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Vandaag 28-12 wegens een afgelaste boottrip met arno maar naar het caland gereden. Afgesproken 

met frank van den bliek . Toen ik om negen uur aankwam stond frank al te vissen. Herman 

Wildenberg was ook van de partij en ook John de Vries wilde deze gezelligheid niet missen. Toen ook 

Ronald Visser aanschoof was het feestje compleet. Lekker gevist met zijn allen en allemaal vis 

gevangen mooie scharren paar maatse wijting en veel kleine wijting en steenbolk. En af en toe een 

andere lijn he frankske!!. Toen we op gingen ruimen bleek ik mijn bus vast te hebben gereden maar 

gelukkig had john als reddende engel een 4 wheel drive! Nog bedankt voor het slepen john en voor 

de lijn! Toen ook nog frank zijn accu leeg bleek hadden we alles gehad en dankzij herman rijdt ook 

frank zijn auto weer. Jongens het was weer gezellig tot de volgende keer. 

  

 Marcel#1273 
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27-12-2012 

Na wat veel eet dagen gekozen voor een dagje vissen  Heb goede berichten gelezen over de 

vangsten. Met mijn kleinzoon vis maat en zoon eerst aas halen. Tja waar moet je het halen het zijn 

allemaal goede zaken en geven goede adviezen. Toch gekozen voor eagle. Ik geloof dat we niet de 

enige waren moest echt wachten. Tijdens het wachten goed geluisterd. : je moet niet naar daar gaan 

en niet naar daar, je weet het wel, Mijn vis maat zegt verstand te hebben van de wind en weer en 

gekozen voor waterweg tegen over die boot. Snel in gooien, mijn maat gelijk een grote bot ik even 

later een grote gul, maar viel tegen de keien er weer af, dus niks . daar begon de regen, hoogwater 

nou ja alles zou gunstig zijn, voor de vangsten. Tot we helemaal weg geregend waren gevist en de 

vangsten bleven bij weinig vis. De kinderen hadden het naar hun zin en wij eigenlijk ook. Nu de 

spullen schoonmaken.      

  

  

De Kerstdagen, buiten de gezelligheid en het vele eten, ook vrij om te vissen. En dat ben ik maar gaan 

doen, want  zoals  120.000 andere Nederlanders naar de ikea zie ik niet zitten. Dan maar lekker naar 

het Calland, gelukkig was het niet echt koud, voor het vissen heb ik deze temperatuur liever als een 

witte kerst, hoewel het de laatste tijd wel wat aan de natte kant is. Aan het Calland snel een hengel 

opgebouwd en ingeworpen, gewoon standaard Calland onderlijntje met ene grammetje of 180 

lood,   ondanks dat ik met nylon viste zag ik al vrij snel leuke trekjes Wijting dus, en ja hoor 2 van die 

veelvraatjes hingen aan de haken te bungelen,  Aan het opbouwen van een 2e hengel ben ikk niet toe 

gekomen, gewoon heel de tijd wel een visje kunnen landen, het was niet zo veel als in de 

Mississippiehaven, maar toch bleef je lekker bezig.   Hel;aas geeft diep water ook het probleem dat 

teruggegooide vis door het drukverschil soms aan de oppervlakte blijft liggen.  En ja hoor een van 

onze gevleugelde witte vrienden vloog door mijn lijn,  eenmaal aan de kant bleek hij zich helemaal in 

de lijn gewikkeld te hebben het enige wat me restte was het kapot knippen van de lijn,  Is en blijft 

ene probleem die beesten, gooi je ze terug   vliegen de meeuwen door je lijn,  gooi je ze zo lang in 

een emmer riskeer je een enorme boete als je toevallig controle krijgt. 

  

Voor iedereen een heel fijne jaarwisseling en een visrijk 2013 toegewenst. 

  

Jan vd Aa 

  

2e kerstdag maar even uitwaaien aan zee op de PPGB. 



 

Aas gehaald bij Hengelhuis Maassluis deze was geopend van 8 tot 12 , wat een service voor de visser. 

Helaas alleen maar pieren  op voorraad , geen zagers meer dan maar  voor de verandering 

gepocheerde messheften meegenomen om te proberen  (lijkt wel een kerst maaltijd). Aangekomen 

op de PPGB was ik de eerste dus had de plek voor het uitzoeken. Begonnen met laagwater op het 

strandje met de 4.5 mtr stokken met pieren, gezouten pieren en de mesheften. Lekker in het 

zonnetje heb mijn pak niet aangehad die dag wat een luxe voor eind december. Het aantal vissers 

nam al snel toe tot een man of 15 waarvan de meeste het al hadden gezien na een uur of twee, heb 

ze ook niet veel zien vangen. Kreeg van een van de bezoekende vissers nog een portie zagers mijn 

dank nog hiervoor. De vangst bestond uit 7x schar, 2x steenbolk,een gulletje en een tweetal meunen 

, geen wijting deze keer. Leek trouwens wel de boulevard van Scheveningen heb nog nooit zoveel 

dagjesmensen daar gezien maar altijd wel gezellig een praatje met vissers en ex vissers. Op de 

terugweg naar huis nog even gestopt bij het Calandkanaal waar een vissend echtaar uit Stellendam 

nog een rivierprik ving die op een wijting zat, dat had ik nog niet eerder gezien. Was weer een leuke 

visdag 
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Herman#1306 

  

Zaterdagavond op het strand van ter Heijde weeste vissen,  Bij een uiterst nat weer toch  goed 

kunnen vissen, veel wind was er niet daar hij van achter kwam. Meestal 

Niet de meest ideale windrichting voor de vangsten,  maar de vangsten vielen eigen beter uit als 

verwacht, regelmatig kwam er een visje naar boven, of zelfs soms 3 tegelijk 

We hebben gevist met opkomend water,  vangsten bestonden uit Bot, schar, Zeebaarsjes, Wijting en 

meuntjes,  Zolang het niet kouder word kan er dus best nog ene visje gevangen worden op het 

strand. Heel fijne feestdagen wil ik iedereen toewensen, en een heel visrijk 2013 

  

Johan@1207 

  

Vandaag eindelijk weer eens vissen, de geplande boot trip met  Rover sea-fishing ging niet door, 

vanwege uitval door ziekte van de schipper. Dus afgesproken met mijn vriend Maup, 



 

 om 10 uur aan de stek in Zoutelande en vissen met Maup staat voor 2 dingen garant, lachen dat je 

bijna in je broek pist en erg slecht weer en alletwee zijn weer uitgekomen vandaag. Bij aankomst 

weer aangenaam de handen geschut en even bij gekletst, daarna op ons gemak de spullen op de rug 

en na een korte maar fikse wandeling staan we op het strand en tegen 11 uur zijn we beiden aan het 

vissen. Ik vang al erg snel een klein tarbotje, maar voor de rest zijn we nog een uurtje te vroeg en 

Maup staat gespannen naar zijn hengels te kijken. Maup begint al gelijk met pech, veel lijn kwijt door 

vastzitten, maar hij zet er gewoon een nieuwe onderlijn op en vissen maar. Als ik weer een hengel 

indraai, voelt het toch als vis en het is een knorhaantje(donderpad), waar je niet vrolijk van gaat 

worden.  We zijn gelukkig op tijd begonnen, want ineens komen er een 60 vissers de trap af en 

verdelen zich in de vakken naast ons, het is de visclub van West kapelle. Terwijl Maup, weer moeite 

heeft om zijn lijn hengel binnen te krijgen, heb ik een mooie beet gezien en het brengt een doublet, 

met een gulletje erbij. Na een foto mogen ze alletwee weer zwemmen, 



 

 we gaan vandaag voor de echte grote om mee te nemen. Direct erna een triplet van 3 redelijke 

scharren. Zou het dan eindelijk gaan beginnen, maar Maup staat nog steeds droog en blijft pech 

hebben. Dan eindelijk vangt hij een mooie schar. 

 

 Na het vele vast zitten van Maup, is dit een begin en hij komt na beraad wat dichter bij mij staan, 

ivm het vele vastzitten en blijft voor de rest maar met 1 hengel vissen, met de spoel met nylon valt 

niet te vissen voor Maup! Hoe lager het water komt, hoe beter dat het gaat met de vis, weer een 

triplet. 



 

 Er zitten echt dikke 30 + scharren bij! Daarna zwakt het wat af en is het telkens 1 of 2 visjes voor mij. 

Ik draai voor laag water eigenlijk nooit meer zonder vis in. Ik besluit de enkelingen niet meer op de 

foto te zetten. Dan is Maup weer aan de beurt. Ik moet regelmatig de lens schoonmaken, omdat het 

al de gehele tijd staat te plenzen, niet normaal meer.. Ondanks zijn magere vangst, blijft Maup lachen 

en we hebben telefonisch contact gehad met Henk, de maat van Maup en afgesproken om nog eens 

met zijn 3 te gaan, als zijn vlinders een beetje afgezakt zijn(liefde). Henk is wel in voor een maaltje 

vis, dus ik besluit alles aan Maup mee te geven, voor Henk, hoef ik ze niet schoon te maken! Om half 

4 besluiten we nog een keer in te werpen en ik vang eerst nog een paar enkelingen en dan met het 

opruimen nog een enkeling en weer een triplet. 

 



 Het was even droog geworden, voor wel geteld 1 minuut en nu gaat het nog harder plenzen, snel 

naar de auto, onder de kofferklep nog een bak koffie en we nemen afscheid na een ontieglijk leuke 

en natte dag. Ik heb vandaag een 35 tal vissen gevangen, waarvan ongeveer de helft naar Henk zijn 

gegaan en de rest zwemt weer voor volgend jaar! Mijn setjes Grauvell, in combinatie met de Ultegra 

XT, gaat steeds beter bevallen, nu ik de contra gewichten uit de hengels heb gehaald en strenn 

18/100ste op de molens heb, zonder voorslag, geen geprul meer met het geknoop aan het water met 

koude/natte vingers, omdat ik een werpvinger gebruik. Jammer dat het bij Maup, wat minder was, 

denk de onderlijntjes en de haakgrootte? 

 

Mvrg Peter 1284 

  

Zaterdag avond meegedaan aan de laaste comp op Ter Heide . De verschillen in de top waren klein 

en Bram Kalle (70 +) oudste deelnemer kon als hij wat geluk had nog 1e worden . Het weer gooide 

echter roet in de visserij en Bram wist slechts 1 botje te vangen. Zelf werd ik met 25 vissen winnaar 

gevolgd door Rancar Ruudje. Grootse vis botje 41 ging naar Arnoldus van het Rancar zeevis team 

.  Langs deze weg wens ik een ieder een goed uiteinde en een visrijk 2013 toe . 

  

Gr Ricardo Kalle #119. 

  

Doomday 

  

Vrijdag 21 december zou de wereld vergaan. Wat te doen? Mijn vrouw achterna zitten? Tja na zowat 

25 jaar huwelijk, de buurvrouw dan?  Zou kunnen, maar wat als de wereld daarna toch niet 



zou  vergaan? Juist, problemen met de buurman. Daarom besloten om vissend ten onder te gaan. 

Net voor zessen bij Hans om aas te halen en rond 18.30 de lijnen te water. het blik op de horizon of 

er al een vloedgolf aan kwam. Niet dus, dan maar concentreren op de vis. Ging moeizaam, had 

gerekend op (veel) wijting. Het werden 9 botten van 28 tot een mega 42 centimeter. De mega bot 

net voor hoog water, de rest daarna. Gevist tot 00.30 uur de vangst viel dus tegen. Maar goed, de 

wereld was niet vergaan, dat was weer een meevaller,kan ik toch nog vaker vissen. En mijn 

fototoestel opladen, die was dus leeg. 

  

Martin #256 

  

Vandaag zouden we naar Walcheren gaan vissen op het strand aldaar,  

  

 

maar bij de vangstberichten zag ik al dat het wat minder was daar, tenminste overdag. Maar goed 

gewoon proberen maar, Onderweg even stoppen in bergen op Zoom bij Mart voor het aas, Daar 

kregen we ook al te horen dat het overdag Niet veel was, behalve in Zoutelanden, maar daar kon het 

aardig druk zijn tijdens het lage tij,  Ok dan maar weer richting Europoort gebied. Bij Mart kreeg ik de 

nieuwe Penn Trq nanoshield 450 mee om te proberen,  Nou die hengel is goed ingevist, en heeft al 

diverse tripletjes de kant op gebracht. We zijn namelijk in de mississippiehaven gaan vissen,  
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meteen met ingooien al volop beet,  en na een paar minuten lag dan ook al de eerste triplet op de 

kant Dat is eigenlijk de hele middag zo doorgegaan, constant 2 of 3  Wijtingen , en af en toe een 

Steenbolk of Scharretje. Alleen jammer dat de vis niet zo groot was, maar een enkele Maatse vis zat 

erbij.  Doordat er erg weinig wind stond was het eigenlijk best goed vertoeven aan de waterkant, 

Omdat ik  de trq goed wilde proberen, maar ook vergelijken met andere hengels heb ik met 2 

hengels gevist, dat is echter geen doen, je bent echt constant bezig dan en je houd geen armen over, 

met 2 hengels is veel te veel  als er zo veel vis zit. De Trq is overigens een heel leuk hengeltje, gooit 

werkelijk prima, en een erg goede beet registratie, de 3 toppen die erbij geleverd worden maken het 

tot een veelzeidige stok. Alleen jammer van de prijs, die toch aardig aan de hoge kant ligt. Ook Petra 

draaide er geregeld een doublet of triplet uit, echt ver zaten ze dus niet van de kant af,  er is dus voor 

iedereen  flink wat vis te vangen nu. De vis was soms zo gulzig dat er 2 aan 1 haak hingen, de 1e 

had  de haak gepakt, die is blijkbaar door zijn kieuw naar buiten gegaan, en toen heeft een ander 

wijting de haak weer gepakt. Rare beestjes die Wijtingen. Mensen stuur ook eens een vangstverslag 

in A.U.B.  je helpt er je mede vissers mee, je kunt  altijd  zien, waar je het beste kunt gaan vissen, en 

waar op dat moment wat gevangen word. 



 

  

Johan #1207 en Petra#1212 

  

Vanwege de wind vandaag 19-12 weer gekozen voor het Beerkanaal, zuid-oost 3-4 bft, dus lekker in 

de rug. Gevist van 12.15u tot 19.45u, dus een volledig opkomend tij, met 2-haaks onderlijnen met 

35cm haaklijn met haakje 6, verse zeepieren en gezouten zeepieren. De krabben waren ook weer 

rijkelijk aanwezig, maar toch wel regelmatig een visje kunnen vangen, alleen waren deze vandaag 

bijna allemaal wat aan de kleine kant. Totaal zo ruim 40 vissen gevangen, waaronder 1 mini-

zeebaarsje, steenbolk, wijting, meuntjes en schar. 5 scharren meegenomen voor de pan, de rest 

zwemt weer of was voer voor de meeuwen. 

Piet #1283 

  

Afgelopen dinsdag18-12 avond wezen vissen op de Waterweg eerst naar Hans(hengelhuis) ff 400 

pieren ophalen en een bakkie koffie doen. We zijn begonnen om 18:00 gevist met de shimano 

diaflash 4,5 mtr en de shimano diaflash 5 mtr met de penn atlantis 7000 volgespoeld met berkley 

orange blaze 15/00. Naar het hoge water toe weinig tot geen beet wel veel vuil dus veel ophalen en 

opnieuw ingooien. Over het hoge water heen de eerste maatse gul al snel de 2e weer maats daarna 

ving ik er nog 1 maar die was te klein en moet nog maar even wat groter groeien. Me maat kreeg wel 

beet maar wist ze niet eruit te halen we zijn gestopt om 23:00 daar we woensdag ochtend weer 
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zouden gaan vissen. Woensdag wederom naar de Waterweg begonnen om 06:00 kan kort zijn drama 

ontzettend veel vuil en stroming. Als je lood eindelijk houvast had zat er binnen 5 minuten zoveel vuil 

in de lijn dat hij weer los kwam. Dit volgehouden tot 11:00 toen maar naar huis gegaan lekker de 2 

gullen van dinsdag gebakken. We hadden nog een kleine 200 pieren over dus besloten we s’avonds 

wederom te gaan vissen besloten om naar het Beerkanaal te gaan. Daar aangekomen stonden er een 

man of 4 te vissen maar we konden nog mooi in het midden erbij staan. Eerst maar is gaan vragen 

wat de vangsten waren en of er gul gevangen werd maar er werd gezegd wijting en schar. Nu ben ik 

niet zo platvis visser dus eerst maar is op de iphone gekeken hoe een schar onderlijn eruit ziet Na wat 

geknoopt hengels erin en vissen maar lang hoefden we niet te wachten eerst een paar kleine 

wijtingen daarna schar. Rond 23:00 en na 30 kleine wijtingen en 4 schar voor de pan vonden we het 

welletjes en zijn we naar huis gegaan. 

  

  

Ray#1070  

  

  

Gister weer aan het water geweest, dit keer het Calland,  al snel stonden de toppen te rammelen, 

volop vis hier, maar ook hier net als overal, veel, heel veel ondermaats spul. Jammer eigenlijk want 

behalve een leuke visserij, heb je er niets aan, Maar aan de andere kant is het natuurlijk veel leuker 

als niets vangen,  toen de stroming er even uitging viel de vangst wat stil,  om daarna weer verder te 

gaan, toen wel meer bolkjes gevangen.  Wat een ellende soms die 

onderlijnenslopendedraaitollen  nieuw woord voor in de dikke van dalen . een goed draaiende 

tonwartel is dan geen overbodige luxe. 

  

Jan vd Aa 

  

Hallo Eurovissers, 

  

Op zaterdag een deadline voor mijn opleiding behaald en waar doe je jezelf dan een plezier mee? Ja 

juist, een paar uurtjes vissen op zondag. Was nog even zoeken op zaterdagmiddag voor wat piertjes, 

maar bij Hengelhuis Maassluis was dat geen probleem. Zondag om 1330 uur de auto gepakt en naar 

het havenhoofd gereden. Wat een beetje tegenviel was de aantrekkende zuidenwind, wat 

resulteerde in een flinke golfslag en een nat havenhoofd. Gauw de hengels in orde gemaakt en om 

14.30 uur  tegen de wind ingegooid. Na enkele minuten stonden allebei de toppen vrolijk in de wind 

te tikken, schar; dat was duidelijk. Tot 17.00 uur 2 keer zonder vis ingedraaid. Eindstand ongeveer 60 

scharren en 4 gulletjes. Ik was van plan tot een uur of 8 door te vissen, maar dit was geen vissen 
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meer, maar gewoon vangen. Een 25 tal grotere scharren mee voor de pan, de rest zwemt weer. De 

foto van visjes is van de laatste draai, door de drukte ben ik vergeten meer foto’s te maken J. 

  

Gr ed#1137 

  

Zaterdag toch nog eens op het strand geprobeerd, en als ik beter de vangstberichten had gelezen 

had ik het kunnen weten, de vis is de diepere havens ingetrokken, 

het strand bracht dus op een heel klein botje na, helemaal geen vis, Na 2 uur afzien, toch maar het 

beschutte van de havens opgezocht, daar was het beter maar ook geen vetpot Natuurlijk kwamen er 

wel de nodige Wijtingen uit,  maar allemaal dik onder de maat, gelukkig wel een paar mooie scharren 

erbij zodat  de pan toch wat gevuld werd. 

Na het vissen nog op een paar plaatsen gestopt, maar in de Missesipihaven en het Caland bleek toch 

aardig vis te worden gevangen, maar ook daar redelijk klein spul. 

  

Jan vd Aa 

  

Voor de verandering is de titanentocht weer eens afgelast dus dan maar een dagje vrijvissen in de 

mississippihaven met herman wildenberg.  

Vanaf de eerste worp constant beet herman met 1 hengel ik met 2 hengels. Samen goed voor een 

goeie 100 wijtingkjes helaas bijna allemaal ondermaats. Herman had 4 mooie wijtingen voor de pan 

en we hadden slechts 3 scharren die meegingen naar geldrop. Toch lekker gevist ondanks de regen. 

Dat de ene dag de andere niet is merkte we zaterdag 15-12 afgesproken aan de waterweg om het 



aas op te maken samen met herman en kevin selders. Aangekomen aan de waterweg zaten Bob 

Marien en Frank van den Bliek al op ons te wachten die waren s’nachts al vertrokken en hadden geen 

leuk nieuws. Van 1 uur tot 7 uur slechts 1 botje. Dus wegwezen naar het calandkanaal tegenover de 

kering. Daar toch nog lekker gevist met redelijke wijtingen en mooie scharren als resultaat. Heren 

bedankt voor een gezellige zaterdag!!!! Groeten 

  

 Marcel#1273. 

  

Vandaag, vrijdag de 14e in vliegende wind en striemende regen staan vissen in HvH. Echt klote weer. 

Bij Hans Hengelhuis aas gehaald en een Leidenaar meegenomen. Vanaf 13.30 niet veel gevangen, 

twee pietepeuterige zeebaarsjes, twee puitaaltjes en een klein gulletje. Maar na hoog om 1500 

kwamen de scharren los. Totaal 12 gevangen, toen was het aas op. Was met dit weer wel lekker 

rustig wat betreft collega vissers en hebbiealwatgevanghe mensen! Met een zeiknatte rug naar huis 

en nu lekker een alcoholisch drankje aan het uitproberen: Heren van Maasland! Vissen is genieten!! 

  

Hans#864 

  

Vandaag weer terug geweest naar Zoutelanden, helaas geen goed tij uitgezocht,  dat 

resulteerde  meteen in ene stuk minder vis. Wil je hier lekker vangen  dan kun je het best over laag 

vissen, dus een paar uur voor laag, tot ene paar uur na laag. Dan profiteer je Van het ideale tij hier. 

Vandaag toch weer wat Scharretjes gevangen, Wijting zat er niet bij, zal wel aan de waterdiepte 

liggen, bij hoog water haal je de diepte niet. Nog ene goede raad, wil je hier vissen met laag, ga dan 

op tijd, want het kan behoorlijk druk zijn hier, nu is er plaats genoeg,  maar hoe drukker het is hoe 

verder je moet lopen. 

  

Jan vd Aa 

  

Vandaag 13-12 weer gaan vissen, vanwege de zuid-oostenwind weer voor het Beerkanaal gekozen 

met de wind schuin in de rug. Het was een totaal andere dag dan dinsdag, toen de toppen geen 

moment stil stonden. Ik had erg veel last van krabben en de (verse) zeepieren waren er dan ook in 

no-time afgevreten. Dus geprobeerd met de wat taaiere zouten pieren en diepvriestappen en dat 

leverde toch regelmatig een visje op. 3 (mini)gulletjes, steenbolk, (te) kleine wijting en mooi formaat 

scharren, met een uitschieter van 34 cm. Niet super wild, maar toch een 9tal scharren voor de pan. 

Piet #1283 
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Vandaag 12-12 ben ik aan de mv2 op het nieuwe strand geweest , ik had heel veel ondermaatse 

Zeebaars en één maatse . 

  

Ronald # 234 

  

Gevist op het strand van zoutelanden, nou een super visdagje daar,  lijkt wel werken  als je daar vist, 

pff de ene draai na de andere met vis, dat is heel wat anders Als op zo’n ondiep strand een enkel 

visje vangen, helaas waren er wel veel kleintjes bij dit keer, en de vangst bestond hoofdzakelijk uit 

scharretjes. Gelukkig ook wat mooie exemplaren, die omgetoverd worden tot een smakelijke 

maaltijd. Vandaag was  de wapper toch favoriet,  Toch nog eens een sessie plannen hier. 

  

Jan vd Aa 

  

Hallo visvrienden, 

  

Vandaag 11-12 gevist in het Beerkanaal van 11.30u tot 16.45u. De toppen hebben niet stil gestaan, 

maar oh, wat zijn de meeste vissen klein. Gevist met zeepieren, zagers en zoute zeepieren, het 

maakte niet wat er aan de haak zat. Zo rond de 70 vissen gevangen, 1 (mini)gul, steenbolk, wijting en 

schar. De meeste scharren gevangen aan de zoute pieren, en toch nog 14 scharren mee genomen 

voor de pan. 

Piet #1283 

  

Scharrenfestival in Zoutelande, 4 uurtjes gevist en maar liefst 50 stuks schar en ongeveer 15 

wijtingen, waarvan er 28 scharren in de bakpan gaan verdwijnen. Een zeer leuke dag gehad maar het 

leek verdacht hard op werken :-) 

  

groetjes Walter 

  

Hallo visvrienden, 

  



 

  

Zaterdag 08-12 een nieuw hengeltje gekocht. Sinterklaas cadeautje J. Een spro Tidal wave 450, de 

nieuwe serie van FFwd. Dan moet je het hengeltje natuurlijk ook even proberen en om 15 uur stond 

ik op mijn geheime plek. Het hengeltje beviel goed, zeker met windje mee ging het loodje een heel 

eind weg. Niet te strak, lekker dun en toch met voldoende body. Ik geloof dat dit hengeltje het 

voorlopig gaat worden voor mij. En de vangst? Het getijde was niet optimaal meer, zeker niet voor de 

binnenkant. 

Toch 7 mooie scharren en een wijting weten te vangen. Aan de buitenkant werd met het dode tij 

meer vis geland, weer een weetje voor de volgende keer. Om 1730 was ik weer thuis, ff lekker een 

frisse neus gehaald. Ik vis met dynema, en nu weer verschillende wijtingen weten te missen. Ik draai 

ze er gewoon af……… 

Gisterenavond een ander haakje op mijn onderlijnen gezet, kijken of die wijtingen de volgende keer 

wel blijven hangen? 

  

Gr Ed#1137 

  

  

Zaterdag 08-12 moest Petra de laatste 2 wedstrijden van de topcompetitie vissen 

  



 

  

ditmaal in de Dintelhaven, en in de Missessippihaven . Als eerste de Dintelhaven, daar viel het niet 

mee om een visje op het droge te krijgen, je moest erg veel moeite voor een visje doen, en Er vielen 

dan ook verschillende nullen . Middags ging het gelukkig beter, in de Mississippihaven, werd goed vis 

gevangen, de winnaar had hier maar liefst 43 vissen in 2,5 uur. Ik was smorgen’s toen de dames in de 

Dintel viste ook even een goed uur weeste vissen in de Missesippihaven,, gewoon een leuke  Visserij 

daar,  geregeld kwamen er  doublets en triplets uit, toen de stroming wat minder werd, werd 

overigens het vangen ook minder. Maar wel elke draai had je vis, helaas was de vis , tenminste de 

Wijting voor 98 % te klein, maar er kwamen ook mooie scharren op de kant. Verder wat bolkjes,   Ik 

was daar om een nieuwe hengel te testen, de Aero Technium,  prima hengeltje absoluut niets mis 

mee, maar als ik hem vergelijk met mijn. Surf leader Ultra ( de banaan ) dan gaat mijn voorkeur toch 

duidelijk naar de Surf leader toe. Het was ook niet nodig om ver te gooien, de vis zat vlak onder de 

kant. 



  

  

Johan#1207 en Petra #1212 

  

Hoewel het steeds kouder word, toch weer naar het water gereden, Vandaag 06-12 eens aan de 

Waterweg proberen, en wel het diepere deel aan de maassluiskant. 

