
LAATSTE ACTUELE VANGSTEN REGIO EUROPOORT 
AANGEBODEN DOOR:  

 

 Voor het insturen van  vangstberichten van leden en bezoekers  klik 
aub hier: kantvangsten 

 

Stuur ook eens een vangstbericht in, een of meer leuke fotos geeft zo een 
bericht ook een extra demensie. U hoeft echt geen Eurovisser te zijn om een 

verslag in te sturen 

Wij maar ook u bent geholpen, met een vangstbericht.  En je hoeft ook echt je 
stek niet te verraden hoor. 

Kom mensen, kleine moeite, maar geeft een hoop plezier en informatie.   

  

http://www.ahoy-hengelsport.nl/
mailto:vangstberichten@eurovissers.nl?subject=Kantvangsten


  

Hallo, gisteren 30/12 na een lange tijd weer eens wezen met een paar man aan de waterweg (DSM). 
Na dat we de pieren gehaald te hebben bij Hans (Maassluis) op weg naar de Waterweg. Gelukkig 
schijn de zon volop aan de Waterweg ,maar wel fris het pak moest wel aan. Het was afgaand tij ,na 
een tijdje was raak een mooie grote schar en vlak erna grote klappen op de hengel. Helaas brak de 
lijn af ,deze was erg groot. Daarna zijn er nog een paar leuke vissen gevangen, rond 5 uur ingepakt. 
Het weer was goed maar winderig .Het belangrijkste was we hebben vis gevangen en daar wordt toch 
weer blij van. Hopen maar in het nw jaar betere tijde met de visserij. Verder alle Euro-Vissers een 
prettige jaarwisseling en een goed 2015  

Grt Ruud,Jan ,Ad en Sjoerd 

 

  

  

Beste visvrienden, Zaterdag 27 dec stond de laatste viswedstrijd van het jaar op het programma. Dat 
was leuk, ik stond er goed voor om eerste in de B competitie te worden. Maar ik moest wel meedoen 
om een schrapper van 100 punten weg te werken. In het Calandkanaal, tussen de windmolens. Het 
weer zat alleen "wat" tegen, echt mannenweer zogezegd. Windkracht 6-7 uit noordelijke richtingen, -
0,5 graden en sneeuwstorm. Ik heb een foto van "Willem Gaat Vissen" geleend om te illustreren, 
bedankt Willem. Toch deden er nog 26 bikkers mee, en zelfs Dirk uit Belgi� kwam door het 
winterweer naar de Europoort. Dan de wedstrijd, Vanaf het begin werd er een redelijk visje gevangen. 
Wijtingen, Steenbolken, Scharren en een enkel meuntje heb ik gezien. Ikzelf deed redelijk mee, 
alhoewel ik de halve wedstrijd heb staan klooien. Te lange hoofdlijn van mijn onderlijnen zorgde 
ervoor dat ik vaak voor de kant vast kwam te zitten. Ik draaide mijn nylon hoofdlijn tot twee keer toe 
kapot, dus overgestapt op dynema. Dat resulteerde weer in het losdraaien van de visjes, geen rek is 
echt niet goed bij vooral wijtingen. Aan het eind van de wedstrijd bleek dat ik het in mijn vak niet zo 
slecht had gedaan en moest alleen Willem voor me dulden, dat resulteerde in een zesde plaats overall 
en een eerste plaats in de B competitie. Volgend jaar maar eens kijken in de A competitie......  

Met visgroet, Ed#1137 



 

 

  

  

Hallo. Gisteren 15-12-2014 het weer eens geprobeerd op het Callandkanaal ter hoogte van de 
waterkering van 8.30 uur tot ongeveer 14.30 uur Samen met mijn broer. We besloten het eerst met 1 
hengel de man te proberen vanwege de regen en dan later de tweede hengels er bij te zetten. Al snel 
bleek het ook afgaand tij te zijn en we het maar op 1 hengel de man hielden. Tussen de buien door 
ook wel beet gehad maar niet om over naar huis te schrijven. De haken waren beaast met pieren en 
mestheften, de vangst was aan de dunne kant; 12 visjes was alles wat boven is gekomen. De grootste 
wijting was 28 cm. Verder hadden we dus 9 wijtingen,1 schar,1 steenbolk en de laatste maar wel de 
mooiste vis die mijn broer JAAP ving was een PITVIS, die mijn broer dus ook nog nooit had gezien, 
maar verder een super dag gehad. Op naar de volgende visdag aan of rond de waterweg.  

groetjes HANS 



 



 

  

  

Gisteren, 14 December nog gevist aan het Callandkanaal met onze vis club t,Schietertje uit de 
Fijnaart. Er is een redelijk visje gevangen, kleine wijting , mooie schar, en wat steenbolkjes. Het was 
de laatste wedstrijd van dit jaar, wat niet slecht was betreft de vangsten. Op naar een visrijk 2015.  

Gr ger 

 

  

  

Zaterdagmorgen 13 December vroeg verse pieren gehaald bij Eagle en samen met �Jonge Willem� 
doorgestoomd naar hoek Beerkanaal / Hartelkanaal. Daar aangekomen met afgaand water onze 
hengels te water gelaten. Direct actie van veel wijting pubers�Konden dus allemaal weer terug. Wind 
begon rond 12 wat aan te trekken (zw), dus besloten om de beschutting van de Dintelhaven op te 
zoeken..Binnen 3 minuten lag de eerste en wat later bleek de enigste schar uit de Dintelhaven op de 
kant. Zijn familie en vriendenkring bleek helaas niet thuis te zijn.. Zondag morgen het restantje pieren 
opgevist op de landtong achter het gebouw van RWS, direct naast de ponton plaats genomen. 
Wederom afgaand water (het was niet anders), maar ook hier genoeg actie bij een schitterende 
opkomende zon....Wat een zicht zeg.. Wat Bolk, schar en een deurmat van een Bot gevangen en een 
maatse Gul wilde ook nog graag mee naar huis.. Een standaard opruimrondje langs de kant leverde 
weer verrassende vondsten op. Complete onderlijnen (nog bedankt!), minder complete onderlijnen, 
een molen zonder spoel, gruwelijk veel stukken nylon en verder veel bekertjes en zakjes etc. Als je het 
mee naar de waterkant kan nemen, kan het toch niet veel moeilijker zijn om het ook weer mee terug te 
nemen toch? Er staat een container bij de parkeerplaats..Komop luitjes, zoveel moeite is het allemaal 
niet.. Tevens nog een stuk gevlochten lijn tussen de stenen gepeuterd met 200 gram lood eraan en 
een nog levende zwarte grondel. Mocht je je afvragen wat er aan zat voordat je vast zat�  

Gr! Sascha 

 

  

Gisteren, zaterdag 6 December,weer wezen vissen in de Oude Maas van 12.45 tot 17.30. Hoogwater 
was 15.25. De vangst was niet slecht, 9 botten van 25 tot 37 cm plus 2 Steenbolkjes en 1 

wolhandkrab. Door het vangen van die krab begreep ik ook wie er verantwoordelijk is voor de 
afgeknipte haken, dus toch geen kikvorsmannen. Het weer was een stuk beter dan vandaag,rustig 

windje en bijna de hele middag zon. Van enkele mensen die langs kwamen begreep ik dat het met de 
Gulvangsten slecht gesteld is in de Botlek dus die Botten redden mooi mijn visdag.  

Groeten, Paul. 



 

  

  

Pech en "gulluk"!  

Vrijdag 5-12 gevist in de Waterweg. De pech sloeg al snel toe toen mijn beide hengels en steun op de 
keien kletterde. 5 Ogen van de ene en 3 ogen van de andere hengel in puin. Wat nu? AVICENTRA 
gebeld in de hoop nog die middag met een hengel verder te kunnen vissen. Kom maar langs Leo, dan 
kijken we er naar. Diko heeft alle ogen weer in zijn fatsoen gebogen en getrokken en heeft er nieuwe 
voeringen in gezet. Fantastisch, wat een kunstenaar!!! Na een dik half uur zat ik weer blij in de auto 
terug naar mijn stek. Wat een service!!! Nogmaals bedankt AVICENTRA!!! Net voor hoog lagen de 
onderlijnen weer te water en kwam er regelmatig een bolkje boven, een mooie schar en een 
papgulletje. Toen het donker werd drie uur na hoog kwam waar ik op hoopte. de top ging krom en.... 
verder niks. Allebei de hengels met verse pieren te water en weer de top krom en het gebonk van de 
gul volgde. 45cm. Toen ik achter me keek zag ik ook hengel 2 krommen en slap vallen. Dit leverde 
een gul van 50cm op. Helaas moest ik echt naar huis ivm een afspraak. Zouden er nog meer .............. 
Ik zal het nooit weten, maar was best gelukkig met mijn gullen!.  

Leo(eens lid nr 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stuur ook eens een vangstbericht in, , U hoeft echt geen Eurovisser te zijn om 
een verslag in te sturen 

Wij maar ook u bent geholpen, met een vangstbericht.  En je hoeft ook echt je 
stek niet te verraden hoor. 

Kom mensen, kleine moeite, maar geeft een hoop plezier en informatie.   

  

  

Beste Eurovissers, 

Zaterdag 1 november samen met "ouwe Willem" wezen vissen. We zijn begonnen bij de sleepboot 
haven op de landtong. We hebben zowel in het haventje als in het Calandkanaal gegooid omdat hier 

veel Wijting zou zitten. Op een klein baarsje na geen teken van leven (door het afgaande water?). 
Vooral veel lood verspeeld. Vanwege de wind besloten te verkassen naar de Waterweg. Op de kade 
links van de Maeslandkering wat pieren uitgelaten. Ook hier niemand thuis. Hierna als afsluiter net 

voor de hartelsluizen onder de windmolens gezeten aan het Calandkanaal. heerlijke plek maar zelfde 
verhaal....heerlijke dag gehad, maar een leuk visje had wel leuk geweest.. 

Gr! 

Sascha 



  
----------------------------------------------------------------------- 

  
vandaag 01-11-2014 met een goed humeur vergezeld van vriendin en broertje naar de waterkant om 
te vissen op alles wat maar wil bijten. zagers en pieren mee, je weet niet wat het kan worden. op hoek 

van Holland de pier geprobeerd halverwege. paar uurtjes gevist geen resultaat andere vissers ook 
weinig respons afgaand water. mooi weer wel leuk gevist.  

 
groet, Chris  

  
----------------------------------------------------------------------- 

  
Hallo medevissers, 

Vandaag (09-11-14) wezen vissen op de Maasvlakte, Slag Maasmond, windje in de rug, blauwe lucht 
en zelfs een miniem zonnetje, kortom een heerlijke dag om te vissen. Gevist vanaf een uur of 11, 
hoog water was om 16:00, tot ongeveer 17:30. Enkel met pieren en dwarrellijnen met kleine haak 
gevist waarbij de einduitslag 2 mooie maatse scharren en een maatse wijting was, voor de rest 

schone haken al bijna na in het insmijten. Aantal niet om over op te scheppen maar wel een heerlijke 
visdag gehad, hopen dat de schar zich hier straks nog wat meer gaat melden want het blijft ,vind ik, 

een hele mooie visstek.  

 
Goede vangsten en visplezier gewenst van Marco  

  
----------------------------------------------------------------------- 

  

  

Beste vissers, 

Afgelopen woensdag richting Domburg gereden om daar eens een paar scharren te bemachtigen en 
dat is gelukt .Het was om 11.00 uur laag en we zijn om 08.30 gestart redelijk snel de eerste schar in 

de emmer .zo ging het regelmatig door .We hadden totaal 16 scharren mooi aan de maat ,4 
zeebaarsjes die weer heerlijk zwemmen en een paar magere wijtingen en een grote bot . We kunnen 

zeggen dat we een heerlijke visserij gehad hebben. 

Henk 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

  

Hallo alle medevissers, 

13-11-2014 eens wezen vissen op het strand van Westkapelle aan de Baaiweg na het lezen van alle 
goede berichten daar. Nou om een lang verhaal kort te houden�.. huilen met de pet op, gevist van 

9.30uur tot 15.00uur. Lw om 12.15uur. Gevist op zeker 140 meter en ook dichterbij resultaat 1 schar, 1 
gul 55cm. Tevens een hengel gebroken (dag 200 euro). Druk was het zeker maar ook bij hen weinig 

tot niets en dat terwijl er de dag ervoor giga werd gevangen volgens de locals. Maar zie ook geen 
berichten van de Europoort, zoooo slecht daar????? Gaat het zelf maar weer eens proberen op de 

waterweg een zondag, m,n aas opmaken van gisteren of toch maar weer naar Westkapelle??  



Wilco van Bergen 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  
Hallo Visvrienden, 

Zaterdagochtend stond de PKC op het programma. Niet om te vissen voor mij, maar op te controleren. 
Ondertussen is het bijna traditie, dat doe ik nu al vier jaar. Ik vind het ook leuk om te doen, de sfeer is 
prima en je leert er elke keer weer van. Met je neus op de actie en een visje meten. Het controleren 

doe je per vak en met een mede controleur, per duo dus. Het was prachtig weer, lekker rustig 
najaarsweer, maar wel veel motregen, je kunt helaas niet alles hebben. De start was om 0930 tot 

1330 uur. De vangst viel me niet heel erg tegen. Er werden voornamelijk botjes gevangen, met wijting, 
spiering, tarbotjes, pietermannetjes als bijvangst. Aciefoto met Rene Geleijnse, mijn maatje voor 

vandaag. Resultaten van de PKC zijn te vinden op de hoofdpagina van de site, klik op de banner. Aan 
het eind van de wedstrijd nog een boel aas meegekregen van oa Arthur van Tienen. Bedankt Arhtur, 
ik ben de zondag naar Scheveningen vertrokken om te proberen een scharrenmaal te verschalken. 

Zondag om 11 uur stond ik op het havenhoofd, de kop stond vol en het was al een uurtje afgaand tij. 
In de ochtend was er al een leuk visje gevangen wist de buurman me vertellen, ik stond midden op. 

Met het verdere afgaande tij was het toch peuteren voor een visje, ik had gedacht dat het afgaande tij 
juist het beste tij was. Mis dus, zo zie je dat het elke keer weer anders is. Ik ving wel veel vissoorten 
aan pier, witjes. zagertjes en tappen. De vangst na 3 uurtjes in de regen vertoeven; Zeebaars, bot, 

schar, spiering, pieterman en Gul. De aantallen waren er echter niet, ik had wel flinke aantallen schar 
verwacht. Goed, toch wel weer ff lekker buiten geweest, een actief weekend zo, het koppie is weer 
leeg�� Mijn broer en schoonzus kwamen met zoontje Rens ook nog even buurten, Rens is een 

sportvisser in Spee. De volgende keer neem ik hem mee.  

 

http://www.korpsvissen.nl/uitslagen.htm


 

 

 
 

Met visgroet Ed#1137  
  

----------------------------------------------------------------------- 
  

Afgelopen woensdag met vismaat Ad, gevist op de de pier van HvH. Eerst mooie pieren en zagers 
opgehaald bij Avicentra in Monster. Begonnen tegen Hoogtij vissend naar Laagtij in de avond. 

Regelmatig gevangen en beet, hoofdzakelijk kleine Steenbolk en kleine Zeebaars. Was een dag van 
wisselende vissoorten t.w. Schar, Gul en een mooie Paling zelfs nog een kleine zeeduivel. Al met al 
weer een heerlijke dag gehad. Toch nog enige ergernis opgedaan, er schijnen zich onder ons nog 

steeds " sportvissers" te bevinden die denken dat de pier een vuilnis stortplaats is. Ik ben zeker geen 
milieu freak maar is het nu nodig om lege batterijen, onderlijnen, lege aasbakjes en zelfs een kapotte 
visstoel zomaar achter te laten ( alles is echt niet aangespoeld). Er zijn toch vuilnisbakken aanwezig 

op de pier en anders, het is meegenomen dus neem het mee terug om het elders in een vuilnisbak te 



doen! Dat moest ik even kwijt, misschien dat het tot nadenken stemt. Verder wens ik ieder veel 
visgenoegen toe, voor iets wat (mij althans) nooit verveeld.  

