuur 3 °C, lw HvH 11:46 uur, hw 18:45 uur. Als ik de pier op wandel staan er 3 vissers te 

vissen, de eerste helemaal vooraan en heeft 1 klein scharretje gescoord, in het midden en daarnaast 

zijn ze net begonnen. Ik wandel weer zo'n beetje naar hetzelfde plekkie en probeer het 1 worp, 

jammergenoeg is de uitgaande stroming veels te sterk en m'n lood loopt weg naar de kant waar die 

blijft trekken aan m'n hengeltop, dat wordt niks. Ik breek m'n boeltje weer op en besluit voor het 

strand te kiezen, vlak langs de pier. Bovendien heb ik dan de wind wat meer in de rug en is het wat 

aangenamer vissen. 

Om 13:10 uur gaat de eerste hengel erin, hoofdlijn gevlochtenlijn 10\100 mm, onderlijn wapperlijntjes 

haakje f31\6, gevuld met een pier, tommylood 175 gram. Veel gebeurd er niet, afentoe wat aas 

vervesen en daar blijft het bij. Om 14:15 uur zet ik m'n tweede hengel erbij hoofdlijn nylon 20\100 

mm met een tapse voorslag, onderlijn wapperlijntjes, haakje f314\6, ditto aas, ditto lood.  

Om 14:32 uur vis! Op de hengel met de gevlochtenlijn een doublet bot (1 grootte en 1 kleintje), mooi 

er zit nog vis ;-) Als ik rond 15:00 uur m'n gevlochten lijn binnedraai vliegt er net een meeuw in hij 



stort gelijk in zee en zit verward in m'n lijn. Dat meeuwen socialen beesten zijn blijkt wel uit het feit 

dat er gelijk een groepje meeuwen al krijsend boven hem blijft cirkelen, uit zichzelf los komen doet ie 

niet dus eenmaal op het strand haal ik de lijn uit de "klit" en als dank bijt ie me 3x, eenmaal vrij van 

draad vliegt ie weer vrolijk weg. 15:08 uur een 5-dradig meuntje, mooi oranje\bruin van kleur. 

  

15:44 uur weer een 5-dradige meun dit maal op de nylon. Om 16:37 uur volgt er nog een bot. 

  

17:10 uur weer een doublet botjes en ik ruim gelijk op. 

   

Toch ff lekker 4 uurtjes gevist en wat gevangen, als ik de pier weer afloop blijk ik het niet eens zo 

slecht te hebben gedaan met m'n 7 visjes. De mannen in het midden hebben nog steeds niets en voor 

de rest is er nog 1 ondermaats wijtinkje gevangen op de pier, hopelijk dat het na hoog beter voor ze is. 



Vis greetz, 

Willem#1168 

  

10 januari Molenslag Ter Heijde 

 

Vandaag met Hans naar het Molenslag bij Ter Heijde om het 

aas van gisteren op te maken. 

Het was goed te doen wat de weersomstandigheden betreft en de 

zee lag er goed bij met een lekkere branding.( zuidenwind en afgaand water ) 

Alle twee gevist met 2 hengels met wapperlijnen en afhouders met 

haakje 6 en een piertje. 

Bij de eerste draai had ik gelijk een mooie schar , dat geeft de burger moed. 

Daarna nog 2 botten en Hans ook 2 botten en toen was het over.  

Gevist van 8.30 tot 12.30 . 

Hans is daarna nog naar de wandelpier van Hoek van Holland gegaan maar trof daar net als 

gisteren een zeer harde stroming aan en veel vuil. 

Vangst daar was 1 maatse wijting.  

Al met al is de visserij de laatste dagen in een behoorlijke dip terecht gekomen want ook 

op de Grevelingen en het Callandkanaal waren de vangsten droevig. 

De weesverwachting voor de aankomende dagen nodigt niet uit om te gaan vissen. 

Misschien in het weekend weer eens proberen , de wind gaat een aantal dagen 

uit de goede hoek waaien en de temperaturen gaan omhoog. 

 

Jan Groenewegen # 1172 

  

9 januari Waterweg bij Maassluis.  

Vandaag vol goede moed met Ronald , Ed, en Hans  

naar Maassluis gereden plekje achter de nieuwbouw om 

een maaltje vis te vangen. 