Daar aangekomen bleek er toch wel een stevige stroming te staan, maar met ene beetje goed 

ankerlood is dat wel voor een deel te verhelpen. Alleen de beten bleven uit,  toch maar een tweede 

hengel opgebouwd zodat ik met 2 verschillende aasaanbiedingen wat kon experimenteren. Ja  beet, 

had ik nu toch de juiste onderlijn te pakken,  eu nee, want de andere hengel stond plots ook te 

rammelen, Aan de ene een klein gulletje Aan de andere hengel een bot.  Vanaf dat moment kreeg ik 

regelmatig beet, raar net als of er een etensbel geklonken had begon het.  Hoewel ik redelijk wat 

mooie aanbeten kreeg  kwam er toch maar weinig vis omhoog, en wat er omhoog kwam kon meteen 

terug omdat het te klein was.. Plots kreeg ik een flinke door buiger, wow leek wel of ik een hoop vuil 

in de lijn gekregen had, hij bleef trekken,  het was echter geen vuil, maar Waarschijnlijk een grote gul, 

zo aan het gebonk te voelen, alleen deze vocht wel erg hard terug, dit moet een heel grote geweest 

zijn, maar was gewoonweg niet 

Te landen, dit eindigde dan ook even later met ene vastloper .  Nog even geprobeerd of hij niet los 

wilde zwemmen,  maar helaas, dan maar trekken,  flink wat spanning er op, en plots kwam hij 

los.  Maar helaas was het gewicht van de vis verdwenen,  bij het binnenkomen bleek de haaklijn 

gebroken te zijn. Wat voor moois daar aan gehangen heeft kan ik nu helaas alleen nog maar over 

dromen… 

  

Was wel koud, maar toch weer een dagje lekker gevist 



  

  

Jan vd Aa 

  

Gisteren 04-12 afgesproken aan de Waterweg met Rob(tongenfluisteraar)Slingerland. 

 

We stonden met 6 vissers naast elkaar en Rob wist als enige een 20 tal vissen uit het water te 

toveren, waarbij enkele dikke wijtingen zaten en ook 2 dikke gullen, waarvan de grootste 65 cm 

meet! Mogelijk een jaar record voor de Eurovissers? Rob stuurt zelf de foto’s ook nog in! 



  

Voor mijzelf was het resultaat teleurstellend, met 5 ondermaatse visjes en de andere vissers, deden 

het nog slechter. 

  

Groetjes Peter 1284 en Rob 419 

  

De Dintelhaven,01-12 was voor vandaag onze stek,  niet in het brede gedeelte omdat daar al een 

wedstrijd aan de gang was, maar in het smalle gedeelte Eerst was aas gehaald, en toen snel door 

gereden naar het water,   Daar aangekomen bleek het met het weer niet mee te vallen, een hoop 

regen en wind  verwelkomde ons al, maar een beetje goed vispak houd dat alles wel tegen,  met 1 



hengel gevist,  en na ene paar minuten stond mijn top al flink te rammelen. Een mooie wijting was de 

dader,  snel weer aas er aan, en weer ingegooid,  even ene stukje verder naar wat andere Eurovissers 

voor een babbeltje. En van een afstand zag ik mijn hengel flink trekken, ach ja, kom niet alleen voor 

vis, maar ook voor wat sociaal contact, dus laat maar even rammelen. 10 minuten later toch maar 

even opgehaald, want hij bleef trekken, deze keer een wijting en een bot , hm geen slecht begin, hop 

weer opnieuw ingegooid. Binnen een paar minuten wederom beet, weer een wijting,  met binnen 

draaien, kwam mijn lijn echter tussen mijn lood en een steen terecht waardoor Mijn onderlijn 

brak.   Meteen een zelfde onderlijn er aan, haar blijkbaar was de vis het daarmee niet eens, ik 

heb  namelijk geen bete meer gezien vanaf dat moment. Petra die langs mij stond begon echter wel 

leuk vis te vangen, en draaide regelmatig een mooie Bot binnen.  Ondanks regen wind en weinig vis 

toch weer lekker gevist 

 

  

Johan 1207 en Petra 1212 

  

Zaterdag 1 december sinterklaasvissen in de dintel. Sorry maar heb eigenlijk geen vangst verslag. ! 

botje op 4 uur vissen. Gelukkig was het zeer gezellig en ving petra wel wat visjes. Voor de rest heb ik 

het niet zo bij gehouden, heb te veel bij gepraat. Wel nog gezellig aan de champagne 

gezeten(bedankt gerard) Was weer een gezellige dag en het na vissen met kevin en herman was ook 

zeer gezellig. Volgende keer beter. 

  

 Groeten marcel#1273 

 



 

Woensdag 28-11 wat tijd over, snel nog maar even langs Kees van het Avicentra in Oostvoorne voor 

aas. Toen snel doorgereden naar de Missessippihaven Wat een struikelwoord zeg, maar goed, een 

plaatsje Uitgezocht een stukje voor het einde,  begonnen met een hengel,  die overigens meteen 

stond te rammelen En zo bleef het weer heel de sessie, tijd voor een tweede hengel op te bouwen 

was er eigenlijk niet, constant Wijting met wat bolkjes er tussen door,  een leuke visserij, echter om 

de pan te kunnen vullen, zul je toch echt ergens anders Moeten gaan vissen, hier is het merendeel 

dus echt te klein. En denk er aan, als je ze te klein meeneemt, ik geloof dat je voor elke ondermaatse 

vis een boete van 120 euro krijgt, en dingen als kop er af snijden schijnen ook al niet meer te helpen. 

Mensen stuur aub ook eens een vangstberichtje in,  ik vind ze altijd fijn om te lezen, en het geeft je 

een goede indruk waar je Op een bepaalde tijd moet gaan vissen, want zeg eens eerlijk, allemaal 

gaan we toch graag om een visje te vangen, en dan kan dit soort Vangstberichten een enorme hulp 

zijn.. 

  

Jan v/d Aa 

  

Hallo visvrienden, 

  

27-11-2012 een daagje vrij genomen om het ook maar eens in Zoutelanden te gaan proberen. 

Nou mensen toppie daar!! Laag water om 19.40,  gestart om 15.30 en gevist tot 21.00. Eerste worp 

een doublet van twee baby platjes voorzichtig onthaakt en terug naar moeders gestuurd. 2e worp 

idem maar daarna, elke worp mooie maatse schar of wijting soms met twee tegelijk. Mensen wat 

een genot om daar te vissen zeg. 

Om 21.00 naar huis 200 pieren er doorheen gejaagd maar het resultaat mag er wezen. 40 maatse 

scharren en 15 mooie maatse wijtingen. Hoop snel weer een sessie te maken daar. 

  

http://www.avicentra.nl/


Groetjes Wilco 

Vianen 

  

Zaterdag 24 nov. Ik en een vriend MOOIE PIEREN bij Eagel hengelsport Rotterdam gehaald (een pakje 

gratis gekregen) was een kerstcadeautje volgens de enorme vriendelijke Rinus.  Richting Rozenburg 

gegaan we waren daar rond 5 uur. Het was laag water met 4 hengels na een uurtje vissen had mijn 

vriend een zee baartje gevangen van 40 cm. Daarna had hij weer een gul van ongeveer 40 cm. Ik blijf 

maar wachten ik dacht het moet nog komen met hoog water. Rond 11 uur 2 uur ongeveer voor hoog 

water was mijn eerste pakje pieren op (er waren wel veel krabben). Ik schakelde naar de gratis pakje 

pieren. Binnen 3 uurtjes had ik 3 gullen gevangen alle 3 rond de 50 cm. Volgende weekend weer 

gullen vangen  

  

Groetje Fouad 

  

  

Vrijdag23-11 met klaassie en pim troost wezen voorvissen in cadzand en daar kwam toch een redelijk 

portie vis uit, tacktiek bepaald voor de TC en 's avonds na een lekker etentje vroeg naar ons 

hotelletje gegaan voor een goede nachtrust. Zaterdag vroeg naar de buitenlust om de plaatsnrs in 

ontvangst te nemen en daarna zsm naar de 1e plaats toe in het B-vak. 8.30 het startsignaal in de mist 

en het water was bijna hoog dus geen best tij om vis te vangen en tot mijn afgrijzen lukte dat dus ook 

niet, nou lekker begin een vette O pfff. mezelf opgepept voor de 2e pot, weer in het B-vak waar we 

11.30 mochten ingooien en iedereen geclipt zo ver mogelijk begon. vangst was na 2 uur 2 wijting,1 

schar en 2 meunen,. totaal 110 cm en een lekkere 2e plaats. Het 3e potje begon om 15.00 en ik zat 

meteen lekker in de vis, wijting, schar, meun en een tong van 31 cm maakten totaal 222 cm en met 

de 4e plaats was ik heel erg blij. in de uitslag zie ik dat ik 10e overall sta en dat is heel veel beter dan 

waar ik op gehoopt had en met op 15 december 3 wedstrijden in mijn 2e woonplaats, het strand van 

GK is er misschien stiekem nog meer mogelijk. grts tom 

  

  

Tom v/d Pol 

  

Hallo visvrienden, 



  

Eigenlijk heb ik de komende maanden weinig tijd om  te vissen. Ben bezig met de laatste loodjes van 

een opleiding, maar gisteren 23-11 was ik het ff zat. 

Viskriebels, je kent dat wel en met zoon Niels afgesproken om een paar uurtjes te gaan vissen op 

Scheveningen.Zo gezegd, zo gedaan en vanmorgen redelijk bijtijds de wekker gezet. Alleen de wereld 

was wel wat klein geworden........ We leieten ons daardoor niet uit het veld slaan en om een lang 

verhaal kort te maken, stonden we om 10 uur op onze stek. In de vriezer had ik nog wat zoute pieren 

liggen, die moesten het gaan doen op de schar vandaag. Onderweg naar Scheveningen kon ik het 

niet laten om ook wat verse pieren te scoren. Eenmaal in Scheveningen scheen de zon en was de 

mist opgetrokken. We hebben gevist tot een uurtje of half twee en een 40tal vissen gevangen. 26 

scharren mee naar huis voor de pan, een stelletje kleintjes, meuntjes en een bot retour. We hebben 

een hele leuke zonovergoten ochtend beleefd en lekker ontspannen gestaan, ondanks de drukte. 

  

Groeten ed#1137 

  

Vrijdag 23-11 in de namiddag naar de Mississippihaven gereden, helemaal op het einde gaan zitten 

daar achter Risk, Vissen daar is niet echt leuk meer, constant staan je toppen te rammelen Je kunt 

gewoon langs je hengel blijven staan als je ingegooid hebt, helaas is 99 % van de visjes veel te klein, 

en zo veel beet gaat erg snel vervelen. 

Maar goed we waren weer een dagje van de straat , en waar sta je dan beter als aan de waterkant. Ik 

heb wel gemerkt als je naar zo’n plaats gaat om te vissen, neem dan genoeg aas mee,  de krabben 

snoepen veel, maar de wijtingen kunnen er ook wat van hoor. 

  

Visgroet Jan v/d Aa 



  

Vandaag 19-11 een dagje vrij, nog maar eens gaan vissen dan, maar waar, las dat er eigenlijk overal 

wel een leuk visje te vangen is, dus het Beerkanaal maar eens proberen. Daar aangekomen, snel mijn 

hengels opgebouwd, en te water gelaten, tenminste mijn eerste, want voordat de tweede beaast 

was, stond de eerste al te rammelen, Een mooie Bot van 32 cm was de dader, Hmm dat gaat goed, 

helaas niet zo goed als gedacht, het duurde nu een behoorlijke tijd voordat ik weer een beert zag. En 

wel van een Wijtinkje Een erg schraal en mager visje. Dit was toch echt niet waar ik voor gekomen 

was, dan maar verkassen. De waterweg maar weer eens proberen,  hier kwam toch regelmatig een 

Wijting uit, met als klapper van de dag, nou ja klappertje, een gul van 52 cm, wordt met veel liefde 

omgevormd tot Kibbeling. 

  

 Jan van de Aa 

  

  

Donderdag 15 nov Pieren bij Eagle in Rotterdag gehald, met laag water in rozenburg gevist 5 uur voor 

hoog water. Vangst bestond uit 2 wijtingen rond de 35 cm. En twee gullen  de eerste 40 cm de twede 

was 55 cm .volgende keer weer. 

  

 Groetjes Fouad  

  

Donderdag 15-11 avond ging een geplande afspraak niet door, dus mooi even tijd over om mijn 

hengels nog eens voor de dag te halen, Deze hadden inmiddels al een aardig laagje stof verzameld, 

Snel bij Avi oostvoorne, wat pieren gehaald en naar de Missessippihaven gereden. Ben  daar langs de 

loodsen afgereden, en daar recht door gaan zitten,  echter  van de 4 x ingooien, zat ik 3 x vast, dus 

snel even mijn spullen een stuk naar rechts gezet Daar ging het een stuk beter, al snel waren de 

eerste Wijtingen een fijt,  Wel erg veel klein spul, maar wel in grote getallen aanwezig, het begon 

weliswaar op werken te lijken. Daar een paar uur heerlijk gevist, en een aardig visje gevangen, snel 

weer eens overdoen. 

  

Jan van der aa 

  

  

Woensdag 14 november 

  

http://www.avicentra.nl/


Het begon te kriebelen en de tijd was er. Dus even naar het hengelhuis gebeld of er aas was, dit was 

ruim aanwezig. Spullen in de auto en een onsje zagers en 50 piertjes opgehaald, van thuis kleine 

rivierkreeftjes uit de vriezer meegenomen. Uurtje voor hoog op mijn stek, gelijk vis gevangen. Tijdens 

hoog water en een uurtje daarna was het sprokelen voor (kleine) vis. Toen de stroming er bij afgaand 

tij weer inkwam begon de vis, tot laag water, weer te azen. In totaal rond de 25 wijtingen maats en 

ondermaats , 1 paling van rond de 60cm, 2 tongen een van 38  cm en een van 20 cm ,1 bot en een 

gulletje van 42 cm gevangen. De meeste wijting en de gul gevangen aan de rivierkreeftstaarten, dit 

aas voor het eerst vanaf de kant geprobeerd. Kop er af gebroken en de staart met schaal aan de haak 

geprikt, was verrassend goed mee te gooien. 

Meegenomen voor de pot, de grote tong, het gulletje en 9  stuks 30+ wijtingen. 

  

Martin #256 

  

Maandag ochtend 12-11 rond 9 uur tot 11 uur ff het oude aas opmaken, met laag water bij de 

rozenburgse pont. 

Toch nog 4 maatse wijtingen en een gulletje gevangen. 

groetjes 

  

11-11-2012 

  

Vandaag mijn aas op wezen maken van gisteren. Na de tegenvallende vangst van een poging om een 

visje te vangen in poortershaven gisteren, nu naar een nieuwe plek nabij vondelingenplaat in Pernis. 

Gestaan een uur voor hoog water en gevist tot 3 uur na hoog water. De vangst is blijven staan op 1 

klein botje die weer zwemt. 

Voor de rest geen beet gezien. 

  

Groetjes Wilco 

Vianen 

  

10-11-2012 

  

Wezen vissen in poortershaven, zijn daar bezig met werkzaamheden. Gevist van 2 uur voor hoog tot 

3 uur na hoogwater. De vangst 0 helemaal niets ook geen beet gehad. 

http://www.hengelhuismaassluis.nl/


Volgend keer beter. 

groeten Wilco 

 

 

Beste eurovissers, 

  

31 oktober gevist op het pontje net voor de kering in de waterweg. zuidzijde. Met jojo lijn niet veel 

gevangen. De gul was nergens te vinden en de scharren zijn er ook nog niet (althans, mij niet gelukt 

om mooie scharren te haken). onderlijn met wapperlijntjes deden het erg goed bij het vangen van 

wijtingen. totaal 10 wijtingen gevangen. 4 wijtingen waren 30+.  Helaas ook grote wijtingen verspilt 

door het gebruik van gevlochten lijn. Merkte toch wel dat flink binnenhalen resulteerde in het sneller 

losschieten van vis. Dit is dan weer een nadeel van gevlochten lijn. Met nylon lijn was een loodlifter 

noodzakelijk, anders zat ik telkens vast. Hoop dat de scharren weer snel te vinden zijn in de 

waterweg, of een verdwaalde tongetjes :) 

  

 



Vangze allemaal 

gr chi 

  

31 oktober Halloween 

Mij verkleed als visser en naar de Europoort getrokken om de vis bang te maken. Eerst langs het 

hengelhuis om aas te halen en om 15.30 uur aan de waterkant. 

Het vissen ging moeizaam, de massaal aanwezige wijting van verleden week schitterde door 

afwezigheid. Met afgaand water begon de vis te azen. 5 mooie 30+ tongen uit het zilte getrokken. 

Ook 3 kleine wijtingen en 7 botten heb ik laten schrikken. De 50+ stuks vissen van verleden week niet 

gehaald, wel leuke visserij en, zonder krabben, gehad. Om 20.00 uur weer thuis aan de koffie. 

  

Martin #256 

  

27-10-2012 

  

Wezen vissen bij Maassluis 1,5 uur voor hoogwater tot 1 uur na hoogwater. Had veel eerder daar 

willen staan maar de weer berichten hielden mij thuis. Uiteindelijk toch besloten om alsnog te gaan 

om mijn overgebleven aas van woensdag op te maken. Bij aankomst prachtig weer, hoorden wel van 

medevissers dat het s ’morgens wel flink had geregend. Ook was het zoeken om nog een plekje te 

vinden, tjonge wat was het druk. Gevist met alleen zagers en na de eerste inworp gelijk een mooie 

wijting dit ging door tot hoogwater en daarna niets meer gezien. Gevist met 1 hengel en jojo 

montage. Resultaat na 2,5 vissen toch nog 7 mooie wijtingen weten te vangen en allemaal 30+. 

  

Groetjes Wilco 

Vianen 

  

Vandaag 27-10 lekker dagje wezen vissen aan de Yangtzee-haven. Wat een prachtige stek. Schoon, 

geen rommel achter gelaten door andere sportvissers. Waren alle stekken maar zo. Aangezien ver 

werpen niet mijn sterkste kant is, kon ik hier goed uit de voeten. Enfin, gezeten van twee uur voor tot 

twee uur na hoog water. Vangst was redelijk naar mijn zin, al was wel alles ondermaats. Elf wijtinkjes 

en twee zeebaarsjes, allen varierend tussen de twaalf en twintig centimeter. Die zwemmen weer 

rond om nog verder te kunnen groeien. Helaas zat er zo'n honderd meter verder een man samen met 

zijn zoontje van een jaar of tien, die niets terug gooide. Ik vertelde hem van het risico op controle en 

een boete van €90,- per vis. Als hij alles meenam had zijn zoon ook een leuke dag zei hij. het was 

http://www.hengelhuismaassluis.nl/


voor hem de eerste keer dat hij mee ging vissen. Jammer, kan hij zijn zoon dan niet leren dat je ook 

plezier kunt hebben aan het terugzetten van ondermaatse vis? 

  

  

zaterdag 27-10 . gevist in het Calandkanaal en daar was ik zeker niet de enige. al tijdens het optuigen 

van de hengels zag ik dat er goed gevangen werd. 

bij mezelf was het vanaf het begin al direct raak en de ene na de andere wijting werd gehaakt en tijd 

om koffie te drinken kreeg je gewoon niet. helaas zat ik natuurlijk net weer op de verkeerde plek en 

ving alleen de ondermaatse vis terwijl om me heen juist de maatse vis werd gevangen want geen 

enkele vis werd teruggezet. wat ik ook probeerde,het lukte me maar niet om ook maar in de buurt te 

komen van de bevrijdende 27 cm wijting en beschaamd ben ik daarom maar afgedropen in de hoop 

dat het me de volgende keer wel lukt om net als al die andere vissers wel alleen maar maatse vissen 

te vangen. 

  

groetjes,Leen 

  

Zaterdag 27 okober, lekker weekend, en een ochtend vissen op het program. Bij Paddy 100 mooie 

zagers gehaald en op naar de waterweg. Hoe meer ik richting HvH kwam, hoe donkerder de lucht, 

onweer ook nog gezien. Nou vooruit, maar gewoon kijken wat er van komt. Aan de waterweg kwam 

de eerste regen, ijzel, sneeuw en hagel naar beneden, een uur later was ik al aardig doorweekt. Toch 

gewoon aan de gang gegaan en de hengels in orde gamaakt. 1 hengel met een grote haak en 

mesheften en pieren.1 hengel met 3 sneuen en haakje 6. Ik Kreeg al snel beet en de eerste wijtingen 

waren mijn deel. Ook gulletjes en zeebaarsjes gevangen, maar allemaal onder de maat. Op de pier 

van hoek van Holand was het trouwens flink gevaarlijk, ik sprak een man die op de kop had gestaan 

en bijna zijn actie met zijn leven moest bekopen. 

Golven over de pier, visspullen moeten redden en zelf s zijn fiets op zijn rug gekregen door een golf. 

Kijk dus uit met die noorden wind op de pier. Zeebaars is nog niet weg, maar zal wel niet zo lang 

meer duren. Van horen zeggen werd er nog zeebaars gevangen. Eindstand 8 wijtingen, 2 gulletjes en 

3 zeebaarsjes. Wel nog iets om over na te denken. Ik vis graag met dynema lijn, touw dus. Mooie 

beten, als je vast zit lekker trekken en vaak je materiaal besparen. Met veel stroom wel een nadeel, 

stroming neemt het touw  sneller mee. Een volgend nadeel is het verlies van vis. Grote of kleine 

haken maakt niet uit, maar bij het binnendraaien verlies is regelmatig de vangst. Als ik op die 

waterweg met nylon ga vissen, denk ik dat ik de lijn vaker breek. 

Iemand advies? 

  

Groeten en vang ze. 

  

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


Ed#1137 

  

Op 25 oktober een mooi stekje uitgezocht aan het calandkanaal. Ongeveer 400 meter voorbij de 

kering. Twee uur voor hoog water begonnen, zeepieren als aas, de gul heb ik niet kunnen vinden, ook 

niet ver weg. Wel veel wijting, 17 in totaal. 1 schol en een steenbolk. Een duidelijke 

vangstvermindering na hoog water. Naast mij drie mooie baarzen en ook veel wijting. 

 

 

Johan 

 

  

Hallo Broeders in Petrus 

  

Afgelopen week een weekje in Centerparcs De Haan gebivakkeerd, en natuurlijk moest er ook een 

keer gevist worden Dus daags vantevoren naar Oostende getogen en een hengelsportzaakje 

opgezocht. Zodoende kwamen we terecht bij de sportvisser  in het centrum van Oostende. Hier wat 

informatie ingewonnen over de locale vangsten en stekken en even rondgekeken. In ieder geval een 

mooie zaak met een ruim assortiment. Vervolgens 20 verse tappen meegenomen voor slechts 7 

euro, het leek mij in ieder geval een zeer schappelijk prijsje Vervolgens naar de bekendste / 

beruchtste stek van Oostende, de pier en dan wel het Westerstaketsel. Wat een mooie plek, een 

ruime pier met verlichting! Hier heerlijk gevist rond hoog water in de avond/nacht. Al snel 

kennisgemaakt met twee mannen uit Antwerpen en een uit Oostende Uiteraard liet het weeer niets 

te wensen over, een zeer zwak windje, en een bijzonder aangenaam temperatuurtje Maar ook ik 

moet toegeven dat de vangsten wel een beetje teleurstelden Het was echt ouderwets sprokkelen 

voor een visje, en de meeste vissers moesten zonder buit naar huis. Zelf was ik iets gelukkiger met 3 

wijtinkies van rond de 25 cm, en een spiering van 22 cm. Dit was weer een vissoort die ik nog nooit 

had gevangen. Helaas deed het fototoestel van mijn telefoon niet helemaal wat ik wilde, namelijk 

scherpe foto’s maken. Uiteindelijk rond een uurtje of 3 gestopt, en nog 9 tapen weggeven aan 

wat  andere vissers. De plaatselijke visser weten de slechte vangsten als eerste aan de nieuwe pier. 

De omsluit de wandelpier en neemt voor een groot gedeelte de stroming weg, en daarmee ook de 

interessante stekken. De nieuwe pier zou wel toegankelijk moeten zijn voor de vissers, maar is 

dat  twee jaar later nog steeds niet. Verder was de noordoosten wind natuurlijk ook geen positieve 

factor Dus mocht je nog hier in de buurt willen vissen, zoek de stranden op of ga naar bv 

Blankenberge. Wel weer een mooie avond vissen met een hoop Bourgondische gezelligheid, maar 

helaas niet te veel vis.  

groetjes Jeroen 

  

Doordeweeks dagje vissen 

  



Vandaag 24 oktober, zagers en pieren gehaald bij Hengelhuis Maassluis en naar mijn stek gereden. 2 

uurtjes voor hoog begonnen. Bij ingooien gelijk beet. Een prachtige grote tong. Eigenlijk heel de 

vistijd beet gehad, pieren of zagers maakte niets uit, veel vis gevangen. Ook de onderlijnen maakte 

niets uit. Ik viste met en zonder afhouders, resultaat bleef gelijk. Gevist tot laag en zelfs op het 

laagste punt bleven de wijtingen azen. Na het schoonmaken van mijn vis hingen er nog 2 aan bij het 

binnendraaien van mijn hengels. Mee genomen voor de pot: 21 wijtingen 9 botten en 2 tongen. 

Ongeveer 20 stuks teruggestuurd naar moeders om verder te groeien. 

  

Martin #256 

  

  

  

Hallo vissers. 

Vandaag24-10  met me schoonvader naar het slufterstrand geweest. We hebbem daar met 

opkomend tij gezeten,maar helaas geen vangst gehad. De baars bleef weg. Daarna verkast naar de 

waterweg bij de kering. We hebben daar nog 4 uur gezeten,maar ook daar helemaal niks.(nou ja..2 

baarsjes van 10 cm). Daarna verkast naar het ponton bij rozenburg....ook daar helemaal niks. Was 

lang geleden dat ik daar geweest ben en zag zodoende dat er een hek geplaatst is op het ponton. 

Maar goed...het was een slechte vangstdag..maar het weer was wel lekker. 

  

  

Beste Eurovissers, 
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Onlangs deed Wilco een oproep aan ons met de vraag of er de laatste tijd niet meer gevangen werd 

in de Europoort. Zelf gooi ik mijn hengeltje nogal eens uit aan de kant van de Waterweg en dat was 

ook de twee laatste warme dagen van oktober het geval. Ik bedoel dus op 22 en 23 oktober. Het was 

heerlijk weer maar vis vangen ho maar. Zowel pieren als zagers brachten onze vrienden niet in de 

verleiding om eens te proeven. Pas toen ik op de tweede dag er maar mee wilde stoppen kreeg ik 

plotseling een leuke aanbeet op de feederhengel. Een leuke bot van 38 cm aan de haak en dat was 

tevens de opbrengst van de twee dagen. Niet al te veel dus. Misschien hebben anderen meer succes, 

maar ik heb maar weinig vissers aan de kant zien staan in deze mooie herfstvakantie. Als de wind uit 

de zuidwest hoek komt ga ik het maar weer eens opnieuw proberen, want het blijft toch leuk daar 

aan de waterkant. 

  

Groetjes, Hans de Groot. 

  

Hallo vissers, 

  

Na zondag te hebben gevist had ik nog aas over en ik had maandag22-10 vrij dus kwam goed uit. Het 

weer was goed ik was om half 1 van huis gegaan weer op me stekkie in de waterweg te gaan vissen 

hij stroomde nog uit me hengel op getuigt een jojo er aan lekkere pieren er op en ingooien maar het 

eerst ander half uur was het erg rustig nog drijfvuil maar de volle moet wachten en de stroom werd 

minder en jahoor de eerste aan beet op me hengel een mooie wijting nu maar hengel 2 klaar 

gemaakt met een dubbele jojo met afhouder werkt ook erg goed ik keeg zo veel aanbeten dat was 

niet normaal,  Ik had 7 grote wijtingen gevangen 4 kleine wijtingen die zwemmen weer lekker in het 

water en 3 kleine gulletjes van ongeveer 10cm ook terug gezet. Ik  zij ga je grote broer halen en 

jahoor een leuke gul van 45cm en nog een grote bot was een leuke vis middag alles met laag water 

gevangen echt de waterweg zit vol met vis als ik de volgende keer weer ga zal ik foto,s er bij doen .  

