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Haltestraat 44,  
2042 LN  Zandvoort 
Tel. 023 – 5716785 

Zeevis  Vereniging  Zandvoort 
 

BESTUUR: 
Voorzitter : Secretaris : Penningmeester: 
Ton Goossens Henk Bluijs Cas Al 
Celsiusstraat      209 Kostverlorenstraat 86 van Lennepweg  26 
2041 TH   Zandvoort 2042   PK  Zandvoort 2041 LJ   Zandvoort 
Tel.  023  -  5719041   Tel.   023  -  5718139  Mobiel: 0629512188 
Mobiel: 0612848628 Mobiel:  0652345829 Ibannr. NL22INGB0003108377 
ton.goossens@ziggo.nl h.bluijs@ziggo.nl casal@casema.nl 
   

Bestuursleden algemeen: 
Willem Minkman,  Jochen Visser   

Max  Euwestraat  40  Boterbloem 4   
2042 RD   Zandvoort  1817 CM  Alkmaar   

Tel.  023  -  5712120  Mobiel: 0651693147   
Mobiel: 0630316760  visser1239@zonnet.nl 
whminkman@gmail.com  
 

Wedstrijdcommissie: 
Noordzee:       Strand: Pier:  
Bart  Goossens         Jeff de Vos Tony van Rooij 

Boerlagestraat     14      Mr.Troelstrastraat 62F23 Klipperkade 14 
2041 VE   Zandvoort      2042  BT  Zandvoort 2022 GB Haarlem 
Mobiel: 0653170318      Tel.  023  -  5720385 Mobiel: 0629735813 
b.goossensmontage@ziggo.nl  Mobiel: 0615425104        Tony.van.Rooij@vattenfall.com 
 

Waddenzee:  Algemeen; 
Ton Goossens  Jochen Visser   

Celsiustraat        209  Boterbloem 4 
2041 TH   Zandvoort  1817 CM  Alkmaar 
Tel.  023  -  5719041   Mobiel: 0651693147 
Mobiel: 0612848628  visser1239@zonnet.nl 
ton.goossens@ziggo.nl  
 

Algemeen:  Homepage: zvzvist.nl           Mailadres: h.bluijs@ziggo.nl 
 

Weegmeesters - recordcommissie: 

Cas Al, van Lennepweg 26, 2041 LJ  Zandvoort, Mobiel: 0629512188 
Ton Goossens, Celsiusstraat    209, 2041 TH  Zandvoort, Mobiel: 0612848628 
 

Redactie VISSERSL(AT)IJN:  

Cas Al, van Lennepweg  26, 2041 LJ  Zandvoort,  Mobiel: 0629512188 
Willem Minkman Max  Euwestraat 40,   2042 RD  Zandvoort,  Tel. 023-5712120 
 

Bekermeester: 

Ton Goossens, Celsiusstraat 209, 2041 TH  Zandvoort, Mobiel: 0612848628 
 

Bootstalling: 

Jeff de Vos Mr.Troelstrastraat 62F23, 2042 BT  Zandvoort,  Mobiel: 0615425104 
 
Informatie over opzegging van verenigingen staat in “Artikel 35 Burgerlijk Wetboek Boek 2”. 
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Redactiepraat   Redactiepraat   Redactiepraat 
 