 
Groet, Ruud en Ad uit zoetermeer  

  
----------------------------------------------------------------------- 

  

Zaterdag 22-11 wezen vissen in de waterweg om 08:30 aas bij het hengelhuis gehaald en naar mijn 
stek gereden ik was vroeg dat bleek wel ik was de eerste Hengels opgetuigd en om half tien stond 

alles klaar ik verwachte er nog niet zo veel van omdat het pas om 15:00 hoog water was maar ik werd 
aangenaam verrast door regelmatig beet en zowaar 2 mooie gulletjes van 43 en 51 cm ik kreeg het 
gevoel van dit word een top dag maar toen het water op kwam geen stootje meer gezien de vangst 

bleef steken op 7 bolkjes en 2 gul Ga snel weer  

 
Frans van der meiden  

  
----------------------------------------------------------------------- 

  

Gisteren,zaterdag 22 nov wezen vissen in de Oude Maas met 7 botten als vangst. Helaas geen echte 
zeevissen door de afvoer van zoet regenwater maar wel lekker gevist met een rustig oosten windje  

 
Groeten, Paul  

  
----------------------------------------------------------------------- 

  

Graag meld ik mijn laatste vangsten na een mooi seizoen zeebaars vissen van 4,5 en 5,5 kg beide 
schitterende zeebaarzen.  

 



 

 
 

Kars Mikkelsen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stuur ook eens een vangstbericht in, , U hoeft echt geen Eurovisser te zijn om 
een verslag in te sturen 

Wij maar ook u bent geholpen, met een vangstbericht.  En je hoeft ook echt je 
stek niet te verraden hoor. 

Kom mensen, kleine moeite, maar geeft een hoop plezier en informatie.   

  

Na vele jaren berichten gelezen te hebben, hierbij mij bijdrage. Maandag op pad gegaan met neef 
Bob, bestemming pier HvH. Voortreffelijke pieren en zagers opgehaald bij Leon van Avicentra te 

Monster. Aan Aan het water om 12.00 hr bij laag tij. 3 hengels, waarvan 2 met paternoster en 1 met 
weegschaal. 

1e inworp gelijk een maatse Bot, daarna krabben gevoerd tot 15.00 hr. Hierna begon het te lopen en 
tot 16.30 hr. naar hoog water toe continu beet en vangen. Echter allemaal Steenbolk van klein tot 

groot met 1 maatse Wijting. I.v.m. familie verplichting moesten we voor hoogtij inpakken, jammer maar 
toch een genoegelijke dag gehad. 

En de Gullen enz. komen nog wel in een later stadium. 

 

Gr. Ruud uit Zoetermeer 

------------------------------------------------------------------------------- 
  

26-10 



Aan het vissen geweest in het callandkanaal 
Aas zagers aan een paternoster 

Veel kleine wijtingkjes en 3 scharretjes [klein] gevangen 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Hallo Visvrienden, 
 

Vrijdagavond een paar uurtjes gevist in de buurt van Vlaardingen. 
Met zoon Niels en 3 hengels. 

In de waterweg, het was mooi weer, nog lekker rustig qua wind. 
Pieren en zagers mee, gevist met die mooie klik afhouders op een meter of 50-80. 

Meteen na de ingooi klapperende toppen. 
Alleen de vissoort was niet onze favoriet, veel botten op het menu. 

Opkomend water, en de botten bleven de hele avond komen. 
Niet de kleinste, flinke jongens en meisjes, van 30+ cm. 
Na drie uurtje bleef de stand op wel 10-15 botten steken. 

Ik heb ze niet meer geteld. 
Gullen bleven uit, die hadden we wel verwacht overigens. 

Nog wel 3 tongen gevangen, maar net rond de maat, die die zwemmen ook weer, net als de meeste 
botten. 

Eentje mee naar huis voor de kat, die had het haakje te ver geslikt, de kat heeft er van genoten. 
 

Met visgroet, 
Ed #1137 

  
-------------------------------------------------------------------------------- 

  
Op zaterdag 18 okt na weken weer eens goed gevangen op de waterweg.  

Moest wel vergooien. wat als resultaat had 2 mooie gullen 40 en 45 cm , een wijting van 30 en 7 
steenbokken.  

Ik ben begonnen om 10 uur voor hoogwater tot 14.30. Toen was het over.  
   

Mooie dag en gezellig geklets met mensen uit Eindhoven.  
   

dvg  
   

Boudewijn uit Zwijndrecht  

  
-------------------------------------------------------------------------------- 

  
16 oktober 2014   in het Beerkanaal gevist. 

 
(rechts van de ��pilothaven�� voor het terrein van Indorama op het hoekje). 

 
Het was mooi weer, lekker windje zuidwest  4/5 recht van voren. 

Hier gevist van 18:00 (laag water) tot 22:00 (hoog water). 
  



 
 

Er zat zo verschrikkelijk veel kleine ondermaatse steenbolk & wijting dat het voor de grote vissen 
onmogelijk bij het aas te komen. 

We hebben wel super veel gevangen. Elke keer trekken van 2/3. (40 a 50 visjes totaal)  Alleen niets 
was groot genoeg om mee te nemen helaas. Op een gegeven moment zat ik met haakje 2 te vissen, 

maar dat maakte het kleine grut niets uit :�-P hahahahaha. Heb op verschillende afstanden gevist (50 
tot 180 meter).  Ik heb nog 1 grote klap gehad op mijn hengel (denk een dikke zeebaars) maar bij het 

binnen draaien sneed meteen de gevlochten lijn door. (denk aan een mosselbankje). We hadden 
pieren/ kweek-zagers & slik-zagers bij ons, maar het kleine spul vrat alles op. Dus het maakt niets uit 

waarmee je vist op het moment daar. 
 

Wel even heerlijk uitgewaaid. 
 

Heel veel succes! 
 

Groetjes, 
 

Mats Gelderland. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Zaterdag 18 oktober. 

Van 11 tot 5 bij de pistoolhaven gevist met collega uit Spanje. Hopend op een paar mooie 
zeebaarsen. Weinig stroming in het beerkanaal naar de waterweg. Ik heb ongeankerd gevist en mijn 

colleba met ankers.  Aas was grote zagers er ( te kleine) slikzagers, oude mesheften en wat 
ongepelde garnalen.  12 uur eerste aanbeet maar helemaal niks eraan. 1 uur ging het een beetje 
beginnen, inmiddels afgaand water. Om de 10 minuten wel een lekkere tik op de hengel maar alle 

vis  niet groter dan 26 cm. In totaal 9 zeebaarsjes gevangen welke allemaal weer zwemmen. 
Buurmannen iets verderop vi gen ook ondermaats. 2 duitse vliegvissers hebben ook niks verziverd. 

Mooi weer, leuk gevist vangsten helaas bagger. 

Groet, Rene 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Hier weer eens een berichtje uit Apeldoorn. Afgelopen zaterdag (11-10-2014), n� een paar maanden 
niet in het Europoort gebied geweest te zijn, maar weer eens naar het Beerkanaal gereden om een 

visje proberen te vangen. Toen we vertrokken uit A'doorn was het droog en lekker weer maar 



onderweg (net n� Utrecht) kwam er toch wel een beetje veel regen uit de lucht vallen (en niet 
voorspeld!). Ook nog een lekkere file omzeild door niet over Gouda te rijden maar over Gorinchem. 
Pieren gehaald bij Ahoy in Rotterdam en toen (nog steeds in de regen) door naar het Beerkanaal. 

Eerst maar even in de auto een broodje gegeten en zowaar het het werd iets minder met de 
regen. Eerste worp (Zziplex 2500 met Abu 6500CT met 1 kort aaslijntje met een 1/0 haak) erin om 

14.10u. Het werd zelfs helemaal droog met een zonnetje, wind zzw 2/3, (hoogwater 17.22u). Meteen 
de tweede hengel maar klaargemaakt met daaraan een jojo (ook 1/0). Meteen leuk beet en vis maar 
wel klein spul en wel kleine steenbolk (al jaren (bijna) niet gevangen). Ik weet nog goed dat ik jaren 

geleden met een licht hengeltje op de pier van IJmuiden mooie steenbolk kon vangen maar het werd 
minder en minder tot er helemaal geen meer gevangen werd.......... Zouden ze nu weer terug zijn? Er 

stonden zaterdag ook een aantal zeebaarsvissers (zowel met de vliegenhengel als met zwaarder 
kunstaas en aan de grond) maar heb er 1 (+/- 50cm) op de kant gezien. Wij hebben gevist tot +/- 

19.10u. Vangst: mijn zwager had er 5, kleine bolk (met 1 hngl) en ik 16 (14 kleine bolk, 8 tot 15cm) en 
2 wijting (1x 15 en 1x 30+). De meeste vis kwam van ver (pendulumworp). Ondanks de kleine vis een 

lekker dagje gehad (en niet e�n onderlijn verspeeld, is ook wel eens anders.....).  
   

Voorstel: bij vangstmeldingen even de datum vermelden en niet alleen de dag (een maand is lang.....)  
   

Gr.  
Rik (en Hans)   

-------------------------------------------------------------------------------- 

Zaterdag 11 oktober  
Om 17.15 de deur van de zaak afgesloten en als een speer naar huis.  

Staand aan het aanrecht mijn eten naar binnen gewerkt en in de reeds geladen auto gesprongen.  
Rond 18.30 aan de waterkant net iets voor het hoge water. Bij de eerste inworp, tijdens het klaar 

maken van mijn 2e hengel, stand de eerste al te klapperen. Goed begin dus en dit resulteerde in een 
bot van 35+  

Daarna werd het een uur angstig stil maar daar na ging het los, helaas met steenbolk. Deze waren wel 
groter dan de laatste keer ( 15-20 cm) 14 stuks van deze plaag gevangen. Ik denk dat de andere 

vissen en krabben niet eens bij het aas konden komen. Net voor laag nog een duoblet van een 38 cm 
tong en een botje. Omdat het voor de steenbolk niets uitmaakt, ze worden toch door de meeuwen 

opgevreten, deze verwerkt tot kibbeling waar de kinderen geen bezwaar tegen hadden. De tong waar 
ik het op voorzien had waren kennelijk (al) weggetrokken. Om 22.00 uur weer huiswaarts.  

Martin #256  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Beste medevissers,  
2-10 samen met zoon en kleinzoon gaan vissen, de plek , noorderhavenhoofd van scheveningen met 

zakkend water.  
voor kleinzoon de eerste keer zeevissen dus lachen.  

om ongeveer 10.00 uur aan de waterkant en 6 hengels klaargemaakt en ingegooid met het idee laat 
ze maar komen.  

wel vlak voor het havenhoofd een zuiger op 50 mtr afstand dus aan de zijkant gevist, na een uurtje ja 
hoor kleinzoon de eerste  

vis een leuke bot aan zijn karperhengeltje, daarna nog 3 keer en wij lachten niet meer want hij vangt 
ze wel wij niet.  

na 2 uur een kleine zeebaars en na een 1/2 uurtje nog een ze zwemmen weer, kleinzoon vangt omdat 
hij niet ver  

kon gooien nog een leuke gul 49 cm daarna ik nog een tong en zoon een schol, de vangst van de dag 
had ik tijdens het  

ingooien gewoon een meeuw aan de lijn 15 minuten bezig geweest om dat beest lost te krijgen, om 
17.00 uur weer naar huis  

met toch wel een goed gevoel van vis gevangen te hebben, dat was voor mij wel lang geleden.  
binnenkort weer weet alleen nog niet waar.  

maar vissers laat a.u.b. niet uw rommel achter er hangen zakken aan de toren tussen de stenen 
vreselijk veel rotzooi  



hoofdzakelijk lege kranten en blikjes gooi het weg in de zakken.  
Cor van de BBD.  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Hallo , vandaag 2-10 even wezen vissen met ze twee�n  aan de waterweg bij DSM met hoog water( 
9.30) , de berichten waren dat er wat vis werd gevangen. Dat kan je figuurlijk zeggen het was 

inderdaad wat , een gulletje net aan de maat en een steenbolk . 
Het weer was het enigste wat goed was en het vissen was helemaal niets .Laten we hopen op betere 

tijden. 
 

Grt Sjoerd /Ruud 
  

-------------------------------------------------------------------------------- 
Beste Visvrienden, 

 
Zaterdag 27 september visten we onze negende clubwedstrijd. 

Het �strijd� toneel was voor deze wedstrijd, de waterweg. 
  

 
  

Op een plek waar enkele tientallen vissers prima kunnen staan, alleen de diepe vaargeul is zelfs voor 
de verre gooiers niet te bereiken. 

Van te voren leek duidelijk dat het een taaie visserij zou worden, met vooral de grondeltjes, die 
veelvuldig gevangen worden in de havens van de Europoort. 

Om 18 uur zijn we gestart, met 33 deelnemers, om 22 uur was de wedstrijd ten einde. 
Ik begon met mijn strandhengel en hoopte op een meter of 80 een botje of zo te scoren, maar bij mijn 

eerste draai bleek dat ik vuil aan het trekken was. 
Dus gekozen om de tweede worp met mijn zeebaarshengeltje, 30 gram loodje en een korte onderlijn 

met dito sneuen te proberen. 
Ik stond naast een strekker en ook gekozen om tegen de strekker aan te gooien. 

Meteen beet, en een maats (10 cm. +) grondeltje was mijn deel. 
Omdat het om mij heen zeer rustig bleef met de vangsten ben ik op deze manier doorgegaan tot het 

donker. 
Inmiddels had ik acht grondeltjes aan de maat in de emmer, bij de buren bleef het nog rustig. 

  



 
  

Daarna viel het bij mij wat stil en na enige twijfel, wat meer naast de strekker gegooid op een meter of 
dertig. 

En ja hoor, weer beet en nog een grondel. Weer ingegooid en na een leuke beet een flinke vis aan de 
lijn. 

Na enig gepiel tussen de stenen kreeg ik de vis op de kant, een leuke gul die later bij meting 46 cm 
was. 

  

 
  

Daarna was het zoeken geblazen, mijn buren vingen echter wel hun vis(je). 
Vlak voor het eindsignaal, weer een mooie beet, en een tong van 35 cm. Was mijn deel. 

Lekker gevist en later bleek dat ik tweede in het vak geworden was en vierde overall. 
Het wedstrijdvissen gaat me steeds meer plezier opleveren en zeker als de vangst nog niet tegenvalt 

ook. 
Ik heb bij mezelf gul, tong en grondels gezien, maar bij de buren ook bot, zeebaars, snoekbaars en 

houting. 
En elke wedstrijd leer ik weer wat bij en word steeds wat fanatieker, het plezier voert nog steeds de 

boventoon hoor, dat is het belangrijkst naar mijn idee. 
 

Met visgroet, Ed#1137 



Stuur ook eens een vangstbericht in, , U hoeft echt geen Eurovisser te zijn om 
een verslag in te sturen 

Wij maar ook u bent geholpen, met een vangstbericht.  En je hoeft ook echt je 
stek niet te verraden hoor. 

Kom mensen, kleine moeite, maar geeft een hoop plezier en informatie.   

  

13 september wezen vissen op de Maasvlakte was wel even zoeken hoe bij de stenen glooiing te 
komen maar na 3 keer verkeerd rijden kwam alles me weer bekend voor. Eerst kunstaas wezen 

slingeren maar met windkracht 4 op de neus en geen enkele actie was ik daar wel klaar. Had gelukkig 
zagers en pieren gehaald bij Ahoy in Rotterdam en zocht een plekje op het strand. Eerst 

parkeerplaats 6 op de Maasvlakte maar daar stikte het van de kitesurfers en daar heb ik dus geen zin 
in. Verder gereden naar parkeerplaats 5. Daar zaten alleen 2 vissers dus daar de spullen uitgeladen 
en met wat moeite de trap afgekregen. Paar uur lekker in de zo'n gestaan maar niks geen beet. Wel 

kwamen er 3 kitesurfers bij die me toch wel erg dicht bij kwamen en steeds vlak voor mijn neus 
keerden. Dacht net dat ze wel wisten wat ze deden toen mijn hengel uit de steun werd getrokken. Had 
er een mijn gevlochten lijn gegrepen. Heb deze persoon netjes de huid volgescholden. Maasvlakte 2 
is dus nog te klein (heb afgelopen week hetzelfde meegemaakt op terschelling maar toen was ik wel 
alles kwijt). Toen de bloeddruk wat gedaald was nog lekker gevist en vlak voor de duisternis toen ik 
het weg wou gaan ging het toch nog een beetje los; de ene hengel begon te rammelen, tijdens het 

inhalen begon ook de andere te klepperen. Ene vis snel ontwaakt, andere hengel binnengehaald, vis 



onthaakt en de hengels snel weer uitgezet. Na een paar minuten hetzelfde verhaal. Resultaat 4 
zeebaarzen; 50, 40 en 2 X 30, alle gevangen op de zagers. De kleine baarzen zwemmen weer de 
andere zijn als filet ingevroren. Daarna was het ook voorbij en kon ik rond 21.00 huiswaarts naar 

arnhem. Hopelijk in de toekomst geen last meer van kitesurfers. Kom ook voor mijn rust en het helpt 
niet echt als die lui vlak onder de kant langsscheren op ongeveer de plek waar je lijnen het water 

raken. 