  

  

 gr van Edwin 

 iedereen vangsten  

  

Maandagmiddag 22-10 rond 1 uur  maar weer eens vanuit het land van maas en waal richting 

Maassluis het aas opgehaald bij  het hengelhuis ,en toen naar het oude douanekantoor Maassluis 

want  ik had nogal wat reacties gehad op mijn vorige bericht kantvangsten,over de maasvlakte 2 

maar er zo  ook goed gevangen worden  nieuwe waterweg aan de Maassluis kant, dus vanaf de 

parkeerplaats richting zee daar ons bivak  daar  opgeslagen,het was nog 2 uur tot laag water,dus 

mooi tij en 25 graden in de zon vanaf mijn eerste worp meteen vis maar onder de maat toch na 10 

min. mijn eerste bot 35 cm daarna een mooie geul  47 cm,ik heb gevist tot 22.00 uur,zeker 20 stuks 
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terug gezet aan ondermaats maar om 22.00 uur toch  1 mooie geul 2 stuks grote botten  en een 

grote schol 4 grote wijting tussen 25 en 30 cm middags was het redelijk met de vissers,maar na 19.00 

liep het mooi vol   om te vissen en er werd overal wat vis gevangen mijn vismaat mooie wijting,en 

daarnaast een mooie geul dik in de 50 cm 

maar om tien uur weer richting land van maas en waal, zeer tevreden met wat ik gevangen had 

mooie dag weer ,onze dag kon niet meer stuk 

  

Jan en Frans 

  

  

Vandaag 20-10 wezen vissen in het Caland kanaal.14 ondermaatse wijtinkjes zwemmen weer. 

Bram 

  

Hallo vissers, 

  

Zondag lekker gevist in de nieuwe waterweg eerst even aas gehaald bij Hengelhuis en rond half 12 

naar de stek gegaan was al aardig druk maar gelukkig had ik nog een plekkie. De vangsten waren best 

goed grote wijtingen gevangen 5 stuks en 1 kleine die zwemt weer rond en 3 kleine gulletjes die 

zwemmen ook weer rond helaas nog een grote onder de kant verspeelt de haak schoot los wel balen 

hoor  en minder last van krabben op zich wel een leuke dag gehad maandag weer een poging wagen. 

  

 gr van Edwin 

 iedereen vangsten  

  

Donderdag 18-10-2012 

  

Gevist op de papagaaienbek van 10.30 tot 17.00 Zeer zacht voor de tijd van het jaar wel bijna de hele 

dag gedruppel,maar dat mocht de pret niet drukken. 

Uurtje voor laag zag ik nog wat zeebaars jagen , snel een plug aan de hengel in de kleur van de wijting 

en bij de tweede worp Bingo!!! Maar helaas was dit van korte duur, hij won ik verloor. Er was veel vis 

aanwezig, alleen niet allemaal mooi van formaat. Uit eindelijk toch nog 34 wijtingen en 4 scharren 

gevangen. 
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Met een voldaan gevoel weer naar huis gereden. 

  

Groetjes Wilco 

  Vianen 

  

Donderdagmiddag 11 oktober vanuit land van maas en waal  richting Oostvoorne om het aas op te 

halen, zagers en pieren Wij  verteld aan Kees we gaan vissen op de nieuwe maasvlakte vanwege de 

gunstige wind en de vangsten  Hij vertelde je rijd richting de slufter aan de linkerkant net voorbij de 

reddingsbrigade heb je een parkeerplaats  

Daar ga je de trappen op aan de andere kant trappen af het strand op,daar heb je mooie visstekken 

En kun je vissen tot aan de containers ,zo gezegd zo gedaan,daar aangekomen eerst even trappen op 

en even kijken Prachtig , wind in de rug mooi weer en er stonden 4 vissers,maar nu ,hoe kom ik met 

mijn karretje met spullen De trappen op en aan de andere kant er weer af,onmogelijk,dus die droom 

ging niet in vervulling  Dan maar naar de papegaaienbek rijden,daar aangekomen,daar stonden ook 6 

mensen te vissen  Met de wind recht op je neus ,en het waaide behoorlijk, bijna niet in te gooien 

gevraagd word er wat gevangen En werd wat gevangen,maar alles onder de maat,dus niet best,dus 

terug richting blokkendam Net voorbij de laatste windmolen rechts  naar boven gereden,dan zit je in 

de hoek voor de blokkendam Daar was het mooi vissen de wind was daar prima,dus daar ons stekkie 

gevonden Toen was het inmiddels 15.30 uur dus we hadden nog een anderhalf uur afgaand water 

We hebben daar gevist tot 22.00 uur,en gevangen 3  wijting ,2 scholletjes,  botjes,heel kleine 

zeebaarsjes,dus alles ver beneden de maat Dus hier was het net zo  als op de papegaaienbek,het leek 

wel een kindercrèche, en veel krab Dus tot 21.00  uur hebben we alles wat we gevangen 

hadden,netjes  terug gezet Rond die tijd even een bakje koffie gedronken,maar een hengel met flinke 

zagers een Paternoster zonder af houders Vrij kort langs die rij palen in geworpen die daar het water 

in staan(hengel stond 30 meter van ons vandaan) Na 10 minuten wel even ophalen,resultaat 

2  zeebaarzen  43 en 47 cm Nog een uurtje gevist op dezelfde plaats met meer hengels,maar dat was 

het 

Toch een mooie dag gehad,en als iemand weet hoe ik met mijn karretje met viskoffer en hengels op 

het strand Van de  nieuwe maasvlakte 2 kan komen,zo ik dat graag horen stuur  even een bericht 

jan.kooijmans@hetnet.nl Ze hebben daar aan alles gedacht,om aan en op het strand te 

komen,behalve aan de mensen  

Die graag even op het strand willen vertoeven of vissen,die slecht ter been zijn,of aangewezen op 

een  vervoermiddel  

  

De twee vissers  uit maas en waal  Jan  en Frans 
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Hallo mede vissers , 

Word er niet meer gevist in de europoort??? 

  

Zoja, word er dan weinig of niets gevangen?? Ik zelf heb daar absoluut geen last van! Mooie visserij 

in de europoort. Zowel zomer als wintervis op dit moment. 

  

Groetjes  

Wilco 

  

Afgelopen zaterdag06-10 op PG bek wezen vissen. Het was niet erg druk. Het is een leuke vis plek, 

maar lezers neem nou je trope mee, volgens mij doen we dat thuis ook niet. Oke nu de vangsten heb 

met zagers en pieren gezeten af houders jojo , ver weg (tenminste voor mij heel ver weg) . werd gek 

van de kleine wijtingen. In de avond, na veel ratten te hebben gezien, oh weer die troep  Alleen 

wijtingen mijn maatje verspeelde wel een mooie zeebaars. 

Winston 

 

 

zaterdag 15-09 

  

de laatste keren gevist in het calandkanaal, deze zit vol jonge vis, krabben en jonge zagers dus moet 

ber ook grote vis te vangen zijn met welke onderlijn je vist maakt niet uit, als de haken maar goed vol 

met aas zitten (zeker 2 grote pieren op haakje 6). niet veel gevangen,maar wat er boven kwam was 

wel ruim aan de maat. grote zeebaars, paling, bot en zelfs tong. dus ga je daar vissen moet je genoeg 



aas meenemen. bij 1 piertje aan de haak is de vangst 0,0 de meeste vis gevangen aan het begin van 

opkomend water en ver ingooien helpt ook. 

  

visze leen 

  

Hallo mede sportvissers  

 

Ben op 12-9-2012 weer voor het eerst in de nieuwe waterweg wezen vissen .Voor mijn doen ben ik 

erg laat daar ik normaal eind Augustus al aan de waterkant te vinden ben op jacht naar gul en tot 

vandaag altijd met succes .Na het aas bij het hengelhuis gehaald te hebben naar mijn stekkie 

gereden. Terwijl ik naar de waterweg loop dacht ik als er maar een plekje is tot mijn grote verbazing 

was er totaal niemand dit hield mij niet tegen om met veel moed het lood richting de vaargeul  te 

slingeren . Jammer genoeg  was ik niet alleen het is een ware plaag zoveel krabben de haken waren 

na 2minuten al kaal de vis kreeg geen kans als die er al was .Heb totaal geen beet gezien dit heb ik op 

deze tijd van het jaar nog nooit meegemaakt  Volgende week ga ik het weer proberen . 

  

Groet Frans320    
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Vrijdag 7 sept. vanuit  Arnhem naar Oostvoorne en bij Avicentra aas opgehaald. Heb gevist van 

midd.12.00 u tot zat. ochtend 04.00 u, tussen de schotten naast de stenen glooing. Prachtig weer wat 

wind maar had daar geen last van. De vangst viel wel tegen 1 tongetje van 23 cm en een schar 24 cm. 

Tussendoor nog op zeebaars gevist maar geen resultaat. Wie wel goed zich tegoed deden waren de 

krabben, om de twee min. ophalen en brandschone haken. Heb gevist met 2 hengels één met 

afhouders, hieraan de beide vissen gevangen en de andere zonder afhouders, geen trekje, 

gevlochtenlijn 15.00 Ø met voorslag 150 gr rollood, 2 dwarrellijnen (rood amnesia)wel eens gelezen 

dat tong en wijting hieraan de voorkeur geven, haakje nr 6. Maar ik heb zeker genoten van een fijne 

vis- middag/nacht en van de scheepvaart. As. Donderdag weer eens proberen misschien wat meer 

geluk. 

  

Gr Robert van den Berg 

Lidnr 406 

  

  

Vrijdagavond 7 september: 

  

De bedoeling was om  zagers bij het hengelhuis Maassluis te halen en een uurtje voor hoog aan de 

waterkant te zitten. Werd  wat later omdat een paar automobilisten kennenlijk een probleem met 

bak en stuurboord op de A20 hadden gehad. Duurde ruim een uur voordat ik voorbij de plaats van 

aanvaring op de A20 was. Maar goed, met hoog aan de waterkant en direct de lijnen richting de 

tongen geworpen. Bijna geen last van de krabben, dat was een leuke bijkomstigheid. Wel waren er 

veel mini wijtingen, ik ving er 2 van rond de 7  hele centimeters en er waren perioden dat de toppen 

bleven rammelen. De tong liet echter verstek gaan. Ik heb gevist tot laag en ving 2 uur na hoog twee 

tongen direct achter elkaar. Het gaat los! dacht ik. Niet dus, het bleef bij deze twee die net de maat 

hadden. Bij mijn laatste indraai hing er nog een klein botje aan. Het was een hele mooie avond/nacht 

weinig wind en een lekkere temperatuur. 

  

Martin #256 

  

Dinsdag 4 september weer eens gevist in de Europoort.  
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Diep landinwaarts mijn hengels aan de waterkant neergezet. Het was al redelijk druk; en dat om 

04.00 in de nacht. Thuis al de nodige onderlijnen geknoopt dus het duurde niet lang voordat de 1e 

smeuïge zagers op de bodem lagen. Ik was nog bezig om de 2e hengel op te tuigen toen ik de 1e tik 

in mijn ooghoeken zag. Duidelijk te laat met reageren  en direct een slikker. 28 cm was zijn lengte 

voordat de kop eraf was gesneden. Nu heeft een Tong niet zo grootte kop dus er blijft altijd wat vis 

over :-) 

Weer beaast en nu lagen beide hengels klaar voor aktie.  Als je geconcentreerd blijft en direct 

reageert bij een aanbeet reduceer je kans op een geslikte haak. De volgende Tong was een cm 

kleiner maar wel mooi voor in zijn scheve smoel. De vloedstroom kwam er aardig in, maar het 

duurde toch een klein uur  tot de volgende Tong zich aandiende . Een beste deze keer: 39 volle 

centimeters. Daar doen we het voor! Helemaal happy heb ik binnen een half uur er nog 2 

bijgevangen. De balans opgemaakt: 

Ik heb 5 maatse Tongen (24-27-28-32 en 39) binnen kunnen draaien. 4 platvissen waarvan 1 maatse 

en een boot.  Nee, geen bot; een groot metaal schip. Deze heb ik niet binnen kunnen krijgen. Mooie 

sessie geweest op deze prachtige zomerse dag in september. Geweldig ; wat wil een mens nog meer. 

  



 

Met vriendelijke visgroet Corné#1170 

  

Zondag 02-09 heb ik met buurman Richard het plan opgevat om eens met mesheften in de Europoort 

te vissen. De vriezer is leeg en een zeebaars voor op de BBQ is het doel. Om een uurtje of half negen 

aangekomen met een lichte bries en een beetje mist. 3 hengeltjes opgetuigd met een zijlijn van een 

meter, op de bodem dus. 

Mesheften en een zager als stopper op de haakpunt Na de tweede worp kreeg ik een mooie beet en 

na een leuke dril kon ik de eerste baars landen van een kleine 50 cm. 

Dat begon goed dachten we, helaas hebben we hierna geen visje meer gezien. Wel nog twee beten 

gehad, maar die schoten weer los voordat ik bij de hengel was. 

Nog even rondgereden, maar de vangst was overal matig geloof ik. De zeebaars voor op de BBQ is 

gelukt, van de week even de BBQ aanzetten en ik heb weer een reden om het volgensde week nog 

eens te proberen.  

  

  

Groeten Ed#1137 

 



 

Tongvisserij 23 augustus 

  

Donderdagavond eindelijk weer eens vissen. Twee ons zagers gehaald bij Het Hengelhuis en naar de 

waterwegkant. Prachtig weer  nog, maar zouden ze bijten? Om 1900 uur begonnen en gevist tot 

2300 uur. Uiteraard veel krabben dus zuinigjes gevist: alleen de onderste twee afhouders met aas. 

Pas tegen schemer een grote klap en stil. Even later tikken erop en ja dacht ik, die hangt! En 

warempel de eerst tong binnen. Aas zat er nog aan, ben zuinig, dus direct ingegooid, zelfde plekje en 

ik zat nog niet of weer: beng, bingo! Z’n broer dacht: ik doe ook mee! Daarna bleef het lang stil en in 

het hele donker nog drie erbij gevangen. Geen bot of zo. Dus dat was toch een hele leuke avond! 

Beetje veel muggen, dus neem deet mee. 

  

Hans #864 
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Half nachtje vissen. 

Op 16 augustus liep in huize Kool de wekker om 01.00 uur af. De reden was dat ik een paar tongen 

het water uit wilde trekken en hoog water viel rond 04.00 uur. Dirk #1191 was zo goed geweest om 

aas voor mij op te halen in Rotjeknor, hij moest daar toch voor zijn werk zijn. Koffie gezet, broodje 

gesmeerd en om 02.00 richting Europoort. Gekozen voor Rats Place, wonderlijk zat er niemand op 

deze stek. Na 1.5 uur vissen wist ik waarschijnlijk waarom. Haken waren binnen 2 minuten leeg, het 

enige wat ik ving waren wolhandkrabben en de lijnen zaten vol met groene draderige zooi. Dus het 

boeltje  maar ingepakt en naar een vertrouwde stek gereden. De krabben waren ook daar 

superactief en de vangst bestond uit slechts 2 botjes. Verder geen aanbeten, behalve die van vriend 

krab. Om 06.00 uur was ik het zat, met name de krabben en ben zonder vis riching huis gegaan. 

Volgende keer beter 

  

Martin #256 

  

Maandagavond 13-08  maar eens gaan proberen met John (#1214) op de papagaaienbek . Daar 

aangekomen 3 uur voor het hoogste tij en hadden er alle vertrouwen in dat we nu eens vis gingen 

vangen. Nadat we een paar kleine ondermaatse wijtingen uit het ruime sop konden trekken werd het 

steeds stiller met de vangst. Het enige wat we nog gezien hadden waren de ratten die de ter…zooi 

van de waterkant aan het eten waren die andere zogenoemde vissers hadden achtergelaten. Voor de 

rest geen vis meer gezien en zijn om 1.30 uur maar ingaan pakken en weggegaan. Jammer maar gaan 

het zeker deze week nog een keer proberen op dit prachtig stukje maasvlakte. 

  

Visgroeten cock (#1270) 

  

Zaterdag 11 augustus wezen vissen met z’n vieren in de waterweg aan de kant van de dsm 

  

Begonnen om half negen s avonds hoog om elf uur t……ring wat een krabben, volgens  mij liggen ze 

twaalf hoog opgestapeld daar ingooien en binnen 2 minuten haken kaal maar je blijft zo wel lekker 

bezig met je hobby over de vangst kan ik kort zijn Paul 2 wijtinkjes en ikzelf 2 tongetjes de rest heeft 

alleen gevoerd Gestopt om half 3 en weer terug naar koudekerk 

  

Groet Ton  

  

Hoi Visvrienden, 



  

De laatste week vakantie en 2 maal wezen vissen. De eertse keer op de MV2, maar daar was echter 

de zee zo vlak als een laken. Helaas geen zeebaars en ook geen andere vissoortsen te bekennen. 

Andere vissers hadden ook geen vangst. De tweede keer in de waterweg geprobeerd. Ook weer 

tussen verschillende vissers in gestaan. 

Daar wel wat leven, een 2-tal tongen, en paar botten en een wijtingkje van 15 cm. Nog niet heel veel 

actie, maar wel een mooie avond en leuk gevist. 

  

Gr Ed#1137 

  

Op de Tong 

  

Zaterdagavond 5/8, onder uitstekende weersomstandigheden gevist  in de Oude maas. Doel was om 

enige tongen uit het nat te trekken. Dit samen met Dirk #1191 

Begonnen net na hoog om 19.00 uur met als aas zagers. Bij de eerste inworp had Dirk gelijk al een 

tong, dat begon goed. Ook de krabben hadden trek, na 5 minuten wat het aas verdwenen. Het was 

dus actief vissen, ingooien en beazen. Ik zelf ving 1 tong, 1 bot en Dirk 5 tongen. Het verschil zat hem, 

denk ik, in de fluoriserende groene kraaltjes die Dirk op zijn haaklijnen had zitten. Ook hij ving op zijn 

andere hengel met een standaard patenoster niets. Waren wel mooie tongen van 30+ met een 

uitschieter van 36 cm. Om 21.30 was er vanwege de stroming niet meer te vissen. Verkast naar een 

andere stek, daar gevist tot 24.00 en niets meer gevangen. 

  

Martin #256 

  

Vandaag 03-08 moest ik werken in rotterdam tot 13u, aangezien ik in Den Haag woon was ik vlakbij 

de Maasvlakte, dus de uitgelezen kans om de hengels eens uit te laten. 

 2 ons zagers bij Wout gehaald, en kreeg direct de dvd ''Labrax'' van hun mee op naar de Maasvlakte, 

ik was er voor de tweede keer, de eerste keer kwam ik met volle bepakking  strandkar, zeekist e.d, je 

kent het wel die trappen op, tering eind door het mulle zand.al gesloopt voordat je moest beginnen. 

Dus dit had ik nu even anders aangepakt, flinke rugzak met de hoognodige zooi, hengels in het 

handje, koelboxje bij en klaar, trapje op, naar de vloedlijn en oalaa. Weinig vissers op het strand, 

weet nog een maandje terug stonden er wel 60, nu ong. 10 personen. onder het naar de stek lopen 

zie ik een man een flinke baars vangen, dus dat gaf mij al een goed gevoel. Het was pas half drie dus 

rustig opbouwen, 170 gram ankertje, onderlijntje met 2 wappertjes 60 en 40 cm, gestroomlijnd 

systeem met cascade wartel en breakaway imp. 



 Had ook mesheften bij, dus 1 haak met mesheften de ander met een dikke zager, andere hengel 2 

zagers erop en dito systeem. Heerlijk gestaan, en ja hoor een paar flinke tikken, en indelijk me eerste 

zeebaars van het jaar, geen grote maar baars is baars. Daarna krijg ik weer een paar tikken, en echt 

flinke tikken.draai op en voel goed weerstand. 5 draaitjes verder voel ik niks meer. los. Even later 

vang ik nog een iets kleiner baarsje, die de haak bijna weer uit poept zo diep, dus helaas moest deze 

ook mee naar huis. Daarna verspeel ik er nog 2, het leek of er een taluudje lag en iedere keer op dat 

moment schoot die eraf. Heb gevist van half 3 tot half 8, moest noodgedwongen stoppen, want het 

heeft letterlijk 3 minuten geregend en hoe, ik was drijf en drijf nat, tot dat moment super dag 

geweest, heerlijk buitn mooi weer. en niet geheel onbelangrijk. is. eindelijk een keer gewonnen van 

de zee.... 

  

  

Grtz J. 

 

 

Hoi mede vissers. 

  

Zaterdag op zondag28-07 een keer naar Domburg gereden om het daar eens te proberen. Moet 

zeggen best een leuke stek  Wel pittig zo'n duinovergang maar eenmaal aan het water ( of terug bij je 

auto ) ben je dat zo weer vergeten. We hebben gevist 3 uur voor laag tot ongeveer 3 uur na laag 

water. Volgens zegge de beste tijd daar. 

 De vangst was best leuk niet super maar toch. Met drie man een kleine 40 vissen. Te weten 1 X 

zeebaars 49 cm 21 botten van 14 tot 39 cm en 18 tongen van 23 tot 34 cm 

 Omdat de stek voor ons toch onbekend was vindt ik het niet tegenvallen. Wellicht als je er vaker 

komt dat je dan ook weet waar je wel of niet moet gaan staan. 



 Wij hebben bij de overgang bij het golfterrein gestaan  Misschien niet de beste plek maar... Daarom 

was er ook niemand aan het vissen of zou het daar nooit druk zijn?? 

 Binnenkort maar weer eens ons "eigen" gebied in gaan 

  

veel visplezier 

Peter de Boeff  

  

  

Hallo visvrienden, 

  

Een vangstbericht, of eigenlijk gewoon een bericht, want van vangen was geen sprake...... 

  

Terug van vakantie uit het mooie Frankrijk, waar we met ons gezin  in de streek La Bresse zijn 

geweest. Tegen Zwitserland aan, aan de oostkant dus. Mooie omgeving trouwens, op een camping 

aan een groot meer gestaan, waar karper en meerval gevangen zou worden. Er werd op klein spul na 

niet veel gevangen (1 meerval en 1 karper zien vangen), wel veel poisson du chat, kattevis dus, 

meervalletjes met grote stekels (een prik doet nog akelig zeer) die ongeveer 20 cm lang worden, een 

plaag in Frakrijk. 

Verder valt er over de visserij weinig te vertellen, behalve dat mijn zeebaarsstok met Shimano molen 

aan de waterkant vermist is. Gestolen? Of toch die meerval? Ik zal het nooit weten, ik was even een 

biertje halen en ben 5 minuten weggeweest (eikel, ja, ik weet het....) De afgelopen dagen 2 maal op 

ons eigen zilte nat wezen vissen. De eeste keer op de zandmotor en de 2de keer op de 2de maasvlakte. 

Mooie stekken, al is de kop van de zandmotor goed voor een half uur flink doorlopen, dus niet te 

doen met volle bepakking.Met Willem (gaat vissen) afgesproken elkaar op de stekken te treffen. 

Willem vangt de laatste tijd soms leuk zeebaars, maar deze week is het niet veel. Op de zandmotor 

lag het dik vol met netten, wel een zeehond gezien overigens, op 20 meter uit de kant, mooi hoe zo 

een beestje je in de gaten houdt. Op de MV2 stond op zondagavond een mooie branding en er werd 

wat baars gevangen toen ik om 19 uur aankwam. Willem had ook al een mooie van 50 cm, hij was al 

een uurtje bezig. Nadat ik had opgetuigd heeft willem nog een mooie beet gehad, zijn hengel ging 

bijna over de steun heen, maar de vis bleef niet hangen. Ik heb geen beet gezien, en om een uur of 

22.30 ben ik met het zicht op een onweersbui vertrokken richting het Zoetermeerse. Willem bleef 

nog staan, ben benieuwd of hij nog vis heeft weten te scoren 

Helaas geen vis voor op de BBQ, maar wel lekker buiten geweest. Ik heb toch het idee dat je in de 

zomermaand juli  wat geluk moet hebben om op het juiste plekje, tij en aanwezigheid van vis moet 

zijn. Gewoon volgend weekend weer proberen, val vanzelf wel in de prijzen..... 

  



Groeten Ed#1137 

  

Vandaag 25-07 lekker vrij, 

  

maar om 9u gaf de temperatuur al aan dat het een warme dag zou worden, op de planning stond 

Maasvlakte 2, maar als ik naar buiten kijk dan zie ik geen wind, dus geen branding damnnn, dan maar 

naar scheveningen, 

 

 eerst ff wachten want mijn stek staat in de volle zon, en wil even wachten tot ik in de schaduw kan 

zitten van het ‘torentje’ Enfin, 16u op de pier.allejesus wat een mensen massa, kan wel zien dat er 



vakantie is, en vooral een hitte komt mij tegemoet maar even later begint er een heerlijk briesje op 

te steken Hengels aan de binnenkant, 1-tje met een tonglijntje en een wapper, andere ”classic style” 

hoek afhouders, wel teverstaan heb ik ze gemaakt met 2 afhouders, scheelt mij aas en als je goed 

oplet vang je zelden aan de bovenste, althans ik dan. Na her en der te hebben geinformeerd of er al 

wat gevangen was ( had ik beter niet kunnen doen ) dan toch ineens een paar ”piep tikjes” ophalen 

blanco haken volldedig leeg. Even later dan toch een steenbolkje van een cm of 4a5  dan wil ik 

ingooien met de hoekafhouder, (kennelijk was mijn gevlochten een draai om mijn top) een onwijze 

remming, max 25 meter van de pier af, ik dacht laat maar ff liggen 3 minuten later ‘KABOEM’ ik 

schrok ervan, een klein gulletje, daarna verspeel ik nog een gul, en vang ik nog een ‘kabouter’ bolkje. 

Hierna volledig blanco Je kon wel merken dat de vakantie was losgebroken, want het stierf van de 

zeiljachten, maar deze volken zouden eerst eens een cursusje ”stuurmans” kunst meoten volgen, 

want de ”poort” is ruim 200 mtr, en nog varen ze door je lijn heen en dat 2 keer toe, er ging er zelfs 

eentje stil liggen een 20 mtr uit de kant vlak voor mijn steun. Maar goed, tegen een uurtje of half 10 

had ik het gehad want de blikken bier en lege flessen wijn werden zo tussen de bloken getyft zonder 

enige gevoel of emotie, rondweg asociaal, kijk dat je een krantje tussen de blokken gooit okee die 

verteerd wel, maar blikken en glas dat duurt tientallen jaren, ze zouden er is een stille moeten tussen 

zetten en dan lekker boetes utischrijven Het valt mij wel op dat er buitengewoon slechte vangsten 

zijn, zowel hier als elders, indien je een boot hebt vang je je eigen wel scheel, maar vanaf het 

”kantje” treurend weinig, lees ook weinig vangst verslagen, en heb er wel een paar in me favorieten 

staan, heb van de vissen geen foto’s gemaakt vondt ik niet echt de moeite. De natuur heeft weer 

gewonnen, 

 

mvg, 



John Toet 

  

goede morghu, 

  

gisteren 24-07 met me vader met de karperstok en een pilkertje in alle vroegte  naar de waterweg 

geweest was super op de pier van hoek van holland top weer en een mooie vangst wat kleine 

makreel en tientallen mooie finten van tussen de 40 en 50 cm een super dag. 



 

 

vangse en groetjes 

  



Hallo vis vrienden, 

 
Vandaag (zaterdag 21 juli 2012) maar weer eens een poging wagen op "de Zandmotor". Met 50 

piertjes, 2 ons zagers en nog een dikke 2 ons zagers van een week geleden ga ik op weg. Er staat een 

n-wind van 3 bft dalend naar 2 bft, temperatuur 16 °C, met een lekker zonnetje, hw Sch 17:45 uur, lw 

01:36 uur.  Als ik aankom op "de Zandmotor" ben ik enigzins verbaasd, met de afnemende wind had 

ik een vlak zeetje verwacht, maar het tegendeel is waar er staat een zeebaarswaardige branding. 