Hallo medevissers, 
 
De vistrips van de vereniging zijn alweer achter de rug. Er zijn 12 leden naar Avik 
Brygge geweest en een man of 8 naar Skarnsundet. Het verslag van Avik Brygge 
staat elders in dit clubblad. Van Skarnsundet iis er geen verslag. Ron de Jong 
ving in Skarnsundet een Doornhaai van 96 cm 
met een gewicht van 4000 gram.  Dit zou een 
ruime verbetering zijn van het huidige clubrecord 
ware het niet dat de vis aan boord is gewogen. 
Voor de Europese recordlijsten telt alleen het 
gewicht en dat moet dan op de kant gewogen 
worden. Omdat het zonde is om zo‟n vis 
tegenwoordig mee te nemen met de kans dat hij 
het niet overleefd heeft de NCRZ(Nederlandse 
Record Commissie Zeevissen) vorig jaar catch & 
release gewichten geaccepteerd. Ook heeft de 
commissie daar speciale speldjes voor aangeschaft en krijgt de vanger een 
oorkonde. Misschien is dit ook wat voor onze club, maar dat moet nog binnen het 
bestuur besproken en eventueel uitgewerkt worden. In ieder geval heeft Ron met 
die Doornhaai een prachtige vangst gedaan en willen we hem daar ook mee 
feliciteren. 
Terwijl ik dit stukje schrijf ben ik zelf bezig met een rondreis met de camper in zuid 
Noorwegen en zuid Zweden. Heel veel moois gezien maar aan het vissen ben ik 
haast nog niet toe gekomen. Eind juli ga ik met een paar andere ZVZ leden naar 
Leka in Noorwegen om daar een week te vissen. Daar zal ik later een verslag van 
maken zodat jullie ook op de hoogte zijn van de vangsten daar. 
Aan het strand worden ook regelmatig mooie vangsten gedaan, er is oa. al een 
hoop mooie zeebaars gevangen. Zo heeft Koos Vreeling op 31 mei jl. een mooie 
zeebaars van 63 cm. gevangen, voorlopig is dat de grootste die bij mij is 
aangemeld voor dit jaar. Maar uiteraard zijn er ook grotere te vangen, vang je een 
grotere, dat hoeft niet tijdens een wedstrijd te zijn maar mag ook als je alleen of 
met een paar vrienden staat te vissen, meld die dan aan bij mij voor plaatsing op 
de lijst voor devangst van de grootste zeebaars. 
Rudy van de Mei de Bie gaat regelmatig met 
zijn boot vissen, ook buiten de wedstrijden om. 
Mocht je een keer zin hebben om met hem 
mee te gaan neem dan even contact met hem 
op via de Noordzee Kleine Boot app. Sta je nog 
niet in die app dan kan je dat aanvragen via 
Bart Goossens, 0653170318. Dan blijf je ook 
op de hoogte van de vangsten met de boot van 
Rudy. 
  
Cas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wedstrijdagenda ZVZ 2022   
      

Zondag 28 augustus Strandwedstrijd 7 Zandvoort 
      

Vrijdag 09 september Strandwedstrijd 8 avond Zandvoort 

Zaterdag 10 september Bootwedstrijd 6 Noordzee IJmuiden 

Zondag 11 september Bootwedstrijd 6 Noordzee IJmuiden 

Zaterdag 17 september Pierwedstrijd 4 IJmuiden 
      

Zondag 02 oktober  Bootwedstrijd 7 Scheveningen 

Zondag 16 oktober Strandwedstrijd 9 Zandvoort 
      

Zaterdag 05 november Bootwedstrijd 8 Noordzee IJmuiden 

Zondag 06 november Bootwedstrijd 8 Noordzee IJmuiden 

Zondag 13 november Strandwedstrijd 10 Zandvoort 
      

Zaterdag 03 december Pierwedstrijd 5 IJmuiden 
      

Evenementenagenda ZVZ 2022   
Zaterdag 13 augustus Zandvoorts kampioenschap   

  Makreel roken Zandvoort 

Zaterdag 20 augustus Forelvissen in de Berenkuil Putten 

  
 

  

Zondag 18 september Makreelrookwedstrijd tent 6 Zandvoort 
  

 
  

 Zaterdag 19 november Mosselavond Hotel Faber Zandvoort 
 

Noordzeebootcompetitie 2022                   Eind 

Nr. Naam W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Tot. Aftr. tot. 