Ik kan kort zijn, gevist van 8.30 tot 11.30 maar het was niet te doen. 

Het water stroomde als een kogel en 210 gram geankerd lag binnen 2 minuten 

aan de kant. 

Verder heel veel vuil in de vorm van gras en riet wat denk ik is meegekomen 

met het vele smeltwater vanuit het binnenland.  

Vangst met 4 man 1 klein gulletje gevangen door Ed die dus het potje won door 

de grootste , en de meeste vis te vangen. 

Morgen maar weer eens op het strand bij Ter Heijde proberen samen met Hans 

omdat we nog aardig wat aas over hadden. 

 

Jan Groenewegen # 1172 

  

Vannacht (08-01) nog maar eens teruggeweest met mijn vader naar de pier van HvH 

om te kijken of de vis nog steeds zo massaal aanwezig was. Met het weer namen we 

een grote gok, maar daar hadden we ons al op ingesteld, en wis en waarachtig, 

bijna aan het einde van de maasdijk was het ineens droog en brak de lucht open. 

De verwachtingen wat betreft de schar was al wat naar beneden bijgeschroeft in 

verband met grote afvoeren van smeltwater vanaf de grote rivieren. Om drie uur 



de lijnen te water gelaten en maar evn gaan buurten met twee andere mannen die 

een stukje veropstonden. Ze waren vrij fanatiek aan de gang te zijn want ze 

stonden, zoals ik begreep, al tien (!) uur te vissen. En de vangsten vielen een 

beetje tegen want ze hadden er maar een stuk of 10 scharren en wijtingen bij 

elkaar.... Weg hoop!! 

Maar goed, terug naar de eigen hengel... Het was goed te merken dat er grote 

afvoeren waren, want het duurde lang voordat het water goed naar binnen kwam en 

de beten kwamen pas laat op gang. Maar de eerste vis (schar) meldde zich pas 

rond vier uur bij mijn vader, en al snel volgde bij mij een mooie wijting. Dat 

het een stuk minder was was duidelijk want tot aan het hoge water wisten we maar 

sporadisch een visje te vangen. 

 

Pas na het hoge water (05.09h) begonnen de beten een beetje aan te trekken, en 

wisten regelmatig een visje te vangen. Tegen het einde van het tij ging het in 

een keer los en was weer iedere draai vis. Helaas werkt de tijd dan nooit mee en 

is het eerder tijd om te gaan dan dat je graag zou willen. Onze buurmannen 

vertrokken ook en hadden drie visjes bij gevangen, waaronder een gulletje. Bij 

ons bleef de teller steken op 26 vissen waarvan 12 scharren 13 wijtingen en een 

steenbolk. Weer gevist met een paternostertje met drie dwarrellijntjes net zo 

als de vorige keer. 

 

Vandaag de hele nacht droog gehouden tegen alle verwachtingen in, en toch een 

mooi pannetje vis verzameld. 

Tot de volgende keer! 

 

Groetjes Jeroen #302 

 

  

Hallo vis vrienden, 

Vandaag (vrijdag 07-01-2011) ga ik een poging wagen op de pier van Hoek van Holland, gek genoeg 

vis ik hier nooit, eigelijk dezelfde vrees als Jan Groenewegen (Eurovisser#1172), het vastzitten. Toch 

speelde het al een tijdje in m'n hoofd, goede scharvangsten bij de pieren van Scheveningen en 

Ijmuiden, dus waarom niet bij Hoek van Holland? Daarna wat vangstberichten gelezen over weer 

afnemende vangsten van de pieren maar Hoek van Holland nog steeds goed, dus het karretje maar te 

voor schijn gehaald wat ik al enige tijd niet gebruikt heb, hmmm, 2 zachte banden. Op naar het 

benzinestation om ze op te pompen, shit, de aansluiting werkt niet. Naar Avicentra in Monster om 50 

piertjes te halen en Leon weet de oplossing voor m'n banden probleem, bij de plaatselijke fietsenmaker 

een oversteek nippel erop en ik krijg m'n banden vol met lucht terug. Klasse Leon!  Bedankt voor de 

service! 

http://www.avicentra.nl/


  