Mooi, nu nog kijken of ze er zitten. Om 17:00 uur start ik met de 5 meter stok, hoofdlijn 

gevlochtenlijn 12\100 mm, met een nylon tapse voorslag, onderlijn wapperlijntjes, haakje ls5013f\6, 

gevuld met een zager en een enkele keer wat piertjes, geankerd lood 150 gram. Na 20 minuten zet ik 

m'n 2e hengel erbij de 4,5 meter stok, hoofdlijn 22\100 mm nylon met een nylon tapse voorslag, dito 

onderlijn, italiaans lood 175 gram. Al gauw blijkt er een stevige stroming te staan en moet ik 

verhogen naar 170 gram geankerd, een enkele keer stroomt ook dit van z'n ankers. 17:36 uur de 

eerste aanbeet en er komt een klein zeebaarsje van 23,5 cm het strand op, leuk om binnen te 

draaien door de branding. Zo rond hoogwater verwacht ik er eigenlijk nog wel meer, maar het blijft 

bij deze enkele. Om 19:30 uur vaart er heel langzaam een bootje langs "de Zandmotor", dit keer 

vaart ie een flink stuk er voorbij, richting Ter Heijde, om vervolgens weer langzaam terug te varen. 

Om 20:00 uur zie ik vlak bij me in de buurt een rode balon wapperen op het strand, op de een of 

andere manier zit ik gelijk een balonnen wedstrijd te denken. En inderdaad, ik krijg luchtpost uit 

England, Glouchester. Op het kaartje staat Year 6 leavers balloon. Let us now how far the balloon has 

travelled, met een e-mail adres erbij. Jolly good! 21:02 uur net nadat ik door de zwin gebaad ben en 

vanaf een zandbank aan het vissen ben, krijg ik een heftige aanbeet op de gevlochtenlijn. Hevig 

weerstand biedend en met z'n kop schudden trek ik hem de zandbank op, afentoe komt er nog een 

vloed golf water de zandbank over en de vis dreigt de zwin in te zemmen en begint weer met z'n kop 

te schudden om los te komen. Om dit te voorkomen pas ik weer de kieuwgreep toe en loop ik met 

hengel en vis het strand weer op. Het is een mooie dikke van 52,5 cm. 21:17 uur op de nylon, een 

voor mij heel bijzonder visje. Een kleine pieterman van 14,4 cm  



 

en het zou zomaar eens een nieuw alltime "Eurovissers" record kunnen zijn ;-). Alleen al zo'n apart 

visje (voor mij dan) vangen maakt dit tot een bijzonder geslaagde sessie. (Wel voorzichtig zijn bij het 

onthaken want de zwarte vin is giftig ;-(. 22:06 uur spoelt er een klein levendig zilverkleurig visje (3,5 

cm)  

 

aan op de zandbank en zo te zien aan de groene gloed op z'n rug vermoed ik dat het een klein 

makreeltje is. 22:14 uur een mooie dikke bot en 22:59 uur een doublet botten. 23:50 uur weer wat 

tikken op de hengeltop met nylon een maatse zeebaars van 37,5 cm, de haak diep geslikt en hevig 

bloedend. Om 00:30 uur begin ik op te ruimen, vanuit m'n oog hoeken zie ik de hengel met nylon 

weer wat tikjes geven. Als deze aan de beurt is, blijkt er tot m'n verassing nog een leuke baars van 43 

cm aan te zitten een beetje mazzel heb ik wel want hij is erg "licht" gehaakt. Toch weer een leuke 



sessie zo gehad aan "de Zandmotor", zo zie je maar het hoeft niet altijd aan de net vissers te liggen. 

Al vermoed ik wel dat een net gezet wordt voor hoogwater zodat de vis er met de vloed stroom 

inzwemt en pas weg gehaald wordt na hoogwater zodat de vis die zich aan de strand kant bevind er 

met de ebstroom nog eens in kan zwemmen zo heb je dubbel kans. Zo, nu eens kijken of ik een 

record kan claimen ;-). 

 

 
Vis greetz, 

 

 

Willem#1168 

  

Zaterdag 21 juli 2012 



 

 samen met mijn vismaat Rico en mijn zoon Arjan van 14.30 uur tot 19.30 uur gevist aan het stand op 

de nieuwe 2e Maasvlakte. Het was erg druk dus de verwachtingen waren hoog. We hadden onze 

zinnen gezet op de vangst van een zeebaarsje. De omstandigheden waren goed.  Mijn maat had een 

mooie aanbeet van een zeebaars maar de vis schoot los. Daarna had hij nog een beet, maar de vis 

beet niet door. Verder geen enkele beet gehad.  Zelfs geen platte. Volgende keer beter. 

  

Der Rudi. #675. 

  

Donderdag,19-07  



 

slecht weer regenbuien soms met onweer en veel wind uit het zuidwesten kracht 6 tot 7 in de avond 

afnemend naar 3.Ideaal weer om te gaan vissen op de baars, dus vrijdag morgen de wekker die me 

om 3 uur wakker maakte. Alle spullen ingeladen en richting de maasvlakte gereden, helaas de 

Heinenoordtunnel dicht dus via Dordrecht gereden. Dat koste dus weer een half uurtje van mijn 

vistijd. Ronald en Maurits waren er al en om half vijf kon ik naast ze gaan staan. 



 

De branding viel me tegen ik had op meer branding gerekend, had ik dan toch gisteravond al moeten 

gaan? Het was om 5 uur hoog water en heb de rest van de morgen dus afgaand water gehad. Nu 

maakt het daar volgens mij niets uit welk tij dat je vist want vangen doen we er altijd wel als er maar 

golven zijn. Het was windstil wat het vissen wel tot een relaxte bezigheid maakte. 



 

Na een uurtje vind Ronald zijn eerste baarsje, die gelijk weer terug mocht. Zelf ving ik er ook een 

paar, maar waar zijn die grote gebleven? Om half 8 ving ik de eerste mooie maatse en eigenlijk 

tegelijk vingen Ronald en Maurits ze ook, het zijn volgens mij gewoon scholen die langs trekken en 

dan moet je op de juiste plaats in het water je aas aanbieden. En nu volgden ze met regelmaat en 

vooral Ronald ving er meer dan wij. Ik ben om 9 uur een 40 meter om gaan staan want daar zag je de 

zandbank wat beter 

tekenen in de golven en vanaf de eerste worp daar heb ik ze kunnen vangen. Er kwamen mooie 

vissen mee de kant op maar de scholen baarsjes bleven we ook vangen. 

Op een gegeven moment had ik weer een baars van een 45 cm maar die  zag er wel apart uit, met 

een mooie gouden stip op zijn kieuw bleek het een  goudharder te zijn  



 

en dat was voor mij de eerste hier op het strand.Ik had al gehoord dat er al meer gevangen zijn en 

het is afwachten of er ook grotere zitten want het Nederlands record staat op 57 cm dacht ik. Om 

half twaalf ben ik gestopt en had ik 15 maatse baarzen gevangen. Het is gewoon weer afwachten op 

de juiste wind want je blijft ze volgens 

mij dan gewoon vangen. 

 

Arjan #8 

  



Zaterdagavond 14 juli met Martin #272 meegedaan met een koppelwedstrijd aan het Hartelkanaal. 

Heerlijk relaxed weer en een bekende stek met vis. Alle ingrediënten voor een ontspannen avond 

waren aanwezig. De wedstrijd begon om 20.00 en duurde tot 1.00, we visten over hoog heen. Vanaf 

de eerste draai (ver weg) tot de laatste draai (dichtbij) vingen we vis, beiden hadden we maar een 

trek of 3 zonder vis. Kortom, de vis zat er dik, maar was wel aanmerkelijk kleiner dan een paar weken 

geleden. In het begin ving ik vooral grondels, terwijl Martin meteen in de botten zat. Het zoeken was 

even of mijn favouriete afhouders het vanavond zouden winnen, of de langere losse lijnen. Martin 

viste met losse lijnen en ving aanmerkelijk meer vis, maar toen ik het een paar keer probeerde, ving 

ik bijna niks. Terug naar de afhouders dus. “Probeer het eens onder de kant”, klonk het tegen de 

schemering. En binnen 5 minuten lag er een doubletje op de kan! Tot 01.00 uur was het nu zoeken 

naar de juiste afstand tussen de 20 en 40 meter, en technisch vissen. Botjes, grondels en een enkel 

zeebaarsje. Martin ving nog een bot van 36 cm, waarbij zijn vismaat tot z’n middel het water in 

moest om z ’n vastgelopen lood los te maken. Fijn hoor. Om 01.00 uur meten en dat wees 59 vissen 

boven de 10 cm en 16 onder de 10 cm uit. Heerlijk avondje was al weer gekomen! 

  

Gilles #59 

  

Op 7 juli met zoon Niels een vissessie gepland aan de waterweg. 

Inzet; proberen tong te vangen. Om 19.45 op de stek aangekomen en de 2 hengels 

opgetuigd.Verzwaarde onderlijnen met aan de zijlijntjes een haakje 6 en een lekker zagertje. Het 

weer was niet heel lekker, benauwd met een paar flinke regenbuien. Het getijde, afgaand. Met de 

wens om nog een stukje opkomend tij te vissen. Bij de tweede inworp een flinke beet, en helaas geen 

tong maar een bot van 35 cm. Het water stroomde heel hard, wat het moeilijk maakte het lood (190 

gram) aan de grond te houden. Dichtbij was niet te doen, het lood stroomde zo in de stenen aan de 

kant. Verder weg (100M) was het beter te doen, uptide vissen. Om een uur of 10 (22 uur) vingen we 

een gul van wel 12 cm. Bij de schemer om 22.30 een tong van net 30 cm. Daarna stroomde het zo 

hard dat ver weg ook niet meer te doen was. De volgende keer toch wat beter de maanstand in de 

gaten houden denk ik...... Om 23 uur gestopt, toch wel lekker gevist en weer wat geleerd. Niels was 

er klaar mee en had er de kracht niet meer voor, hij viel bijna op de viskist in slaap. Te wijten aan te 

weinig actie denk ik  De wolhand krabben zijn niet aan te slepen overigens. Wat een gemenerikken 

zijn dat zeg, als je niet uitkijkt ben je zo een stuk vinger kwijt. 

  

Groeten Ed#1137 

 



 

ACHTER HET NET GEVIST EN BOT GEVANGEN 

  

Zaterdag de 23e was gepland voor een wrakkentocht, maar we hebben de laatste tijd net zoveel 

geluk als een kalkoen met de kerst. Golven van 2 tot 2,5 meter, weer %^$#@! uitgesteld dus. 

Gistermiddag 28/6 begon het te kriebelen dus 2 ons zagers besteld bij Hengelhuis Maassluis en deze 

net voor sluitingstijd afgehaald. Ook springers van huis meegenomen, daar had ik immers in het 

verleden lappen van tongen aan gevangen. Naar mijn favoriete stek uiteraard met snode  plannen 

om de Europoort te ontdoen van enige tongen. Ik heb gevist van 3 uur voor hoog tot 2 uur over het 

hoge tij. Veel beet en 23 vissen gevangen. Tot hoog water constant beet, maar ook extreem veel last 

van onde vriend de wolhandkrab, wat een ellende was dat. Aas binnen 5 minuten verdwenen en 4 

keer een haaklijn afgeknipt. Zoals gezegd wel goed bot gevangen, soms zelf met 2 tegelijk. Alleen, zo 

klein had ik ze masaal nog nooit gevangen. Als de grootste 12 centimeter was had ik het gehad.! Ik 

zat kennelijk in een kraamkamer te vissen. Als de krab er niet als eerste was dan wel kleine bot, de 

toppen stonden constant te rammelen. Ook wel leuk, dat leven, maar ik kwam voor de tong. De bot 

pakte de zager en worm, maakten totaal geen onderscheid. Eerst gevist met een haakje 4, toen om 

http://www.hengelhuismaassluis.nl/


van de kleine bot af te raken maar een haakje 2 gemonteerd. Dit maakte geen fluit uit, de kleine 

stofzuigers zogen die ook naar binnen. Op de foto's een van de  grootste en de kleinste bot door mij 

gevangen. Na het hoge water was het met de bot gedaan, de krab zette een tandje bij. Drukke 

visserij, ingooien en na 5 minuten weer de haken voorzien van aas. Dus niet zoals gepland relaxt in 

mijn tuinstoel hangen en af en toe een visje landen. 

 

Martin #256 

  

Vandaag 20-06 weer een paar uurtjes op jacht gegaan op de zeebaars. Mijn voorkeur gaat toch uit 

naar een spinhengel met een dobbermontage in plaats van een strandhengel om de zeebaars te 

vangen. Met laag water begonnen en binnen een kwartier had ik al een baars geland van ongeveer 

48 cm. Na anderhalf uur geen beet meer gehad en ben ik zo`n 200 meter verder gaan staan. Na 10 

minuten schoot mijn dobber onder water, ik sloeg aan en de vis nam heel veel lijn van mijn spoel en 

bleef heel lang onder water en ondernam steeds een run, waardoor ik dacht dat het een behoorlijke 

vis moet zijn. Toen de vis zich eindelijk gewonnen gaf, was ik verbaasd dat ie maar 51 cm lang is. het 

is bij deze 2 vissen gebleven. 



 
grt 

 

Suriman 

 

 

Hallo vis vrienden, 

 
 

Vandaag het overgebleven en gekregen aas maar eens opmaken op het strand van Kijkduin. Er staat 

een harde zw wind  van 6 bft met stoten naar 7 bft , stuifzand en een paar regen spatjes. Rond 20:00 

uur daalend naar 4 bft richting west. Temperatuur 15 °C, lw Sch 14:45 uur, hw 19:16 uur. De zee is 

een en al branding, ideaal voor zeebaars dacht ik zo. Om 16:15 uur gaat de eerste hengel erin de 5 



meter stok, hoofdlijn gevlochtenlijn 12\100 mm met een nylon tapse voorslag, onderlijn wapperlijn, 

haakje ls5013f\6, gevuld met een zager, wat slikken of 2 piertjes, geankerd lood 170 gram.  Er 

gebeurd niet veel, ik zet m'n tweede hengel erbij de 4,5 meter stok, hoofdlijn 22\100 mm nylon met 

een nylon tapse voorslag, dito onderlijn etc, etc. Regelmatig komen er mensen langs om te vragen 

wat je hier zoal vangt en waar ik op vis , het verbaasd de meeste dat er zo dicht langs de kant vis 

gevangen kan worden. De tijd gaat voorbij maar het is niet veel, het enige wat ik vang is een surfster 

die door m'n lijnen gaat. Zou je d'r mee mogen nemen, als bijvangst ;-). Na een sorry meneer heb ik 

er maar weer teruggezet. Ik blijf het proberen en om 18:46 uur hangt er dan toch een klein 

zeebaarsje aan de haak. 19:59 uur volgt de tweede. 20:12 uur komt er een friese familie een praatje 

maken, ze vinden het leuk om te zien hoe ik er net een bot uit trek. 20:45 uur volgt er nog een klein 

botje. Regelmatig zit er wat vuil op de lijn, klapwier en groen bij afgaand, wat er makelijk af te halen 

is en bij opkomend wat alg spul wat je van je lijn moet verwijderen met je nagels. 21:15 uur ruim ik 

op, met deze wind had ik iets meer baars verwacht. 4 visjes in 5 uur tijd is nog niet echt veel, maar 

nog altijd beter dan niets. 

 



 

 

Vis greetz, 

 

Willem#1168 

  

Hallo vis vrienden, 

 

 
Vandaag ga ik een poging doen om een deel van het overgebleven aas op te maken op "de 

Zandmotor". Er staat een w-wind van 4 bft, temperatuur 15 °C, hw Sch 15:45 uur, lw 23:55 uur, wat 

dreigende regenwolken die niet doorbreken en afentoe een lekker zonnetje ertussen door. Rond 



17:15 uur gaat de eerst hengel erin, de 5 meter stok, hoofdlijn gevlochtenlijn  12\100 mm met een 

nylon tapse voorslag, onderlijn wapperlijntjes, haakje ls5013f\6, gevuld met een zager en een enkele 

keer 2 piertjes, geankerd lood 150 gram. Een kwartier later volgt de 4,5 meter stok, hoofdlijn nylon 

22\100 mm met een nylon tapse voorslag, dito onderlijn, dito lood, etc, etc. Links van me, zie ik grote 

groepen meeuwen en visjesdieven rondcirkelen zo'n kilometer uit de kustlijn. Voor zover het oog 

rijkt tot aan richting Hoek van Holland. Maar bij m'n hengeltoppen gebeurd er weinig, 18:20 uur ben 

ik enigzins verbaasd met de vangst van een ondermaats tongetje bij daglicht. 18:58 uur volgt er nog 

een bot. De grote groepen vogels verdwijnen uit het gezichtsveld om even later weer talrijker te 

worden. Drie vissersboten vanuit richting Scheveningen varen linksom "de Zandmotor" heen de 

grootste groep vogels achterna. Makreel\ Zeebaars? Dan komen er nog 2 vissers, vader en zoon, die 

100 meter rechts van me komen zitten. Het is een kalm zeetje voor de rest en er gebeurd niet veel. 

19:26 uur volgt er een garnaal en 20:48 uur spoelt er een stoffer voor m'n voeten aan. (Volgende 

keer hoop ik op een nieuwe Shimano stok ;-). Wel makkelijk om je visspullen van zand te ontdoen 

voordat je ze in de auto legt. Bij  de buuren rechts zie ik ook niets naar boven komen en ik besluit een 

andere stek te zoeken. Het is tenslotte geen wedstrijdvissen waarbij je gebonden bent aan een 

bepaalde plek, en "de zee" lezen is ook een proces waar je je in kan bekwamen. Een stuk terug zit er 

iets meer branding in het water en ik besluit het daar maar te proberen. Blijkbaar goed gelezen want 

als ik met m'n andere hengel bezig ben blijkt om 21:43 uur m'n 5 meter stok horizontaal in de steun 

te hangen, mooi zeebaars! Ondanks de lengte van 45 cm een felle vechter. 22:24 een doubletje van 

een botje en een scholletje (bovenkant glad). 22:32 uur een botje. 22:39 uur de 5 meter stok gaat 

heftig te keer, lekker nog meer zeebaars. Voorzichtig draai ik binnen, een behoorlijke weerstand. Zal 

dit dan toch die 70+ er worden? In de branding is het een gespetter van vis, zijn het 3 baarzen? M'n 

top oog loopt dicht en ik kan niet meer verder draaien, ik hou de lijn strak en loop achteruit het 

strand op. Gaaf weer een zeebaars van 45 cm samen met 2 makrelen. Makrelen op "de Zandmotor"? 

Volgende keer een geep erbij? Dat die makrelen echte rovers zijn blijkt wel uit de maaginhoud, 

voornamelijk kleine vis, er zitten er zelfs nog 2 voorin z'n bek die nog niet eens zijn doorgeslikt en dan 

nog een zagertje pakken, of is het dat glimmende kraaltje wat op de lijn zit, dat kan natuurlijk ook ;-). 

Even over 23:00 uur begin ik op te ruimen, bij het binnen draaien van de laatste hengel zit er nog een 

bot samen met een zeebaarsje aan. Wat een mindere sessie qwa vangst leek te worden is uiteindelijk 

geslaagd (voor mij) door het kiezen van een andere stek. Totaal vang ik deze sessie 11 vissen, 4 

botten\botjes, 1 scholletje, 1 tongetje, 2 makrelen en 3 zeebaarzen\zeebaarsjes. Op de terugweg 

zoek ik de smalste doorgang van de mui, het water is nu laag en er staat weinig stroming, ik kan 

doorwaden tot even boven knie hoogte. Dat scheelt me zeker weer 20 minuten extra die ik kwijt zou 

zijn als ik om het meer heen zou lopen. Bij hoger water is het af te raden. 

 



 

 

 

Vis greetz, 

 

Willem#1168 

  

Vandaag voor de eerste keer , op de zeebaars  



 

gevist.locatie nieuwe waterweg.Na wat geploeter,en vastzitten de juiste plek gevonden waar ik 

regelmatig aanbeet kreeg,en wat tips en trucks van collega William vd broek.Deze 52cm grote 

zeebaars binnen gehengeld, dit smaakt naar meer!Met deze vangst,is de dag helemaal goed en de rit 

vanuit brabant zeker de moeite waard! 

marco meintsma  

  

  

Gisteren na het werk een paar uur wezen vissen op de zeebaars.  

  

 



Het was aangenaam vertoeven aan de waterkant, want er scheen een heerlijk zonnetje en de wind 

hield zich koest. Het was net hoogwater geweest en gewapend met mijn spinhengel met een dobber-

montage erop stond ik daar op mijn stekkie helemaal alleen. Na een uur geen aanbeet te hebben 

gezien dacht ik bij mezelf: nog 5 minuten dan ga ik verkassen en op dat moment zag ik mijn dobber 

de diepte ingaan. Voor mij is dit altijd het ultieme moment voor mij, want nu moet je je beheersen 

om niet te vroeg aan te slaan, maar juist je geduld bewaren om zo`n aanbeet te verzilveren. En daar 

was dan het moment dat je aanslaat en gelijk voelt dat de vis er aanzit. Daarna begint het spelletje 

met de vis: hij of zij trekt wat meters lijn van je spoel af en jij draait wat terug en dan is de vis weer 

aan de beurt en zo gaat het steeds verder totdat de baars zich gewonnen geeft en zich makkelijk naar 

de kant laat leiden. Dus zo heb ik mijn eerste baars van het seizoen binnen. Na 10 minuten was daar 

nummer 2, die zich heeft gemeld en na 2 missers kwam ook de nummer 3 op het droge. Met een 

voldaan gevoel huiswaarts gekeerd en de buurman blij gemaakt met een zeebaars. Al de baarzen 

waren ongeveer 50 cm lang. 

 

Groeten, 

 

Suriman 

  

Wat schar betreft,  de locatie heet de papegaaienbek 

  

  



Tegenover van Hoek van Holland, zoals het alleen geopend is in het begin van dit jaar, 200 meter van 

de oever is er een klein mens gemaakt eilandje voor broedende vogels gemaakt, en tussen de oever 

en het eilandje is het ongeveer 15-20 meter diep met een zanderige bodem. Uitwerpen naar 100-120 

meter is hier het beste, want de stroming op haar sterkste en er is een oneven bodem. Het vangen 

van schar is hier gegarandeerd. Het is niet een kwestie van hoeveel vis je zal vangen, maar een 

kwestie van hoeveel aas je hebt meegenomen. En die aas is slechte pieren, hoe slechter hoe beter. 

Een uur voor hoog water en tot 3 uur na hoog water is de visvangst nog steeds van goede grootte. Er 

is ook een nieuwe gas terminal rechts van deze locatie, dit maakt die haven misschien in de 

zomermaanden een goed stek voor tongen. Zoals je op de foto’s kunt zien zijn er ook grote schepen 

te bezichtigen vanaf dit stek. Nog een bijkomend voordeel is dat u op dit stek kunt vissen vanuit de 

achterkant van uw auto. Dit is voor de luie donders, zoals ik. Damis en ik hebben meer dan 60 

scharen gevangen. 

 

  

 Chris Banham  Surfcaster , Delta Fishing 

  

  

13 juni 2012 

http://www.deltafishing.eu/


 
Een schitterende dag vandaag. Een redelijk windje vanuit het westen maar ook voldoende zon. 

Hoogwater was om 11.15 uur....en erg belangrijk ik en vriendinlief hadden beide een vrije dag. Vissen 

is en zal nooit de hobby worden van mijn vriendin....maar koken, daar houd zij wel van. Dus...ik 

beloof haar 'tong' of zeebaars als ze mee zou gaan. Dat wilde ze dus nog weleens zien  Lekkere dikke 

Pieren bij Paddy gehaald en op naar de waterweg. gevist op de kering zeekant. Naar mijn mening 

niet de beste stek in de waterweg, maar wel altijd een visje te vangen. om 11.30 uur lagen mijn 

hengels erin. 1 met jojo onderlijn voor een zeebaars of gul en de andere een 3 haaks 

parternoster. Na een uur nog niet veel actie gezien terwijl het hoogwater was. Net toen ik me zorgen 

begon te maken zag ik een ruk aan mijn linkerhengel met de 3 haaks paternoster. Het bleef tikken na 

de ferme ruk. Dus ik dacht zeebaars, maar tijdens het inhalen voelde het aan als een vuilniszak! 10 

meter voor de kant zag ik de witte onderkant van een platvis, ik dacht schar? in de zomer... maar 

nee, het was een lap van een tong!! maatje 42 en dat op een klaar lichte dag. Zover ik weet lag ik ook 

niet ver in de vaargeul. dus ik was verrast. Helaas bleef het hierbij, hierna heb ik geen tik meer op de 

hengels gekregen en na een uurtje weer ingepakt...klaarmaken voor voetbal NL - DU en boter halen 

om dit heerlijke 'tongetje' te bakken :) (lief ook weer blij) volgende keer gaan we in de avond...het is 

nog niet heel wild maar ze zijn er wel! 

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


  

Vang ze allemaal 

Chi 

  

 

  

vandaag 10-06 wezen gepen bij neeltje jans en ze waren er hoor!niet echt druk met andere vissers 

dus genoeg ruimte om op jacht te gaan naar deze bijzondere vissen.effe een stukje lamshart of  een 

reepje zuurkoolspek eraan en hangen.ik had er 3 en mijn vader had er 6 en al met al een heerlijk dag 

daar 

  

groetjes peter 

  

  

FEEST AAN DE ZEE 

  

Wat kan een visser nog meer willen dan een zuidwesten windje kracht 3, en de dag ervoor een dikke 

7. Niets dus want op dit soort dagen kan je vis vangen en dat hebben we gedaan. We waren vandaag 

10-6 om kwart over 5 op de parkeer plaats achter de duinen. En een kwartiertje later stonden we 

onze spullen te installeren. 

En 3 minuten na de eerste inworp stond de hengel van Bert al te dansen, even snel de tweede 

ingegooid en indraaien maar. De eerste baars lag op de kant, de tweede hengel stond krom en daar 

zaten twee baarzen aan. En het waren geen scholen baarsjes!!! De meeste waren tussen de 45 en de 

70 cm. Wat moet ik er nog meer van vertellen ....... Dat mijn hengel over de steun getrokken werd en 

ik er niets aan had, balen dus 3 keer mijn haaklijn brak, nog meer balen dus maar dat hoort er bij. 



Dat het over het hoge water een stuk rustiger werd maar dat er toch af en toe nog wel een mooie 

baars gevangen werd. Zelf had ik er "maar" 7 maar Bert had er wel 25. 

Om half elf hebben we ingepakt en zijn we voldaan naar huis gegaan, ik met een gevoel dat ik visles 

heb gehad en Bert met een volle kist baars naar huis. Wat het verschil was weet ik nu wel, andere 

haaklijnen bleek het verschil op te leveren. Waar we gestaan hebben dat weten de meeste wel denk 

ik. 

  

Arjan #8 

  

Hallo vis vrienden, 

 
 

Aangezien ik nog aas over heb ga ik weer naar "de Zandmotor" (zaterdag 02 juni 2012) als ik aankom 

ligt een groot deel van het strand bezaaid met rozen. Een laatste groet van een begrafenis op zee? Of 

neergelegd voor een of andere ceremonie, ze liggen om de paar meter en aangespoeld vanaf zee zou 

je toch verwachten dat door de stroming er meer op een groepje zouden liggen. Maar goed, er staat 

een no-wind draaiend naar ono van 4 bft, temperatuur 13 °C, lw Sch 22:20 uur, hw 02:25 uur op 03-

06-2012. 20:25 uur gaat de eerst hengel erin, de 5 meter stok, hoofdlijn 12\100 mm gevlochtenlijn 

met een nylon tapse voorslag, onderlijn de gebruikelijke wapperlijn, 175 gram wat later geankerd 

lood 150 gram. Het duurt niet lang of ik zie al wat tikjes op de top, mooi een goed begin, 20:29 uur 

een bot die 2 haken geslikt heeft. Hierna nog een aanbeet maar niets eraan. Rond 21:00 uur gaat de 

tweede hengel erbij hoofdlijn nylon 22\100 mm met een nylon tapse voorslag , dito wapperlijn, dito 

lood. Maar bij het inwerpen gebeurd er iets vreemds, de lijn breekt spontaan en ik ben een groot 

stuk van m'n lijn kwijt, plus lood en onderlijn. Een nieuwe voorslag heb ik niet bij me, dus zet ik er 

een spoeltje met 10\100 mm berkley gevlochten op (zonder voorslag). 21:24 uur een botje. 22:04 uur 

een bot, en een aantal worpen later haal ik m'n oude lijn weer binnen, dat er weinig vis zit blijkt wel 



uit het feit dat het aas nog aan de haken zit van de afgeworpen onderlijn, terwijl het er om en nabij 

een uur ingelegen heeft. 22:55 uur toch zeebaars, ik had het niet meer verwacht een mooie van 41 

cm. 23:02 uur wat tikken op de lijn en er komt nog een zeebaars het strand op, 23:23 uur een bot. 