 

Retze= 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Vandaag 20/9 de hengels weer eens in Vlaardingen te water gelaten. 

Het was een wonderlijke visvangst vandaag van 13.00 - 16.00uur (net voor hoog tot 1 uur na hoog) 
De originele tongonderlijnen met de kleine haakjes (haaklijnen met lood 

verzwaard) die "ver" lagen gaven puitaal en sliptongetjes. 

 

De andere hengel die dichterbij lag en een onderlijn had met grote haak 6, 150gr rollood (wat stilliggen 
voor tong!!) gaf de visvangst van de dag. Eerst kwam er een plastik zak op de bovenste haak met 2 
liter water erin dichtgebonden en al en op de 2e haak een tong van 36cm die niet naar binnen wilde, 
en op het lood nog eens een kilo apenhaar Na dit wonderlijke koppel en arm net niet uit de kom er 

maar mee opgehouden. 



 

Moet zeggen de SPRO ZA power 7000 met een overbrenging van 3,9:1 heeft de klus toch geklaard 
De Hengel stond op breken en de molen gaf geen krimp. 

Groet van Rene van den Berg   #1403 

  
-------------------------------------------------------------------------------- 

  
Gisteravond (14-09-2014) na een vakantie van drie weken Spanje (zonder hengels, want dat wil ik 

mijn vrouw niet aandoen)  
eindelijk weer eens naar de waterweg gegaan om te proberen een zeebaarsje te vangen.  
Ben om ongeveer half tien begonnen met een twistertje en een loodkopje van 14 gram.  

Water liep behoorlijk af maar was nog lang niet laag.  
Half uurtje geprobeerd en toen maar overgestapt naar een shadje, wat na een kwartiertje weer werd 

gewisseld voor een andere soort twister.  
Geen succes na ongeveer anderhalf uur gooien.  

Water was inmiddels behoorlijk laag geworden dus op naar de strekdammetjes.  
Donkerblauwe twister en een 17 grams loodkop omdat de stroom er goed in zat.  

Na me helemaal het lazerus te hebben gegooid, begon ik erover na te denken om naar huis te gaan , 
maar we kennen het allemaal wel , nog een keertje dan...  

Na nog een paar keer gooien een enorme beuk op mn hengel en ja hoor!!! daar jankte hij door de slip 
heen.  

Minuut of vijf denk ik met vriend baars geworsteld en toen gaf hij het eindelijk op.  
Voorzichtig tussen de keien geleid en kon ik hem pakken.  

Wat een joekel!!! gemeten en een prachtbaars van 71 centimeter en goed dik.  
Eerst een sjekkie en maar weer proberen.  

Kwartiertje later, BAM!!! weer een beuk en hetzelfde verhaal.  
Deze keer weer zo'n joekel en na meten was deze 68 centimeter.  

Nog een paar keren gegooid en toen besloten om naar huis te gaan.  
Vis aan de waterkant van schubben en ingewanden ontdaan omdat ze bij thuiskomst meteen de 

koelkast in gaan.  
Want ik ga s'nachts om drie uur niet meer fileren.  

Beetje jammer voor de foto's maar ja.....  
Thuis de vis gewogen en dat was met z'n twee�n 8 kilo zeebaars.  

 



 
Groeten , Keimpe.  

  
----------------------------------------------------------------------- 

Zaterdag 13 september  
Na beiden een dag werken Eurovisser Dirk thuis in Gouda opgehaald om 18.30 uur. Ook hij had net 

zijn eten naar binnengewerkt.  
Een uurtje voor hoog zaten wij aan de waterkant en gingen de lijnen beaast met zagers naar de 

diepte. Direct een mooie tong en een grote bot. Toen even rust en bij het zakkende water begonen wij 
leuk te vangen. Net voor laag waren de aanbeten over en de krabben weer actief.  

Ingepakt na een paar uurtjes vissen en de teller stond op 18 tongen w.v. 4 onder de maat, 5 grote en 
vooral dikke botten ( deze zijn gefileerd en veranderd in kibbeling) en 9 stuks steenbolk tussen de 5 

en 10 cm.  
Martin #256  

----------------------------------------------------------------------------------------- 
  



Voor het eerst naar de Noordzee geweest om te vissen. veel te licht natuurlijk, want ik had een 
karperhengel mee. Gevist op het strand van de maasvlakte met zagers, parkeerplaats nr 6. 15 meter 

van de kant gevist (want dan dreef mijn lijn niet zo mee), hopende op zeebaars. maar wat ving ik? 
Tarbot. 25 cm ongeveer. eentje. Schijnt bijzonder te zijn, ik wist het niet. Wat een lekkere vis is dat 

zeg! Bij deze� 
  

 
 

vr groet  
marcel 

 
----------------------------------------------------------------- 

Beste visvrienden, 
 

Na een paar visloze weken weer eens bekeken of er een baarsje te vangen zou zijn. 
Zondag na het avondeten maar weer eens het favoriete strekkertje opgezocht. 

Ik had wat subwalks bij me voor het laatste uurtje in het licht en wat shads voor als het donker zou 
worden. 

Begonnen met de subwalks, maar helaas geen succes. Om me heen werd ook geen staart gevangen. 
Bij het begin van de schemer een salt & pepper shad aan het lijntje gebonden op een 14 grams 

loodkopje. 
Daarmee staan gooien en tot mijn verrassing na een keer of wat gooien een mooie beet. 

Een baarsje van net over de 40 cm was mijn deel. 
  



 
  

Dat gaf hoop op de donkere uurtjes, maar niets was minder waar, geen stootje meer gezien. 
Wel een prachtige avond, en de rest van de vissers? Die heb ik niets zien vangen. 

Toch ga ik het van de maand nog een paar keer proberen, leuke visserij zo en een mooie afwisseling 
op het vissen met de strandpoken. 

 
Met visgroet Ed#1137 

  
----------------------------------------------------------------- 

Zondag 7 september om 01.30, 1 uur voor hoog, aan de waterkant.  
Gevist met zagers en pieren. Net na hoog een mooie tong van 39 cm gevolgd door een mini 

steenbolk.  
Daarna 2 uur niets nada. Ik begon al over naar huis gaan te denken toen ik weer een aanbeet kreeg, 

dit was een tong van 34 cm.  
Toen werd het weer angstig stil, mijn ogen begonnen dicht te vallen en om 05.00 uur besloten om 

naar huis te gaan. Bij het binnendraaien hing er nog een steenbolkje aan. Al met al een matige 
visserij.  

Martin #256  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stuur ook eens een vangstbericht in, , U hoeft echt geen Eurovisser te zijn om 
een verslag in te sturen 

Wij maar ook u bent geholpen, met een vangstbericht.  En je hoeft ook echt je 
stek niet te verraden hoor. 

Kom mensen, kleine moeite, maar geeft een hoop plezier en informatie.   

  
  

Donderdag  28 augustus gevist hoek waterweg  begin oude maas van 15,00 uur tot 22.00 uur 
2 uur voor hoog tot een paar uur naar laag met 2 man gevist met kweek zager uit eigen zeeaquarium 
Tot hoog mooie grote krabben,echt een probleem ,daarna bij afgaand zijn we pas vis gaan vangen 

Vangst 5 mooie grote tongen en 5 mooie botten 
4 kleine botjes terug en een grote paling  en ook nog grote krabben op de wal gehaald 

Zat nog een man te vissen met kleine dode visjes ving 2 mooie snoekbaarzen 
De vissers uit maas en waal 

  
----------------------------------------------------------------------------------------------  

  
Afgelopen maandag en woensdag voorzien door aas van Rinus op de tong gevist. Het was druk op de 

Waterweg waardoor het niet eenvoudig was een goede plek te vinden. 
Op maandag ving ik 10 tongen waarvan 5 aan de maat en nog een paar botjes. Woensdag had ik er 9 

waarvan 5 mee naar huis en wat botjes. De grootste tong was 43 cm. 
Toch werd er weinig gevangen in vergelijking met vorige weken. 

Het is wachten op betere tijden. 



Pierre den Hartog 
  

----------------------------------------------------------------------------------------------  
  

Verlaat vangstbericht:  
Dinsdag 5 augustus om 22.30 uur  aan de waterkant ter hoogte van Vlaardingen.  

Bij het opkomend water vielen de vangsten knap tegen, slechts 2 botjes. Bij het afgaande water 
begonnen de aanbeten.  

Tot aan het lage water regelmating vis en weinig krabben. Dus volhouden, soms net voor laag kan je 
gaan vangen.  

Als aas zagers en verzwaarde onderlijnen met een haakje 4. Dit geeft voor mij het gewenste resultaat  
Ik zie regelmatig medevissers met te grote haken (1 of 2) zeker voor de tong.  

De vangsten waren leuk, 14 tongen van 25 tot 42 cm, de 2 reeds genoemde botjes en de plaag van 
de Europoort was er ook weer, 11 steenbolk(jes)  

Om 04.00 uur was ik weer thuis in Reeuwijk, vis in de koeling en naar mijn mandje.  
Martin #256  

  
----------------------------------------------------------------------------------------------  

  
Beste visvrienden, 

 
De vakantie is weer voorbij, maandag weer beginnen met de arbeid. 
In deze vakantie zijn we met familie en vrienden naar Ibiza geweest. 

De hoofdzaak was daar natuurlijk niet vissen, maar ik heb toch een hengeltje en was spulletjes 
meegenomen. 

De aanwezigheid van vis(jes) aan de kust viel me erg mee. 
Al snorkelend, met brood in de hand, kwam er aardig wat vis in het zicht. 

Zelfs op 1,5 meter water verschillende bluefish gezien, dat zijn toch serieuze sportvissen. 
Ik heb het met het hengeltje geprobeerd, haakje acht eraan en wat garnaaltjes. Dat was geen groot 

succes, die visjes zijn vaak sneller als de visser. 
Toch een paar visjes kunnen scoren, soorten zeebrasem, wat lipvis, zeebaarsjes (grouper) en was 

hardertjes. 
Al snorkelend met een handlijntje ook een leuk visje gevangen, dat is zeker leuk om te doen. 

Ja ja, buikje ingehouden op de foto. Vissen op zicht, een hele andere ervaring. 
  



 
  

Op een gegeven moment een klein visje aan de lijn, op 6 meter van me af, klapt er een bluefish 
op�� 

Maar met 20% lijn nylon begrijp je wel wat er gebeurd, knap deed het lijntje. 
Met een wat professionelere aanpak denk ik dat je er leuk kunt vissen, zeker als je aan een bootje 

kunt komen. 
Na thuiskomst ben ik een aantal keren in de Europoort wezen vissen. 

Met John op pad geweest, op verschillende stekken. Eerst geprobeerd op de zeebaars met de 
dobber. 

Dat leverde John een maatse en twee ondermaatse baarsjes op, allen zwemmen ze weer. 
Bij mij gebeurde er weinig, 1 keer beet gehad en misgeslagen, maar wel van een zonovergoten dag 

aan het water genoten. 
Een volgende dag nog een paar uurtjes op de tong, die doet het redelijk op het moment en op de 

diepe stekken is een leuk visje  te vangen. 
We kregen tijdens de tongsessie trouwens een hoosbui op ons hoofd, niet normaal meer, zelfs de 

botlektunnel stond blank met alle gevolgen van dien. 
De 16

e
 staat er weer een wedstrijdje op het program, ben benieuwd wat dat oplevert. 

 
Met visgroet, Ed#1137 

  



  
----------------------------------------------------------------------------------------------  

  
Gisteren  vrijdagmorgen dus, gevist aan de waterweg. 

Totaal vangst 39 vissen met 2 man. 
10 tongen voor de pan,  15 terug gegooid die te klein waren. 
3 grondeltjes en  11 botten/botjes die ook weer retour gingen. 

Mooie dag , maar de invloed van de regen is toch wel te merken aan de vangsten. 
Gr ger 

  
----------------------------------------------------------------------------------------------  

Fintenbal op de Rozenburgse landtong, gisteren een 15 stuks gevangen, over het algemeen vrij grote 
fint ook. In de avond, elke 5 worpen was het wel raak! 

Groeten, 

marco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stuur ook eens een vangstbericht in, , U hoeft echt geen Eurovisser te zijn om 
een verslag in te sturen 

Wij maar ook u bent geholpen, met een vangstbericht.  En je hoeft ook echt je 
stek niet te verraden hoor. 

Kom mensen, kleine moeite, maar geeft een hoop plezier en informatie.   

  

Beste visvrienden,  
 

Aangezien ik altijd op de site de vangst berichten leest wil ik ook mijn aandeel bij gaan dragen. 
Ik probeer eenmaal per week te vissen en mijn vaste stek is het Beerkanaal, rechts van de Pilothaven. 

Op woensdag 30-11-2014 om 12.00 gearriveerd en direct na mijn eerste worp een aanbeet van een 
zeebaars, maar kon hem niet verzilveren. 

Terwijl mijn teleurstelling nog aan het wegebben was, weer een aanbeet maar dan op mijn ander 
hengel en een mooie maatse baars  was mij deel. 

Uurtje later weer een aanbeet, ook niet verzilverd. Daarna weer stil en bij het opkomende water nog 
een baars gevangen en een baars schoot los vlak bij de kant. 

Voor de rest toch lekker gevist en kijk al weer uit naar de volgende sessie. 
 



Mvg Frits 

-------------------------------------------------------------- 

Vandaag dinsdag 29 juli 2014 met een stevig windje (windkracht 4 aanwakkerend tot 5) uit het Noord 
Westen en een zonnetje dat net niet helemaal wilde doorkomen. Een mooie dag dus om eens lekker 

op Maasvlakte II de hengels uit te gooien.  
Een begroeting door een schuimige branding en zo�n twee uur voor hoog tij gaf mij het gevoel, dat 

het vandaag toch wel zou moeten lukken. Een heerlijke bak met steekzagers en pieren was de 
maaltijd die ik voor onze vrienden had meegenomen.  

Inmiddels was een nieuwsgierige zeehond op de voorgrond ook wel benieuwd wat die eenzame visser 
nou eigenlijk aan het doen was.  

   
Niets dus!! Helemaal niets. Want het bleef maar stil en stil. De hengeltoppen waren overigens wel 

heftig in beweging, maar dat was dus de golfslag. Maar een aanbeet, ho maar!  
Dan maar andere onderlijnen proberen. De z.g. wapperlijn er af en de welbekende driehaaks 

paternoster met afhouders dan maar. Misschien nog wat meer zagers op de haak om het nog wat 
aantrekkelijke te maken.  

Echter niets hielp. Was dit misschien de reden dat ik nog steeds als eenling daar op het grote strand 
aan het vissen was? De wind begon inmiddels ook wat harder aan te trekken zodat ik alles nog eens 

goed stormvast moest zetten.  
   

Om drie uur �s middags vond ik het wel mooi geweest. Slechts ��n ondermaats scharretje aan de 
lijn met binnenhalen, en de aanbeet nog geen eens gezien!  

Ja, ja, ook dat is zeevissen. Het is niet altijd volle bak. Maar wel heerlijk uitgewaaid en toch genoten 
van de ruimte, de wind, en de wilde branding. Hoe Hollands wil je het hebben?  

De zeehonden hadden het inmiddels ook wel gezien en ik sprak mezelf moed in met de woorden dat 
het niet slechter kon en het zeker de volgende keer een stuk beter zal gaan.  

Houd moet beste vismannen en de welgemeende visgroeten van Hans de Groot.  
   

--------------------------------------------------------------- 
  

Beste visvrienden, 
 

Zo, drie weken vakantie en de eerste dagen doorgebracht met het plaatsen van een nieuwe 
douchecabine. 