1 Meij de Bie Rudy v. de 0 50 50 0 50 0 0 0 150 0 150 

2 Jong Ron de 0 45 40 0 39 0 0 0 124 0 124 

3 Heijne Eric 0 36 39 0 45 0 0 0 120 0 120 

4 Driehuizen Gerrie 0 37 42 0 40 0 0 0 119 0 119 

5 Wind Rob 0 40 36 0 38 0 0 0 114 0 114 

6 Warmerdam Peer v. 0 42 35 0 36 0 0 0 113 0 113 

7 Bosman Evert 0 38 45 0 0 0 0 0 83 0 83 

8 Nieuwburg Henk van 0 39 38 0 0 0 0 0 77 0 77 

9 Rooij Tony van 0 34 0 0 42 0 0 0 76 0 76 

10 Wimbart de Buijzer 0 33 37 0 0 0 0 0 70 0 70 

11 Gerken Stefan 0 32 0 0 37 0 0 0 69 0 69 

12 Goossens Bart 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Strandcomp 2022                           

    W W W W W W W W W W   
 

Eind 

Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot. Aftr. Tot. 

1 Blom Simon 0 45 50 50 40 0 0 0 0 0 185 0 185 

2 Jong Ron de 0 40 45 40 42 0 0 0 0 0 167 0 167 

3 Heine Eric 0 42 32 38 35 0 0 0 0 0 147 0 147 

4 Vos Jeff de 0 25 35 45 37 0 0 0 0 0 142 0 142 

5 Gerken Steef 0 50 40 27 0 0 0 0 0 0 117 0 117 

6 Rooij Tony van 0 29 38 0 45 0 0 0 0 0 112 0 112 

6 Driehuizen Gerrie 0 0 34 36 38 0 0 0 0 0 108 0 108 

6 Wind Rob 0 35 0 31 36 0 0 0 0 0 102 0 102 

9 Bosman Willem  0 38 29 34 0 0 0 0 0 0 101 0 101 

10 Ottho Addy 0 28 37 35 0 0 0 0 0 0 100 0 100 

11 Meij de Bie Rudy v. d. 0 0 33 26 38 0 0 0 0 0 97 0 97 

12 Bpsman Evert 0 0 0 37 50 0 0 0 0 0 87 0 87 

13 Warmerdam Peer v. 0 22 28 29 0 0 0 0 0 0 79 0 79 

14 Dekker Ted  0 39 0 39 0 0 0 0 0 0 78 0 78 

15 Paap Barry 0 34 42 0 0 0 0 0 0 0 76 0 76 

16 Bluijs Dimitri 0 31 36 0 0 0 0 0 0 0 67 0 67 

17 Schilpzand Fred 0 36 30 0 0 0 0 0 0 0 66 0 66 

18 Buijzer Wimbart de 0 32 31 0 0 0 0 0 0 0 63 0 63 

18 Vink Frank 0 30 0 33 0 0 0 0 0 0 63 0 63 

20 Lever Hedi 0 37 0 25 0 0 0 0 0 0 62 0 62 

21 Minkman Willem 0 27 0 28 0 0 0 0 0 0 55 0 55 

22 Lever Engel 0 22 0 30 0 0 0 0 0 0 52 0 52 

23 Damhoff Sverre 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42 

24 Goossens Bart 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39 

25 Bosman Johan 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33 

26 Melis Salvatore 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32 

27 Gaus Carla 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26 

28 D'Hond Guus 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 

 
 

Piercompetitie 2022               Eind 

Nr. Naam W1 W2 W3 W4 W5 Tot. Aftr. Totaal 

1 Rooij Tony van 0 50 0 0 0 50 0 50 

2 Blom Simon 0 38 0 0 0 38 0 38 

2 Bluijs Dimitri 0 38 0 0 0 38 0 38 

2 Heine Eric 0 38 0 0 0 38 0 38 

2 Warmerdam Peer van 0 38 0 0 0 38 0 38 

2 Wind Rob 0 38 0 0 0 38 0 38 

 

 



 
 
 
 