23:31 uur weer wat tikken en zeebaars nummer drie komt eraan zo'n 32 cm. 23:40 uur weer een 

paar rammels op de top en de 4e zeebaars (39 cm)  samen met een botje komt eraan. Hierna krijg ik 

binnen 5 minuten weer een duidelijke zeebaars aanbeet, waarschijnlijk licht gehaakt want in het 

begin van het binnen draaien schiet ie er al vanaf. 23:57 uur de 5e zeebaars, weer een maatse. En om 

01:05 uur nog een botje. En hierna is het niets meer, om 01:15 uur ruim ik op en vertrek naar huis. 

Totaal vang ik deze sessie 11 vissen 6 botten\botjes en 5 zeebaarzen\zeebaarsjes. 

 



 
 

Vis greetz, 

 

 

Willem#1168 

  

 

Hallo vis vrienden, 

 
 

Na een lange werkdag (vrijdag 01 juni 2012) ga ik toch weer even een hengeltje uitgooien op "de 

Zandmotor". Er staat een n-wind van 3 bft, temperatuur daalend naar 7 °C, lw Sch 21:36 uur, hw 



01:36 uur op 02-06-2012. Om 20:45 uur gaat de eerste hengel erin de 5 meter stok, hoofdlijn 12\100 

mm met een nylon tapse voorslag, onderlijn wapperlijntjes haakje ls5013f\6 gevuld met 2 piertjes of 

een zager, italiaans lood 175 gram. Een kwartier later volgt de tweede, de 4,5 meter stok, hoofdlijn 

nylon 22\100 mm met een nylon tapse voorslag, dito onderlijn, dito lood etc etc. Gelukkig zit er 

reuring in het water, verhoogde omstandingheden voor het vangen van zeebaars. 21:14 uur een bot, 

21:23 uur nog een bot. Dan komt er nog iemand langs (Paul), die in de winter ook op "de Zandmotor" 

heeft gevist en een leuk maaltje schar heeft gevangen. (ben ik toch niet de enige die daar vist ;-). We 

kletsen gezellig wat over het vissen en onderwijl krijg ik om 21:30 uur een mooie zeebaars aanbeet. 

Een mooie dikke van 39,5 cm, en Paul is verast dat de zeebaars er al zit. Naarmate het water opkomt 

moet ik het lood verhogen naar uiteindelijk 170 gram geankerd, gelukkig de stroming is weer terug. 

21:45 uur nog een zeebaars een vechtertje , heftige rukken aan de lijn, mooi dik, maar de 

uiteindelijke lengte valt tegen t.o.v. z'n kracht die hij ten toon spreidt. 31 cm, hij mag weer 

zwemmen. 23:28 uur nog een zeebaars, net aan de maat 36 cm, nog vrij mager, ook deze mag weer 

zwemmen. Af en toe zit er wat kleef vuil op de lijn, maar er is nog te vissen. 00:42 uur zit m'n 

gevlochtenlijn in een pruik, ondoenlijk om uit de klit te halen en ik moet een flink stuk afknippen. Om 

01:00 uur ruim ik op, totaal vang ik deze sessie 8 vissen 5 botten\botjes en 3 zeebaarsen\zeebaarsjes. 

 

 



 
Vis greetz, 

 

 

Willem#1168 

  

Vrijdag 1 juni meegedaan met de nacht van 's Gravenzande. Vorig jaar veel vis, maar nu was de wind 

omgegaan en meestal is dat niet goed. Al snel had Martin #272 zijn eerste vis op de kant bij deze 

koppelwedstrijd, een tongetje, dus het zag er niet verkeerd uit. Het duurde echter lang voor de 

tweede vis, een botje zich aan het aas vergreep. De wedstrijd begon om 10.00 uur en pas om 02.30 

wist ik mijn eerste vis te vangen, een botje. Even later had Martin ook een bot. Na 5 uur vissen 

stonden we dus op het respectabele aantal van 4 vissen. De hele wedstrijd zat er vervelend vuil op de 

lijn, maar door hier gepast mee om te gaan duurde het elke keer maar kort voordat de hengel weer 

te water kon. Het was moeilijk om te ontdekken wat de goede afstand en de goede onderlijn was, de 

visvangst was en bleef mager. Pas in het ochtendgloren kwam bij mij de tweede vis boven. In de 

laatste draai om 05.00 uur zat er zowaar nog een mooie horsmakreel aan de lijn en hiermee kwam 

ons totaal op 6 vissen. Dat bleek genoeg voor de 14e plek, hetgeen wat zegt over de visvangst van 

deze nacht. 

  

Gilles #59 

 



 

Hallo vis vrienden, 

 
 

Met het resterende aas vertrek ik dit keer naar het Noordzeekanaal, eens kijken hoe het met de tong 

gesteld is daar. Er staat een nno wind van 4 bft, temperatuur 19 °C met een lekker zonnetje. Bij 

aankomst zitter er nog 3 vissers, wat later komt er 1 naar me toe waarvan ik de resterende 

hoeveelheid pieren krijg, nogmaals dank! Ze zitten al de hele dag maar veel is het niet, zelf heeft hij 5 

vissen , wat steenbolk, bot en wijting en z'n maat ook wat bot, maar nog geen tong. Zo aan de 

"zachte g" te horen vertrekken ze weer naar het zuiden. 18:40 uur gaat de eerste hengel erin de 

heavy feeder, hoofdlijn gevlochtenlijn 22\100 mm met een nylon tapse voorslag, onderlijn 

wapperlijntjes, haakje ls5013f\6, gevuld met een pier, zager, tommy lood 150 gram. Een half uur 

later gaat de 4,5 meter stok erbij met de gebruikelijke lijn, onderlijn etc,etc. Het enige wat er 

gebeurd is wat geschuifel van krab, en die zitten er al aardig, op een gegeven moment ben ik zelfs 

alle 3 de haken van m'n onderlijn kwijt. om 21:00 uur krijg ik een mooie aanbeet op de 4,5 meter 

stok met nylon, een zware draai, ik krijg de molen met horten en stoten rond, op de bovenste 

haaklijn zit een tong, maar ik loop vast en de onderlijn met voorslag verdwijnt het Noordzeekanaal in, 



pech. 22:15 uur komt er een kamikaze vleermuis recht op me af, gelukkig sta ik naast m'n 

hengelstokken en hij knalt er bovenop. Ik dacht dat die beesten ingebouwde radar hadden? Hij 

cirkelt, nog 3 rondjes boven m'n hoofd en verdwijnt dan weer. 22:26 uur een tongetje, 23:08 uur nog 

een tongetje. 23:21 uur een paar mooie doorbuigers op de feeder, en er komt een paling boven 

water. Hierna ruim ik gelijk op. Veel is het nog niet met de tong op het Noordzeekanaal maar dat zal 

ongetwijfeld nog komen. 

 

 

 
Vis greetz, 

 

 

Willem#1168 

 

 

 

Hallo vis vrienden, 



 
Wederom dit keer (zaterdag 26 mei 2012) "de  Zandmotor" , het weer is lekker dus waarom niet? Er 

staat een o wind van 4 bft, temperatuur 19 °C, hw Sch 19:25 uur, lw 03:45 uur. Rond 18:30 uur gaat 

de 1e hengel erin, de 5 meter stok, hoofdlijn gevlochtenlijn 12\100 mm met een nylon tapse 

voorslag, wapperlijntjes, haakje ls5013f\6 gevuld met een pier zager of mesheft, tommy lood 150 

gram. Na een half uur zet ik m'n 2e hengel erbij de 4,5 meter stok, hoofdlijn 22\100 mm nylon met 

een nylon tapse voorslag, dito onderlijn etc, ect, tommy lood 140 gram. Ook dit keer staat er weinig 

stroming om de kop van "de Zandmotor". In het begin is het niets, pas als het water weer aan het 

zakken is en er iets meer reuring in het water ontstaat, doordat de golven tegen de zandbank kapot 

slaan begint de vis te aazen (naar mijn idee). In het begin van deze sessie vaart de 

reddingsbrigade met grote snelheid om de kop van "de Zandmotor" en wat later "hangt" er een 

reddingshelicopter om en nabij de pier van Scheveningen, en is een klein uur aan het zoeken, het is 

te hopen dat ze gevonden hebben waar ze voor uitgerukt zijn. 20:15 uur een botje, 20:56 uur een 

bot. 21:04 uur een doublet van bot en botje, 21:22 uur een bot. 22:06 uur een doublet van bot en 

botje, 22:19 uur een bot. 22:34 uur een bot, 22:43 uur een krabbetje. 22:57 uur een doublet van bot 

en botje, 23:07 uur een bot. 23:24 een doublet van bot en botje, 23:42 uur een bot. 00:01 uur een 

doublet van bot en botje, 00:34 uur een bot. 00:56 uur een bot. Rond 01:00 uur begin ik op te 

ruimen, bij het binnen draaien zit er nog een doublet aan van bot en botje, en op de andere hengel 

een krab. Totaal vang ik deze sessie 21 vissen, allemaal botten en botjes, geen zeebaars dit keer. Het 

kan niet elke dag feest zijn ;-). 



 
 

Vis greetz, 

 

 

Willem#1168 

  

 

Hallo vis vrienden, 

 

 
Vrijdagavond (25 mei 2012) na het werk nog maar even een hengeltje uitgooien. Bij Avicentra in 

Monster 100 zeepiertjes, 2 ons zagers en 1 kilo levende mesheften gehaald en "het feest" kan 

beginnen. Dit keer wilde ik eens kijken of de loopafstand vanaf opgang Molenslag korter zou zijn 

t.o.v. park Kijkduin. Het blijkt "lood om oud ijzer" te zijn, 42 minuten vanaf park Kijkduin en 45 

minuten vanaf de parkeerplaats bij opgang Molenslag tot "de kop" van "de Zandmotor". Er staat een 

ono wind van 4 bft met stoten naar 6 bft., temperatuur 18 °C, hw Sch 18:45 uur, lw 02:55 uur op 26-

05-2012. Om 20:45 uur gaat de eerste hengel erin, de 5 meter stok, hoofdlijn gevlochtenlijn, met een 

nylon tapse voorslag, onderlijn wapperlijntjes haakje ls5013f\6, gevulg met een mesheft, 2 zeepieren 

of een zager, geankerd lood 150 gram. Na een half uurtje gaat de tweede hengel erbij de 4,5 meter 

http://www.avicentra.nl/


stok, hoofdlijn nylon 22\100 mm met een nylon tapse voorslag, dito onderlijn, aas, tommy lood 140 

gram. Er staat weinig stroming deze avond en alles blijft goed liggen. In het begin gebeurd er weinig, 

ik spot nog een zeehond bij me in de buurt, maar een kwartiertje later is die ook uit het zicht 

verdwenen. 22:17 uur een bot. 23:18 uur een doublet van bot en botje. Het is niet "wild" vanavond 

maar goed ik sta lekker op de zandmotor en draai er afentoe een visje uit, er zijn slechtere dingen in 

het leven te bedenken. Omdat ik op de gevlochtenlijn geen enkel aanbeet krijg verwissel ik m'n lood 

naar 150 gram tommy lood zodat het aas wat meer over de bodem schuifelt. 23:39 uur een 

krabbetje. 23:43 uur toch nog zeebaars eentje van 44 cm. Hierna krijg ik nog een paar mooie klappen 

op de 5 meter stok, bij het binnen draaien blijft ie bonken op de lijn, 2 meter voor de kant net in een 

brandingsgolf schiet ie er vanaf, jammer. 00:24 uur wat tikken op de nylon en ik draai nog een 

zeebaarsje het strand op, eentje van 38 cm, nog vrij mager, dus weer een catch en release. 00:37 uur 

een bot. Om 12:55 uur ruim ik op, bij het binnen draaien zit er op de laatste hengel nog een bot aan. 

Totaal vang ik deze sessie 7 vissen, 5 botten\botjes en 2 maatse zeebaarzen. 

 

 

 
Vis greetz, 

 



 

Willem#1168 

  

Maandag 28 mei voor het eerst wezen zeevissen met mijn zoon. We hadden gekozen voor het 

Calandkanaal omdat je er daar nu zeker van bent dat je vis vangt. De vissen zijn dan weliswaar niet zo 

groot, maar vis vangen is bij zo'n sessie belangrijker dan de omvang. Een onderlijntje klaargemaakt 

met 3 dwarrellijntjes (onderste onder het lood) en een stukje zager. Het duurde even voor de eerste 

grondel zich aandiende, maar de vreugde maakte veel goed. Vervolgens vond hij dat hij moest gaan 

gooien en dat resulteerde in een steenbolk. Ik moest zelf nog beginnen... Maar mijn eerste vis was 

iets zwarts met een grote bek. Het leek op een meun, maar bleek een echte vorskwab! (Foto's: zie 

vissoorten). Vervolgens vingen we om en om wat grondels en zoonlief was even later erg blij met een 

grote krab! Na 1,5 uur hadden we het wel gezien. Door de mist was de temperatuur 

inmiddels gedaald en de vochtige wind maakte het er niet aangenamer op. In zijn laatste draai ving 

hij nog een groene zeedonderpad, ook al een vis die je niet vaak tegenkomt. Kortom een leuke 

sessie! 

  

Gilles #59  

  

 Hallo viscollega's, 

  

Zondag 27 mei vertrokken ik en mijn oom Faisal en vismaat Radjinder om 5 uur in de ochtend naar 

Wijk aan Zee om daar een dagje te gaan vissen. Onze doel was eigenlijk te vissen met de spinhengels 

op zeebaars en eventueel makreel. Het zou om 8.18uur hoog water zijn dus we zouden vanaf 

opkomend water vissen.Helaas misten we een afslag waardoor we ongeveer een half uur later 

aankwamen bij de pier. Het was al aardig druk met vissers, Jeremy mijn Valkwaardse vismaat die zat 

al zijn hengels op te tuigen toen we op de pier kwamen.Je zag vissers die aan het makrelen waren en 

maar het water zag er nogal troebel uit, dus dacht ik bye bye makreel. Ik maakte mijn strandhengel in 

orde en gooide die lekker ver in. Hierna at ik een croissantje van oom Faisal en daarna begon ik mijn 

spinhengel in orde te maken. Omdat we onderling hadden afgesproken dat we een wedstrijdje gaan 

doen wie de meeste soorten vis vangt besloot ik eerst op geep te proberen aangezien ik ze had zien 

zwemmen daaro...helaas heb ik na een uurtje nog geen geep gevangen. De buren hadden wel een 

geep gevangen maar die was vals gehaakt. Daarna probeerde ik met een haringpateroster een 

makreeltje te vangen maar omdat het water nogal troebel was begon ik maar aan de binnenkant te 

vissen. Na een aantal worpen kreeg ik een vis aan de haak, het was een makreel. Ik gelijk blij, helaas 

vocht de vis zich vrij. nu dacht ik natuurlijk waar 1 makreel is moet er meerdere zijn, nou misschien 

was het wel zo maar daarna geen enkele aanbeten gehad. In tussen tijd ben ik ook mijn strandhengel 

gaan ophalen en daar zat een visje aan eerste instantie dacht ik dat ik een scharretje had gevangeng 

maar deze was toch net iets anders dan een schar, het was een scholletje, hij had zulke mooie oranje 

stippen. Mijn eerste scholletje in mijn leven...ik heb hem netjes onthaakt en gauw terug gezet. mijn 

eerste soort was binnen. Kort daarvoor had Jeremy een botje gevangen. We gingen weer verder 



vissen met de spinhengel en ineens schreeuwt Jeremy: Ramesh ik heb baars, maar helaas was hij zo 

in spanning dat hij dacht dat het een baars was waar ie op gehoopt had, maar het bleek een grote 

fint te zijn...helaas, maar wel zn 2e soort binnen. Zo visten we het opkomend water af en tijdens 

afgaande water kwam het heldere water dichter naar de kant. Ik gooi een aantal keren mijn 

paternostertje in en ja hoor..boem...makreel!!! Ik had direct 3 makrelen aan mijn lijn en ik dacht 

yessss. Helaas was de makreel sporadisch te vangen.. ik ving er totaal 7 stuks mijn oom had er 1 en 

Radjinder was eerder naar huis gegaan omdat hij het somber inzag qua zeebaars vissen. Jeremy had 

uiteindelijk de meeste soorten vis gevangen. Hij had geep, makreel, zeebliek, bot en spiering 

gevangen. Ik zelf had makreel, schol, zeebliek en spiering gevangen, oom Faisal had 1 makreel en 1 

botje gevangen. Tijdens laag water werd het moeilijk vissen aan de buitenkant want we hadden wind 

tegen en het waaide nogal hard. Rond 19 uur vertrokken we weer richting huis, waar ik een lekkere 

hete bad nam onder het genot van een lekkere glaasje whiskey.Het was een super leuke dag, met 

lekker eten, lekker weer en toch nog vis gevangen. Onze volgende missie wordt vissen in zeeland, 

kan niet wachten. 

Groetjes, 

Ramesh #1290 

  

  

Hallo vis vrienden, 

 

 
Met het resterende aas van afgelopen wedstrijd vertrek ik naar "de Zandmotor" (20 mei 2012). Het 

weer is lekker om te vissen. Boven zee hangt een lichte nevel, er staat een n-wind draaiend naar nno 

van 4 bft, met stoten van 5 bft, temperatuur 12 °C, Hw Sch 15:59 uur, lw 00:05 uur op 21-05-2012. 

Het water staat al vrij hoog, dus onbegonnen werk om door de mui heen te baden, bovedien staan er 

nu waarschuwingsborden bij van mogelijk drijfzand, dus omlopen maar weer langs het binnen meer 



wat wel weer groter lijkt te zijn geworden en dan terug naar  "de kop". Bezweet kom ik aan, de 

volgende keer toch eens zonder waadpak proberen met alleen laarzen, scheelt ook weer een paar 

kilo ;-). Maar goed als je er eenmaal bent, heb je ook het idee dat je door de woestijn bent gelopen 

en aan de rand van de zee staat, niemand om je heen, slechts een enkele wandelaar op zoek naar 

stenen, schelpen en fossielen. Heerlijk wat een rust, slechts het gedonder van de beukende 

golven.15:37 uur gaat de eerste hengel erin de 5 meter stok, hoofdlijn gevlochtenlijn 12\100 mm met 

een nylon tapse voorslag, onderlijn, wapperlijntjes haakje ls5013f\6 gevuld met een zeepier, zager of 

wat slikken. Het aas is trouwens sterk achteruit gegaan, ondanks de 2 koelelementen in de aastas, 

maar dat heb je weleens met dit weer en bij de wedstrijd hebben ze natuurlijk ook al wat te verduren 

gekregen, 170 gram geankerd lood. 35 minuten later gaat de 2e hengel erin de 4,5 meter stok, 

hoofdlijn 22\100 mm nylon met een nylon tapse voorslag, dito onderlijnen, 150 gram geankerd lood. 

Vreemd genoeg is er geen enkel visdiefje te bekennnen wat ik zeker wel zou verwachten met dit 

weer, afwachten maar wat deze sessie zal brengen. 15:51 uur een leuke bot, 16:21 uur een paar 

mooie doorbuigers op de gevlochten lijn ik zit gelijk te denken aan zeebaars maar bij het binnnen 

draaien zit er een grote bot aan. 16:30 uur een doulet van bot en botje. 16:57 uur een botje. Bij elke 

draai zit er weer van dat vervelend kleefvuil  aan de lijn wat je met je nagels eraf moet pulken, 

gelukkig niet extreem veel als de vorige keer hier het blijf nog bevisbaar. Om 17:48 uur is m'n nylon 

lijn sterk naar rechts gelopen, eerst denk ik nog het lood is van z'n ankers geslagen, maar bij het 

binnen draaien zit er een mooie zeebaars aan de haak van 42 cm op een zeepier. 18:36 gebeurd 

precies hetzelfde, de nylon lijn is weer sterk naar rechts gelopen en met een "kromme stok" sleep ik 

een zeebaars van 50 cm het strand op, ook weer aan een zeepier.18:50 uur een botje. 19:40 uur een 

doublet botjes. 20:02 uur weer een mooie grote bot. 20:21 uur een triplet van moeder bot met d'r 

kinderen. 20:43 uur een botje, 20:51 uur een botje. 21:03 uur een bot, 21:12 uur een botje. 21:20 

uur, de hengel met de gevlochten lijn gaat te keer, mooie doorbuigers, en ik weet het al, zeebaars! 

Dit keer is het een vechtertje, hevig bonken bij het binnen draaien. Zo zien we ze graag, 48 cm en 

gevallen voor een zager. Om 22:00 uur begin ik op te ruimen en bij het binnen draaien van de hengel 

met nylon zit er nog een zeebaarsje aan, mooi voorin gehaakt, hij mag weer zwemmen. Totaal vang 

ik deze sessie 20 vissen, 16 botten\botjes en 4 zeebaarzen. Na exact 42 minuten kom ik badend in 

het zweet weer bij m'n auto op de Maichel Vrijenhoeklaan. Eigenlijk ideaal dit, lekker visssen en 

conditie training. Bespaart weer een avondje sportschool en nog gratis ook ;-). 

 



 

  

 
Vis greetz, 

 

 

Willem#1168 



  

Hier weer eens berichtje uit Apeldoorn.  Afgelopen zaterdag 19-5-2012 (het is nu 21-5-2012) weer 

eens naar het Europoort gebied geweest. Gekozen voor het Beerkanaal, het 1e stuk vanaf het 

Hartelkanaal. Zit het liefste bij het hek en zowaar er zat er maar 1 te vissen en deze zat vooraan bij de 

bocht, dus ik kon op mijn stek gaan staan. Dat er maar 1 stond beloofde niet veel goeds (de berichten 

waren al erg mager), want als er een beetje gevangen wordt is het daar wel drukker. Hij zat vanaf 

07.30u (ik was er om 12.30u) en had 2 wijtinkjes!  Ik zit het liefst met HW en dat was om 15.00u. Hij 

stond op het punt om in te pakken. Van hem hoorde ik dat schuin aan de overkant, de 

Mississippihaven, er alweer sprake is dat er niet meer gevist mag worden? Er zou vanaf de verkeerde 

kant worden aangereden en dan over de bekabeling? Weer een stek door onverlaten afgesloten? Ik 

had bij Ahoy R’dam maar 50 piertjes gehaald omdat ik aan het einde vd sessie (als de pieren op 

waren) nog even met een lepeltje o.i.d. in de Waterweg wilde proberen of er al een fint te vangen 

zou zijn.  Ik begon om 12.30u met de pendulumhengel (Zipplex 2500) ver weg met 1 haak aan een 

kort zijlijntje en de andere iets dichterbij met een langere aaslijn aan een jojo. Om 14.10u de 1e vis, 

een redelijke wijting. Deze had ik aan de langere aaslijn. Niet snel daarna, weer aan de langer aaslijn 

een mooie schar. Daarna een wijting. Toen heb ik de andere ook vervangen door een langere aaslijn 

en ving ik daar ook een wijting op (wel ver weg). Tot 15.30u redelijk beet en af en toe een visje 

daarna helemaal niets meer! Dus alleen rond HW en daarna was het gebeurd met vangen. Om 

17.30u had ik nog 3 piertjes maar heb ik maar ingepakt om nog even naar de Waterweg te rijden 

voor de finten. Uiteindelijk aan de grond 3 redelijke wijtingen en een grote steenbolk (allen gefileerd) 

en 2 mooie scharren (zwemmen weer). Toen nog even naar de WW. Zaten een paar vissers en veel 

was het niet aan de grond. Op verschillende plaatsen een ‘paar worpen’ gemaakt maar geen 

aanbeten.  Zijn ze er nog niet? Volgende keer beter. 

Groetjes, Rik (dit keer zonder mijn zwager Hans, die zit in Noorwegen( ‘zich klem te vangen’?)) 

  

Hallo vis vrienden, 

 

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


 
Hemelvaartsdag (17 mei 2012), dus vrij. De dichtsbijzijnde aasleverancier gebeld maar die is gesloten. 

Gelukkig heb ik nog wat mesheften en diepvriespakketten waarvan ik niet eens meer weet wat erin 

zit, ik ga maar eens een poging wagen vanaf het strand bij Kijkduin. Die grote mui lijkt me wel 

interessant zou er meer vis zitten? Er staat een ozo-wind van 2 a 3 bft, temperatuur 12 °C, met 

afentoe een flauw zonnetje. Ik start met de 5 meter stok, hoofdlijn 12\100 mm gevlochten met een 

nylon tapse voorslag, onderlijn wappers, haakje ls5013f\6, gevuld met  een stukje mesheft of 1 a 2 

zoute pieren, tommy lood 175 gram. 20 minuten later volgt de 4,5 meter stok maar dan met nylon 

22\100 mm met dezelfde ingredienten. Als ik hierna de 5 meter stok binnen draai zit ik muur en 

muur vast, vreemd? Geen geankerd lood dus je zou hem zo moeten kunnen los trekken, na 

voorzichtig de druk opgevoerd te hebben knapt ie op de voorslag (niet het knoopje). Een netje 

misschien denk ik nog, een tijdje later wil ik de hengel met nylon binnen draaien maar hierbij 

hetzelfde en dan zie ik het, door de stroming in de omgeving van de mui is binnen no time het lood 

onder het zand verdwenen en als er eenmaal een flinke laag oplicht trek je hem er niet meer 

ondervandaan. Dus ik pak m'n spullen en schuif een flink stuk naar rechts waar het wat minder is, 

nog steeds geen leven op de toppen. Gelukkig is het met het kleefvuil een stuk minder er zit wel 

regelmatig groen vuil op de lijn wat er wat makkelijker af te halen is. 19:12 uur een aantal maal 

ferme tikken op de gevlochten lijn, daar wordt een mens blij van. Een mooie bot van 37 wedstrijd 

centimeters die zich vergrepen heeft aan de gezouten pieren, zo zie je ze graag bij een wedstrijd. 

19:23 uur een bijzonder visje, een tarbotje aan een stukje mesheft  10,7 cm een verbetering van m'n 

persoonlijke record ;-). Er komt nog een klein duits meisje met rode koonen m'n hulp vragen , d'r 

vlieger met touw is in een zwin gewaaid, gelukkig heb ik m'n waadpak aan dus het is zo gepiept, en ik 

wordt door de hele familie hartelijk bedankt. 19:49 uur werp ik m'n nylon in een pruik, onbegonnen 

werk om het uit de klit te krijgen bovendien blijkt de lijn op meerder plaatsen gebroken te zijn, stuk 

ertussen uit en een voorslag knoop ertussen. Ik kan weer verder vissen. Hierna gebeurd het nog een 

keer en ben ik m'n onderlijn kwijt, wat blijkt de lijn schiet van het gelijderingetje af en komt er naast 

tussen m'n molen klem te zitten waarna de boel afknapt. Ik ruim hem op en vis nog even met 1 

hengel verder. 20:04 uur draai ik binnen met de 5 meter stok en zie ik een witte vis eraan hangen, 

een witte vis denk ik bij m'n eigen, weer een bijzonder exemplaar? Nou ja, dat is het zeker, er hangt 

een gefileerd tongetje met z'n staart aan m'n haak, echt bizar. Ik bedoel hoe groot is die kans nou, 



aan beide zijde is het vel weg en het visvlees zit er nog aan. Even schiet het door m'n hoofd een of 

ander programma waarbij een duiker zo'n visje aan de haak heeft gehangen maar er komt niemand 

te voorschijn. Tijd om een lot te kopen in de staatsloterij denk ik. Om 20:30 uur begin ik op te ruimen 

en vertrek naar huis. 