Als ik de pier op wandel met m'n karretje staan er een stuk of 15 vissers te vissen, de vangsten 

varieeren van nog niks tot wat wijting en wat schar. Ik besluit helemaal naar achteren te lopen en wil 

eigenlijk vissen naar de strandzijde toe maar daar aangekomen liggen er een hoop rotsblokken half 

onder water dus wordt het toch de waterweg. Er staat een zzw wind van zo'n 3 a 4 bft, die later in de 

sessie aanzwelt naar 5 bft, temperatuur 5 °C, heel afentoe wat lichte motregen, hw HvH 16:46 uur, lw 

01:06 uur op 08-01-2011. Om 17:00 uur lanceer ik de 5 meter stok, hoofdlijn gevlochtenlijn 10\100 

mm, onderlijn wapperlijntjes, haakje f31\6, gevuld met een pier, lood 170 gram geankerd. Ik besluit 

relaxed te vissen met 1 hengel, omdat m'n rechter schouder enigzins geblesseerd is doordat ik iets 

verkeerd getild heb, bovendien gaat het me meer om de fun dan om de aantallen. 

  

5 minuten nadat ik ingeworpen heb zie ik al de eerste tikjes en om 17:07 uur draai ik een wijting en 

een schar naar boven. Opnieuw aan aazen en en niet veel later weer tikjes, 17:18 uur opnieuw een 

wijting met een schar, 17:31 uur een schar. En het is leuk vissen zo, om de 10 minuten wel een 

aanbeet te zien, ik zit te genieten ;-) 

 En 17:43 uur weer een schar, 17:52 uur een schar met een wijting.18:07 uur een schar en een wijting 

met een zeeprik (15,5 cm) die de wijting los laat zodra die op de stenen valt. 



   

Een apart beestje, zo'n zeeprik, schijnt niet tot een vissoort gerekend te worden, maar is een parasiet 

die het bloed en weefsel uit de vis zuigt. 

   

Om 18:22 uur een wijting, 18:35 uur een schar met een gulletje en 18:54 uur een schar met een 

wijting. 

 Om 19:08 uur een schar, 19:18 uur nog een schar en 19:26 uur een gulletje net onder de maat. 

 19:40 uur een schar met een gulletje, 20:03 uur een schar en om 20:19 uur een doublet schar. 

  

Rond 20:30 uur komt de uitgaande stroming erin en 170 gram geankerd hobbelt weg, desondanks dat 

krijg ik nog steeds aanbeten, ondanks dat ik m'n lijn nu bijna evenwijdig aan de pier moet 

binnedraaien kom ik niet vast te zitten (en dat verbaasd me enigzins) en zit er nog steeds een visje 

aan. 20:34 uur een schar, 20:47 uur een schar met een gulletje en om 21:00 uur nog een schar. 

 Hierna vind ik het wel weer mooi geweest en ruim m'n spullen op. Geen materiaal verlies gehad, zelfs 

geen haakje ;-) Totaal vang ik deze sessie 27 vissen en een zeeprik. 17 scharren en 2 maatse wijtingen 

gaan mee voor de pan. 

  

De meeste vissers zijn al weg, halverwege vraagt er nog een visser naar m'n vangst en roept opeens 

Willem(gaatvissen)? Het blijkt Maup te zijn die net begonnen is samen met z'n neef Angelo. We 

wensen elkaar nog een gelukkig nieuwjaar en "goede" vangsten voor 2011. 

 Tijdens het praatje heeft Angelo beet en draait er een mooie maatse gul uit een scharretje floept eraf. 

 Lekker gevist daar op de pier van Hoek van Holland, een echte aanrader! 

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

Gisteren 5-1 naar de Waterweg geweest. Tegenover de Stenaline. Er stonden redelijk wat vissers maar 

de vangsten vielen tegen. Ik heb vanaf een 11:30 gevist tot net na hoog water (15:30 hoog) en had 8 

vissen. 3 mooie scharren, 2 wijtingen en 3 gulletjes waarvan 1 net maats. 