Eerste Makreel rookwedstrijd bij Beachclub Tien 
 
Zondag 1 mei was de eerste rookwedstrijd op het strand na de corona perikelen. 
Geen beperkingen zoals afgelopen januari, waarbij geen toeschouwers aanwezig 
mochten zijn. Na enkele jaren van afwezigheid door verschillende 
omstandigheden, waren we weer op onze oude stek bij Bas Lemmens. 
Om 9.00 uur was het verzamelen bij het strandpaviljoen. Bas had de 
strandstoelen laten verwijderen, zodat we de hele bak tot onze beschikking 
hadden. Ruim op tijd waren de 10 deelnemersaanwezig en konden de rookovens 
opgestookt worden. Jeff de Vos was al begonnen met het roken van makrelen 
voor het personeel van Beachclub Tien in zijn nieuwe, zelfgemaakte, rookkast. De 
dag ervoor had hij al makrelen gerookt bij de loods van de K.N.R.M. in het kader 
van de open dag. Nadat de deelnemers ieder 6 makrelen hadden ontvangen, 
konden deze worden opgehangen in de rookkasten. Van deze makrelen moet er 1 
worden ingeleverd voor beoordeling door de jury. De makrelen waren van ruim 
formaat. Een pond per stuk en afkomstig uit de Atlantische Oceaan. 
Doordat deze makrelen de hele voorgaande avond nog in het pekelwater gelegen 
hadden, waren ze nog erg nat. Daardoor nam het voordrogen meer tijd in beslag. 
Bas kwam met koffie en warme appelgebak namens de strandtent en de zon 
kwam ook lekker door. Omdat de wind van zee kwam konden de mensen in het 
dorp al ruiken dat er gerookt werd. 
Na ruim twee uur drogen konden de kasten gesloten worden en kon de 
temperatuur verhoogd worden om de makrelen te garen. Nadat de 
kerntemperatuur de 63 graden bereikt had, konden de makrelen uitde kast om af 
te koelen. De jury, bestaande uit personeel van Beachclub Tien aangevuld met 
Ben Zonneveld, kon daarna de makrelen beoordelen op kleur, uiterlijk, stevigheid 
en smaak. De winnaar werd Addie Ottho, tweede werd Jeff de Vos en derde 
Yvonne Damhoff. Alle winnaars werden nog voorzien van een mooie prijs door 
Bas Lemmens. 
De eerstvolgende wedstrijd is bij Havana aan Zee op zondag 10 juli. 
 

Bootwedstrijd 05 en 06 maart 
Vooral veel klein grut.  
Het weekend van 05 en 06 maart zijn er weer bootwedstrijden door de 
Zeevisvereniging Zandvoort georganiseerd. Op twee dagen gingen leden van de 
visclub vanuit IJmuiden de Noordzee op in een poging om de grootste vis te 
vangen. Op dag 1 kwam er een bijzondere vis naar boven: een zeedon derpad, 
een gespikkelde vis zonder zwemblaas, die niet vaak  voor de Zandvoortse kust 
wordt waargenomen. Dit exemplaar  was wel 15 cm. lang. Maar de grootste vis 
die omhoog kwam  was een bot van 36 cm. Op de tweede dag, met een ander 
gezelschap, was de vangst  een stuk minder. Op een bot van 30 cm. na was het 
allemaal  klein grut dat in het aas wilde happen. Van alle vissen waren  er maar 
drie in twee dagen die de juiste lengte hadden. Toch  waren het twee mooie 
dagen om met de maten het water op  te gaan. 25 april is de volgende 
bootwedstrijd en, zoals altijd,  is ook die vanaf IJmuiden.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Makreelrookwedstrijd bij Havanna aan Zee 
Op zondag 10 juli was de tweede rookwedstrijd van de ZVZ. over het jaar  2022. 
Aangemeld waren 12 leden, maar vanwege ziekte moesten 2 leden afzeggen. 
Om 8.30 uur waren al meerdere leden aanwezig om de rookkasten of rooktonnen 
te installeren. Op het terrein voor het strandpaviljoen konden we gaan roken 
zonder dat de badgasten problemen zouden krijgen met de rook. Er stond een 
NW wind, zodat de rook richting zeereep ging. Nadat de deelnemers hun 
makrelen ontvangen hadden kon het vuur worden opgestookt om 9.30 uur. 
De makrelen van de Atlantische Oceaan waren fors, gemiddeld 400 gram en van 
uitstekende kwaliteit. Ook waren de makrelen met de hand schoongemaakt.  
Iedere roker had zijn eigen kast of ton, gemaakt van hout of metaal. Meerdere 
rokers gebruikten ook nog een kruidenmelange van jeneverbessen, houtmot 
gedrenkt in Schotse whisky, rozemarijn of oregano. Na het drogen van de 
makreel, wat langer duurde omdat ze net daarvoor uit het pekelbad gehaald 
waren, kon het roken beginnen.  De meesten rookten op eiken- of beukenhout. 
Om 14.30 uur moesten alle deelnemers 1 makreel inleveren bij de jury, die was 
samengesteld door de mensen van Havana. De jury, onder leiding van Ron de 
Kort, boog zich over de makrelen van de leden van de Zeevis Vereniging 
Zandvoort. Nadat de jury zich had terug getrokken en na lang beraad kwam de 
uitslag. De woordvoerder van de jury gaf aan dat het een moeilijke klus was en 
dat de jury niet unaniem was voor het toekennen van de eerste en tweede prijs. 
De derde prijswinnaar had een makreel die stevig was van structuur, mooi van 
uiterlijk en lekker rook. Deze prijs ging naar Evert Bosman. 
De tweede prijs was voor Yvonne Damhoff waarbij de rooksmaak iets minder was 
dan bij de winnaar Jeff de Vos. De jury oordeelde dat zijn makreel stevig was, een 
fantastische rooksmaak had en dat hij mooi van de graat viel. 
Daarna werden de jury leden bedankt voor het uitvoeren van hun moeilijke taak. 
Ook werden Johan en Esther van het strandpaviljoen bedankt voor hun inzet op 
die dag. Het was een zeer geslaagde dag en iedereen had genoten. 
 