 

 
Vis greetz, 

 

 

Willem#1168 

  



Hallo vis vrienden, 

 
 

En nog steeds heb ik aas over, dus maar weer naar "de Zandmotor". Bij aankomst valt het meteen 

op, de grote groep visdiefjes zijn verdwenen, nog een paar solitaire exemplaren vliegen er rond 

afentoe duikend in de golven. Er staat een iets hardere wind, zw-wind van 5 bft, temperatuur 11 °C, 

afentoe een flauw zonnetje, lw Sch 19:06 uur, hw 23:36 uur. Ik maak nog even een foto van het 

toekomstige NK2012 gebied Kijkduin, de eerste paar kilometer vanaf de zandmotor op de meeste 

plekken een en al onwaadbare zwin (boven knie hoogte) met daarachter zandbanken van een paar 

honderd meter. Ben benieuw hoe sportvisserij Nederland dat gaat oplossen? Of zou je mogen 

fierljeppen, ook geinig 2 sporten tegelijk combineren, een soort biathlon ;-). Rond 16:30 uur gaat de 

1e hengel erin de 5 meter stok, hoofdlijn 12\100 mm gevlochten met een nylon tapse voorslag, 

onderlijn wapperlijntjes haakje ls5013f\6 gevuld met een piertje\slik\zager\mesheft, geankerd lood 

170 gram want de stroming is een stuk heftiger dan gisteren. Een kwartier later zet ik m'n 2e hengel 

erbij de 4,5 meter stok, hoofdlijn nylon met een tapse voorslag, dito onderlijn, etc, etc. De eerste 

draai levert me niets op alleen maar kleefvuil op de lijn, ik kan niet eens meer binnen draaien maar 

moet naar achteren lopen met m'n hengel om de lijn op het strand te krijgen.  Bij de 2e hengel is het 

hetzelfde. Vervolgens ben ik zo'n 20 minuten per hengel bezig om de lijn weer schoon te krijgen. Wat 

een ramp er valt gewoon niet te vissen, eigenlijk wil ik opruimen en naar huis gaan, maar dan sta ik 

weer in een file, en daar wordt je ook niet vrolijk van. 17:12 uur al slepend achteruit lopend om de 

lijn  weer op het strand te krijgen zit er dan toch een wijtingkje en een bot aan. Door de hengels 

rechtop te zetten hoop ik minder vuil te pakken, maar het maakt weinig uit, bij elke draai zit er zo'n 

40 meter kleefvuil aan wat je met je nagels eraf moet pulken. Gisteren was het nog te doen maar dit 

is "gekken werk". 17:58 uur volgt er nog een mooie bot en om 18:30 uur bij het opruimen nog eentje. 

Met het meer niet vissen dan wel toch nog 4 vissen deze sessie. Hopelijk is het water de volgende 



keer weer schoon want dat vist toch een stuk lekkerder. 

 

 
Vis greetz Willem#1168 

  



Hallo vis vrienden, 

 
Nadat ik zoveel aas gekregen had van de afgelopen wedstrijd, had ik wel weer eens zin in "de 

Zandmotor" (op 13 mei 2012). Door omstandigheden werd het wat later en omdat het anders maar 

kort vissen wordt zat ik even te twijfelen of ik nog wel zou gaan, immers de laatste keren op "de 

Zandmotor" werd de vis alleen gevangen bij laag water. Maar goed het weer is nog lekker een zw-

wind van 3 bft met stoten naar 4 bft, temperatuur 10 °C, met een lekker zonnetje, lw Sch 17:56 uur, 

hw 22:26 uur. Ditmaal probeer ik een andere route, vanaf de Maichel Vrijenhoeklaan het strand op 

bij Kijduin, oversteken door een zwin (het smallste stuk opzoeken, met waadpak), langs het strand 

door een mui waden, gaat net, wel oppassen op sommige stukken zitten er kuilen en het zand daar 

zak je zo in weg (doe dit alleen bij laag water en bij daglicht en kijk goed of het niet veranderd is want 

door de stroming veranderd het elke dag) daarna even verderop nog een keer door een klein muitje 

een stuk doorlopen en je bent op de Zandmotor. Dit scheelt me ongeveer 20 minuten omdat ik niet 

hoef om te lopen langs het binnen meer. Rond 17:00 uur gaat de eerste hengel erin de 5 meter stok, 

hoofdlijn gevlochtenlijn 12\100 mm met een nylon tapse voorslag, onderlijn wapperlijntjes 

haakjef31\8, gevuld met een zager, 1 of 2 pieren en soms een slik als stoppertje, tommy lood 175 

gram. Er staat een lekker zonnetje en er zijn aardig wat visjesdieven aan het duiken wat meestal wel 

een goed teken is, zwemmen er scholen spieringen dan zal de zeebaars meestal niet ver uit de buurt 

zijn, denk ik zo. Lang hoef ik niet te wachten, om 17:17 uur zie ik een paar tikken op de lijn en draai er 

m'n 1e zandmotor zeebaars uit. Een net maatse van 36 cm maar nog erg mager, ditmaal een catch en 

release, bij het terugzetten boert ie er nog een garnaal uit en zwemt weer lekker verder. 17:31 uur 

een bot. Inmiddels zet ik m'n 2e hengel erbij de 4,5 meter stok, hoofdlijn 22\100 mm nylon met een 

nylon tapse voorslag, dito onderlijn, geankerd lood 150 gram. 17:49 uur een bot, 18:08 uur een 

doublet botten. 18:16 uur een bot en 18:29 uur een zware draai op de nylon een mooie zeebaars 

samen met een bot. De zeebaars is 44 cm en goed rond (dus die gaat mee). 18:49 uur een doublet 

van bot en botje. 19:11 uur een bot met een grote chinese tatoo op z'n rug. 19:24 uur een doublet 

botten, 19:49 uur een bot. 20:14 uur een doublet van bot en botje, 20:34 uur een bot. 20:47 uur een 

doublet van bot en botje, 20:57 uur nog een doublet van bot en botje. 21:18 uur doublet van bot met 

botje, 21:34 uur bot. 21:48 uur een doublet botten, regelmatig zit er wat kleefvuil op de lijnen wat je 

met je nagels eraf moet pulken. 22:00 uur een doublet botten. 22:19 uur een doublet botten, 22:30 



uur weer een doublet botten. 22:41 uur een doublet botten, 22:51 uur een bot. 23:16 uur een 

doublet botten, 23:29 uur een triplet, 2 botten en een schar. Hierna begin ik op te ruimen, bij het 

binnen draaien van de ander hengel zit er nog een doublet botten aan. Totaal vang ik deze sessie 42 

vissen (kunnen er ook 43 geweest zijn van 1 tje wist ik niet meer zeker of ik die gefotografeerd had), 

2 maatse zeebaarzen, 1 schar en 39 botten. Lekker gevist daar. Op de terugweg loop ik eerst richting 

de mui, maar daar aangekomen ziet het water er nog erg diep uit, 1 stap erin en ik zak al weg tot 

over m'n knie. Dus zekerheid voor alles, the long way home, terug langs het binnen meer. 

 
 

 

 

Vis greetz Willem#1168 

  



Zaterdag 12 mei deed ik mee aan de P&S Avicentra-wedstrijd bij Terheijde. Het was al de 25e keer 

dat deze wedstrijd werd georganiseerd, dus ik was benieuwd. Ruim uitgezet, circa 30 meter, maar 

ook een eind lopen als je zo eigenwijs bent om niet met de platte wagen te gaan. Uiteindelijk een 

halfuur voor tijd aangeland tussen Arendsduin en 's-Gravenzande, net rechts van een strekker. Vorige 

week was de vis ver weg te zoeken, dit keer bleek al snel dat het onder de kant te doen was. Maar in 

dit A-vak zou het wel moeilijk zijn om een vis te vangen. Toch had ik al vrij snel een bot van 21 cm. 

Doordat er een plastic zak in mijn lijn was gestroomd had het aas flink over de bodem gesleept en 

misschien was dat wel de kruks. Daarna bleef het lang stil. Het aas wat veranderd, met name 

verkleind en in plaats van de korte lijntjes nu lange sleeplijnen en zowaar kwam even later een 

tweede botje op de kant. Deze nieuwe vangstmanier verder uitgebreid met een portugese lijn en 

even later was een tarbotje de sigaar. Met drie (!) vissen bleek ik de meeste vissers achter me te 

hebben gelaten en scoorde ik een 4e plek in het vak. Het zegt iets over de magere vangsten. Alleen in 

het E-vak, dat was bij de zandmotor, werd er redelijk vis gevangen. Doordat de teammaten ook 

redelijk in de vis zaten, scoorden we als team goed en eindigden we op een mooie 2e plaats. 

  

Gilles #59 

 

 

  

Vandaag, vrijdag 4 mei, met dochter Bianca #1317 en een vriendje van haar wezen vissen. Eerst  naar 

onze bottenstek, daar lag de Rijndelta te baggeren tot 20 meter uit de kant, dat was het dus niet. 

Toen naar en gevist in de Missesippihaven ( geen bord gezien) zat ook verder niemand te vissen. Van 

2 uur voor tot hoog gevist. Alleen aanbeten van kennelijk keine wijting. Geen enkele aanbeet weten 

te verzilveren. De kinderen zaten met regelmaat vast ivm het trage indraaien. Dus maar weer terug 

naar ons oorspronkelijke plan. De baggerschuit was vertrokken en 3 uurtjes daar gevist. Resultaat 11 

botten waarvan enkele 40+ en de kleinste rond de 25 cm. Had ook stiekum al op een tongetje 

gerekend, nada. 

Martin #256 

 



 

Op Koninginnedag heel mooi weer voorspeld,  

  

 

  

dus wat doe je anders op zo’n dag als vissen,  Aas gehaald in Bergen op Zoom , onze vaste plek. Toen 

door gereden naar het smalle gedeelte van de Dintelhaven, even polsen hoe het daar zit met de 

visserij,  helaas heel erg weinig vis. Meer als 2 kleine grondels kreeg ik er niet uit daar, later hoorde in 

van Henk en Janet dat zei in het brede gedeelte hadden gezeten, waar het ook bar slecht was, We 



hebben toen maar een ander stekkie gezocht,  en wel aan de waterweg,  even een stek testen waar 

we volgend jaar ene meeting willen houden. Die stek was niet verkeerd,  je kon er goed zitten, en je 

zat er niet veel vast, prima toch, alleen de visvangst was ook hier treurig,  een paar kleine botjes 

hebben we gevangen daar.  

 

  

De krabben waren overigens wel actief, regelmatig waren er haaklijntjes weg. Weinig vis, maar wel 

heerlijk weer gehad, prima toch. 

  

Johan en petra 



  

 datum 21-4-2012 

 

Hier dan een vangstberichtje van uit geldrop. Of een geenvangstberichtje eigenlijk.  Afgesproken met 

frank en bob onze belgische eurovisvrienden. Om drie uur opgestaan kevin wakker gebeld spullen 

klaargemaakt en op naar westkapelle. Had van bob al gehoord dat het niet wild was die waren 

vrijdagmiddag al vertrokken namelijk.  

En hij had gelijk!!! Om het kort te houden Frank en bob hadden door de nacht heen wel wat 

gevangen maar vanaf 6 uur toen wij er waren was het voor frank 1 zeebaars 2 platte en Bob geloof ik 

1 zeebaarsje en 2 platte. Kevin 0 Marcel ) dus de stand is nu 1-0 voor belgie maar dit gaan we 

natuurlijk overdoen want we willen revanche!!!! 



 

Groeten Marcel#1273.  

  

Gisteren 13 april wezen vissen in Rozenburg. Eerst even bij de Eagle geweest voor pieren en zagers. 

Zoals gebruikelijk goed en vers. Heel wat prettiger op de haak te zetten dan die Zeeuwse leeglopers. 

Vervolgens op naar Rozenburg. Rond half 8 het aas richting Maassluis (de verre hengels) geworpen 

(mijn maat met 2 hengels en ik met 1). Mijn andere hengel werd dichtbij gericht op de binnenhaven 

van de veerpont. In het eerste uur hadden zowel mijn maat als ik een tik op de hengels die richting 

Maasluis geworpen waren, maar voor de rest erg rustig (ofwel gewoon geen enkel teken van vis). Bij 

controle van de haken, stelden we vast dat het aas nog perfect was. Rond half negen kwam er wat 

actie. Mijn verre hengel haalde ik een klein gulletje binnen en vervolgens een minibotje met de 

hengel dichtbij. Hierna kwam er meer actie en voor donker (pakweg 09.0o uur) waren alle hengels 

richting Maassluis gericht. Op dat moment hadden we 6 gulletjes (1x59, 2x pakweg 43 en 2onder de 

40. Hierna werd het rustiger. Rondom dood tij werden nog wel 2 gulletjes (onder de 40 cm) gepakt. 

Later toen de stroming er weer in kwam, vingen we nog wel een paar gulletjes (rond de 40 cm), maar 

deze kwamen allemaal uit de veerhaven en van de rand van de stroming met de waterweg. 

Uiteindelijk hadden we 10 gulletjes tussen de 33 en de 59 cm. De meeste hiervan hingen aan de 

zagers of aan een cocktail. De platvis was er amper of had geen trek. Maar ondanks alles ving de 

vangst ons niet tegen. 

  

Groet, René 



  

vandaag 7 april weer eens wezen vissen plaats waterweg bij rozesnburg hoogwater 17.30 eerst aas 

wezen halen en men zei dat er veel gul gevangen werd,dus hup naar het water,om 15.00 uur ging de 

eerste powerstix pro 4,88 van penn erin,na een 20 tal min de tweede. na een uur was het raak zag 

geen flinke aanbeet de hengeltop deinde 

eigenlijk een beetje op en neer,voelde gelijk dit is een beste,maar helaas 10 meter voor de kant brak 

mijn lijn helaas. hup nieuwe onderlijn erop en doorgaan. toen een leuke aanbeet op de 2e hengel nu 

was het wel raak een mooei zeebaars van 56 cm daarna nog een wijtingkje gevangen en om 18.15 

opgeruimd  toch leuk gevist deze paar uurtjes 

  

john 1319 

 

 

jongens wat een drama vandaag.01-04 Eerst aas gehaald bij hans en joke (hele mooie pieren) en toen 

naar de mississippihaven. Vanaf acht uur tot hoog water(rond elf uur half twaalf) regelmatig een visje 

maar het was niet wild. Toen afgaand water en het viel helemaal stil. 2 gullen en 6 wijtingen waren 

het magere resultaat want de wijting was ondermaats en de gul dus ook 30 en 35 cm. Nog 

geprobeerd aan de ppgb geen stootje dus maar even kijken bij Arjan Geelhoed die zat aan de dintel 

maar daar was het niet veel beter. Kwam daar ook nog een nieuw gezicht tegen(voor mij dan) Kevin 

van der Toorn aangenaam die ving nog een flinke bot. Nog even naar het caland gereden daar ving ik 

ook nog een bot en daar bleef het bij. Toch weer een lekkere dag gehad en volgende week proberen 

in cadzand hoop dat ze er zitten . O ja  vismaat kevin was vandaag gaan vissen op de waddenzee 

maar die schrijft geen vangstbericht want heel de boot had 0 vissen. hahaha 

Groeten Marcel#1273 

  

Op zaterdag 31 maart 2012 stond de eerste PENN-korpswedstrijd van dit jaar op het programma op 

het strand van Noordwijk. Voor het team van Zeevissport een spannende en nieuwe uitdaging, want 

http://www.hengelhuismaassluis.nl/


dit was voor ons de eerste keer dat we aan dit evenement meedoen. Om 06.30 uur teamer en 

vismaatje Jan Overbeeke opgepikt en daarna richting Noordwijk. Na wat zoekwerk, inclusief een 

mooie foto van een flitspaal, rond 08.00 uur gearriveerd bij het clubhuis van HSV “De Sportvisser”. 

Het was toen al een drukke en gezellige bedoening, dus eerst een bakkie met de teamleden Marco, 

Bram en Eelco en rond 09.00 uur met behulp van een tractor met platte kar richting strand gereden. 

Ik stond vandaag in vak A, nummer 20, dus gelukkig niet al te ver lopen. Op het strand aangekomen 

op het gemak de spulletjes opgetuigd en wat proefworpen gedaan. Allemachtig, wat een wind en 

stroming!!! Daarom gekozen voor ankerlood van 180 of zelfs 200 gram. Maar ook dit gewicht lag 

binnen de kortste keer nagenoeg op de kant. Hoe moet je hier in hemelsnaam een beetje fatsoenlijk 

vissen? Volgende keer anker- c.q. wraklood van 300 of 400 gram meenemen? Hoe dan ook, om 10.00 

uur klonk het startschot, dus mijn onderlijn net achter de heftige branding gedeponeerd. En 

vervolgens kan ik nu een prachtig verhaal schrijven over de mooie voorjaarsbeelden, de vele 

strandbezoekers, enz. maar veel zin heeft dat niet. Er is nauwelijks vis gevangen, heb vele onderlijnen 

verspeeld aan de alom aanwezige mesheften, mijn visspullen zijn gezandstraald en ik heb de 

Noordzee van kilo’s troep ontdaan. Om 14.00 uur klonk het eindsignaal en ben ik (zoals waarschijnlijk 

vele anderen) diep teleurgesteld teruggekeerd richting clubhuis. Daar aangekomen, bleek dat ons 

team slechts 3 schamele visjes had gevangen. Bedroevend. Zou de Noordzee echt leeggevist zijn? 

Uiteindelijk zijn we als team 14e geworden van de 30 teams, dus niet eens zo verschrikkelijk slecht. 

Laten we hopen dat de volgende wedstrijd in ieder geval meer vis oplevert, want deze wedstrijd was 

een ware loterij. 

  

Overigens aan de organisatie heeft het zeker niet gelegen, want die was prima in orde. HSV “De 

Sportvisser” bedankt voor alle goede zorgen en tot volgend jaar!!! 

  

De hartelijke (vis)groeten, 

Kees Overweel 

Zeevissport Zeevisteam. 

  

Woensdag 28-03 heerlijk weer,  



 

Petra niet werken dus ik had de auto,  snel mijn spullen gepakt, en richting de Europoort gereden. 

Eerste stekje eens in het Hartelkanaal proberen, ter hoogte van de Pioneer,  helaas zat daar meer 

krabben als vis, 1 klein platje en ene grondeltje gevangen, maar wel Een stuk of 9 haken kwijt. Dan 

maar naar een andere plaats,  het smalle gedeelte van de Dintel, daar kan je soms ook leuk 

vangen,  je kon hier wel heerlijk zitten in het zonnetje, maar qua vis was het ook niet alles, Hier 

kwamen wel regelmatig botjes naar boven, maar ook daar was het niet wild,  gelukkig daar geen last 

van krabben. Als 3e plaats naar de Mississippi gereden, hier zat echter ook geen enkele visser, dat is 

meestal geen goed teken,  en ook nu bleek dat weer waar te zijn. Verder als een ondermaats 

wijtinkie kwam ik niet, maar wel lekker gevist. ZO nu mijn spullen in orde maken voor de 

PKC  zaterdag de eerste wedstrijd van het seizoen. 

  



Johan #1207 

  

Hallo vis vrienden, 

 
 

Nog steeds aas over, dus "de zandmotor"26-03 maar weer een keer. Gek genoeg met de laatste 

wedstrijd van Ter Heijde kwam de vis niet mee met opkomend water. De keren daarvoor dat ik er 

gevist heb wel, dus ik was wel nieuwsgierig wat er nu zou gebeuren. Ik parkeer m'n auto weerbij het 

schelpenpad en dit keer loop ik iets verder door, zo leer je tenslotte "de stekken" kennen. Er staat 

een NNO-wind van 4 bft, temperatuur 10 °C met een lekker zonnetje, lw HvH 13:54 uur, HW 18:08 

uur. Ik start om 16:45 uur met de 5 meter stok, hoofdlijn 12\100 mm gevlochten met een nylon tapse 

voorslag, onderlijn wapperlijntjes, haakje ls5013f\6, gevuld met 2 pieren of een zager, tommy lood 

175 gram. Na 20 minuten zet ik m'n 2e hengel erbij de 4,5 meter stok, hoofdlijn nylon 20,5 mm met 

een nylon tapse voorslag, onderlijn wapperlijntjes haakje f314\6, dito aas, dito lood. Al gauw komt de 

stroming erin en moet ik verhogen naar 170 gram geankerd, niet veel later naar 190 gram geankerd. 

Maar het is helaas hetzelfde als bij de wedstrijd met opkomend water geen enkele aanbeet. 

Uiteindelijk besluit ik om 20:00 op te ruimen. M'n pieren en zagers doneer ik aan neptunus in de 

hoop de volgende sessie weer eens goed te vangen. Bij het binnen draaien van de laatste hengel gaat 

het toch wel wat zwaarder en jawel op de valreep een mooie bot 36 cm in wedstrijdcentimeters. Het 

begint al te schemeren en als ik uiteindelijk een strandopgang heb gevonden blijkt het de verkeerde 

te zijn. Op een duinpad aangekomen loop ik een flink stuk naar rechts, maar kan nergens een weg 

vinden naar schelpenpad. Dus maar weer terug, uiteindelijk kom ik bij Kijkduinpark weer in de 

bewoonde wereld. De Machiel vrijenhoeklaan afgelopen, een stuk door Den-Haag, langs Ockenburch 

en zo de monsterse weg weer op. Na 2 uur en 20 minuten sta ik weer bij m'n auto. Pff, voorlopig 

hoef ik geen conditie training meer te doen ;-). 

 



 
Vis greetz, 

 

Willem#1168 

  

Hallo vis vrienden, 

 



Weer veels te veel aas gekocht natuurlijk, maar ja je zal eens zonder zitten, net als de vis begint te 

bijten. Zodoende nog maar een 25-03 vissessie belegd dit keer aan het Noordzeekanaal. Er staat een 

no-wind van 3 bft, temperatuur 8 °C, zonnig. 16:45 uur start ik met de heavy feeder, hoofdlijn 12\100 

mm gevlochtenlijn met een nylon tapse voorslag, onderlijn wapperlijntjes, haakje f314\10, gevuld 

met een pier, slik of zager, tommy lood 150 gram. Een half uurtje later zet ik m'n 2e hengel erbij, de 

4,5 meter Hiro Dream Surf, hoofdlijn 20,4 mm nylon met een nylon tapse voorslag, onderlijn 

wapperlijn haakje ls5013f\6, dito aas, steel lood 150 gram. Op de feeder krijg ik wat voorzichtige 

tikjes maar echt doorbijten is er niet bij, bij het binnen draaien zit er dan ook niets aan. 17:31 uur een 

paar duidelijke tikken op de 4,5 meter stok met nylon en er komt een gulletje naar boven, mooi 

gehaakt en hij zwemt weer keurig weg nadat ie rustig is terug gezet. 17:38 uur  een aantal mooie 

doorbuigers op de feeder met gevlochtenlijn en er komt een doubletje aan van een maatse wijting 

samen met een bot. Regelmatig zie ik groepjes harders die vlak vooraan op de stenen het mos aan 

het schrapen zijn, nog geen 5 meter uit de kant, een mooi gezicht eindelijk weer wat leven in het 

water. 17:55 uur weer een paar leuke doorbuigers op de feeder een doubletje van een botje met een 

zeebaarsje. 18:19 uur een schar van 22 cm, die mag weer zwemmen. Er zijn weer periode's van lange 

tijd niets en dan opeens weer wat aanbeten. 19:07 uur een wijtingkje en 19:47 uur een bot. Om 

20:00 uur ruim ik op, bij het indraaien van de feeder heb ik ook nog een zware draai, jammergenoeg 

schiet "het" eraf. Eindelijk weer eens wat verschillende soorten gevangen, totaal vang ik deze sessie 

8 vissen, 2 wijting(kjes) (1 maats), 3 botten\botjes, 1 zeebaarsje , 1 schar en 1 gulletje. 

 

 

 



 
Vis greetz, 

 

Willem#1168 

  

  

Hallo vis vrienden, 

 
24-03 Lekker weer, een zonnetje, weinig wind. Het strand van Ter Heijde maar weer een keer, hier 

moet het tenslotte gebeuren met de voorselectie van het NK. Ff aas gehaald bij Avicentra in Monster, 

pieren, slikken en zagers. Bij Molenslag erop en proberen maar. Er staat een n-no wind van 3 a 4 bft, 

temperatuur 9 °C daalend naar 5 °C, hw HvH 15:58 uur, lw 00:06 uur op 25-03-2012. Om even over 

http://www.avicentra.nl/


16:00 uur start ik met de de heavy feeder, hoofdlijn nylon 20,5 mm met een nylon tapse voorslag, 

diverse onderlijnen, gevuld met een slikje\pier of zager, 150 gram lood. Er gebeurd weinig, het aas 

komt er gewoon weer uit zoals het er in gegaan is, dus na een half uurtje zet ik m'n 2e hengel erbij de 

5 meter stok. Ik probeer de vis te zoeken op diverse afstanden, maar geen teken van leven onder 

water. Toch zou het moeten kunnen, vorig jaar op 19 april tijdens de voorselectie zat er toch redelijk 

vis, alleen was "de Zandmotor" nog niet voltooid. Maar nu geen stootje en geen vreterij van krab of 

garnaal. En zo blijft het, inmiddels komen er wat andere vissers de boel verkennen en 19:20 uur 

begint het fris te worden en besluit ik op te ruimen. Bij het binnen draaien van de feeder met nylon, 

voel ik wat weerstand, warempel, er zit een botje aan ;-). Er zit vis maar nog steeds "matigjes" aan 

het stand van Ter Heijde. 

 

 
Vis greetz, 

Willem#1168 

 

  

Scheveningen 26 maart 2012, 

Zo even een update van mij van de afgelopen dagen. 



  

Donderdag de 22 ste was ik vroeg klaar met werken en keek naar buiten goh wat was het een heerlijk 

weertje, spullen gepakt "super pieren" bij de beste pieren man gehaald Paddy Hengelsport en lekker 

richting Scheveningen. 20 minuutjes rijden en kwartiertje lopen en ik zat op me stek, alleen was ik er 

niet want er zaten een mannetje of 30. poeh poeh. Enfin me zooi opgetuigt en pieren richting 

horizon. Komen er 3 turkse medelanders aan met een paar Bartsmit stokken, zelf gefabriceerde lood 

bonkjes van een grammetje of 40, kort zijlijntje eraan, 2 meter onderhands de kant uit en ook hun 

zaten te vissen, onder de "pro's" werdt al gauw gemompeld van moet je die zien zitten. Gasten 

vingen maar liefst 18 gullen, waarvan er 12 rond de 2 kilo. ik zat er bij en heb ze geteld echt waar. 

Ikzelf had die dag 2 scharren. Vrijdag de 23 ste, ook weer op het havenhoofd gezeten maar dit keer 

had ik niets, het zat me ook een beetje tegen die dag paar keer vast lijnbreuk 3 loodjes weg en 

onderlijnen grrrrrrrrr, er werdt wel om mij heen wat scharren weg getikt, vooral in de ochtend vlogen 

de scharren om je oren. Vandaag de 26 ste, Half zes hoog water, dus ik zat al lekker vroeg om een 

uurtje of twee aan de water kant, 1 met jojo en de ander met 2 stalen hoekafhouders, 2 uur later 

kwam er plek vrij op de kop en toen ben ik daar naar verhuisd, en dat was een goeie zet. Op een 

gegeven moment valt me lijn slap. draai hem een stukje aan en me lijn ankerde maar niet, pakte me 

stok op en draaide in en dacht dat me hele zooi eraf was. en ineens. volop weerstand en volgas 

bonken. T*^$£%# wat ging die vis tekeer, dit moest een flinke gul zijn, en dat was deze ook.( zie foto 

met blauwe deksel )  

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


 

.Kort daarna ving ik nog een flinke jongen, en eigenlijk was het heel raar want op de plek waar ik 

gooiede waren zeker 3 kwartier 2 bruinvissen aan het draaien. Een collega visser ving nog een hele 

dikke tong iedereen was verbaast ???? 