Vandaag, de laatste dag op Nederlandse bodem, voordat onze welverdiende vakantie begint. 
Dus, ff vissen, niet de hele dag, in verband met het pakken van de koffers, maar toch lekker een paar 

uurtjes. 
Maar waar naar toe dan? Na wat twijfelen heb ik besloten de beroemde en beruchte Sluisjesdijk eens 

te bezoeken. 
Ik dacht het is vakantie, dus het zal wel niet al te druk zijn, NOT��! 

Het leek de koopgoot wel, maar na een praatje met wat vissers mocht ik een plekje ertussen innemen. 
Wel een beetje behelpen, werpen was er niet meer bij, om zo geen verwarde lijnen met de buren te 

krijgen. 
Maar eigenlijk maakte dat niet veel uit, er staat daar onder de kade zomaar 10 meter water. 
Na een minuut of 10 de eerste tongenklap op de hengel, en als resultaat een maatse tong. 

Dat gaat lekker zo dacht ik, de beten volgden zich snel op, alleen door ondermaatse botjes en 
tongetjes. 

Na een uurtje of twee a drie ben ik gestopt, een rood verbrande bast en 15 visjes waarvan 2 maatse 
tongen. 

Toch lekker even gevist en gekletst met nieuwe visvrienden, het overgebleven aas heb ik 
meegegeven aan een buurman 

die tussen de strekkers van de waterweg nog ging proberen een zeebaars te vangen. 
Morgen gaan we op vakantie naar Ibiza en als het er van komt ga ik ook nog een sessie vissen in de 

Middellandse Zee. 
 

Tot later, groeten Ed#1137 



--------------------------------------------------------------- 

  
  

Op zaterdag 12 juli eens wat anders gedaan.  
Om 13.00 uur het ruime sop gekozen met aan boord 5 Eurovissers en Teus. 

  

 
  

Het doel was om eerst wat makrelen te vangen en daarna voor anker op de tong en andere 
platvissen.  

Gevaren naa rhet lichteiland Goeree. Daar enige wrakjes af om er boven makreel te proberen te 
vangen.  

Dit lukte redelijk vangsten bestonden uit makreel, ongeveer 20-25 de man en af en toe een mini 
gulletje.  

Omstreeks 20.30 uur voor anker voor de blokkendam. Hier tot 22.00 uur gelegen, niets, nada 
gevangen.  

Verhuist naar een stek voor de nieuwe Maasvlakte. Hier het anker overboord gezet en tot 24.00 
gevist. 

  



 
 

Vangsten waren niet geweldig, slechts 3 tongen en 2 scharren. De grootste tong was 35cm . Je kan 
wel stellen dat er vanaf de kant op het moment meer tong te vangen is.  

Maar ja, dit wilden we  (weer) eens proberen maar de glorietijden van vroeger, met vangsten van 30+ 
stuks voor de blokkendan zullen wel verleden tijd blijven. Dit bleek ook wel uit het feit dat wij de 

enigste boot was die voor anker lag.  
Maar niet geprobeerd, is met vissen altijd mis.  

Martin #256 
  
   

--------------------------------------------------------------- 

Afgelopen zaterdagavond de 12
e
 

Weer een gaan vissen in de waterweg.... 
Vangst 1 maats tongetje en een scholletje(mijn 1

e
 in de waterweg) 

verder waren het grondels en postzegels..... 
 

Was ff lekker, alleen maar een kleine vangst helaas. 
 

Gr Wesley vd Ree 

--------------------------------------------------------------- 

Vandaag 02-07-14 maar weer eens op de zeebaars geprobeert.  
Eerst maar met een twistertje wat in de vierde worp een zeebaarsje van 39 cm opleverde.  

nog even doorgegooit (stuk of 30 keer) en toen maar eens een hengel opgetuigt met een dobber.  
Een paar keer een meter of vier uit de kant en ja hoor! een mooie dikke zeebaars van 60+.  

Daarna nog eens een van 42cm en toen nog een van 48cm.  
Allemaal zo tegen laag water maar nog wel met stroming gevangen.  

  



 
 

Groeten,  
 

Keimpe.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stuur ook eens een vangstbericht in, , U hoeft echt geen Eurovisser te zijn om 
een verslag in te sturen 

Wij maar ook u bent geholpen, met een vangstbericht.  En je hoeft ook echt je 
stek niet te verraden hoor. 

Kom mensen, kleine moeite, maar geeft een hoop plezier en informatie.   

  

Beste eurovissers afgelopen vrijdag met mijn zwager weer op tongen jacht gegaan af gelopen keren 
waren voor mij de vangsten zeer goed ik was er al om 14:30 om het weer met hoog water te proberen 
mijn zwager kwam om 18:00 en de teller stond op tien stuks tong en met afgaand water was het niet 
te houden bij me zwager die een stukje verder stond de toppen van zijn spro hengels bleven maar 

rammelen en de ene na de andere tong kwam op het droge eindstand 36 tongen 4 palingen uitteraard 
terug gingen 6 inie minie tongen ook terug gingen en 3 botten die terug gingen en de 4de mee naar 

huis ging al met al zeer geslaagd dagje groetjes robin en vincent 
  



 
  

-------------------------------------------------------------------------------- 
  

Hier weer eens een berichtje uit Apeldoorn. Afgelopen donderdag (26-6-14) naar de Waterweg 
gereden om het dit jaar voor het eerst op de Finten te proberen. Naar de zuidzijde van de WW op de 
landtong bij Rozenburg. Hoogwater om +/- 15.30u. 1e worp om 15.00u tussen de stekdammetjes n� 
de keering. Met een toby chroomlepeltje van 10gr. Mijn zwager met een klein shadje. Ze zaten er wel, 
en ik ving ze ook wel maar geweldig was het (nog) niet. Ook mijn zwager zag niet veel en deed er ook 
maar een lepeltje aan. Wat opviel dat we regelmatig 'beet' zagen maar ze er erg snel weer af waren. 

Na een tijdje toch maar doorgereden naar het eind vd landtong. Daar stond er e�n met groter 
kunstaas op de zeebaars maar het was niets. Hij ging inpakken en ik heb toen met een langzaam 
zinkend plugje wat worpen geprobeerd. Ook nog even gewisseld met een 'Sammy' plugje maar ze 

deden het niet. Op dat moment begon 'iets' wild te jagen op kleine vis aan de oppervlakte. 
(waarschijnlijk fint). Met mijn lepeltje geprobeerd, en zelfs midden tussen het gespetter maar ze 

pakten het niet. Ik had het idee dat mijn lepeltje te groot/breed was dus even in de kunstaas voorraad 
gekeken of ik iets anders bij me had. Vond nog een klein, slank Jensen pilkertje uit Denemarken in de 

tas dus die er maar op. Dat had ik veel eerder moeten doen want dat is wat ze wilde hebben!   
Achter elkaar grepen ze die maar veel aanbeten resulteerde toch in 'loslaters', met name als ze zo 

lekker boven water uitkomen en flink schudden. Ik heb er wel 30 of 40  
aan de lijn gehad (wat is dat toch mooi) en vele ook tot net voor de kant maar heb er uiteindelijk maar 
12/13 uit weten te krijgen. Geeft allemaal niets (ze gaan toch terug): we hebben een heerlijke middag 
en avond gehad. Voor mijn zwager gold hetzelfde, iets minder aanbeten maar ook veel loslaters (en 

onze dregjes waren vlijmscherp). Hij had er een stuk op 10. Nog even teruggereden naar de 
strekdammetjes (die toen inmiddels droog stonden) en nog even geprobeerd maar ze pakten, waar wij 
stonden, niet. Een 60 meter verder richting dammetje stonden er ook een paar met kunstaas te gooien 

en die vingen regelmatig finten. Waarschijnlijk was het bij hen iets dieper? Om 20.30u weer richting 
Apeldoorn n� een, zoals al geschreven, heerlijke middag/avond.    

Gr.  
Rik (en Hans)  

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Vrijdag 27 juni om 14.00 naar Scheveningen met twee vismaten t.w. Ap en Theo. De berichten waren 
wisselend: tong, af en toe makreel. We kwamen aan met opkomend water. Op de kop van de Zuidpier 

was plek. 
Over hoog heen, toen de stroming eruit ging, begonnen we te vangen. Heel veel botjes m.n. Ap, paar 

scharren, paar tongen, paar pollakken en Theo ving nog 4 maatse gulletjes. Veel was het niet. We 



zagen een mooie zeebaars vangen aan de dobber en een makreel. Het was zeer druk tot we 
weggingen om half 1. De vangsten over het geheel op de pier waren mager. Maar het weer was 

fantastisch en de sfeer grandioos. 
Pierre den Hartog 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Beste Eurovissers, 

Dinsdag 24 juni op de valreep nog even een onsje zagers opgehaald bij Avicentra in Oostvoorne. 
Rond een uur of 8 aangekomen aan de waterkant, om onze gestekelde vrienden te belagen. 

 Door het lage water eerst over de stenen geklauterd om zo snel mogelijk mijn haak van aas voorzien 
en mijn dobber te water te laten. Door de aanhoudende wind vanuit noordelijke richting waren de 

verwachtingen laag maar wie niet waagt, wie niet wint! 

 Een andere visser die nog even kwam kijken vertelde mij niks te hebben gevangen met het smijten 
van zijn kunstsaasje en vertrok weer richting huis. Een half uur later kwam er beweging in het water en 

een paar meter uit de kant kwam een zeebaars in zijn geheel uit het water om even te kijken wat er 
zich op de waterkant afspeelde. De vis lande nog net niet op mijn dobber en ik had weer een 

sprankeltje hoop. 

 Enkele drifts later was het raak! Eindelijk kwam er beweging in mijn dobber, waarna hij het diepe 
inschoot. Na een stevige stevige dril op mijn karperhengel was de vis uitgeput en mocht ik mijn 

aanbeet verzilveren. 

 

M. Stoel 

-------------------------------------------------------------------------------- 



  
  

Afgelopen vrijdag 20 juni met vismaat Leen wederom de scheefsmoel belaagd. Veel zaaks was het 
niet. Samen zijn we blijven steken op 7 tongen waarvan Leen de grootste ving en uiteraard wat botten.  

Het was in ieder geval mooi weer. Volgende week hopelijk betere tijden.  
Pierre den Hartog  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Beste eurovissers zoals gezegt vrijdag wezen vissen met me zwager om half tien s avonds afgaant tij 
al met al weer zeer mooie tongen gevangen 21 stuk 4 botten en 5 flinke palingen dit laatste allemaal 

terug gezet incl de botten aangezien we daar niet op visten half 7 smorgens weer  thuis en het mandje 
groeten robin 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Beste visvrienden, 
 

Zaterdag 20 juni, na een week hard werken met een collega weer eens naar de waterweg getogen. 
Ik had pieren en zagers mee en het getijde was niet optimaal. 

Het weer wel, heerlijk aan het water gestaan en het hoofd weer leeggemaakt. 
Gevist van 20 tot ongeveer 23 uur, op wat pieren na was het aas schoon op. 

Het eerste uur was niet veel, wolhandkrabben hadden de overhand. 
Daarna vingen we toch wel een leuk visje, tong, kopvoorn, bot van verschillende maten en zeebaars. 

Het was een mooie avond, op een mooie stek en vis mee voor de pan. 
De zeebaars trekt op het moment echt een stuk landinwaarts zeg, die vissoort hadden we niet 

verwacht. 
 

Met visgroet Ed#1137 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  
Beste eurovissers Ik volg al een aantal jaren jullie site top site en ik ga me eindelijk eens laten horen 
want de vangst berichten zijn niet top geweest althans kan altijd beter 2 weken geleden op de tong 

gaan vissen met me k2 hengels okuma molens met gevlochten lijn zelf gemaakte verzwaarde 



tonglijnen al met al met bij 300 gr het water in het was niet best 7 stuks tong flink aan de maat t en 4 
palingen die uiteraard terug gingen. 

  

 
  

 5 dagen later een andere stek voor mij nieuw waar ook geen vissers te zien waren zelfde recept en 
na 6a7 uurtjes 17 tongen aan de maat met flinke uitschieters. 

  

 
  

 volgende dag 18 stuks en 2 dagen later 20 stuks met tongen van 40 cm en groter en wat mij op viel ik 
ving ze bijna allemaal met afgaand en stilstaand laag water aanstaande vrijdag ga ik het weer 

proberen 
  



 
  

 grt robin 
  

-------------------------------------------------------------------------------- 
Vaderdag 15 juni.  

Bewust dat ik het ontbijt zou mislopen om 03.00 uur uit mijn mandje.  
Om 04.15 uur  ongeveer 2 uur voor hoog, de lijnen te water deze  voorzien van een haakje 6 en 

beaast met zagers.  
Direct beet, een mini tong. Dit bleef eigenlijk zo tot een half uur na hoog water. De stand was toen 12 

mini tongen waar van de grootste 15 cm was.  
Eigenlijk daarna een uur niet kunnen vissen van de groene troep en een harde stroom. De hengels 

maar even op het droge gehouden. Toen de stroom minder werd was ook de groene troep 
verdwenen. Tijdens het afgaande water nog 5 tongen gevangen, Dit waren, heel vreemd, knoepers 
van tongen, de kleinste 31 en de grootste 42 cm. Ook nog een bot kunnen landen. Even voor laag 
water vielen de vangsten helemaal stil. De vis was weg en de krabben vierden feest, binnen 5 min 

waren de haken leeg.  
Om 09.00 uur weer richting huis om de vaderdag kado�s uit te pakken.  

Stand 17 tong en 1 bot.  
Martin #256  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Vrijdag 13 juni, 

 

Was van plan vanavond even 2 uurtjes te slapen daarna voetbal te kijken en daarna met de dobber op 
de zeebaars te gaan. Ondanks dat ik de wekker gezet had me compleet verslapen en zodoende werd 
ik pas wakker toen de nabeschouwing van het voetbal al bezig was, maar goed wel lekker uitgeslapen 

voor het nachtvissen. 

Gevist van 1.30 uur tot 7.00 uur 

Gekozen voor het Hartelkanaal, ook vanwege de vrij straffe noordenwind. Beneden aan de dijk zat je 
hier nog lekker uit de wind. 

Als aas had ik flinke grote steekzagers. Materiaal 3.60 karperhengel 2 lbs, 0,25mm nylon op de spoel 
met 0.35 mm fluorcarbon voorslag  en 20 gram verzwaarde dobber. Haak was rode kamakatsu, 

maatje 1. 



Bij mijn eerste worp gelijk vis: een baarsje van 30 cm. 

10 minuten later weer eentje, deze iets groter cm of 35. Hierna werd het wat minder en werd de 
stroming te sterk op dit stuk en ben ik naar het brede stuk verhuisd. 

Daar aangekomen vrij snel een baarsje van 43 cm. Viel weer even stil en wou even wat drinken uit de 
auto halen toen ik een flinke ruk aan de hengel kreeg. Na een mooi gevecht een vis van tegen de 60 

cm kunnen landen. 

Begon al moe te worden en dacht bij mezelf: nog eentje en dan naar huis. Kreeg even later weer een 
mooie aanbeet en dit keer de mooiste vis van de avond: een prachtige dikke baars van precies 60 cm, 

hierna mijn spullen opgeruimd.  Al met al voor mij echt een geslaagde nacht geweest. 

Wat een geweldige sport is deze manier van vissen toch. Ben er dit jaar pas serieus mee begonnen 
maar ben gelijk helemaal verslaafd, dus de strandhengels mogen voorlopig even in de schuur blijven 

staan. 

 

Groeten van Andy de groot 

  
------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
Vrijdag de dertiende op de tong. Vorige week nog 25 maar de berichten geven aan dat het minder is. 

Om 14.00 aan het water tot 20.00 met puik aas van Rinus: 3 pakjes zagers. Het was inderdaad 
minder. In totaal 9 tongen waarvan 6 mooi aan de maat. Daarna nog een mooie voetbalavond. Wat 

vrijdag de dertiende? 
Pierre den Hartog 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

Maandag 9 juni  
Eerste pinksterdag met de familie uit geweest, 2

e
 pinksterdag voor papa.  