Makreelrookwedstrijden 2022         

Nr. Naam Wed1 Wed2 Wed3 Totaal 

1 Vos Jeff de 45 50 0 95 

2  Ottho Addy 50 40 0 90 

3 Damhoff Yvonne 42 45 0 87 

4 Bluijs Henk  38 39 0 77 

5 Bosman Evert  34 42 0 76 

6 Minkman Willem 40 35 0 75 

7 Jong Ron de 39 34 0 73 

7 Lever Engel-Heddy  36 37 0 73 

9 Wind Rob 0 38 0 38 

10 Laarman Paul 37 0 0 37 

11 Gaus Carla 0 36 0 36 

12 Mei de Bie Ruud van de  35 0 0 35 



 
 
 

Van snackbar tot vishuys 
 
Enkele maanden na de opening ben ik op bezoek gegaan bij Kees Koper 
(bijnaam Pierie) in zijn nieuwe zaak aan de Tollensstraat bij de tweede 
spoorwegovergang. Voorheen was dit snackbar “de Zilvermeeuw “ van Willem 
Bol. Willem Bol opperde al eens: ”Is dat niet iets voor jou om kibbeling te gaan 
bakken?“. Toen nog niet, maar enkele jaren later veranderde dat. Ik kwam op het 
idee door een vriend van me in IJmuiden, die ook een viszaak had geopend. Daar 
is de concurrentie moordend. Ik dacht wat hij kan, kan ik ook. 
Met hulp van Rudy van de Meij de Bie en de medewerking van de gemeente 
Zandvoort, kon op 8 januari 2022 de eerste schep de grond in. 
Het ontwerp heb ik zelf gedaan. Ik was architect, dakdekker en loodgieter tegelijk. 
Het tegelwerk deed Rudy en ik heb ook hulp gehad van Evert Bosman. 
We hadden ook mazzel met het weer. 
De opening werd uitgesteld, want het valt altijd tegen. Bedenken is gemakkelijker 
dan realiseren. Je wilt de kwaliteit altijd hoog houden. Ik heb me wel vergist in het 
werk en het runnen van een winkel. Daarom zijn we ook enkele dagen gesloten 
geweest. Direct na de verbouwing was ik meteen doorgegaan met de winkel. Dat 
brak op. Daar komt nu verandering in. Er komt uitbreiding van personeel. 
De verse vis komt rechtstreeks vanuit IJmuiden, van de visafslag. 
Via de klok kan ik op elke visafslag bieden. Urk, Harlingen, IJmuiden en 
Scheveningen. De vis wordt dan gebracht. 
De kibbeling die ik heb komt van de kabeljauw of van de wijting. Over mijn vraag 
welke beroepen hij voorheen gehad heeft moest hij even nadenken. 
Ik heb 7 jaar als stuurman op een boot gevaren. Dat was de kustvaart. 
Daarna 2 jaar gewerkt in Gambia op een gamba kwekerij. Vier jaar op het strand 
bij Willy‟s in de horeca. Negen jaar als lasser en daarnaast heb ik nog een boot 
“de Freedom“ in IJmuiden liggen, waarmee ik met groepen de Noordzee op trok. 
Nog twee vragen. 
Hoe kom je aan de bijnaam “Pierie”? Wat ik weet, is dat mijn overgrootvader heeft 
mee geholpen aan de bouw van de Pier in IJmuiden. 
Tweede vraag: Wat is je connectie met de Zeevisvereniging? Ik ben geen lid, 
maar volg wel de rookwedstrijden en wil in de toekomst ook hier wel iets mee 
doen. Hetzij een wedstrijdje of iets anders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