Sytse 

  



5 januari Wandelpier Hoek van Holland.Vandaag met korpsgenoot Hans van Holstein een paar uurtjes 

op de wandelpier van Hoek van Holland gevist.We hebben gevist van 14.15 tot 17.15 uur ( HW +/_ 

16.00 ) Leuke visserij gehad allebei met 1 hengel en totaal 22 vissen.8 mooie scharren en 14 maatse 

wijtingen.Het was wel erg koud ZO wind dwars er op maar toch leuke aanbeten.IK had er jaren niet 

gevist omdat ik me kan herrinneren dat je veel vast zat.Vandaag geen lijntje verspeeld.Gevist met 

gevlochten lijn en om en om wapperlijntjes en stalen afhoudertjes ( hiro ).Al met al lekker gestaan en 

door de kou weinig wandelaars . 

  

Jan Groenewegen # 1172 

  

Scheveningen Zuiderhavenhoofd 3 januari Vandaag ook naar Scheveningen gereden voor een maaltje 

schar. Ik kwam om half negen aanrijden en als er dan maar 1 auto staat dan krijg je al niet zo'n best 

gevoel om de pier op te lopen. Toch maar het karretje gepakt en naar een plekje door de bocht heen 

gelopen en twee hengels klaar gemaakt 1 met gevlochten 12/100 en 1 met 22/100 nylon haakje 6 

sleeplijntjes en afhouders. Omdat je van die mooie aanbeten krijgt speciaal een gevlochten lijntje er op 

gezet maar helaas, ik denk dat de schar zich op nieuwjaarsdag dood geschrokken is van die duizenden 

mafketels die het water ingingen en daarna als klap op de vuurpijl 

Kim Holland met haar vriendinnen , ja dan moet je wegwezen !!! Om 1 uur ingepakt met als resultaat 

2 mini gulletjes , 1 meun en 1 schar.Ik denk dat de kou toch aardige invloed heeft gehad op de 

vangsten want berichten van Noordwijk en Ter Heijde waren ook niet best. Van de week nog maar een 

keertje in de waterweg proberen. 

Ik zal laten weten hoe het was . 

  

Jan Groenewegen #1172  

  

  

Zondag 2 januari, de strandhengels gepakt, een pak mesheften uit de vries getrokken en om 09.00 uur 

naar de Waterweg getogen. Om een uur of 10.00 vloog de eerste mestheft richting de horizon, een 

zwak windje in de rug maakte behoorlijke werpen mogelijk.  Het hoge water zou om 13.00 uur zijn. 

Dus ik was ruim op tijd. Na eerst bak koffie te hebben genomen en een regenbui te hebben getrotseerd, 

ging om 10.30 uur de tweede hengel te water. Beide hengels beaast met een mestheft, aan een 

dwarrellijn van ongeveer een meter en een kleine gulhaak. Om 11.00 uur mijn eerste aanbeet, grote 

klappen op de hengeltop, maar na de hengel beet te hebben opgepakt brak direct mijn lijn af op een 

meter of 10 van de hengel. Dat begint dus al lekker! Snel weer een lijn geknoopt en de hengel weer 

ingegooid. Het was inmiddels lekker weer geworden, nagenoeg windstil met een zonnetje, op een 

gegeven moment zelf mijn jas uitgetrokken en de mouwen opgestroopt, heerlijk om zo langs het water 

te vertoeven. Helaas dachten heel veel wandelaars er ook zo over, wat een mensen, voorzichtig 

ingooien was het credo. Onder de wandelaars ook twee prominente leden van de Eurovissers, gelijk 

maar van de gelegenheid gebruik gemaakt om ze een gelukkig Nieuwjaar te wensen. Om 11.20u lag 

de tweede hengel weer in het water, en kreeg ik tikjes op mijn andere hengel. Ondanks de grote haak 

was er een scharretje gehaakt, dit was de eerste van wat er zes zouden worden, helaas geen gul kunnen 

vangen en ook geen typische gul aanbeten meer gehad. De scharrren waren dik aanwezig. Ik zag dat 

mijn buurman met een patenoster zat te vissen, hij haalde er vrij regelmatig schar uit, ook twee en drie 

te gelijk. Vind het opvallend dat er al ruim 3 maanden erg veel schar word gevangen. Om 14.30 



anderhalf uur na hoog heb ik mijn spullen ingepakt en ben naar huis getogen. Helaas geen gul, maar 

wel een lekkere en geslaagde vis sessie. 