Aas gehaald bij Hengelhuis Maasluis, lekker dat deze 2
e
 pinksterdag open was. Omstreeks 10.00 uur 

de lijnen te water. Bij het strak draaien van de eerste gelijk een geweldige ruk aan de hengel. Bij het 
binnendraaien merkte ik al dat het een paling was. Dit klopte een mooie paling van ongeveer 70cm. 
Kort hierna kwam  Arjan  # 1174 aanrijden die naast mij kwam zitten. De vangsten waren taai, ik zelf 

had 8 tongen waarvan er 3 net maats waren. Op het laatst ving ik nog een bot van rond de 
dertig.  Ook de krabben waren van de partij, 3 van die krengen en vele lege en soms afgeknipte lijnen 

boven water gehaald. Arjan #8 kwam ook nog even buurten dus weer alle visnieuwtjes uit kunnen 
wisselen. Alleen Arjan # 1174 moest af en toe even stoom afblazen, meerdere malen werden zijn 

lijnen afgevaren door plezierboten.  
Omreden dat de lucht er toch wel dreigend uit begon te zien, geholpen door het feit dat het aas zowat 

op was, om 15.30 uur ingepakt.  
Martin #256  

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
Beste visvrienden, 

 
Dit weekend stond in het teken van wat visserij aan de waterweg. 

De visserij begon wat stroef, ik zou meedoen aan het wedstrijdje van de Eurovissers, maar door het 
mislopen van mijn bestelde aas kwam daar niet veel van. 

Een dompertje dus, volgende keer wat beter regelen. 
In de loop van de zaterdagavond kreeg ik bericht van Herman Wildenberg dat hij aas genoeg had en 

kon ik mijn hengeltje toch nog even bij hem uitgooien. 
Omdat er thuis een feestje van onze puber van 14 plaatsvond, wilde ik het niet te laat maken, dus ben 

ik vrij vlot weer van de waterkant vertrokken. 



Het feestje verliep heel keurig, dus nadat alle pubers weer op huis aan waren, snel mijn mandje 
opgezocht. 

Zondag heb ik mijn vrouw overgehaald nu toch eens mee te gaan naar de waterkant. 
Herman had me wat zagers geschonken en daar was/ben ik heel dankbaar voor. 

Weer de waterweg opgezocht, even een uurtje vissen. 
Als je vrouw mee gaat wil je ook niet de goden verzoeken om te lang te blijven staan, dan gaat ze 

nooit meer mee, was mijn idee. 
Ik heb me bij Arno Koman aangesloten en daar 1,5 uur gevist op een diepe stek aan de waterweg. 

Resultaat, 1 mooie tong, een botje en een vastloper met waarschijnlijk tong eraan. 
Lekker even buiten gestaan met het mooie weer en nu met een biertje in de achtertuin. 

Heerlijk weekend zo, van de week nog maar eens proberen en dan wat langer en met een beter 
getijde. 

 
Met visgroet Ed#1137 

  
------------------------------------------------------------------------------------- 

  
vrijdag 6 juni, wezen vissen op de landtong achter vliegveldje , van 20.00u-01.00u  .  

Geen tong wel 2 zeebaarzen en een botje.  
Volgende keer beter.  

gr. mark#1401  

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
Vandaag maar weer eens op de tong gegaan. Even aas Bij Rinus gehaald en snel naar het water. De 
gehele dag gestaan van 10.00 tot 16.00. In totaal 3 maatse botten en 24 tongen gevangen waarvan 8 

mooi aan de maat (30+) in de emmer. Opvallend hoe vaak je die kleintjes met twee tegelijk vangt. 
Kortom een mooie dag. En nu maar hopen dat onze zomervrienden een tijdje blijven. 

Pierre den Hartog 
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0  
  

Beste visvrienden, 
 

Zaterdag jl. zijn Cees en ik weer eens een avondje gaan zeebaarzen op ons favoriete strekkertje. 
Het is daar altijd druk en zoals vaak gezegd 1 van de hotspots van Nederland als het gaat om de 

zeebaars vangsten. 
Met de drukte is best goed te dealen, mits je een beetje tolerant met elkaar omgaat. 

Ik heb nog nooit wantoestanden meegemaakt en het vis lekker over de oude pier heen. 
Dat maakt dat de zeebaars vaak komt azen op jonge vis en allerlei ander gespuis wat tussen de 

stenen huist. 
In het verleden waren de vangsten heel goed te noemen, de laatste jaren is het soms heel leuk, maar 

vaak ook niet. 
Cees en ik zijn die avond samen vertrokken vanuit Zoetermeer. 

Het plan was om door het lage heen te vissen en tot in het duister ons geluk te proberen. 
Zo gezegd, zo gedaan��.. 

We hebben ons een breuk staan gooien met twisters, gators en andere soft plastics. 
Loodkopjes van 8 tot 14 gram en het was taai, heel taai. 

We hebben twee baarzen zien vangen en er stond een heel peloton vissers met dezelfde missie als 
wij. 

Gelukkig ving Cees ook een baars en een mooie, die wil ik jullie niet onthouden. 
  



 
  

Vooralsnog zijn onze vissessies nog mager, maar niet met minder plezier. 
Het was een prachtige avond en weer lekker bij gekletst tijdens het gooien. 

 
Met visgroet Ed#1137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stuur ook eens een vangstbericht in, , U hoeft echt geen Eurovisser te zijn om 
een verslag in te sturen 

Wij maar ook u bent geholpen, met een vangstbericht.  En je hoeft ook echt je 
stek niet te verraden hoor. 

Kom mensen, kleine moeite, maar geeft een hoop plezier en informatie.   

  
  

vrijdag 30 mei.  
   

Gister 31-5 op de stranden van Domburg/ Westcapelle een wedstrijd mee gevist,  achter de 
golfbaan waar ik stond, begon het meteen wilt, meteen trekken van 3, maar zo snel als het 

begon was het ook afgelopen, 
daarna was het echt sprokkelen om een visje op de kant te krijgen,   er werden wel wat mooie 

botten en soms een zeebaarsje gevangen, maar echt wild was het dus niet.  
  

Johan #1207 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
Enkele uren wezen vissen op de landtong(ondiep), 4 ondermaatse botjes , 1 kleine zeebaars en een 

mooie maatse tong.  
Gevist nog 1 uur met afgaand water daarna dood tij (geen vis).  

   
gr mark 1401#  



  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
gisteren30-05-14 met met vis maat Ray naar de vondelingenweg geweest op de tong gevist van 14.30 

tot 23.00 uur met z,n twee,en 6 tongentjes  
Ray had er deze keer 4 en ik 2  dus erg magertjes .  

en de stroming was op sommige momenten niet normaal 190 gr zag je gewoon in 5 tellen aan neus 
voorbij gaan ,  

maar prachtig weer dus dat maakte hoop goed .  
grtjes willem  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

29 mei, Vandaag extra dagje vrij, dus maar weer vissen vandaag, de keuze was gevallen, op de 
havens van Antwerpen, ik had daar van de week al de benodigde vergunningen voor gehaald, voor de 

kliefhebbers,  
een visverlof zoals dat daar hete kun je gewoon bij elk postkantoor halen, en kost een euro of 14 per 
jaar,  Aangezien het zondag was, en mooi weer, hadden meer vissers dit idee, er zaten b aardig wat 

vissers daar aan de havens, 
gelukkig was er nog plaats genoeg voor ons,   Helaas vielen de vangsten heel erg tegen,  ik heb in 

totaal 5 visjes naar boven zien halen,  Petra en ik hadden ieder een visje, hopenlijk gaat het as 
zaterdag tijdens de pkc wel iets beter. 

  
Johan#1207& Petra#1212 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Beste visvrienden, 
 

Op 24 mei hebben we de vijfde wedstrijd van de Eurovissers gevist. 
Ik zou eigenlijk niet deelnemen, maar viel een afspraak af, dus ik heb me op het laatste moment 

opgegeven. 
De Stenen Glooing viel ook af, helaas. In de poort van Europa blijken de laatste tijd een aantal 

warnetvissers actief. 
Met vergunningen, dat dan weer wel. Hoe stom kunnen de beleidsmakers zijn om de zich langzaam 

herstellende bestanden van zalm en andere vissoorten te laten wegvangen door deze vissers. 
Om nog niet te spreken van de mogelijke calamiteiten met zeehonden en bruinvissen, die daar 

veelvuldig hun maaltje komen opscharrelen. 
Nou ja, genoeg hierover, de discussie op de verschillende fora en hopelijk volgende acties volg ik met 

grote interesse�� 
De avond werd gevist in de Dintelhaven, smalle gedeelte. 

Volgens berichten werd er matig vis gevangen, dus het zou sprokkelen worden. 
Toch werd er vanaf de start een visje gevangen, veelal grondels, maar ook botjes en naar later bleek 

door de specialisten flink wat spiering. 
Ik ving wat grondels, gelukkig allemaal aan de maat en twee botjes, in mijn vak werd niet veel 

gevangen, dus ik eindigde nog vrij hoog in de ranglijst. 
Gilles Traas won de Pot, gevolgd door Tom v/d Pol en Theo van den Hoogen. 

De Dintelhaven is niet helemaal mijn ding, maar met het redelijk goede weer en de gezelligheid werd 
het toch nog een leuke avond. 

Op naar de volgende, Maasvlakte twee, of vanwege de matige vangsten een andere stek. 
We zullen het zien en beleven�� 

 
Groeten Ed #1137 

  
------------------------------------------------------------------------------- 

  
Al weer ruim een week geleden, maar bij deze toch nog even een vangstberichtje. 

Gevist in Zeeland, omdat het bij mij de laaste tijd in het europoort gebied niet veel soeps was. 
Gevist met opkomend water, van een rond 14.00 tot ongeveer 20.00 uur. 

Eerste 2 uur geen beetje gezien. 



Daarna begon het te komen. 
Vangst bestond uit kleine zeebaarsjes en gulletjes die net niet aan de maat waren, vaak met 2 tegelijk. 

Ineens een flinke ruk, en hangen!! 
Dacht aan een gul maar bleek een haaitje van 60 cm te zijn. Geweldig omdat ik die nog nooit 

gevangen heb. 
  

 
 

Uurtje later weer enorme ruk en hele sterke vis. 



Dacht hem niet binnen te kunnen krijgen aangezien deze vis behoorlijk sterk was en onderweg 2 keer 
vast bleef zitten. Bleek weer een haaitje te zijn, deze keer een stuk groter en was nu een gevlekte. 

Heb deze niet gemeten, maar schat hem rond de meter. 
  

 
 

Al met al geen vis mee naar huis maar wel een super dag om niet meer te vergeten. 



Alle vissen aan zelf geknoopte onderlijnen gevangen met 2 losse zijlijntjes per onderlijn en gamakatsu 
haakje 4 met steekzagers. 

Bericht van Boudewijn Zwijndrecht  

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   
Na een lange poos van herstel aan de schouder, maar weer eens gaan proberen  

Vlak achter het industrie terrein in Vlaardingen heb ik het geprobeerd.  
Ik hoopte hier een tongetje te vangen, maar niet gelukt.  

Last van krabben en grondels.  
Er was bijna geen stroming. Aan het eind van de middag ving ik een mooie paling van 90cm. op de 

zwager.  
Mijn onderlijn bestond uit een dwarrellijn en twee afhouders met 5gr lood.  

Deze zwem weer en kan door een ander gevangen wordn.  
   

groetjes  
   

Boudewijn  

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vandaag van 06.00 tot 11:30 gevist.in Vlaardingen. (hw 08.17) Doel was tong.... Dat doel is niet 
gehaald 

Wel een paar krabben, 4 baby botjes, 1 bot van 30 cm, die zwemt weer samen met.de baby botjes. 1 
bot van 40 cm, deze gaat de.pan in. 



 

Nu vis ik met stalen afhouders die verzwaard zijn en haak maat 4. Als aas mesheft een zeepieren. 
Ook nog geprobeerd met rode bezemafhouders. Heeft iemand nog tips voor mij om de kans op tong 

groter te maken? Op de stek is overigens gistere...n wel tong gevangen, tijdens afgaand tij. 

Was.iig lekker weer en vis gevangen, dus genoten! 

Gr Remco 

Beste Remco,  
Je vist met zeepieren en mesheften, probeer een zagers, het aas bij uitstek voor tong.  

Martin #256  

  
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vandaag 19 mei  
Het was de bedoeling om vandaag het aas van gisteren op te vissen ( niet gelukt trouwens)  

Weer naar dezelfde stek als gisteren. Om 19.30 de lijnen te water dat net was begonnen met zakken.  
Ik heb een beetje gehad dat resulteerde in een tong van 32 cm. Verder niets gezien, zelfs geen 

krabben.  
Regelmatig het verzopen aas ververst, helaas, ook dit mocht niets uithalen.  

Om 23.00 uur, bijna laag water, ingepakt en richting huis gereden.  



 
Martin #256  

------------------------------------------------------------------------------------ 
  

Vandaag 18 mei 
Om 03.00 uur ging in huize Kool de wekker af. Had mij voorgenomen om minimaal 2 uur voor hoog 

aan de waterkant te zitten. 
Gekozen voor een haveningang i.v.m. de verwachte sterke stroming.  Op de stek 

aangekomen  gingen de lijnen rond 04.15 het zilte in. 
Tot over hoog 1 botje gevangen. Net voor hoog een gierende stroming waar ik een minibotje in  ving. 

Heel verrassend ging ik pas vangen toen het water nagenoeg laag was en de stroming er uit. 
Op deze stek was het gewoon om vis te vangen met het afgaande tij, je bent dus nooit te oud om te 
leren. Gestopt om 11.30 met vanmiddag een BBQ in het vooruitzicht. De vangst bestond uit 9 botten 
en botjes, de grootste rond 25 cm, de kleinste kon zo op een TNT zending, 3 tongen van 34 cm , 28 

cm en 24 cm en een scharretje van 12 cm. 
Gevist met zagers en Franse tappen. 

Martin #256 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
Zo wat kan een dag vissen verziekt worden door gevlochten draad van Ron Thompson Hyperstrong 

0.16 mm 
De eerste 5 gooien alles eraf en ja ik heb me ogen na gekeken etc etc 

Ook me vis maat gooide alles eraf. Uiteindelijk gekapt met vissen 
Na een paar uurtjes met een andere molen en draad weer gaan vissen. Misschien is het toch 

ontspannend 
Ingooien en niks aan de hand. Nog even verder gekeken naar het draad blijkt de draad op de knoop 

steeds te breken 
Nu de vangsten 

Heel snel dan 1 grote bot dat was alles 
Na het vissen naar de hengelsport zaak geweest in mijn dorpje. 

En ja hoor ze hebben al 10 km verkocht nooit geen klachten. 
Dan ben je klaar he 

 
 

W.Ravestein  
------------------------------------------------------------------------------------- 

  
Hier weer een berichtje uit Apeldoorn. Gisteren (6-5-14) samen met mijn zwager weer eens naar het 
Europoortgebied gereden. Dit is er afgelopen winter weinig van gekomen, mede door alle stormen en 
windvelden die we hebben gehad, juist in de weekenden. Ik las ook al dat meerdere vissers hierdoor 
minder gevist hebben als ze wel gewild zouden hebben. Hoogwater om 19.57u en een zacht briesje 
uit Z/ZO met een waterig zonnetje. Eerst even zeepieren gehaald bij Ahoy Hengelsport in R'dam en 
door naar het Beerkanaal. Er zat helemaal niemand, meestal betekend dit niet veel goeds (al zat er 

een aantal weken geleden ook niemand aan het Calandkanaal en heb ik toch lekker gevangen 
(maatse wijtingen)). Nu kwam het echter wel uit want de 1e worp was om 16.00u en om 18.00u beide 

nog geen stootje gezien, beide met 2 hengels met verschillende onderlijnmethoden. Om 18.30u 
draaide de wind in een tijdsbestek van 5 min. van Z/ZO 2/3 naar NW 4/5. Ik stond in de korte broek 

maar heb me meteen volledig gekleed met trui en al! Mijn zwager deed zelfs zijn jas aan.... Omdat het 
toch helemaal niets was hebben we de spullen (gedeeltelijk) ingepakt en zijn naar het Calandkanaal 

gereden. We zijn op de plek gaan staan waar ik enkele weken hiervoor leuk gevangen had, net v��r 
de keering aan de noordzijde van het kanaal. Ook hier kunnen we kort over zijn, gevist met allebei 2 

hengels van 19.15u tot 20.45u en geen stootje gezien! Ver weg (pendulum met de reel) zaten zelfs de 
pieren er nog aan n� 15.min. Dichterbij was het aas wel aangevreten of er gedeeltelijk af. Is al lang 

geleden dat we helemaal niets gevangen hebben. Waar is de vis? De vissers die in de Waterweg 
zaten waren ook al naar huis (terwijl het tij prima was (HW)). Ook daar dus geen vis?  