We gaan weer forellen bij de Berenkuil   
 
Op zaterdag 20 augustus 2022 gaan we weer forellen in de vijvers van de 
Berenkuil. We hebben een halve vijver afgehuurd. Het is de vijver naast het 
restaurant, maar dan het achterste deel, dus waar de vijver het breedst is. In het 
andere deel mag dan ook niet gevist worden. 
 
De prijs is iets verhoogd naar 19,00 euro per persoon. 
Vrouwen en kinderen t/m 15 jaar kunnen nog steeds gratis meevissen. 
 
De halve vijver is gehuurd van 17.00 uur tot 21.00 uur. Deze is dan ook alleen 
voor de ZVZ. Iedereen kan hieraan meedoen. Ook je buurman of goede vriend.  
Er zullen, naast de vissen die al in de vijver zitten, nog eens extra forellen worden 
uitgezet. 
In de vijver mag gevist worden met meelwormen, die je daar kunt kopen of b.v. 
met powerbait of met een vliegenhengel. Deze zijn daar ook eventueel te huur. 
De laatste jaren is gebleken, dat vissen met wasmotten heel goed gaat. Een worm 
in de lengte op de steel van de haak en de andere half op de haak. Bij het 
indraaien werkt het als een propeller. 
 
Je mag de gevangen forellen niet meer terugzetten, maar je moet ze meenemen. 
Dus neem een koelbox mee om de vis in te bewaren. 
Tijdens het vissen is het ook weer mogelijk om tussendoor een hapje te eten. 
De eigenaar komt dan langs om de bestelling op te nemen, waarbij je de keuze 
hebt uit diverse menuutjes. Als hij alles klaar heeft geeft hij een seintje en kunnen 
we aan tafel. Later reken je het eten en de drankjes dan bij hem af. 
 
Na het eten gaan we dan weer vissen totdat we moeten stoppen van de eigenaar. 
De eigenaars, Esther en Hendrik Hamstra, zullen er alles aan doen om er een 
leuke dag van te maken voor de vissers.  
 
Hoe kom je bij de forellenvijver? 
De forellenvijver “De Berenkuil” is te vinden aan de snelweg Amersfoort-Zwolle 
(A28). Neem de afslag richting Nijkerk en na 250 meter aan je linkerhand heb je 
„De Berenkuil „. Het adres is: Berencamperweg 11,  3882 SP Putten. 
Het telefoonnummer is 033-2452950. 
 
Wil je mee forellen, bel dan met Willem Minkman 023-5712120 of 06-
30316760. 
 
Je krijgt geen nota toegezonden, maar rekent ter plaatse met me af. 
 
Dus wel even bellen als je meegaat. Misschien wil je ook wel met iemand samen 
naar Putten rijden nu het weer mag. 
 
Willem Minkman 

Het kan weer!!!!! 
 
Mosselavond op zaterdag 19 november 2022 
 
Dit jaar gaan we weer de traditionele mosselavond van de Z.V.Z. organiseren bij 
Hotel Faber aan de Kostverlorenstraat 51 te Zandvoort. 
 