  

Gr Bert#168 

  

Op 2 januari naar de Zuiderpier bij Scheveningen om daar met samen met de familie Frans en 

zijn zonen Eli en Benjamin de schar te belagen. Met z'n vieren was het geen eenvoudige zaak een 

goede plek te vinden, het was enorm druk en we stonden daardoor mannetje aan mannetje. De meeste 

mensen waren net als wij gekomen op basis van de goede berichten van de afgelopen weken. De 

drukte nam echter na enige tijd al snel af. Het was namelijk ontzettend slecht. We hebben de gehele 

dag gestaan met als resultaat drie scharren en een maats gulletje. Daar word je niet erg vrolijk van. 

Neem niet weg dat het een leuke dag was met prachtig weer. 

Een ieder de beste wensen. 

  

Pierre den Hartog  

  

  

Gisteren (01-01-2011) maar het aas van afgelopen woensdag op wezen maken en gelijk even 

controleren wat het nieuwe jaar ons brengt… 

Na veel gepieker toch kruipt waar het niet gaan kan, had ik verwacht dat er wel een aantal vissers 

zouden staan… Maar ik bleek de enige gek te zijn, en dat bleef ik tot ik weer naar huis ging... Met het 

hoge water rond 00.45h de eerste pieren om 22.15h te water gelaten. Gevist met een hengel waaraan 

afwisselend een driehaaks paternostertje met dwarrellijntjes aar besloten om naar de ‘good old’ pier 

van HvH te gaan, misschien dat na de goede berichten van afgelopen weken hier nog een gulletje te 

vangen was. Altijd een ideale stek met de noordenwind. Aangezien er nog al wat feestdagen zijn 

gepasseerd, en bij de meeste visser het bloed en een systeempje gericht op gullemans. 

Aanvankelijk  bleef het nog stil want de stroom gierde nog naar buiten, maar naarmate deze verder 

afnam kreeg ik toch een voorzichtig tikje op de dwarrellijntjes. Na binnendraaien bleek een forse schar 

de boosdoener te zijn. Toen ook een mooie schar zich vergreep aan een haakje 4/0  bij de volgende 

worp wist ik al genoeg, gullemans was nog even niet thuis en het loonde meer de moeite om maar om 

te schakelen naar scharren pesten. Vanaf dit moment wist ik nog maar twee keer visloos binnente 

draaien, ieder worp was vis. Koning Winter had nog last van wat stuiptrekkingen en probeerde me nog 

weg te pesten met wat natte-sneeuwbuien en de bijbehorende gure noordenwind. Inmiddels had zich 

ook nog een aantal torren gemeld van 20-25 cm, veel te klein en weer terug dus. De scharren kwamen 

inmiddels per stuk, met z’n tweeen en een enkele keer zelfs met z’n drieen binnen. Rond hoog water 

nam de intensiteit van de beten duidelijk af, maar de vis bleef wel komen zij het niet meer in zulke 

aantallen. Een gevalletje te vroeg loslaten resulteerde in een worp die zeker hoger dan ver kwam, en 

zorgde voor de eerste visloze draai sinds de eerste schar. Vanaf een uur of twee mochten ze daar 

beneden weer los, en werd het tempo weer wat verhoogd, maar de vissen kwamen niet meer met 

meerdere tegelijk. 

En ineens was ‘ie daar die mooie doorbuiger. STRESS!! Peuk. poetsdoek en aansteker in het 

achtergebleven water op de pier beland, maar hij hing wel!! Ja hoor, de eerste maatse gul (48 cm) van 

2011 mag mee naar Eindhoven. Niet veel later wist er nog een te vangen maar deze gedroeg zich meer 

als een schar, alhoewel de maat met 55 cm een stukkie beter was. Tussendoor bleven de scharren 



gewoon komen, en wist ik ook nog twee wijtingen en een steenbolkje te vangen. Rond drie uur was de 

bodem van de krant dan toch echt bereikt, en werd het tijd om op te ruimen. De laatste restjes pier 

verzameld en hier nog een keer mee ingegooid. Ondertussen alle spullen ingepakt en de zooi 

weggegooid. Typisch dat de laatste draai dan ook visloos bleef…De eindstand werd uiteindelijk 32 

scharren, 13 gulletjes (2 maats), 2 wijtingen en 1 steenbolkje.Hoeveel beter kun je een jaar beginnen, 

we hebben het altijd over veel vis vangen in het nieuwe jaar maar zo’n avondje/nachtje overtreft toch 

wel je stoutste dromen. En dat dan nog even buiten het feit om dat ik heerlijk uit de wind heb gezeten, 

onder een prachtige sterrenhemel en zonder iets kwijt te raken. Als dit een voorbode is van het 

komende jaar beloofd het veel goeds! Rest mij verder niets dan mijn broeders in Petrus een gezond en 

visrijk 2011 toe te wensen. 