   
Gr.  

Rik (en Hans)   
  



----------------------------------------------------------------------- 
  

Zowel donderdag 1/5 als zaterdag 3/5 gevist op de walchersestranden.   
Donderdag was het een rustige branding.  Resultaat 1 maatse en 1 ondermaatse zeebaars.   

Zaterdag, samen met men collega gevist, er stond een stevige noordenwind met een mooie branding. 
Resultaat 3 maatse zeebaarzen, waarvan de grootste 44 cm  

Mijn collega had 4 botten en nog een kleine zeebaars.  
 

Willy DZS  
  

---------------------------------------------------------------------- 
  

Zaterdag nog eens aan de Nieuwe Waterweg gevist, ter hoogte van de picknickplaats  op de 
landtong,  Hoewel het aardig mooi weer was, stond er toch wel een aardig fris windje. 

De voorspelde noordenwind was ook al in geen velden of wegen te bekennen, hij stond pal westelijk., 
Maargoed, vol goede moet begonnen, en meteen na inworp had Petra al een mooie beet 

deze beet leverde een mooie bot van 35 cm op.  
  
  

 
  

Zo lings en rechts zag ik wel een mooie bot binnen komen, maar verder was het toch erg rustig met de 
vis, toen de stroming er uit ging, was het helemaal afgelopen met de vis,  

ook toen de stroming er weer in kwam na het wisselen van het tij, kwam daar geen verandering meer 
in. 

Volgende keer toch maar weer eens op een wat diepere plaats proberen. 
  

Johan#1207 en Petra#1212 
  

----------------------------------------------------------------------------------- 
  

Beste zeevissers, 



Gisteren 1 mei geprobeerd een geepje te verschalken in het Zijpe bij Bruinisse. Helaas geen resultaat, 
geen enkele beet. 

Wel genoten van het weer en van de scheepvaart en dat is ook wat waard. 
Volgende keer beter. 

Hans Schild 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stuur ook eens een vangstbericht in, , U hoeft echt geen Eurovisser te zijn om 
een verslag in te sturen 

Wij maar ook u bent geholpen, met een vangstbericht.  En je hoeft ook echt je 
stek niet te verraden hoor. 

Kom mensen, kleine moeite, maar geeft een hoop plezier en informatie.   

 
 

  
Een enigszins laat bericht. Dinsdag naar Maasluis geweest want de schar zit daar volgens de 

berichten volop. Heb daar gezeten zo�n 100 meter voor een uitlaat. Met hoog en over hoog heen heb 
ik prima gevangen: wijting, 

 veel schar waaronder zo�n 5  goede dertigers en zelfs een tongetje. Veel kleine schar terug gezet 
en zo ook de tong. Een mooie vismiddag op een uitermate rustige plek. 

Pierre den Hartog 
  

----------------------------------------------------------------------- 
  

Zondag vroeg naar scheveningen op de zuidpier om zes uur samen met kees en 150gewillige 
zeepieren 

Kan kort zijn 
Ver weg /dicht bij/binnenkant /buitenkant HELEMAAL NIKS 

Ton Koudekerk a/d Rijn 
  

---------------------------------------------------------------------------- 
hallo, Eurovisers.  



Zaterdag de 26e aan het Maasvlakte-strand over laagwater gevist tot zonsondergang, (voor de eerste 
keer) iets rechts van de parkeerplaats.  

Vijf hengels; twee dichtbij en drie veraf gelegen. Gevist met zagers.  
Geen beten gezien, en net zoveel vis, helaas.  

Staat wel aardig wat water, en niet vastgezeten, in ieder geval.  
Lijkt leuke stek om te staan vissen, maar zijn er andere vangstberichten van dit strand (zie ze niet?) of 

andere wetenswaardigheden?  
Alle info is welkom!  

-------------------------------------------------------------------------- 
  
  

Hallo luitjes, vandaag woensdag 23 april wezen vissen aan de waterweg bij DSM, Aas gehaald in 
Maassluis en met volle moed naar de waterkant, helaas was de weg een heel stuk opgebroken 

vanwege wegverbreding . Een keer met   afgaand tij  gevist ,eerste grote klappen op mijn hengel en 
met een mooie  middel maat gul,  dankt ik zo dat gaat lekker.  Maar helaas blijf het daar bij ,verder 

geen klap of aanbeet gehad met dit mooie weer, 
Hope maar de volgende keer beter. 

Grt Sjoerd. 
  

----------------------------------------------------------------------- 
  

Zaterdag 19 april vroeg aas wezen halen bij AVICENTER Oostvoorne waar je altijd meer dan prima 
geholpen word en altijd goed en vers aas voorgeschoteld krijg. 

Dus vol goede moed afgereisd naar het beerkanaal om te gaan vissen met afgaand water. 
Geen stootje gezien. Wel constant kale haken. 

NA 2 � uur vissen besloten richting Euromax te gaan om daar hetzelfde me te maken. 
Alleen maar kale haken. 

Het was inmiddels 14.00 uur en we hadden nog redelijk wat aas. Toen maar verkast naar het diepe 
gedeelte van de waterweg. 

Deze stek geeft het meeste vis rond laag water en 14.30 uur was het laag. 
Het bleek qua visvangst een prima beslissing te zijn geweest. Direct beet, en toen het laatste stukje 
aas ook uit de kranten was verdwenen hadden we een flinke tas met vis voor mijn Maatje Willem. 

Ikzelf lust echt geen vis. 
De buit bestond voornamelijk uit grote botten, maar we hadden ook een schar, en niet al te grote gul, 

en een mooie tong. 
Uiteraard is alle ondermaatse vis terug gezet om weer verder te groeien. 

Dus hoe verder je land inwaarts gaat , hoe meer kans op zeevis. Vreemd verhaal. Maar ach�.wat 
maakt het uit. 

 
Veel visplezier , 

Steven en Willem 
  

------------------------------------------------------------------------ 
  

Hallo visvrienden, 
 

Vandaag (zaterdag 20 april) vissen we onze vierde Eurovissers wedstrijd. 
Op Kijkduin dit keer, Kijkduin bij Scheveningen. 

Lekker dicht bij mijn huis dus, maar wordt er ook een visje gevangen? 
Het weer is prima, een mooi zonnetje, maar wel wat wind uit de noordhoek. 

  



 
  

Er doen een kleine dertig vissers mee en het is een leuk stukje lopen naar de stek. 
Vooral omdat ik de auto niet kwijt kan en hem helemaal aan de weg richting Ockenburg moet zetten. 

Ik begin met de welbekende afhouders die je zo op je lijn klikt en de tweede trek komt er een botje van 
15 cm boven. 

Om me heen wordt een enkel visje gevangen en Mark Huijps vangt er naar mijn weten drie, met een 
bonus bot van meer dan 40 cm. 

Hoe lager het water wordt, we begonnen rond het hoge, nemen de vangsten af en trekken we vuil 
binnen bij het binnenhalen. 

Ik probeer nog wat andere onderlijnen en die leveren ook geen resultaat op. 
  

 
  

Om kwart voor elf heb ik het gehad en ruim ik op, ik blijf op 1 botje steken, er zijn er bij die de 0 
hebben gehouden helaas. 

Na de wandeling retour naar de auto, stap ik in en nadat ik de lichten van de auto ontsteek ontdek ik 
de Big Five rondom de auto. 

Vijf vosjes lopen te schooieren langs de weg en dat is geen bijzonderheid in Kijkduin, maar wel het 
spannendste wat ik vanavond heb meegemaakt. 

  



 
  

Op naar de volgende wedstrijd aan de Stenen Glooiing. Ik hoop op meer vis de volgende keer. 
 

Met visgroeten Ed#1137 
  

------------------------------------------------------------------------ 
  

Dinsdagavond de 2e Avicentra koppelwedstrijd gevist . Omdat de zee ruw en vuil was uitgeweken 
naar de D.S.M waterweg . Niet het beste tij , afgaand water harde stroming en omdat er een nieuwe 
vangrail komt was het spel zonder grenzen om een vis op de kant te krijgen . Als je er uit kon komen 
dan waren de vangsten goed . Een aantal gulletjes grootste was 42, schar , bot , zeebaars, tong en 

jawel ze zijn er weer 9 palingen grootste 64 cm . 
Al met al de waterweg barst momenteel van de vis .  

 
 

Jan 1172  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Gisteren voor het eerst de voorselectie midden meegevist en dat viel wat de visserij betreft niet mee. 2 
dgn voorvissen leverde de ene keer o vissen op en de andere keer 13 vissen en de afstanden waarop 

de vis zat wisselde dan ook nog. de wedstrijddag zelf was het fantastisch weer, maar geen wind en 
golven voorspelde niet veel goeds. het werd taaie visserij en de vangst bestond vooral uit kleine 

botjes, met ( te )veel verschillende onderlijnen en afstanden kwam ik op het laat...ste nippertje nog tot 
5 botjes, goed voor een 5 in het vak en heb ik me voor het eerst op eigen kracht geplaatst voor het 
NK( was al NS maar anders was het dus voor het eerst) Voor ons korps was het bibberen, maar we 
gaan gewoon naar het NK om een plekje naar zuid-afrika proberen te veroveren! Omdat ik nog wat 
energie en aas over had van zo een kort potje als gisteren, vandaag maar een wedstrijd op petten 

gevist, 4 deelnemers, een ruige noordwestenwind en water wat maar niet wilde zakken maakten het 
een pittig potje met golven op het laatst bijna tot aan het middel om zolang mogelijk op de strekker te 
kunnen blijven staan. Van mijn plaatselijke spionnen had ik gisteren al gehoort dat er schar zat en dat 
klopte, na 3.5 uur vissen had ik ong 350 cm vis waaronder redelijk wat schar ( o.a 2 tripletten) en wat 

mooie botten, dit was goed voor de 2e plaats. John beun die scherp en uitgerust was werd de 
verdiende winnaar met ruim 4 mtr vis! ook werden er nog wat gulletjes gevangen, maar vooral,bot en 

schar.  
grts tom 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  



Vandaag met laagtij nog even wezen vissen in de waterweg bij rozenburg tot een uur drie totaal zes 
botten gevangen  tot de volgende keer  

MVG boy 
  

---------------------------------------------------------------------------- 
  

Vrijdagavond nog gevist aan Maassluis. 
Prima weertje en de vangsten vielen ook niet tegen. 

Van 17.30-23.00 gevist en ikzelf had 18 mooie scharren en 1 gulletje. 
Mijn zwager had 6 scharren en 1 gulletje maar die viste met 1 hengel. 

Moet er wel bij zeggen dat de meeste vis voor 21.00 uur al in de emmer zat, daarna sporadisch nog 
een enkele vis. 

Prima naar ons zin gehad. 
Gr ger 

----------------------------------------------------------------------------- 

Zaterdag voorselectie gevist op het strand van Gravezande,  hoewel het heerlijk weer was, viel het 
niet mee om een visje te vangen.  Na een uur vissen  kreeg ik warempel een  botje van 14 cm op de 
kant, he gelukkig van de 0 af, de andere vissers om me heen had ik nog geen vis zien vangen, dat 
geeft meteen een beter gevoel.  Niet lang daarna zag ik vlakbij een mooie Bot bovenkomen, 28 cm, 
Later   Aan de andere kant een mooie Bot. het was dus zeer mager qua vangsten,, Zo'n 45 minuten 

voor het einde had ik min of meer de hoop opgegeven op nog een visje, dus flink wat aas er op, 
en  ruim 40 minuten laten liggen tot het eind signaal, en jawel hoor, nog een Botje van 17 cm. Helaas 

waren mijn 2 visjes toch te weinig om door te kunnen.  gelukkig konden wat andere Eurovissers 
wel  een mooie plaats noteren, en door gaan, waaronder team Brabant,  Door met het Team en een 

hele mooie podiumplaats voor Mark huijps, met zijn 3e plaats overal, iedereen die door is gefeliciteerd. 

Johan#1207 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zaterdag 12-4 na lange tijd weer eens gevist, door mijn slechte ogen afhankelijk van anderen en het 
lopen is ook zeer zwaar hartklachten,  

de leeftijd speelt ook een rol 71, maar wel vissen als het mogelijk is liefst aan of op zee , als oud 
scheveninger een must.  

met een multicultureel gezelschap ( 2 marocanen 1 halve turk en 1 surinamer en 2 hollanders) naar de 
maasvlakte, gegaan naar plek 7 strand bij de Maxima weg  

rustig weer weinig wind niet koud , om 10.00 hengels ingegooid en opkomend water wachten maar, 
na ongeveer 2 uur ja een scharretje een uurtje later nog een en dat met 5 hengels!  

gelukkig vang ik nog een kleine zeebaars en om 16.00  uur weer huiswaarts leuke tijd gehad, we 
spreken af om volgende keer naar de Oosterschelde te gaan en een bootje te huren  

hopelijk is de vangst dan wat beter.Oja de groeten aan lidn 1 Leon van Cor BBD.  

Coria Hartgring 

--------------------------------------------------------------------------- 

Hallo medevissers,  
   

Na een drukke Zaterdag..had ik Zondag opeens een gat in mn schema, maarrrr!!..g��n aas!!  
Herman Wildenberg eens gebelt, die stond bij Maassluis te vissen, en had zowaar aas over, mooi 

meegenomen dus,  
Erheen gereden, en Herman stond in zn uppie over het hoge heen heel leuk te vangen, een schar of 

20 met 1 hengel, dus dat beloofde wat.  
Van hem een stuk of 50 pieren gekregen, en op de terugweg nog even langs het havenhoofd 

Vlaardingen gereden, daar stonden 2 vissers die veel bot, en een enkel scharretje vingen.  



Mijn terloopse vraag of ze misschien wat aas overhadden werd ruimschoots gehonoreerd, ze gingen 
toch stoppen, en er bleef ruim een pond zagers over, die ik dolblij in een krant meenam.  

  

 
   

Maatje Jaco maar even gebelt, en die had er ook wel zin in, dus om 1 uur stond ik aan de waterkant, 
echter het stroomde zo hard dat het water nog gewoon golfde erdoor, dan weet je dat het nog even 

zinloos  is, boterhammetje eten op het het gemak optuigen maar.  
Even later arriveerde Jaco, altijd gezellig.  

   



 
   

Kwart over 2 de eerste hengel erin, het lood hield , na een 10 minuten opgehaald, en het eerste 
doublet mooie scharren kwam boven, dit ging zo een poosje door, doubletten, een enkel triplet. 

opeens weer harder stromen, beetje onverklaarbaar.  
 dit hield weer een half uur aan, en toen kon er pas weer gevist worden, echter de beet was er een 

beetje uit, net als het fanatisme bij ons.  
Al met al in 2 1/2 uur tijd 23 scharren en 2 botten gevangen, en Jaco ook zoiets, in tijden niet zoveel 

schar bij Maassluis gevangen.  
   

Hopelijk houdt het een paar weken aan zo.  
   

Groeten, Arno Koman  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Hallo Sportvissers ,  
   

Dinsdag bij Hans van hengelhuis maassluis een mooi partijtje grote zagers gehaald en woensdag 
naar de MV2 gegaan , er was een mooie branding en dat betekend een koude wind recht op het 

koppie , ik heb drie uur voor hoog en een uur na hoog gevist en ik had 1 leuke Zeebaars .  
   

Strakke lijnen  

Ronald #234 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Woensdag 9 april op de waterweg gevist van 11.00 uur tot 18.00, vanaf het begin continue beet 
gehad. Vangst 35 scharren (meeste 30+), 5 gulletjes ( 35 tot 40 cm), 1 wijting (30 cm), 1 bot (40 cm) 

en 1 knorhaan. Ook nog eens een stuk of 15 scharren teruggezet. Gevist in Maassluis achter de 
manege. Al met al een hele mooie dag. 



