
 

 

Zeevissen op het Grevelingenmeer met de SPV: 

 

Op woensdag 24 februari is in een enthousiast gezelschap een dagje gevist met de MS Zuiderzee op het 
Grevelingenmeer. Oorspronkelijk zou dit evenement plaatsvinden op de Oosterschelde maar door 
tegenvallende vangstberichten is besloten naar het grootste zoutwatermeer ter wereld af te reizen. De 
weersverwachting was minstens net zo positief als de vangstberichten, dus laat die wijting en gul maar 
komen. Niet alle vissers hadden evenveel vertrouwen in noch het weer noch de vangsten voor dit jaar. 
Niet getreurd want dat geeft nieuwe vissers een kans en ook wat meer ruimte voor een enkele 
introducé. De “harde” kern krijgt vanzelf wel spijt wanneer ze de resultaten van deze prachtige visdag 
lezen. De schipper had veel moeite gedaan om het ons zoveel mogelijk naar de zin te maken wat inhield 
dat hij al heel vroeg op pad was om naar de Grevelingen te varen, zijn vaste ligplaats ligt in Dinteloord, 
en wat zeilen te spannen als dak voor de verwachte regen. De sluis was een dag eerder nog kapot wat 
het nog spannend maakte of deze dag überhaupt wel doorgang kon vinden. Het zeil op het voordek 
hebben we maar weer snel laten verwijderen, we zijn toch zeker geen mietjes, om hiermee van ieder 
zonnestraaltje te kunnen genieten. Dat beetje regen welke later op de dag voorspeld was namen we 
dan op de koop toe. 
Rond acht uur voer de schipper naar de visgronden waar al snel bleek dat we niet de enige waren die 
gelezen hadden dat juist hier goed gevangen werd. Twee andere charters 
lagen reeds op hun favoriete plek als ook enkele kleinere visbootjes. 
De marine schijnt deze diepe putten in dit meer ook te gebruiken voor 
opslag van overjarige munitie maar dat kunnen wij in ieder geval niet 
bevestigen. Nadat het anker gelost was kon een ieder met zijn eigen hengel 

of een gehuurd exemplaar aan de slag. 
Het duurde dan ook geen 5 minuten eer 
de eerste vissen bovenkwamen. 
Verrassend maar wel gehoopt. Voor het 
sinds jaren was het nu niet de 
steenbolleke of de wijting die aanbeten 
maar heuse gul. Wel oppassen geblazen 
met de minimummaat die voor deze zeer 
geliefde consumptie vis staat. 
 

Kabeljauw (Gul) 35 cm  Wijting  27 cm  

Er bleef in ieder geval genoeg over om mee te nemen voor een 
heerlijke visschotel. Is het niet thuis dan wel aan boord van dit 
prachtige schip met een fantastische keuken. Wat stond er bij de 
meeste op het lunchmenu? Het laat zich raden, vis natuurlijk. 
Zeebaars, tong, een mix maar natuurlijk staan ook de biefstuk en 
steak op de kaart. Smullen geblazen dus. 
Rond 4 uur zat de visdag er helaas op. Vangsten variërend van 35 – 
70 stuks per persoon maakt dit tot een van de beste vissessies 
welke we zo vroeg in het jaar gehad hebben. Tot juni wanneer we 
vis op de Noordzee gaan vangen.     

Met vriendelijke groet, Peter 
 