  

Om zeven uur ving ik nog twee ondermaatse gullen en toen begon het te donkeren, en moest ik weer 

naar huis Kortom een fantastische visdag, dit jaar al een keer of 5 in de Waterweg geweest en daar 

had ik niks.dus voortaanaar lekker in me "thuis watertje" 

 

Grtz John 



  

 zaterdag 24-02-2012 

allereerst afgesproken om met het team naar de visma te gaan daar kan ik kort over zijn. Op een 

gegeven moment riep Tom ik heb zin om te vissen ik zei ik ga mee had er ook wel zin in . Even 

Avicentra gebeld of er nog aas was  dat was er dus gelijk besteld . We wilde nog ff bij het team blijven 

want Theo had overgewerkt dus die had zijn oog op een visvinder laten vallen en deze dan ook nu in 

zijn bezit leuk ding. maar Tom en ik hadden die niet nodig voor vanavond we zouden tenslotte naar 

de Mississippi haven gaan . daar aangekomen stond er niemand te vissen dus ruimte zat maar ook 

wind zat en recht op je gezicht . Daar het s,avonds flink zou afkoelen besloten om in de dintel te gaan 

vissen altijd wel een leuke plek . Auto geparkeerd klep open naar de waterkant dus lekker uit de wind 

. Hengels opgetuigt en plonsen maar .Veel klein spul maar toch wel weer leuk Tom ving een doublet 

zwarte grondels waarvan de grootste 20 cm liet meten. Ik zelf een leuk zeebaarsje en een bot van 

44,5 cm .Het werd erg mistig dus ook koud inpakken en weg wezen dus .Tom het was weer erg 

gezellig om te vissen . 

 

Groetjes Gerard#68 

  

vrijdag 23-03 eens naar het strand gereden, even kijken wat we daar konden verwachten, was de vis 

er al.    

  

http://www.avicentra.nl/


 

Om ene uur of 9 vertrokken vanuit Eindhoven,  naar Maassluis om aas te halen bij Hans en Joka van 

hengelhuis maassluis. Natuurlijk zoals altijd vrolijk ontvangen door die 2, en met ene lekker bakkie 

koffie. Van daaruit naar Ter Heijde gereden, overgang Karel Doorman trap. Daar aan onze lievelings 

bezigheid begonnen, strandwandelen met volle bepakking pffff  dat ze daar geen rolrappen uit 

hebben gevonden zeg. Over het vissen kan ik alleen maar zeggen, het was Kl***te  verweg dichtbij in 

het midden, gewoon elke keer kwam het aas weer naar boven zoals het er in gegaan was, Totale 

vangst van die dag, 2 kleine tarbotjes van ene cm of 12,   Een paar mannen van het Rancar team 

stonden een opgang verder,  bij molenslag, en daar Was het ook niet veel beter hoorde ik. Maar met 

de huidige temperaturen  moeten de botten toch weldra goed te vangen zijn op de stranden. 

Volgende week de eerste van 5 korps wedstrijden van de Penn korpscompetitie, hopelijk gaat het 

dan wat beter. 

  

Johan 1207 en Petra 1212 

  

Hallo mede vissers: 

  

Gisteren, met mijn maat, 22-03 op de waterweg t.o. de stenaline wezen vissen. We hebben gevist 

van 07:00 uur tot 18:00 uur. Met vier hengels hebben we maar 1 krab er uit weten te halen. 

  

Goede vangsten. 

Floris# 1304 

http://www.hengelhuismaassluis.nl/


  

Vandaag 19-03 richting Maassluis gereden samen met m'n vader om voor de 3e keer proberen de gul 

te belagen.  

  

 

De overige 2 keer kwam ik 1x visloos thuis en de 2e keer had ik ik op het laatste moment nog een 

gulletje van 34cm gevangen die mocht weer terug om groter te worden. Die 2 sessies had ik 

behoorlijk veel pech, materiaal verlies en vis verlies. Mijn vader pakte wel gullen en echte mooie van 

56cm en 54 cm en ik vis 10 meter naast hem en NIKS!!! Maar vandaag ging ik met m'n K2 titanium 

hengel ipv de red metal vissen. Mijn 2e worp begon mijn toppen verdacht te bewegen. De stek waar 

wij vissen is zo diep dat de beet geen harde klappen zijn maar korte rukjes. Ik begon te draaien en 

voelde nog niks, na een paar meter te hebben ingedraaid begint m'n hengel te buigen en ik begon de 

strijd aan met de vis. Na een paar pompbewegingen brak m'n lijn. Ik baalde er stevig van omdat ik 

WEER pech had. Ik vis met 20/00 ultracast en een kleine wrijving tegen de stenen is al fataal. Ik had 

nog een rol met fireline 25/00 in m'n tas liggen en die heb ik op m'n spoel gezet. Nadat ik m'n hengel 

weer had ingegooid merkte ik dat deze lijn snel door de stroming gegrepen wordt en voor je t wist 

lag je lijn behoorlijk aan de kant. Nu dit weer dacht ik!! Nou rond 14.00 was t hoog water en mijn 

hengel kreeg tikjes en ik dacht misschien krab, tot dat m'n hengel behoorlijk door boog ik draai m'n 

lijn strak en merkte dat er iets aan zat ik dacht dat ik vast zat maar ik merkte gebonk en ik pompen en 

echt ik dacht dat ik dit nooit eruit zou krijgen. Inmiddels was ik helemaal kapot en had geen kracht 

meer en verwachte elke moment een vastloper, maar wonder boven wonder zwom de vis de laatste 



meter mee en toen kwam er een vis Naar boven waar ik zelf van schrok. Het was een Heuze gul van 

60 cm en die was dik!! Ik moest echt bij komen van het harde werken en mijn pa maakte wat foto's 

en ik gooi weer m'n hengel in. Binnen 5 minuten zie ik het zelfde gebeuren en deze keer kwam de vis 

makkeljker naar mij toe dus dacht ik dit wordt een makkie NOU NEE... deze was nog erger het leek 

alsof ik een boot aan m'n hengel had ik kon echt niet meer en dacht deze redt ik echt niet. Mijn vader 

stond me aan te moedigen maar mijn armen waren verzuurd van de vorige gul. Na veel gekreun en 

gesteun kreeg ik ook deze vis boven en weer een mega gul van precies 60cm maar deze was veel 

dikker!!! Ik had 2 gullen van 60cm mijn dag kon niet meer stuk. Het leek alsof ik een marathon 

gelopen had. Weer foto's gemaakt en om 15.00 stopten we met vissen. Mijn vader had helaas niks 

gevangen maar mijn buurman iets verder terug had er 1 van 58cm en 2 mannen naast ons hadden 

ook een 3tal gullen. We hebben fantastisch weer gehad en ik heb eindelijk weer vis gevangen na een 

pech periode.Groetjes en succes met vissen, 

 

Ramesh 

  

Hallo medevissers, 

 

Ik was zaterdag avond (17 maart alweer) gaan vissen in de waterweg bij het tunneltje in Maassluis. 

Toen ik aankwam rond een uur of 21:00 was ik de enige visser te bekennen. Lekker rustig dacht ik. 

Het water was net aan het opkomen maar de stenen lagen nog helemaal bloot. Het zou om 23:45 

hoog water zijn. Er stond windkracht 3 tegen, maar het was lekker droog en niet echt koud. Vanaf 



00:00 begon het te regenen en het is niet meer gestopt.  Ik had op mijn gemak mijn eerste hengel 

opgetuigd met whiplash 10/00 en een jojo beaasd met een cocktail van pieren en levende 

mesheften. Deze lekker ver geworpen met een klapanker loodje van 190g. Vervolgens ben ik een half 

uurtje later mijn 2e hengel gaan optuigen. Veel beweging was er niet in mijn toppen dus zat ik een 

beetje te dromen, en zag toen uit mijn ooghoek een mooie doorbuiger. Hij voelde goed aan en ik 

moest mijn best doen om te blijven doordraaien. Halverwege schoot de vis los en toen bleek dat de 

haaklijn van mijn jojo verdwenen was. Blijkbaar was 13.6kg niet genoeg. Vervolgens heb ik nog een 

uur zitten wachten op de volgende aanbeet. Rond 00:10 kreeg ik weer een enorme doorbuiger en dit 

was weer een zware. Al pompend moest ik hem binnendraaien en kon hem net de kant op trekken. 

Eenmaal bovenop het fietspad zag ik pas dat het idd een mooie was (ca. 56 cm), en lekker zwaar. 

Hierna heb ik nog 2 keer een flinke gul aan de haak gehad maar iedere keer brak mijn haaklijn af, 

terwijl ik ze die avond nieuw geknoopt had. Ik heb toen maar een haaklijn van 18 kg amnesia 

aangeknoopt, maar hier verder geen beet op gehad. Rond een uur of 3 vond ik het mooi geweest 

want de kleine wordt gewoon weer om 8 uur wakker... 

 
 

Suc 6 met de vangsten! 

 

Gr, Mark (Eurovisser #1291) 

  

Zaterdagmorgen  17 maart 2012. 



  

De wekker loopt af het is 03h00. Snel het bed uit,eten en vertrekken. Eerst richting Essen om mijn 

aas op te halen. Een uurtje later aangekomen in Essen kan ik mijn tocht verder zetten richting 

Rotterdam. Na een rustige rit van in totaal 2hrs aangekomen op Pont Rozenburgh. Het begint te 

schemeren,mijn hengels liggen al op de gewenste plaats in de nieuwe waterweg. Om 10hr50 is het 

hoog water,dus ben zeker en vast op tijd. Na een half uurtje gevist te hebben trek ik de eerste en 

laatste mooie bot van die dag uit het water. Heb zelfs de aanbeet niet gezien of  gehoord en had een 

belletje als extra op de top. Heb een paar ondermaatse gulletjes terug aan moeder natuur gegeven 

en heb zoals de week ervoor een mooi zwartbekgrondeltje gevangen. De krabben waren massaal 

aanwezig, ik kon er een mooie pot krabsalade van maken moest ik ze bij houden. Tegen het einde 

van mijn vissessie had ik me even neergezet op de dijk. ’t Wil weer lukken dat ik dan een sms aan het 

lezen ben van mijn vismaatje Bob #1136 dat ik dan net  overspoeld werd door een serieuze grote 

golf. Resultaat …kletsnat. Al goed dat ik de nodige reserve kledij bij had. Maar na een hele dag zo 

goed als geen aanbeten toch weer met een voldaan gevoel richting huis gereden. Gelijk ontspannen 

en weeral klaar voor de volgende sessie! 

Groeten Frank  #1327 

  



Hallo vis vrienden, 

 
 

Met het overgebleven aas van de afgelopen wedstrijd ga ik op pad naar "de Zandmotor", het weer is 

lekker dus dan vis ik toch het liefst op het strand. Bovendien ben ik wel nieuwsgierig of het daar 

beter is qwa vangst je staat tenslotte toch een dikke kilometer vanaf het gewone strand. M'n auto 

weer geparkeerd bij het schelpenpad en na exact 20 minuten sta ik op de kop van "de zandmotor". Er 

staat een nw-wind van 3 bft, temperatuur 9 °C daalend naar 3 °C op het eind van deze sessie, mist, 

lichte motregen, lw HvH 10:18 uur, hw 17:32 uur. 14:05 uur start ik met de 5 meter stok, hoofdlijn 

12\100 mm gevlochten met een nylon tapse voorslag, onderlijn wapper, haakje ls5013f\6, gevuld 

met een pier\slik of een zager, tommy lood 175 gram. Veel gebeurd er niet, dus na een half uur zet ik 

m'n 2e hengel erbij, de hiro dream surf, hoofdlijn 17\100 mm nanofil, korte wappers, 2 haken, dito 

aas, dito lood 14:55 uur geen aanbeet gezien, maar toch zit er een doubletje bot aan. Rond 15:30 uur 

wordt het een stuk kouder er komt een dichte mist vanaf zee het strand op zetten. 15:41 uur nog een 

bot. 15:54 een bot en om 16:23 uur "volle bak" een triplet van bot en botjes. De stroming neemt toe 

naamate het water opkomt en ik moet overschakelen op 170 gram geankerd. 17:10 een bot en 18:00 

uur een zware draai ik denk eerst een gul maar daar trekt ie te weinig voor, uiteindelijk blijkt het om 

een jas te gaan. En hierna heb ik pech, 1 haakje van de andere lijn is door de andere gevlochten lijn 

heen gegaan en er zit een flinke pruik in. M'n hengel leg ik aan de kant om de boel te ontwaren, maar 

na een half uur is het nog niet gelukt en knip ik alles door. 18:19 uur een bot en 18:39 nog een botje. 

Om 19:15 uur ruim ik op. Totaal vang ik deze sessie 10 botten\botjes. Alleen is de terugweg wat 

moeilijk te vinden, het zou wat makkelijker zijn als ze een luminicerend bord bij de uitgang van het 

schelpenpad zouden zetten. Gelukkig is m'n richtingsgevoel dit keer goed en hoef ik niet om te lopen. 



 

 

 
Vis greetz, 

 

 

Willem#1168 

  

Zaterdag,10-02 weer eens gezellig met ons ploegje afgesproken om in de Mississippi te gaan vissen, 

het was al aaaardig druk bij aankomt, gelukkig, nog een plaats in het midden gevonden. Stond 

eigenlijk wel een beetje een fris windje dat nog aantrok ook, brr, maar snel gaan vissen dus,   Het was 

niet wild met vis,  en al snel was te merken dat ook vandaag de afstand weer Alles uitmaakte,  Als je 

verder gooide had je regelmatig trekken van 3, viste je dichterbij moest je blij zijn, als er af en toe een 

visje aan hing.. We hebben weer heerlijk gezellig gevist. De Mississippi is een aangename aanwinst 

als stek, maar wel hoofdzakelijk voor de verwerpers,  die hebben er een groot voordeel.  Verder zit je 

er niet veel vast, en is er plaats genoeg. Vrijdag nog eens lekker de Grevelingen op met de 

evenementen en Zaterdag weer een wedstrijd op het strand,  … 



  

Johan #1207 

  

Zaterdagmorgen 10 maart 2012. 

Samen met m’n maatje Bob #1136 vertrokken vrijdagnacht om 03hr00 richting Rotterdam. Hebben 

gevist op de nieuwe waterweg aan ’t pont Rozenburgh lekker uit de wind. Na een half uurtje vissen, 

het was ongeveer 05hr30, werd het eerste gulletje gevangen. De beet zat er toch nog niet zo goed in. 

Vissen op de platvis was met nog minder resultaat. Tussendoor effe de hengels gaan inwerpen op het 

Callandkanaal omdat de verveling intrad en hoopte dat het daar beter zou zijn. Na een half uurtje 1 

maatse wijting waarop we dan maar zijn terug gekeerd naar de eerste stek. Na een leuk dagje vissen 

zijn we toch voldaan weer richting Belgie vertrokken en hadden we een vangst mee die bestond uit 9 

gulletjes,paar platvissen en een maatse wijting. Hoop dat de temperaturen snel de lucht in zullen 

gaan en dat de vangsten dan vele beter zullen worden. 

 

 Groeten Frank. #1327 

  

Zaterdag  gaan vissen in de miss. Haven. Na wat navraag te hebben gedaan bleek dat er op de ze 

lokatie voldoende vis zat ,nu nog vangen  Div euro snurkers waren al op de dag aan het vissen en 

hadden al wat vissen weten te vangen ,via de telefoon hoorde ik dat er een wedstrijd aan de gang 

was en het er erg druk was dus besloot ik om een paar uurtjes later maar te gaan vissen met het 

hoge tij. Bij aankomst stond Willem L. al te vissen en had nog niets ??? zal wel aan hem liggen 

hahahaha. Ik besloot om ergens voor de berg aan het einde te gaan vissen en na de eerste worp 

hebben de hengels niet stilgestaan . Div gulletjes ,kleine en middel wijting kwamen omhoog. De vis 

zat wel wat verder uit de kant want mijn buurman die niet zo ver gooit wist aanzienlijk minder vis te 



vangen . Met het donker worden wist hij toch nog wat vis te vangen . Met het donker worden kon ik 

mooi mijn nieuwe aanwinst testen de led lenser h14  en ik kan zeggen kopen heren wat een licht 

geeft dat ding . 

  

Gr Ricardo  

  

Zaterdag 3 maart ‘s ochtend vroeg uit de veren  

  

In de auto kiezen waar we heen gaan. Eagle vertelde Hoek van Holland, mijn maatje hoorde 

Maassluis. Er werden eindelijk wat gullen gevangen. Gekozen voor Maassluis. Bij parkeer plaatst. Een 

stek waar we eerder hebben gezeten was al bezet.  Andere plek gezocht waar nog veel vis resten 

achter gelaten waren gekozen. Oh wat heb ik daar spijt van. Heb daar 17 onderlijnen op de 

zeebodem laten liggen en de vangsten oh oh 1 schar. Mijn maatje 2 .  Gezien de vangsten heel slecht 

waren nog wat rond kunnen kijken en wat licht er een troep. Mensen schaam je,  neem je troep mee, 

dat doe je volgens mij thuis ook niet. Straks zijn we deze plek ook weer kwijt en dan balen we 

weer,  ik trouwens niet voor deze plek 

  

Marco en Winston  

  

  

Mississippi haven 02-02 

  

  

Ik wilde beginnen met Mis  sisipiehaven, want de berichten zijn wel erg uiteen lopend, Je hoort 

verhalen dat er niets gevangen wordt terwijl er ook verhalen zijn van "trekken" 

van drie vissen tegelijk dus wat is er nu waar???? Vrijdag middag ben ik met Jan Groenendijk daar 

gaan vissen, het was behoorlijk druk en bij navraag kreeg ik de zelfde verhalen: vanmorgen stonden 

er twee wedstrijd vissers en die vingen ze met 2 of drie tegelijk, maar wij vangen haast niets. Dus 

toch maar een plaatsje gezocht tussen de andere mannen in, en knallen maar, de buren vingen een 

mooie grote bot en een wijtingtje in 1 trek dus de vis was er. Maar daar bleef het bij op een enkele 

wijting na. 

Zelf visten wij met een nylon hoofdlijn, ik zo dun mogelijk en Jan wat dikker. Met de eerste draai ben 

ik naar beneden gelopen omdat het erg zwaar ging en ik  met een vrij trage molen stond te vissen, 

maar het lukte en de eerste drie wijtingen lagen op de kant 32, 33 en 23 cm dus twee vissen die 

mochten blijven. Jan die wat minder ver gooit ving zijn eerste wijting maar die was net onder de 



maat 26 cm dus die mocht terug. Alleen is alles wat je terug gooit voer voor de meeuwen die dan al 

duikend proberen 

zo'n vis uit het water te pakken, maar die vervelende vogels [ik wilde eerst een ander  woord 

gebruiken] die zien je lijn niet, dus blijft het spannend of je zonder schade je 

volgende keer kan ophalen. Alle volgende keren dat ik ophaalde had ik er twee of drie tegelijk, de 

buren vingen af en toe een visje dus was de afstand erg bepalend wat je kon vangen, Als ik voor 

Jan  mocht ingooien dat had hij er ook drie tegelijk, en ook de buurman vroeg me ook of ik in wilde 

werpen voor hem zodat hij ook wat meer kon vangen. Kortom waar wij stonden moest je vrij ver 

werpen dan zat je in de vis. Er stonden nog twee eurovissers een paar honderd meter verder als wij, 

en die kunnen  

stukken verder gooien dan dat ik kan, maar daar was het juist op een meter of 60 te doen dus juist 

weer dichterbij, en zo zie je maar dat het overal anders is. Als de een zegt het is niets dan kan die 

visser de afstand niet halen of hij gooit juist over de vis heen en zo is het elke dag anders. We hebben 

15 wijtingen meegenomen die boven de dertig cm waren en 1 schar, alle vissen hebben we gemeten 

zodat we zeker waren van de maat. 

  

Arjan #8 

  

  

Vandaag 2-3-2012  

  

wezen vissen bij Maassluis poortershaven . Stonden veel vissers en de meesten vingen een   aardig 

gulletje . Ik had  zelf 3  gullen van p/m 50/a 55cm . 

Hoorden van div vissers dat ze toch leuk vis hadden gevangen 

  

gr koos  

 



 

Dinsdag 28-2   

  

 

 na langere tijd eindelijk weer eens naar het zoute om te vissen, Van de Mississippi haven kwamen 

redelijk goede signalen, soms ook aardige rooksignalen vlak achter je, bij de brandweer. Het 

achterste stuk, waar ik vorige keer heb gezeten was helemaal leeg,  echter achter risk zelf,  stonden 

wat auto’s, daar ook maar gaan zitten,  onder het opbouwen, kwam een van de vissers aangelopen, 

En vertelde dat hij ene visje van  10 a 15 cm had zien vangen.   Oei, dat voorspelde niet veel 

goeds,   toch maar opgebouwd en ingegooid,    binnen ene paar tellen stond de top echter al volop te 

rammelen, En ja hoor, een Wijting van een cm  of 25, altijd lekker om zo te beginnen. Snel opnieuw 

beaast en weer ingegooid,  en wederom zo beet,  een doubletje wijtingen dit keer,  ik zag de andere 

vissers echter niets vangen,   ook Petra kreeg geen beet,  de vis zat vandaag duidelijk wat verder van 



de kant Als ik voor haar ingooide kreeg ze beet, anders niet. Tussen de kleinere Wijtingen  van rond 

de 25 cm, zaten ook mooie dikke exemplaren die een slag groter waren,   gewoon dik in de 30 

cm,  de grootste ving Petra  een mooie  van 40 cm. Zo hebben we weer een lekker dagje gevist met 

de nodige Doubletjes en Tripletjes, in de havens zit momenteel dus genoeg vis. Normaal gooi ik al 

mijn vis terug, echter vandaag hadden de grotere exemplaren boven de 30 pech, mijn Deense gulfilet 

was namelijk op, en wilde toch nog wat kibbeling maken,   dus een stuk of 15 Mooie  wijtingen mee 

naar huis genomen. 

Met de Mississippi haven hebben we er een leuke visplaats bij gekregen, hopelijk blijft dat zo, en is 

het niet binnenkort afgelopen door al de rommel die er achtergelaten word.   Alles ligt er vol met 

kranten waar aas in heeft gezeten. 

 

  

 

  

Johan # 1207 en Petra # 1212 



  

Vangstbericht strand 's Gravenzande. Maandag 27 februari begonnen om 7u t/m 10u. Net afgaand 

tij. Een vriend meegenomen die maar 1 vis ooit in z'n leven had gevangen. Heerlijk uitgewaaid, 

genoten van het water en hem 2 mooie botten laten vangen. Genieten! 

 

Groetjes, 

Jan Willem Baars 

  

zondag 26-2 nog maar eens een dagje mississippihaven gedaan. Zou eigenlijk alleen gaan maar las op 

facebook dat john en arjan ook gingen. Altijd leuk en leerzaam om nieuwe mensen te leren kennen. 

Ook de vangsten waren leuk rond de 50 wijtingen(meeste klein maar ook een paar mooie maatse) 1 

schar 2 gulletjes en 2 mooie bolken. Verspeelde aan de kant ook nog een flinke gul doordat mijn 

haaklijn brak.  

  

Groeten Marcel#1273 

  

Zo in plaats van haringhappen maar weer proberen vis te vangen. Vanmorgen 22-2 eerst naar 

Avicentra pieren opgehaald en meteen naar mississippihaven . 

De verhalen waren goed maar de ene dag is de andere niet. Half negen de hengels er in en om 1 uur 

toch maar liefst 4 wijtingen op de kant. Even ergens anders kijken dus naar ppgb gereden maar daar 

had ik na 2 en half uur drie wijtinkjes dus terug naar de haven en helemaal doorgereden naar het 

einde om even mijn aas op te maken. Na een rondvraag had ik het nog niet zo slecht gedaan. 2 

http://www.avicentra.nl/


medevissers hadden niks 1 had er 2 en een had er een stuk of 10. Allemaal wijting. Zelf ving ik nog 4 

wijtingen waarvan 2 hele mooie en 1 schar die had zo een honger die had 2 haken in zijn bek. 

Volgende keer weer samen met Kevin. Misschien brengt hij toch geluk!!! Groeten uit Geldrop  

Marcel#1273. 

  

Scheveningen, 22 februari 2012, 

Al een week geleden samen afgesproken om vandaag weer voor mij voor de eerste keer dit jaar te 

gaan vissen, goh wat hadden we er zin in. Oktober 2011 voor het laatst geweest dus de "Visdrang" 

was enorm, dus afgesproken op de "groene" kop van Scheveningen. Het weer van vanochtend ( 

mooie blauwe lucht en een zuchtje wind ) was ver te zoeken, we moesten het doen met een 

"krachtige" 7, warmte pak aan kar volgeladen en lopen maar, op het eerste stuk werdt ik "heerlijk" 

gezandstraalt, alle dode huidcellen van me gezicht af. Enfin aangekomen op de kop stondt er een 

mannetje of tien waarvan er 2 visten en de rest aan het kletsen/buurten waren, dit "fenomeen" is 

hier altijd. Besloten om maar met 1 hengel aan de gang te gaan, in tussen waren er twee vissers aan 

het opruimen, en deze melden dat ze al 7 uur zaten maar niks hadden gevangen en dan moet je nog 

gaan beginnen. Hengel richting de boei  Tik-tik-tik-tik een wijting, hengel weer richting boei KABOEM 

lood & onderlijn en 6 meter voorslag weg. Nieuwe handel erop en ingooien maar, hele tijd niets, me 

maat gooide bijna onder de kant en wist direct een "pap" gulletje te vangen, ik gooide hem ook 

onder de kant en ving ook een gulletje. Daarna was het niets meer, gooide nog een keer me hele 

handel eraf Kortom heerlijk ff 4 uurtjes eruit geweest, en als het morgen wat rustiger weer is ga ik 

nog maar een keer Vanavond maar ff een oaar voorslag knopen oefenen, die spider wire op 50/00 

nylon is zo dun & glad........iemand tips, mail dan ff naar johntoet@gmail.com, gaarne goede 

illustratie of filmpje erbij 

 Met vriendelijke groet, 

John Toet 

  

Vangst bericht vanuit de landtong rozenburg 

22-02 Van 09.00 h tot 16.30 h gezeten met 2 man 3 hengels aas  pieren in deze vorst bij hengelhuis 

een mooi voordeel (dank voor deze) 

Niet veel gevangen water is eindelijk veel beter niet zo vuil meer 1 gul   en 2 hele kleintjes en 2 

wijting en voorde rest wat krabben maar ja volgende keer beter  

  

gr rene 

  

Poeh poeh dat was een goed idee. Zondag vissen. Eerst aas ophalen bij Hans en Joke bakkie doen en 

dan kijken waar gaan we heen? We wilde naar de mississippihaven maar hoorde dat daar die dag 2 

mailto:johntoet@gmail.com
http://www.hengelhuismaassluis.nl/
http://www.hengelhuismaassluis.nl/


verenigingen actief waren en omdat wij niet al hun vis weg wilde vangen (hahaha) zijn we naar het 

calandkanaal gereden net voor de kering. Zitten een goei uur wordt het toch een partij druk, het leek 

of heel nederland kwam vissen vandaag. Over de vangsten ik gooi in hup meteen een wijting. 2e 

hengel klaar maken hup weer een wijting. Zo dat was het dan maar niet voor kevin die begint te 

vangen en gaat vrolijk door. Toen we na een paar uur verkasten had hij toch een 15 wijtingen maar 

de wind draaide en maakte het er niet prettiger op. Dus doorgereden naar de ppgb. Daar ving ik nog 

10 wijtingen en een gul en kevin 10 wijtingen en een meun. Al met al een leuke maar koude en natte 

dag gehad. O ja ook nog wezen kijken bij de mississippihaven maar daar zagen we niemand. Achteraf 

bleek iedereen achter de brandweer te zitten lekker uit de wind.  