Reni van Veldhoven 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vandaag was ik nog vrij, omdat wij niet mochten komen op het werk, morgen pas, dus plannen 
gemaakt voor vandaag. Op facebook diverse vangstberichten gelezen, van Maassluis, wat mindere 
vangsten en betere, van Herman en Ed. Ook kreeg ik nog een telefoontje van Arno Koman, waar ik 

heel blij mee was. Het is te doen aan de pijp. Ik heb er maar zat gevist, 2 a 3 jaar geleden of nog 
eerder, maar mijn schrik is groot, als ik er arriveer, alles opgebroken, parking afgesloten voor auto's, 

terwijl ik er op had gerekend, met de auto achter me te vissen! Het is te ver lopen voor mij, zonder kar, 
heb teveel bij me. Dus ik rijd wat verder richting de flats en daar zijn allemaal fonkelnieuwe parkings, 

recht voor het water, alleen een fietspad ertussen, dus ik parkeer daar en daar ligt ook een pijp. 

 

Goed half 8 ben ik aan het vissen en het is een goed uur voor hoogwater en dat betekent, een 
gierende stroming in dit smalle gedeelte van de waterweg en dat in combinatie met die kl... Zwanen. 
Zie al gelijk dat dit moeilijk gaat worden, als er flinke gul aast! De lijn gaat net achter de stenen, de 

diepte in!Om goed half 8 ben ik begonnen en ik zie al flauwe tikjes. 



 

De eerste brengt een scharretje en de 2e een doublet, nog niet echt groot. 

 

Inmiddels is het bijna niet meer te doen, zoveel vuil op de lijn, hoe korter hij bij de kant komt, hoe 
voller de onderlijn, maar er zit nog een schar tussen.Ik vis trouwens met leeglopers en zagers, soms in 



cocktail met diepvries mesheften. Ik kan er een heel verhaal over gaan schrijven, maar wat ik vooraf 
voorspeld had komt uit, ik krijg 3 keer op rij een bonkende beet, van een gul en hij loopt 3 keer vast, er 

is niet overheen te komen, de stenen liggen te hoog, misschien met laagwater wel? Blijft balen, 
gelukkig heb ik er genoeg voorlopig in de vriezer, maar het vangen is zo leuk. Tegen het hoge water 
gaat de stroming er langzaam uit en ik vang het eerste triplet, waar 2 mooie bij zitten.Op de andere 
hengel nog een grotere.Ik vis trouwens met 4 onderlijnen, waarbij er 1 is waar 3 haken aan zitten en 

de andere allemaal 2 en als het water afgaat, is het een gekkenhuis, maar veel klein spul, wijtinkjes en 
scharretjes.Maar regelmatig ook wat om mee te nemen.Strandvissen op schar is leuk, maar dit heeft 

toch ook zijn charmes, buiten de gullen, dan! 

 

Ik moet er velen terug zetten, maar neem er ook regelmatig een voor de emmer.Dan is het al bijna 11 
uur en ik maak alvast wat vis schoon en haal nog eens op en de ene brengt een tripletje, 1 te klein en 

de 2 anderen, een maatse wijting en een redelijke schar. 

Als ze schoon zijn gemaakt, heb ik er 18 om mee te nemen.Als ik voor het laatst indraai, zit er nog een 
doublet aan, met 1 hele mooie, dus maakt 19 en de ander brengt weer 2 kleintjes. Ik heb er minimaal 

zoveel terug gezet en heb weinig zonder vis ingedraait. 



 

Om half 12 zit ik weer in de auto en moet zeggen, dat het een erg leuke sessie was, alleen jammer 
van de gul, maar hij aast nog, dus misschien nog eens naar het tunneltje, daar krijg ik ze er wel uit, 

tenminste in 2007 en 2008, volop! 

Mijn nieuwe Ultegra is super, dus waarschijnlijk nog 2 erbij en dan kunnen de 3 ultegra's xt(japans) de 
markt op, misschien! 

Morgen naar mijn werk met opgeheven hoofd en eens kijken, wat er allemaal precies gaat gebeuren, 
voor we de straat op mogen! 

Groetjes Peter #1284(Fishguppy) 

-------------------------------------------------------------------------- 

-Op vrijdag weer even richting Westkapelle gereden, het weer zag er veelbelovend uit en de wind 
stond uit het zuidwesten.  

Eerst even rondrijden en met een paar vissers gaan praten hoort bij mijn gewone vastigheden.  
De eerste verhalen waren niet veelbelovend, toch de boel maar uitgepakt en zo�n 200 meter voorbij 

de toren mij geinstalleerd.  
Aanvankelijk was ik alleen ter plaatse, maar na 10 minuten kwam er een bekende naast me zitten en 

dat is toch wel een stuk leuker,  
kan je af en toe wat kletsen.  

De vangsten waren alles behalve....zoals voorspelt.  
Bij gebrek aan zagers heb ik alleen met mesheften en pieren gevist en het resultaat was eigenlijk niet 

zo dat er een artikel aan gewijd moet worden,  
maar ja,zulke dagen heb je nu ook eenmaal zullen we maar zeggen.  

Was ik ook nog het fototoestel vergeten zodat ik van de povere vangst( wat kleine wijting en 1 maatse 
gulletje) ook geen foto kon maken .  

Maar het weer was lekker en een dagje buiten heeft ook zo zijn charmes....next time better ,zullen we 
maar zeggen . 

  



Willy#1371  

------------------------------------------------------------------------- 

De schar is los !! 
 

Zondag 6 april met het zelfde getij als gister (van hoog water naar laag toe) weer gevist in de 
waterweg nabij Maassluis van 8 tot 11 uur ( 8 uur hoog HvH. 

Met een hengel in dit tijdsbestek ruim 20 scharren , twee grote botten en ook nog een gul verspeelt 
net onder de kant , nu brak de haaklijn 35/00. 

Ingooien op een afstand van 60/80 mtr en niet lang erna rammelt de top. 
Dus als je schar wilt vangen is het nu het moment. 

 
John de Vries kwam nog langs en heeft een "actie" foto gemaakt. 

 
Herman#1306 

  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
Zaterdag mooi dagje om nog een keer te gaan proefvissen op het strand van �s-Gravenzande, 

heerlijk dagje om aan het strand te staan,  
Eerst even langs onze vaste aas leverancier in Bergen op Zoom, toen snel door naar het westland, 

daar aangekomen, zagen we meteen de eerste bekende,  
Eurovisser,  Op het strand zelf  stonden ook nog enkele Eurovissers, allemaal even een voorproefje 

nemen op aanstaande Zaterdag, de voorselectie. 
Van alles geprobeerd deze dag, ver,   midden, dichtbij, , allerlei onderlijnen, maar helaas bleven de 

onderlijnen leeg terug komen.  
ik kreeg er met veel moeite een visje uit, ook bij de andere Eurovissers was het net zo mager geweest 

hoorde ik wel. 
  



 
  

Alleen had Petra stiekem een verjaardagsfeestje  ofzo, daar wilde ze wel zijn, die wist er 3 op de kant 
te brengen, Ach mooi verjaardagscadeau voor haar. 

Hopelijk lukt het haar as zaterdag ook zo, ik zou in ieder geval ook blij zijn met een visje Zaterdag.  
  

Johan#1207  en Petra#1212 
  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vandaag 05/04/14 gevist op de papagaaienbek,begonnen twee voor hoog en gevist tot over hoog.  

Over de vangst kan ik kort zijn,we hadden met twee man twee scharren.  
Waren met twee man en allebei gevist met 1hengel.  

Het weer was dan wel weer goed,nu de vangsten nog.  
 

Visgroet MarcVisgroet Marco en Robo en Rob  

  
------------------------------------------------------------ 

  
Dag beste vissers  

   
ik heb gisteren 5-4-2014 op mijn verjaardag bij wijk aan zee gezeten  
rond kwart voor 5 op de pier aan gekomen waar dat blijft een geheim  

ik heb na eerste worp al me eerste gul eruit gehaald van 59 cm  
en kort daarna begon ik nog aanbeten te krijgen waarvan ik 8 gullen had boven de 50 cm.  

voor de rest kleine gulletjes stuk of 6 en het begon aardig donker te worden tijd voor 3 haken lijn.  
dat was rond het afgaand water voor verre afstanden ik heb rond de 80 scharren gevangen  

mijn hengels wisten niet van ophouden het was bij vullen volgende hengel ophalen en weer bij vullen 
van de pieren  

en weer ophalen van de ene hengel naar de andere hengel rond 3 uur in de nacht er mee gekapt nou 
de volle alberthein tas  

waar geen enkel visje bij paste meer gelukkig had ik mijn karretje bij me om al die zware vis mee te 
nemen  

anders was het een ramp geweest nou dat was mijn story Groetjes Rachid Uit Utrecht.  

Rachid  uit Utrecht 



----------------------------------------------------------------- 

Gisteren in de holst van de morgen vertrokken, op jacht naar vis.... Maar de krabben waren 
zomercarnaval aan het houden. 6 knotse van grondels 2 berlijnse muren van botten en nog een paling 
op de valreep, die weer rondzwemt nadat ik hem moest bevrijden van zijn eigen wurghouding in mijn 2 

haakjes All round   Klasse 4 .     Weer een prima topdag gehad bij de dintelhaven.   
   

Groeten de vis vlodder       

------------------------------------------------------------------- 

Zaterdag 5 april ben ik een paar uurtjes wezen vissen in de waterweg. 
Over het hoge heen vissen was het idee. 

Met Herman afgesproken, Lekker aan de noordkant vissen, dat is voor mij als Zoetermeerder prettig in 
verband met de reistijd. 

Prachtig weer, lekker in de ondergaande zon begonnen, Herman was er al even, maar had nog geen 
leven gezien. 

Toen ik aankwam ving Herman een mooie schar, en mijn eerste halen leverden ook vis op. 
Eind stand om 22 uur; 22 scharren, een wijting en een gulletje met zn tweetjes. 

De wijting, het gulletje en de kleine scharren zwemmen weer. 
Ik vraag me af of ze het overleven, met het zoete bovenlaag van de rivier��.. 

Herman verspeelde nog een dikke gul, een prachtige bonkende beet, helaas begaf zijn 
bezemafhouder het, jammer. 

Lekker gevist en in goed gezelschap�.. 
  



  

 
 

Met visgroet, Ed#1137 

----------------------------------------------------------- 

Op donderdag 3 april besloten om de Waterweg weer eens met n bezoek te vereren, samen met mn 
vriendin Marjo. 

Aas gehaald bij Hengelhuis Maassluis, schrok even van de prijd, euro 6,50 voor n ons zagers, vielen 
ook nog uit elkaar als je ze vastpakte, maar goed. Richting Waterweg. Begin vissessie om 12.30 uur 

ongeveer, zeer sterke stroming. 200 gram ankerlood en geen houvast. 
Toch volhouden. Eigenlijk geen goede beet gezien, toch n aantal ondermaatse platten gehaakt. Ze 

zwemmen weer.  
Nadat de stroming rond n uur of half 3 wat minder werd n paar mooie beten kunnen verzilveren. 
Maatse bot en schar. Gevist tot 17.00 uur a 17.30 uur. Op de valreep nog n gulletje van 42 cm. 

Prachtig weer, goed gezelschap en af en toe n visje, prima toch. 



  

 

Johan#1313 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maandag van 13:00 tot 20:00 naast de ponton bij Rozenburg 3 x schar 2xbot.Genoten van het mooie 
weer. 

Marlon 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hallo visvrienden, 
 

Zaterdag 29 maart werd er weer een wedstrijdje van de Eurovissers gevist. 



Het was der derde van het jaar, op het strand van �s-Gravenzande. 
De planning was op Ter Heijde, maar daar wordt gebouwd, dus parkeren zat er daar niet in. 

Er deed 31 ma/ vrouw mee en we stonden naast een regionale selctiewedstrijd met 150 man vissers. 
Op de foto zie je dat het vanaf �s-Gravenzande tot aan de Hoek vol stond met vissers, met mooi 

weer een prachtig gezicht. 
Dan de vangst, dat was voor de 31 vissers nog geen vetpot, volgens mij hebben we met z�n allen 

maar 1 vissoort gevangen, bot(jes). 
Ik ben begonnen tussen de zandbanken in met een Portugese onderlijn. 

Dat wilde niet erg vlotten, ik ving daar maar 1 klein botje mee. 
Na 1,5 uur ben ik overgestapt op een normale onderlijn met 3 sneuen en wat verder weg. 

De verste worp draaide ik in 150 slagen binnen, dus dat was een mooie afstand met windje mee. 
Ik ga uit van een meter per draai, dat is ongeveer de inhaalsnelheid van mij Penn molen. 

Wat verder weg kreeg ik wat meer aanbeten en na 4 uur bleef bij mij de eindstand op 6 visjes staan. 
Er was een visser met 10 vissen, de winnaar had er 8, maar die had een aantal mooie botten. 

Willem Hoogendoorn was de winnaar van het potje, Gefeliciteerd Willem. 
 

Met visgroet Ed#1137 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stuur ook eens een vangstbericht in, , U hoeft echt geen Eurovisser te zijn om 
een verslag in te sturen 

Wij maar ook u bent geholpen, met een vangstbericht.  En je hoeft ook echt je 
stek niet te verraden hoor. 

Kom mensen, kleine moeite, maar geeft een hoop plezier en informatie.  

  
Zondag 30 maart  

   
Samen met Eurovissers Hans en Dirk een vis (mid)dag gepland.  

Wetende dat het een slechte tijd was om een visje uit het water te trekken toch maar weer eens naar 
de waterkant getrokken.  

Op onze favoriete stek zaten al een aantal vissers. Uitgeweken naar de Oude Maas, hier gingen om 
14.00 uur de lijnen het water in.  

Als aas pieren, zagers en mesheften. Na een uurtje en diverse afgeknipe onderlijnen wisten wij het al, 
dit werd niet leuk met al die krabben. Hans en Dirk hadden toen  beide een bot gevangen. Besloten 

werd om uit te wijken naar de Dintelhaven. Als stek de ingang van de haven gekozen aan de zijde van 
de brandweer. We begonnen te vissen met het opkomende water. Hans begon gelijk met een doublet 

botten, dit was hoopvol, maar helaas.  
We hebben gevist tot nagenoeg laag water. Hans heeft toen nog 1 botje en een grondel bijgevangen 

en Dirk 1 bot en 1 grondel. Bij mij bleef de teller de gehele dag op een vette 0 staan.  
Wel een leuk kleurtje van de zon gekregen.  

   
Martin #256  



  

Hallo visvrienden, 
 

Zaterdag 29 maart werd er weer een wedstrijdje van de Eurovissers gevist. 
Het was der derde van het jaar, op het strand van �s-Gravenzande. 

De planning was op Ter Heijde, maar daar wordt gebouwd, dus parkeren zat er daar niet in. 
Er deed 31 ma/ vrouw mee en we stonden naast een regionale selctiewedstrijd met 150 man vissers. 

Op de foto zie je dat het vanaf �s-Gravenzande tot aan de Hoek vol stond met vissers, met mooi 
weer een prachtig gezicht. 

Dan de vangst, dat was voor de 31 vissers nog geen vetpot, volgens mij hebben we met z�n allen 
maar 1 vissoort gevangen, bot(jes). 

Ik ben begonnen tussen de zandbanken in met een Portugese onderlijn. 
Dat wilde niet erg vlotten, ik ving daar maar 1 klein botje mee. 

Na 1,5 uur ben ik overgestapt op een normale onderlijn met 3 sneuen en wat verder weg. 
De verste worp draaide ik in 150 slagen binnen, dus dat was een mooie afstand met windje mee. 

Ik ga uit van een meter per draai, dat is ongeveer de inhaalsnelheid van mij Penn molen. 
Wat verder weg kreeg ik wat meer aanbeten en na 4 uur bleef bij mij de eindstand op 6 visjes staan. 

Er was een visser met 10 vissen, de winnaar had er 8, maar die had een aantal mooie botten. 
Willem Hoogendoorn was de winnaar van het potje, Gefeliciteerd Willem. 

  

 
Met visgroet Ed#1137 

  
  
  

Beste visvrienden, 
 

Van de week wezen vissen op dinsdag 25 maart. Hoog water om 10.00 en 22.00 de temperatuur was 
ongeveer 11 C met 2 bft zw. De eerste keer dit jaar voor mij. De locatie was dit keer de Nieuwe 

Waterweg. Ondanks dat er slechte berichten zijn gekomen dat er bijna niks werd gevangen toch wat 
binnen gesprokkeld.  

Ik begon om 12.00 uur toen was het water al aan het aflopen. Tot een uur of 20.00.  De stroming zat 
er goed in 200 gram bleef maar rollen. Waarschijnlijk komt dat door het springtij?  

 
Gevist met zeepieren en mesheften.  