  

Groetjes Jeroen #302 

  

  

Hallo vis vrienden, 

 

Allereerst, iedereen een gezond en gelukkig nieuwjaar! Vandaag ga ik maar  weer eens een hengeltje 

uitwerpen in het Noordzeekanaal. Veel verwacht ik niet te vangen maar het 1e visje van 2011 moet 

toch kunnen lijkt me. Als aas heb ik zoute pieren en een restantje zagers van 2,5 week geleden die ik 

in een krantje in de schuur gelegd heb en voor de rest niet meer naar omgekeken heb, wonder boven 

wonder zit er nog enigzins leven in. Er staat een nw wind van 3 a 4 bft, 4 °C daalend naar 0 °C, hw 

Ijmuiden 14:06 uur, lw 22:35 uur. Om 15:00 uur gaat de 1e hengel erin, hoofdlijn nylon 20\100 mm, 

onderlijn wapperlijntjes haakje f314\8, gevuld met een zager, tommy lood 150 gram ongeankerd. Er 

gebeurd erg weinig, geen tikje te bespeuren. Maar dan om 15:53 uur een onmiskenbare aanbeet, de top 

blijft lekker tikken en ik draai er een maatse wijting uit. 

  

Hierna zet ik m'n feeder erbij hoofdlijn gevlochtenlijn 10\100 mm, onderlijn wapperlijntjes haakje 

f314\10 gevuld met een zoute pier, tommy lood 125 gram ongeankerd. Ik krijg nog 1x wat tikjes op de 

feeder en 3x op de nylon lijn maar het zijn geen doorbijters. Om 18:00 uur ruim ik op en bij het 

binnedraaien van de laatste hengel zit er nog een bot aan. 

 

 

Veel was het niet maar in iedergeval m'n eerste visjes voor 2011 gescoord. 

Vis greetz, 

Willem#1168 

  

Hoi Medevissers, 

 

Nog de beste wensen voor 2011! 

 

Ik heb oudjaars dag nog even gevist bij het tunneltje bij Maassluis West om het jaar af te sluiten. Eerst 



even aas gehaald en toen doorgereden. Het was niet koud maar behoorlijk mistig zodat ik soms 

Rozenburg niet kon zien. Het zou om ongeveer 11:30 HW zijn in Maassluis. Toen ik aankwam was er 

net nog een andere visser gekomen. 

Ik had om 8:30 mijn eerste hengel (Fenwick Seahawk met een Shimano Power Aero) in het water 

liggen met 180g lood zonder ankers en en dwarrel lijn van ongeveer 1 meter met een Gamakatsu maat 

2/0 beaasd met pieren en een mesheft. Er stond nog niet zoveel stroming en mijn lood bleef goed 

liggen. Ik heb op mijn gemak mijn 2e hengel (met een Shimano Ultegra XSB) in elkaar gezet en er een 

jojo-onderlijn met haakmaat 2/0 en pieren/mesheft en klapankerlood van 190g aangehangen.Rond een 

9:30 uur stonden er een stuk of 25 man te vissen maar er werd niets gevangen. Tot 11:00 had ik in 

totaal 1 plastic zak gevangen, wat ik overigens dacht dat een flinke gul was...Vlak daarna draaide ik 

een van mijn hengels binnen ging het best zwaar, dus dacht ik dat er weer een zak aanhing.Echter 

bleek er toch een leuke gul aan te zitten van 46cm. Even later kwam mijn buurman mij een bot 

brengen omdat hij niets mee naar huis nam. Na hoog water ving ik nog een bot, welke ik terug heb 

gegooid. Verder heb ik geen stootje gezien en ben om als laatste visser 14:00 maar naar huis gegaan. 

  

  

Gr, Mark 

 