  

Groeten Marcel#1273 en Kevin#1314 

  

Na mijn operatie aan mijn schouder ben ik vrijdag 17-02 weer gaan vissen met mijn maat Jan op de 

papegaaienbek Veel wijting, maar alleen klein spul. Wel 30 stuks van 5 tot 23cm. Het was druk. Bij 

navraag hadden de andere mensen ook alleen klein spul.De zeehond was ook aanwezig. 

Dit was een bericht van Boudewijn 

  

Beste visvrienden 

  

Vrijdag  17 Februari na al de weersomstandigheden van de afgelopen weken ,ben ik weer eens gaan 

vissen in de havens van rotterdam, ik ben even langs Deltafishing in Stellendam gegaan voor mijn 

aas, het aas was van zeer grote kwaliteit, na nog wat informatie en een bakje koffie  te hebben 

gedronken ben ik riching de havens gegaan, het was nog niet druk dus dacht ik zou er wat 

gegevangen worden, eenmaal de lijnen in het water ging het niets slecht binnen 5 minuten een 

steenbol en een wijting. Heel de middag ging het zeer goed met de vangst ik heb er in totaal z,n 52 

stuks vis gevangen ik heb 1 gul en 1 schar en 18 wijtingen mee genomen voor huis. Ik heb gevist met 

lange rode wapperlijnen en haakje 2 om niet de aller kleinste te vangen.Al met al was het een goeide 

middag ook het weer was goed daarna weer maar richting Zeeland gegaan. 

  

Gr W Westveer 

 

http://www.eurovissers.nl/


 

30/01 

Vandaag weer Daniëlle opgehaald uit d'r werk om weer lekker te gaan vissen. We hebben besloten 

om weer eens naar het Noordelijke havenhoofd te gaan. Is alweer zo'n jaar geleden dat we daar 

geweest zijn, op de plek waar het voor ons allemaal begon qua zeevissen. Lekker de schar achter de 

schubben aan zitten, want daar hebben we wel de nodige scharren gevangen vorig jaar. Dat het lang 

geleden was bleek wel, ik ben helemaal verkeerd gereden. Na een rondje Scheveningen toch 

aangekomen bij de parkeerplaats. We zagen daar een aantal auto's met hoge snelheid slippen op de 

parkeerplaats, dus daar gaan we 'm maar even niet neerzetten.Eenmaal onderweg op de pier stak 

het weer wel heel erg af tegen het heerlijke weer van afgelopen zaterdag, maar vol goede moed 

doorlopen naar het einde. Er stond slechts 1 visser, helemaal op de kop,  dus we hadden plek zat! 

Wat is het toch heerlijk om op maandagavond te vissen! Na alles klaar te hebben was het tijd om een 

lijntje te pakken en in te gooien.... mja.... dat werd lastig. Die lagen namelijk nog thuis. Had 1 lijntje in 

m'n koffer liggen die een haaklijntje miste, dus maar snel even aangeknoopt en ingooien. Toen we 

weggingen hadden we goeie hoop om nog een stukje opkomend water mee te pikken, maar die kans 

was inmiddels verkeken.Na eindelijk m'n 2e hengel ingegooid te hebben en even gebaald te hebben 

dat we geen afhoudertjes bij ons hadden, begon m'n 1e hengel flink te klapperen. Had alles weg van 

een gul aanbeet. Maar ff lekker laten klapperen, want ik was wel toe aan een peukie. M'n hengel 

bleef klapperen en kon de verleiding toch niet weerstaan om in te halen! Was een behoorlijke zware 

draai, dat wordt lastig hier! Maar ik kreeg m'n lijn verbazingwekkend makkelijke binnen, de score: 

een gul van 42 cm. Mooi begin dus! Hengel weer ingegooid en dacht ff een blikje drinken te kunnen 

pakken. Niet dus, ik was in de tas aan het grabbelen en kreeg een aanbeet waarbij m'n steun bijna 

omviel, ik was net op tijd om 'm tegen te houden. Nou halen dan maar. Eenmaal bezig met inhalen 

gaf deze vis veel meer power dan de vorige, dus in m'n hoofd zat ik al aan een persoonlijk record te 

denken. Toen de vis eenmaal op de kant was, bekeek ik 'm met enige verbazing...... Het was een 

gulletje van 30 cm. Teruggooien dus. Ik was even beduusd van de sport die dit visje wel niet gaf, ik 

zat eerlijk gezegd al richting de 60 cm te denken. Wederom m'n hengels op dezelfde afstand 

ingegooid (ver) maar het viel voor mij helemaal stil. 

Op het moment dat het bij mij stil viel, begon Daniëlle te vangen. We zagen mooie tikken op haar lijn 

en ze besloot meteen in te halen. Resultaat: gulletje van ook 30 cm. De andere visser was inmiddels 

aan het afbouwen, hij ving een aantal scharretjes. Toen hij weg was is Daniëlle op zijn plaats gaan 



staan op de kop. Daar wist ze vrij snel weer een gulletje te vangen, ook deze moest terug; 26 cm. 

Daarna was het voor beide stil. Ik heb het een aantal worpen aan de binnenkant (in de haven) 

geprobeerd, maar toen had ik al m'n aas nog. Dus daar maar snel mee opgehouden. Inmiddels was 

het voor ons beide tijd voor de laatste worp. We hadden maar 50 piertjes en die waren echt op. Ik 

had er niet heel veel vertrouwen meer in, dus maar een slappe worp gedaan die dichtbij in het water 

neerplofte. Dat bleek een goede zet, er kwamen snel tikken op m'n top en kon een gulletje van 29 cm 

binnentrekken. Er zaten nog wat kruimeltjes aas op, dus tegen beter weten in weer ingegooit. 

Resultaat was niet verrassend, nix. Daniëlle haalde ook in om te kijken of ze nog wat aas op d'r haken 

had zitten om het dichtbij nog een keer te proberen, dat had ze. Eenmaal ingegooid zijn we 

begonnen met afbreken. Als laatste haalde Daniëlle d'r hengel binnen en zowaar: een gulletje van 29 

cm Geen geweldige vangsten, maar toch een leuke visavond met als grote afwezige de schar! Altijd 

leuk om terug te gaan naar je roots en de plek waar we het zeevissen echt te pakken hebben 

gekregen! Wat ook erg leuk was om in gedachte te vissen op "een moeilijke stek" en vervolgens 

zonder een enkel probleem er te staan vissen. Er kan een hoop veranderen in een jaar! 

 

Groeten, 

Lennert #1287 

  

Wat een dag wat een dag..!!! 

  

Heerlijk, ‘s-morgens 29-01 om 5 uur de wekker, want ja het is weer zondag, de dag dat we kunnen 

lekker uitslapen. Maar nee hoor.. we gaan gewoon lekker vissen met -2 op de teller, heerlijk echt 

genieten.. haha Nu de dag zelf, vroeg eruit om snel vaart te maken vanaf Eindhoven, richting 

hengelhuis Maassluis waar het aas weer van super kwaliteit was, en om vervolgens snel door te 

rijden naar de Mississippihaven. Daar aangekomen bleken wij de eerste te zijn. Maar daar malen wij 

niet om, snel de hengels optuigen en gas erop.  Al snel kwamen de wijtingen naar boven, van grote 

tot kleine zoveel je maar wilde, dit duurde ongeveer een kleine 2 uur, waarna de vangsten snel terug 

liepen.  Daarna snel vaart gemaakt om naar de volgende stek te gaan. We twijfelde maar zijn 

uiteindelijk naar de papegaaienbek  gereden, daar aangekomen was het heel erg druk, maar de 

vangsten vielen tegen ikzelf Kevin #1314 ving daar nog een klein botje, maar daar bleef het toch wel 

bij. Het was inmiddels 4 uur, toch nog even ergens anders proberen, leuke plak mooi strandje erbij 

en snel de hengels erin. Daar toch nog een aantal visjes kunnen vangen. Voor Marcel#1273 was er 

vandaag de diversiteitsprijs weggelegd, hij ving platvis wijting  een klein gulletje en een puitaal. 

Gezamenlijk toch nog een kleine 50 visjes kunnen verschalken. 

En snel op naar de volgende sessie. 

  

Succes allemaal, 

  

http://www.hengelhuismaassluis.nl/


Gegroet Marcel#1273 & Kevin #1314 

  

  

Hallo vis vrienden, 

 
 

28-01 Eindelijk  een weekend met weinig wind, lekker om op de zandmotor te vissen. Er staat een o-

no wind van 2 a 3 bft, temperatuur 4 °C daalend naar 0 °C, lw Sch 14:30 uur, hw 18:25 uur, afentoe 

komt er een lekker zonnetje tussen door. Ditmaal parkeer ik m'n auto in de berm bij het 

schelpenpad, van daar uit loop ik met lichte bepaking in 22 minuten naar de kop van de zandmotor. 

Eurovissers Lennert#1287 & Danielle#1288 staan al te vissen, Lennert heeft reeds 2 

botjes gescoord.Om 14:20 uur gaat de 1e hengel erin de Shimano 5 meter stok, hooflijn nanofil 

17\100 mm met een nylon tapse voorslag, onderlijn wapperlijntjes, haakje ls5013f \ 6, gevuld met 

een pier en soms een stukje mesheft erbij als stoppertje, italiaans lood (nee, dit keer geen tommy 

lood bij me ;-) 175 gram. om 14:46 uur een paar tikken en er komt een mooie bot het strand op 

gedribbeld. Na een dik half uur zet ik m'n 2e hengel erbij de 4,5 meter Hiro Dream Surf, hoofdlijn 

12\100 mm gevlochten met een nylon tapse voorslag, dito onderlijn etc etc. Dan is het wachten op 

de volgende aanbeet, 15:18 uur draai ik een redelijk grote bot het strand op. 16:33 uur als Lennert & 

Danielle aan het opruimen zijn een doubletje van bot en een wijtinkje. Lennert & Danielle vertrekken 

want ze hebben nog een afspraak staan. Lennert 5 bot(jes) en een wijtingkje, Daniele 1 bot(je).16:41 

uur een doublet botjes, hierna komt het water op en gaat het meer stromen, ik schakel over op 170 

gram geankerd lood. 17:05 uur een botje, 17:24 uur een doublet botjes. 

17:37 uur een botje, ik had inmiddels wel schar verwacht, maar nee het blijft bij bot, ook is de 

stroming dit keer niet zo heftig 170 gram geankerd blijft goed liggen. 18:06 uur een botje, 18:16 uur 

een triplet van bot en botjes.Ook kunstwerken zijn er te vinden op de zandmotor, gemaakt door een 

of andere creatieve geest.18:31 uur een gulletje, 19:19 uur een botje, 19:25 uur een wijtinkje.19:32 

uur eindelijk een schar, niet echt groot dus ik besluit hem weer terug te zetten, scharretjes van net 

boven de 20 cm blijft erg weinig van over, dus hou ik de minimum maat van tong aan 24 cm, 19:45 



uur een bot, 19:54 uur een doublet van een botje met een wijtinkje.Om 20:00 uur ruim ik op en op 1 

hengel hangt er nog een schar aan van 25 cm. Dit keer duidelijk minder aanbeten als de vorige keer 

op de zandmotor, geen schar bij opkomend water, 2 stuks bij afgaand, wel veel meer bot. En zo is het 

ieder keer weer anders. Totaal vang ik deze sessie 22 vissen, 16 bot(jes), 1 gulletje, 3 wijtingkjes en 2 

scharren. 

 

 
Vis greetz, 

 

 

Willem#1168 



  

  

  

28-01 

 

  

We hadden een mailtje gehad van Willem met de vraag of we zin hadden om mee te gaan naar de 

zandmotor.  Daar hadden we zeker zin in, alleen hadden we die avond afspraken staan, dus voor ons 

doen er maar eens vroeg uit, wekker om 9 uur gezet. We werden wakker.... shit! 10:55, dat wordt 

haasten. Gelukkig de spullen de avond ervoor klaargezet, dus kleren aan en wegwezen. Eerst even 

snel langs Avicentra voor wat piertjes en dan de lange wandeling maken.De wandeling viel eigenlijk 

best mee, we waren binnen een half uur op de kop van de zandmotor. Snel opbouwen en vissen 

maar. Er leek niet veel stroming te staan dus maar begonnen met 150 gram ongeankerd. Dit leverde 

vrij snel 2 botjes op voor mij, maar daarna een paar draaien zonder vis. Op zich ook niet raar 

aangezien we met dood tij stonden de vissen. 1 loodje vervangen voor eentje van 70 gram. Het weer 

was overigens heerlijk, als het zonnetje scheen kon ik lekker m'n jas uit doen, het was een feest om 

zo te kunnen vissen in deze tijd van het jaar! Het was ook best druk op het strand, veel mensen die 

lekker een wandeling maakte in dit heerlijke weer! Af en toe een praatje gemaakt met de 

voorbijgangers, waarvan 1 er terug kwam fietsen met de vraag of we misschien een fietssleutel van 

z'n vader gevonden hadden. Mja, op het strand een fietssleutel vinden als het water al aan het 

http://www.avicentra.nl/


opkomen is, die kan is miniem. Maar zowaar, op de waterlijn zag Daniëlle de sleutel liggen. We 

hebben dus ook nog iemand blij kunnen maken! 

Het omschakelen naar het loodje van 70 gram bleek een goeie zet te zijn geweest, al begon het al 

wat te stromen heb ik met dat loodje 4 vissen erbij gevangen ten opzichte van geen op de andere. 

het waren 3 botjes, waarvan 1 een doubletje vormde met een wijtinkje. Toen was het echt tijd om op 

te ruimen. De laatste draai leverde Daniëlle ook nog een botje op, waardoor ze gelukkig deze sessie 

niet visloos hoefde te eindigen. Het lekkere weer, was wat minder lekker toen we terug liepen. Het 

was echt veel te warm met warmte pakken aan!! 

Groetjes, Daniëlle & Lennert 

 

  

hallo zaterdaavond 28-01 gevist in de europoort gewoon geweldig alles wat ik ving was ruim aan de 

maat ,14 weitingen 4 bolken 4 scharren 3 gullen grootste 67 ,65,58 en twee verspeeld. weer was 

heerlijk geen wind ,ik wilde mijn buurman nog even bedanken voor het extra aas was zeer welkom 

weet geen naam maar kwam uit wijchem. 

  

gr rene dobber 

  

Vissen op maandag 23 januari 2012 

 
Wij dachten laten we ons overgebleven aas maar eens gaan opmaken. Lennert heeft Daniëlle vanuit 

het werken opgehaald (met de nieuwe auto) om even een hapje te eten, om te kleden en weg te 

gaan naar de waterkant. We stonden net buiten en werden overvallen door een flinke hagelbui en in 

de verte zagen we onweer opkomen. Nou ja, op hoop van zegen dan maar. Onderweg nog even op 



buienradar gekeken en het bleek dat deze buien ons net zouden missen, perfect dus! Deze keer 

wilden we weer eens wat nieuws proberen. De yangtzehaven. We gingen een kijkje nemen aan de 

waterkant toen een security auto naar ons toekwam om te waarschuwen dat je weg kon zakken tot 

aan je enkels. Dat was dus geen optie meer dachten we! Maar het was zo'n vriendelijke man dat hij 

ons een andere stek aanwees. Dat was de Ppgb en naast de Euromax Terminal. Nou daar waren we 

nog nooit geweest, dus hop. Wij daar naartoe gegaan. Het was ondertussen 20.00 uur. Even rustig 

kijken hoe het eruit zag en rustig onze eerste hengels opgebouwd en uitgegooid. Ondertussen lekker 

rustig de tweede hengel opgebouwd. Eerst even de eerste binnendraaien om ze daarna allebei uit te 

gooien. Lennert had meteen een klein wijtinkje en Daniëlle had een doubletje van wijtinkjes. Dat 

begon dus al erg lekker. We bleven maar vangen. Af en toe helemaal niets. Toen het rustig werd had 

Daniëlle er niet meer zo'n zin in, dus zat lekker in de kofferbak (hebben nu toch alle ruimte) met een 

go-fast (energy!!) krijg ik weer flinke tikken op mijn top, dus toch maar even kijken. Wat ik toen 

binnendraaide weet ik niet, maar het was heel veel zooi, met mosselen, waarvan één super grote en 

een dikke krab. Dit zag allemaal aan mijn loodje vast en een andere lijn, die iemand heeft verspeeld. 

Dus ook nog een loodje gevangen. Er zat alleen helaas maar 1 klein wijtinkje aan mijn haakje. Dit was 

wel even zwaar en voelde het echt in me armen, maar me knopen en lijnen waren dus wel goed! Vlak 

daarna haalde len zijn lijn weer binnen en had iets daaraan hangen wat we nog nooit hadden 

gevangen... Een zeester!! Die dingen zijn echt super mooi!!!! Lennert ging daarna even aan de zijkant 

kijken, om nog verder te gooien. In de hoop dat daar nog meer vis zou zitten en hopen op wat 

grotere. Dat bleek uiteindelijk niet het geval....Helaas!!! Maar we bleven wel vangen. Helaas was ons 

aas bijna op, dus we hadden alle 4 de hengels naar het zijstuk verplaatst om daar verder te vissen. 

Even het aas tellen hoeveel keer we nog konden gooien. Dat was nog 2 keer met alle hengels. Het 

was zover.. Helaas 1 hengel alvast opruimen. Onze laatste worp was daar dan...Toch weer een kleine 

wijting bij ons allebei. Toch zat er nog een beetje pier op de lijn. Ach...laten we het gewoon proberen. 

We gooien er gewoon mee. Alleen de bovenste haak was nog een beetje bedekt met aas.. Alles 

opgeruimd, behalve de 2 hengels. Weer vangen we er allebei een kleine wijting op. Nog steeds zat er 

een beetje pier op, dus een 3e keer gooien. Toen dachten we....het kan niet waar zijn, maar toch 

weer zat er een kleine wijting op. Bij ons allebei. Toen was het aas helaas van onze haak af, dus 

hebben we moeten stoppen. Het was ondertussen ook al 4.30 uur, dus was ook al laat genoeg. 8,5 

uur vissen was ook wel weer lang genoeg voor nu. Maar met een uiteindelijke vangst van: Lennert: 8 

steenbolkjes, 13 wijtinkjes, 2 vijfdradige meuntjes, 1 schar en 1 zeester. Daniëlle: 3 steenbolkjes, 18 

wijtinkjes en 2 vijfdradige meuntjes. hebben we een erg leuke en gezellige visavond / -nacht gehad! 

Eenmaal thuis even lekker gedoucht en gaan slapen. Wat was ik blij dat pas 12.00 uur de wekker 

ging...alhoewel het ook wel weer erg snel was..!!! 

 

Groetjes, Daniëlle & Lennert 

 

 

 

  

Vandaag 17-01 ben ik eindelijk weer eens in de gelegenheid gekomen om er weer eens op uit te 

trekken, 



 

  

ik ben eerst naar Avi centra in Oostvoorne gereden om daar wat pieren te kopen en deze waren van 

prima kwaliteit vond ik maar of de vissen daar ook zo over dachten wist ik nog niet. Leen Booi stond 

al te vissen in de Mississippi haven en daar ben ik om 2 uur bij gaan staan, hij had er al heel wat 

gevangen maar er zaten er maar een paar in de emmer de rest was te klein. Ik ben er naast gaan 

staan, en heb ook wel wat gevangen maar het meeste is daar toch echt wel veel te klein, al ving ik er 

wel een pracht schar van ruim 33 cm. Op de kant kon je de vangsten van gisteravond nog zien, het 

waren vooral kleine bolkjes waar de kopjes nog van op de kant lagen, ik denk er zo het mijne van 

maar als deze "sportvissers" zo doorgaan dan kunnen we straks helemaal nergens meer vissen wat 

een troep lag er en de meeste waren nog onder de maat ook. Dus is het goed dat de visserij wet is 

aangepast: Heb je ondermaatse vis in bezit dan krijg je geen bekeuring meer, maar mag je gelijk 

voorkomen. Om 4 uur ben ik gestopt en naar Hoek van Holland gereden om bij de klok te gaan 

vissen, vijf over half 6 kon ik voor het eerst ingooien en nadat de tweede hengel inlag was het 

wachten op de eerste aanbeet. Omdat ik met nylon vis zie je meestal de aanbeten niet en toen het 

helemaal donker was kwam ik tot de ontdekking dat ik geen breekstaafjes bij me had, waardoor ik 

helemaal niets zag op mijn hengeltoppen. Toen ik de eerste hengel binnen ging draaien, ging dat 

gelijk lekker zwaar. Mooi dat worden de eerste van de avond dacht ik nog maar helaas het was alleen 

maar vuil dat op de lijn gestroomd was. Dit herhaalde zich tot ongeveer 7 uur,  toen ving ik een klein 

botje en op de andere hengel een botje een torretje van zo'n 25 cm. Alle draaien daar na ving ik wel 

iets, van meuntje tot schar en daar zaten best wel mooie bij.  De grootste op het strand was 27 cm. Ik 

heb bijna 20 vissen gevangen in 4 soorten, torretjes, schar, bot en meun verder had ik wel wat 

wijting verwacht maar die waren er niet. Ik vond het ook wel verrassend dat de haken vrij snel leeg 

waren terwijl ik er best wel veel aas op deed. Het vuil is bijna de hele avond gebleven dus dat beloofd 

wat voor zaterdag als de eerste strandwedstrijd  

gevist wordt. 

http://www.avicentra.nl/


  

  

Arjan #8 

  

  

  

ben zaterdag 14-01 wezen vissen met robert in de europoort ,de vangst viel tegen hadden samen 9 

vissen schar bot weiting en bolk 1 mooie aanbeet gul verspeelt gelijk na het aanslaan flinke bonken 

op de top ,na een paar meter alles muurvast .een buurman verderop ving een rivierprik van ongeveer 

een meter lang een monster om te zien helaas geen fototoestel bij me .was zeker een record 

geweest. verder viel op dat het water erg bruin was .volgende keer weer proberen . 

  

vangse rene dobber en robert dubbeldam 

  

Na weken van veel te harde wind eindelijk 10-01  weer eens naar het zoute, deze keer hadden we 

voor een voor ons nieuw stek, de Missesippiehaven gekozen, Even op de Eurovissers pagina van 

Facebook gevraagd hoe daar te komen, en de vraag werd meteen beantwoord ook,  Zo kan Facebook 

toch een welkome aanvulling zijn. 

Als aas hadden we nog wat overgebleven Zagers van zaterdag meegenomen, Hoewel volgens de 

vissers daar pieren beter waren,  vingen we toch een leuk visje. 

Toen we bij het water aankwamen, zijn wij pal langs de loswal gaan zitten, dit was echter een minder 

goed idee, je zat er namelijk erg vaak vast, je kunt beter een meter of 50 naar rechts gaan zitten. De 



vangst bestond uit 26 Vissen,  Wijting en Bolk voerden de hoofdmoot,  soms kwam er ook een 

scharretje naar boven.  

Er was ook een heel harde aanbeet, tenminste zo leek het, maar er bleek een meeuw in mijn lijn 

gevlogen te zijn, 

 

 het beestje was blijkbaar zo dankbaar dat ik hem wilde verlossen dat hij Niet eens probeerde te 

pikken,  tegelijk met de meeuw, haalde ik nog een wijting en een bolk aan mijn onderlijn, mooi 

tripletje dus.Ik ga hier zeker nog vaker terug , maar ga dan wel iets verder naar rechts zitten. 

  

Johan #1207 en Petra #1212 



  

  

Hallo medevissers, 

  

Afgelopen vrijdag 6 januari zijn Martin en ik wezen vissen tegenover de Stena Line op de Landtong. 

De planning was om donderdag te gaan, maar de wind, hagel, regen ed. gooide wat roet in het 

“water”. Meestal is het zo, dat wanneer wij gaan vissen de hagel horizontaal de Waterweg binnen 

komt vliegen, maar ik zeggen, gisteren viel best mee, zelfs in de zon staan vissen! Dat dachten veel 

medevissers ook, want het was knap druk, niet alleen aan het begin van de Landtong aan het 

Calandkanaal, tegenover de Stena Line stonden smiddags 12 man te vissen. We viste met pieren, 

zagers en meshelften van Ahoy Hengelsport, in alle combinaties. Gestart om 2 uur voor hoogwater, 

om 5 uur gestopt. Resultaat: 4 en halve vis. Die halve was de winst voor Martin: een platvisje voor de 

briefpost…De overige 4 waren te kleine gulletjes, netjes gehaakt en weer retour en zowaar deden ze 

het allemaal weer. Opvallend rustig gestart zonder krabben, pas na het hoog water kwamen de 

vangsten en de krabben: na 10 minuten kale haken. We visten met jojo’s en vaste zijlijntjes, ver (ik 

meestal…) en dichtbij (vaak Martin…zijn werptechniek), maar dat was het. Uiteraard weer veel draad, 

3 stukken lood, afhouders ed. opgeraapt en meegenomen. Martin was tijdens de storm van 

donderdag nog op de Landtong geweest: het water raakt bijna het fietspad! Dat was ook wel te zien 

aan het drijfvuil aldaar. In het water trouwens ook. Geeft toch mooie aanbeten zo’n stuk plastic… 

Maar goed, af en toe kwam er naast ons een visje boven, klein, te klein om mee te nemen, maar dat 

moet ieder voor zich weten. 

  

Goede vangsten allemaal, 

Rolf en Martin (geen lid, maar trouwe lezers van de site)  

  

Zo,vandaag 06-01 weer eens richting europoort verhuisd. Eerst naar avicentra in oostvoorne aas 

ophalen en toen eens even bekijken waar het uit te houden was met de toch nog zeer straffe 

wind.Mississippihaven wind recht op kop papagaaienbek veel te veel stroming dus het werd 

hartelkanaal. Deze keer zonder vismaat Kevin#1344! Na 2 uur en vier botjes smsje van een bevriende 

visser Paul. Die zat bij het calandkanaal bij het haventje. Hartelkanaal was toch niet veel dus daar 

heen verhuist. Van half elf tot kwart voor 2 gevist en toch redelijk wat wijting en schar kunnen 

vangen alleen veel ondermaats. Heb ze helaas niet geteld.Om een uur of 2 nog een paar uur 

geprobeerd aan de waterweg tegenover stena maar daar had de vis er niet echt zin in,Aleen paul zijn 

vismaat(sebastiaan?) ving nog met enige regelmaat maar bij mij bleef de teller steken op 2 scharren 

1 wijting en 4 lijnbreuken dus om 5 uur inpakken en wegwezen. Allles bij elkaar een goeie 20 vissen 

gevangen die allemaal weer zwemmen.  

  

Groeten uit Geldrop Marcel#1273 

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


  

Vandaag vrijdag 06-01 met mijn zoon naar de nieuwe pappagaaien bek geweest , prachtige dag , 

wind draaiend achter onze rug zon aan de zijkant .leuke medevissers om ons heen een echte 

Rotterdammer die de hele tekst van de  maaskantje film uit zijn hoofd ken, twee aardige 

Veenendalers die altijd paraat stonden met leuke gesprekken en advies een beginnende visser die zo 

hard aansloeg dat nu  de nodige vissen nu zonder lippen verder moeten leven, prachtige mooie hoge 

golven aan de overkant van de blokken. O ja er werden ook nog vis(jes) gevangen vooral wijting een 

enkele postzegel en steenbolkjes. 

  

 Groeten uit het winderige Brabant. Gijs en Rob 

  

Hallo  vrijdag voor kerst even naar de waterweg wezen kijken  

 

  

om te kijken of er een visje te verschalken was en tegen mijn verwachting in kwamen de platjes een 

voor een netjes boven water.En lekker vanuit de wagen gevist,het kon niet beter. 



  

Richard van Boeckholtz 

 