De vangst bestond uit wijting, van 32 cm, een bot van 30 cm, een grondel van 12 cm en een gul van 
45 cm. Stuk of 10 krabben eruit gevist. Ze zaten helemaal vol met kuit. Wel lekker van het zonnetje 

genoten.  
 



 
Groeten,  

 
Wesley 

Beste visvrienden, 
 

Na 2 maanden inactiviteit met de visserij, ben ik maar weer eens naar de waterkant getogen. 
De vangsten zijn niet heel bijzonder op dit moment, maar het weer maakt dan weer veel goed. 

Zondag afgesproken met wat eurovissers, Arno, Herman, Sjaak en een jongeman waar ik de naam 
van vergeten ben. 

Plaats van delict, de waterweg, altijd lekker rond springtij. 
Op de weg ernaar toe viel de laatste bui, dus dat hadden we goed gepland� 

Ik was er als eerste en heb op mijn gemak een hengel klaargemaakt, met een JoJo, pennelrig en 200 
gram geankerd. 

De andere hengel opgetuigd met een driehaaks paternoster zonder afhouders en haakje 4 erop. 
Als aas, mesheften en mooie pieren van Paddy, goed voor een paar gullen hoopte ik. 

Maar wat een stroming zeg, de hengel stond als een hoepel en 200 gram kwam telkens los van de 
grond. 

Na de lijn uptide gegooid te hebben ging het beter, maar de beet bleef nog even uit. 
  



 
 

Ondertussen waren de vismaten ook gearriveerd, die tuigden hun hengels ook op het gemak op en 
langzaam ging de stoom er wat uit. 

Het getijde was rond het lage, maar de stoom bleef nog wel flink richting Noordzee gaan, dat is het 
nadeel van vissen rond springtij. 

John kwam ook kijken en na een half uurtje kreeg ik de eerste beet van de dag, een mooie wijting was 
het resultaat. 

Na een tweede beet kwam een hele mooie bot het droge op, een 40+ bot, die vang je niet dagelijks. 
Toch ging het niet los en de gul liet zich bij mij helemaal niet zien. 

De andere mannen vingen ook wat bot, schar. Herman een gulletje en ik nog een wijting. 
Aan het eind van de middag hadden we allemaal een visje of 5 geland, lekker gevist, maar iets meer 

actie is gewenst voor de volgende keer. 
Nog een maandje en de gul is weer verdwenen uit de Europoort, dus ik ga het de komende weken 

nog wel een keertje proberen. 
  



 
 

Nu is het van de maand wel droevig gestemd met de berichten op de site. 
Stuur ook eens een berichtje, leuk om te lezen wat de collega vissers doen. 

Het is helemaal niet nodig om stekinfo of iets dergelijks te vermelden, info over vangst en misschien 
een foto is al leuk zat. 

 
Groeten Ed#1137 

 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag gevist waterweg maassluis  van smorgens 10 tot na hoog water smiddags 15.00 Geen stootje 
gezien  vis op vakantie? 

  

Waar is de vis gebleven 
  

Woensdag met vismaatje wezen vissen Eerst even aas wezen halen bij Eagle. Daar waren de 
berichten niet lekker Maar goed het is droog  Windrichting was niet mijn ding koos voor ppg bek. Gek 

was daar heel druk Na paar uurtjes iedereen weg. Er stond te veel wind Verhuisd naar de molens 
lekker uit de wind. Deze dag super ver gegooid   

Oh ja de vangsten heel snel dan 1 wijtingtjeeeee. Volgende keer maar weer beter 
  

Winston 1052 

  

Beste visvrienden, 
  

Zaterdagochtend 8 februari met z’n drieën afgesproken om te gaan vissen. Al weken lang komt het er 
niet van, drukte op het werk, feestjes en verplichtingen in het weekend zijn daar debet aan. Een luxe 

probleem overigens, ik houd wel van een feestje en dat ik elke maandag weer mag werken, is 
tegenwoordig ook niet voor iedereen weggelegd. 

Vandaag wel vissen, maar wat een weer…. Stormen en regenen, de oceaandepressie trok precies 
over het Zuid Hollandse, deze ochtend. Het idee was, vissen in een diepe haven ergens op de 

maasvlakte, maar met dit weer op open terrein, leek me geen goed idee. De waterweg was ook geen 
optie, te veel zoet water in de rivier naar mijn idee. Dat bleek ook toen ik later whatsap contact had 



met een andere kompaan, die voor de waterweg had gekozen, zijn vangst was nihil. De keuze viel op 
het Caland kanaal, de medevissers konden zich hier ook in vinden. Op deze plek konden we nog 
enigszins uit de wind staan, tegen de regen hadden we alleen onze kleding ter bescherming, dat 

kwam met bakken uit de hemel. Toch een paar uurtjes lekker staan vissen, in het diepe zoute water 
wilden de vissen nog wel bijten. Ik zelf draaide er zo ongeveer 15 wijtinkjes uit, enkelen aan de maat 

en een aantal scharren voor de pan. De ondermaatse zwemmen weer om te groeien voor de 
volgende keer. Mijn kompanen moesten nog even wennen aan het vissen op het diepe water en 

moeten vooral proberen wat verder te gooien. Dichtbij gooien resulteert vaak in vast lopers tussen de 
stenen met materiaalverlies als gevolg. Toch lekker gevist en nog net op tijd thuis voor de rit van Sven 

Kramer. 
  

Met visgroet Ed#1137 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Hallo medevissers, 
  

We zijn op vrijdag 31 januari met 3 man wezen vissen op de ppgb,was hoog water om 14:52. Er stond 
een flinke wind uit het zuiden die tegen de avond nog sterker werd naar winkkracht 6. Ondanks de 
wind toch een leuke visdag met een goede vangst,totaal 36 scharren waarvan 2ondermaats,verder 

nog paar ondermaatse wijtingen die weer zwemmen. 
  

Groeten Marco,Rob en Rick 
 
 
  

Hallo vis vrienden, 



 

Vandaag vis ik de 1e competitiewedstrijd van " de Eurovissers " oorspronkelijk gepland aan de 
Yantzehaven , maar omdat de wind zou gaan aantrekken en draaien van zw naar w naar nw 7 a 8 bft 
is er besloten om uit te wijken naar de Dintelhaven breed, temperatuur 5 °C, regelmatig een regenbui. 

In "de Pub" trek ik balletje 2 een flink stuk achter het pomphuis. (Vanuit het gezichtspunt als je aan 
komt rijden ;-). Om 19:00 uur mogen we beginnen en worden er 43 onderlijnen de Dintelhaven in 

geworpen.  

 

Links van me staat Henk Verlinde rechts van me John de Vries. Ik start met de 4,5 meter Hiro 
Dreamsurf ", hoofdlijn 20,5\100 mm met een nylon tapse voorslag, onderlijn diverse wapperlijntjes, 
haakje f314\8 ~ f31\8 ~ f314\10, gevuld met een pier\slik\zager of een combinatie hiervan dca lood 
150 gram. Het blijkt een moeizame visserij te zijn, het eerste uur levert me niets op, één keer een 

zware draai maar dan blijft het de vraag wat het was krab of vis? Alleen  m'n buurman Henk Verlinde 
weet door ver te knallen (ver werpen) een grondel van 16 cm te scoren. Ok, ik verwissel m'n onderlijn 
voor een ultra korte onderlijn om ook wat verder te komen. Henk scoort een tweede grondel van 16 
cm en uiteindelijk scoor ik ook een grondel van 19,1 cm goed voor 20 wedstrijdcentimeters. Volgens 

Henk nog een clubrecord ook. Maar dan nu de soort, een zwartbekgrondel of een zwarte grondel, 
altijd lastig om te determineren. Volgens Henk zwemmen er alleen maar zwartbekgrondels in de 
Dintel. Maar ik mis de kenmerkende stip op de eerste vin van de grondel dus hou ik het voorlopig 

maar op een zwarte grondel. 



 

Lekker van de 0 af en dat is prettig als er zo weinig gevangen wordt. Met hier en daar een beetje 
kijken en vragen kom je er al snel achter waar de vis gevangen wordt. Zo heeft Armel Spee die rechts 
van John zit net een tweede botje gevangen op zo'n 30 a 40 meter uit de kant. John de Vries zit ook 
met de feeder en vangt even later ook een mooie bot op zo'n 20 meter uit de kant. Aardig van John 

dat ie me even een seintje geeft dat ze dichtbij zitten. Tijd om over te schakelen en het ook dichtbij te 
proberen. Om 21:30 uur vang ik zo'n 10 meter uit de kant ook een botje, het lijkt wel of ze steeds 
dichterbij zitten. 21:38 uur duidelijke doorbuigers op de nylon en er komt een bot van 36 cm naar 

boven, dat tikt aan. 

 

21:56 uur een grondeltje van 15 cm en dan gebeurd er weinig meer. Maar ook de vissers die nog 
steeds ver werpen krijgen niets meer aan de haak. Dus ik blijf gokken op dichtbij. Met nog 8 minuten 

te gaan besluit ik een risico te nemen, met de korte wapperlijntjes werp ik onderhands in, de haken vol 
met aas, 3 meter uit de kant bovenop de stenen. Om 23:00 uur is het weer afgelopen en als ik binnen 

draai, yes! zit er een grondeltje aan van 11 cm. 

En met 5 vissen (102 cm) wordt ik vak winnaar en 2e overall een goed begin voor de eerste wedstrijd. 
Ik win er een beker mee. Op naar de volgende! 

  

Vis greetz, 

Willem#1168 

  



  

Waterweg  18 en 24 januari. 

Op de 18e wat teleurstellend 4 ondermaatse gul. Een zwaardere gul verspeelt onder de kant. Lood 
muurvast tussen het stortsteen. De 24e iets beter 3 ondermaatse gul en een leuke van 50cm. Verder 

2 grote scharren. Toch knap aan haak 4/0. Gevist van laag tot over hoog heen. Wat opvalt is bij 
uitgaand water 0,0 beet. Op moment van inkomend water komt er wat beet in. Water is te zoet 

waarschijnlijk. 

  

Met vriendelijke groet, Rinus 

  

  

Vandaag(vrijdag) gevist aan het Beerkanaal. Een 30 tal wijting en een enkele schar 13 wijting en de 
schar goed genoeg voor de pan. Prima weertje, echt genoten dus. 

  
Gr ger 

  

Zondag 19 januari de gezouten pieren van een week geleden op wezen maken in het beerkanaal. De 
vangsten waren niet echt veel, gevist met 1 hengel. 

De vangst bestond uit wijtingen, steenbolk en een gulletje. Ik ging voor de schar maar dat lukte niet. 
De volgende keer beter  

  
Groetjes Armel #230 

  

Hallo visvrienden, 
  



Zondag stond er een verjaardag van ons nichtje op de planning, in Voorburg. Van te voren bedacht 
dat vissen geen optie zou zijn, we hebben maar 1 nichtje dus die doe je niet te kort. Zondagochtend 

vertelde vrouwlief dat het feestje vanaf 15 uur gevierd zou worden en toen begon het te kriebelen. Zou 
ik dan toch even………..? 

De knoop doorgehakt en met mijn zoute piertjes (en hengelspullen) richting Scheveningen gereden. 
Op het Noorderhoofd aangekomen stond Ricardo met vrienden bijna op de kop van de pier en mocht 

ik naast Ricardo plaats nemen. Het was op beide pieren heel erg druk, ik denk dat er wel 100 man 
stond te vissen. De vangst viel wat tegen, de schar was niet optimaal aan het azen en er werden, door 

de kort bij vissers, enkele gullen gevangen. Ricardo en zijn vrienden stonden er al een poosje en 
hadden al een mooi klusje schar gevangen. Met mijn zoute piertjes ging het redelijk, in 3 uurtjes tijd 12 
scharren gevangen, lekker voor de pan. Deze keer was de vangst voor de moeder van de jarige, ze is 
Francaise en verzot op een visje. Toch even lekker buiten geweest, met wereld weer en gezellig staan 

vissen, ondanks de drukte. 
  

Groet Ed#1137 

  

Zondag 12 jauari 2014 gevist aan de PPGB van 3 uur voor hoogwater HvH 12.40 tot 2 uur na hoog. 
Veel afgaand water zelfs tijdens opkomend water. 

Vangst bestond uit steenbolk, wijting en schar waarvan diverse mooi aan de maat maar ook veel 
ondermaatse wijting. De vangsten bleven met regelmaat tijdens de gehele vissessie doorgaan zonder 

een grote piek aan vangsten. Dit tijdens een lekker winterzonnetje dus wat wil je nog meer behalve 
een invasie van schar wellicht later deze winter als de uitstroom van zoet water af wil nemen 

tenminste. 
 

Herman # 1306 

 
  

Hallo  
zaterdag 11 jan.  aan zeelandbrug dit visje gevangen , verder niets. Wie kent dit visje, wat is het? 

  
groet  
Adrie 

  
  



  
Vandaag gevist aan het Callandkanaal. Met 1 hengel gevist van 08.00-12.00 uur. Had 13 visjes  3 

mooie scharren en 10 kleine wijtingen. 
In de waterweg stonden best veel vissers tussen de strekdammen. 

  
  

Gr ger 

  

Zaterdag besloten met Leo maar eens te gaan kijken aan de Yangtzee haven of er hier iets te vangen 
is.  

 
  

Het is een mooi stuk geworden waar je makkelijk van uit de auto kan vissen. In het verleden lagen hier 
grote zandheuvels en kon je alleen vissen van de verder op gelegen haven kade mits er plek was ivm 
de scheepvaart. s'Ochtends zoals altijd aas gehaald bij Rinus / Eagle, moesten nog wel even door de 
alcoholcontrole heen bij het tunneltrace maar dat was geen probleem. Daarna Leo op gepikt op weg 

naar de Yangtzee haven, nog een brandje gezien van de surfclub en daarna een mooi plekje 
gevonden om te vissen. Het zou om 12.00 hoog zijn en om 09.00 gingen de eerste lijnen het water in, 
ik heb nog een tweede hengel opgetuigd maar Leo nam de moeite niet eens. Het was vrij wel gelijk 

beet hebben en vis binnen draaien, heel veel wijting tussen de 15 en 25 cm. Ik heb denk ik twee 
draaien gehad zonder vis en de nodige doubletten (vis altijd maar met twee haken). Alles gevangen 
op pieren en zagers. Enige variatie waren een krab en een klein donderpadje. We hebben van 09.00 

tot 12.00 gestaan want de wind bleef maar aantrekken en begon te draaien van uit de rug naar van op 
zij. In een paar uur tijd meer dan genoeg vis gevangen (het was bijna werken) helaas alles onder de 

maat. Een mooie stek waar je makkelijk kan vissen, niet vast zit en vangstgarantie hebt. 



 
  

Paul #1337 en Leo #1358 

  

hallo, 
gisteren gevist aan de schotjes,allemaal klein spul, twee botten 35 plus mee voor de pan en een 

gulleke 46 cm, van twee uur voor hoog tot twee uur voor laag 
groetjes 

f,v 
  
  

Hallo vissers, 



  
Doordat de vangsten in de Europoort de laatste tijd erg tegen vielen ,ben ik het maar hogerop gaan 
zoeken. Afgelopen zondag 05-01-2014 Samen met vriend en zwager Cyrille van den Berg naar de 
pier van Wijk aan zee gereden. Daar aangekomen kraakhelder blauwe lucht , weinig wind en een 

temperatuur rond de 10 graden. 
Daar afgesproken om 09:30 met vader(Frans den Hartog),  

 
spullen opgeladen en de pier opgewandeld. Het was behoorlijk druk, en een plekkie vinden viel niet 
mee. Ondanks de drukte een mooie plek gevonden voor 3 man, in de knik van de pier. Tijdens het 

optuigen werd links en rechts van ons een aardige schar gevangen en af en toe een gulletje. Door de 
stroming zaten we het eerste uur nog wel eens in de knoop, maar doordat we geregeld een schar 

binnen haalde bleven we vrolijk verder gaan. 
Rond het middaguur gingen we alle  beter vangen, doubletjes en soms een trippel een de lijnen. Rond 

16:00 uur gingen we inpakken, de vis schoonmaken en tellen. Eindstand 70 maatse schar,  20/25 
ondermaatse schar terug gegooid en een maats gulletje. Al met al een heerlijke visdag in Wijk aan 

zee. 



  
Vr groet Benjamin den Hartog 

 