Hotel Faber heeft wederom zijn ruimte beschikbaar gesteld aan de koks van de 
Z.V.Z. 
 
Willem, Jeff, Alfredo en Martin zorgen voor de totale organisatie. 
 
Voor de prijs van17,50 euro kun je bij ons nog steeds onbeperkt mosselen eten. 

 
   Op het menu staan: 
   
   Gekookte mosselen.  
 
   Gebakken mosselen. 
 
   Mosselen op z’n Italiaans. 
 
   Brood met kruidenboter. 
 
   Diverse sausen. 
 
Voor degenen, die geen mosselen lusten, zal er iets anders op het menu staan. 
    
De bar van Hotel Faber is open om 18.00 uur, waarna om ongeveer 19.00 uur 
de eerste ronde mosselen geserveerd zal worden. 
 
De kosten voor deze gezellige mosselavond, 17,50 euro p.p., zijn te voldoen bij 
binnenkomst in de zaal. 
 

Noteer dus op de kalender:19 november 
mosselen eten bij de Z.V.Z. 

   
Opgeven voor deze avond kan tot 14 november bij 
Willem Minkman 023-5712120 of 06-30316760 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vistrip naar Skarnsundet medio Mei 2023 
 
Beste visvrienden, 
 
Na de verrassende goede resultaten van zowel de vistrips naar Avik als 
Skarnsundet heeft de club in overleg besloten om toch wederom een vistrip te 
organiseren naar Skarnsundet. De trip is afhankelijk van de beschikbaarheid van 
de accommodatie vastgesteld op medio Mei 2023.  
Afhankelijk van het aantal deelnemers bestaat de mogelijkheid om uw bagage 
mee te geven zodat de deelnemers met alleen handbagage kunnen vliegen op 
Trondheim alwaar de trein genomen kan worden naar Roro of er staat een bus 
klaar om ons naar Skarnsundet te brengen. De prijs van deze trip is nog niet 
vastgesteld. Ook bij een geschikt aantal deelnemers wordt het benodigde eten 
ook mee genomen naar Skarnsundet. Als u bier mee neemt dan is het raadzaam 
om deze bij de douane aan te geven. Diegene die eventueel de spullen 
meeneemt doet dit zo wie zo. Waarna u € 0,30 per blikje invoer rechten betaalt. 
Indien u niets aangeeft en wordt aangehouden dan bent u alles kwijt exclusief de 
boete.   
U kunt zich opgeven voor deze trip bij Rudi van de Meij de Bie op tel. 06 
15606401 of via meijdebie@kpn.com maar haast u want vol is vol. De inschrijving 
sluit eind dit jaar.  
Wellicht ten overvloede maar voor Noorwegen is een geldig identiteit bewijs 
noodzakelijk en verder raden wij aan om een goede reis en ongevallen 
verzekering af te sluiten. Uiteraard kan en wil de vereniging geen enkele 
verantwoording nemen voor deze trip. U gaat mee op eigen risico.  
U kunt alles bekijken op www.skarnsundet-fishing.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.skarnsundet-fishing.com/


Spelregels Noord- en Waddenzee bootwedstrijden 
 

Aanmelden: Voor alle wedstrijden kunt U zich aanmelden. Dit dient ruim een 
week van tevoren te gebeuren want vol is vol. 
Noordzee vanuit IJmuiden, Bart Goossens, mobiel 0653170318. 
Waddenzee vanuit Den Helder, Ton Goossens, tel. 0235719041  of mobiel 
0612848628.Als u zich te laat aanmeldt kan het zijn dat geen plaats meer is. 
 

Kosten en aas Noordzee vanuit IJmuiden 
De kosten voor de Noordzee vanuit IJmuiden zijn €. 30,-. Wedstrijdgeld €. 2,- .  
Voor € 2,00 kunt u ook meedoen voor de pool voor de grootste vis. 
We verzamelen „s morgens om 08:00 bij Hengelsport IJmuiden 
Adres: Kromhoutstraat 56, 1976 BM IJmuiden 
Daar is ook de mogelijkheid om je aas te halen. 
 

Kosten en aas Wadden vanuit Den Helder: We gaan aan boord in Den Helder 
om 09.00 uur en zijn om ca. 16.00 uur weer terug in Den Helder. De kosten zijn  
€. 50,- per persoon inclusief wedstrijdgeld, grootste vispot en 100 pieren!!!!! 
 

Doorgaan van de wedstrijden: Alleen als de wedstrijd niet doorgaat word je voor 
20.00 uur gebeld of krijg je een WhatsApp of mail.. 
 

Afwezigheid: Afzegging voor een wedstrijd dient minimaal een week voor de 
wedstrijd te gebeuren. 
 

Vangsten geldig voor de wedstrijd: Voor de gevangen vis geldt de wettelijke 
minimum maat. Ondermaatse vis telt niet mee. 
Makreel, horsmakreel, pieterman, pitvis en geep tellen niet mee. 
De overige zeevissoorten waarvoor geen wettelijke maat is vast gesteld zoals 
steenbolk en puitaal tellen vanaf 20 cm. mee. Schar telt mee vanaf 25 cm. 
Vastgelegd door de ZVZ ledenvergadering van 09-03-2016. 
(Tot nader order wordt op de kleine boot, behalve makreel, alles gemeten) Paling 
wordt niet gemeten maar telt mee als 35 cm. Per 01-01-2022. 
 

Minimum vismaten per 01 januari 2020 

Vissoort           Minimum   Vissoort       Minimum Vissoort                      Minimum    
 maat  maat  maat 
Aal/Paling verboden Kabeljauw 35 cm Tongschar 20 cm 
Ansjovis 12 cm Leng 63 cm Wijting 27 cm 
Blauwe Leng 70 cm Makreel 30 cm Witte Koolvis (Pollak)  30 cm 
Bot 20 cm Sardine 11 cm Zalm verboden 
Haring 20 cm Schelvis 30 cm Zeebaars(regels) 42 cm 
Heek 27 cm Schol 27 cm Zeeforel verboden 
Horsmakreel 15 cm Tong 24 cm Zwarte Koolvis 35 cm 
 

Alleen vissen, gevangen aan eigen uitrusting en in de bek gehaakt tellen mee, 
dus niet in de rug o.i.d.. Wedstrijdreglement artikel 12. 

26 februari: forelvissen in Diepenheim 
Om 7 uur staan Eric en Ad bij mij in Den Bosch voor de deur. Eric heeft er dan al 
een uur opzitten vanuit Breda en het ophalen van Ad in Waspik. Een vlotte reis 
naar Diepenheim, waar we pas op de parkeerplaats erachter kwamen dat het glad 
was! De meeste vissers waren er al en hadden de beste plekken ingenomen. 
Maar vol goede moed aan de overkant ons genesteld en de spullen in gereedheid 
gebracht. Het grote wachten gaat beginnen!! 
Daar plonzen de regenboogforellen en de zalmforellen in het water en 18 paar 
vissersogen hebben vanaf nu alleen nog maar hun dobber en lijn in de gaten. 
Zoals ik al zei…. de beste plekken waren al ingenomen en daar werden dan ook 
snel de eerste vissen aan de haak geslagen. Bij mij bleef het stil. Van alles 
geprobeerd, maar nog geen beet gehad die ochtend. Ad mocht er één vangen en 
Eric twee. Maar dan maakt de lunch een en ander goed: de heerlijke welbekende 
erwtensoep met roggebrood en spek en een broodje worst. En een hoop gezellig 
geouwe….. dat er dan bij hoort. 
Moed getankt en weer aan het water en verrek: ik vang meteen een mooie forel. 
Een achterblijvertje van die ochtend, want het beloofde tweede portie forellen was 
er nog niet ingegooid. Dus mijn vangdrang steeg enorm. Helaas tevergeefs. 
Alweer de meeste vis aan de overkant en bij mij niks, Ad nog eentje en Eric 
zowaar twee. Al met al een heel schamele vangst. 
Uit medelijden kreeg ik van Cees nog een mooie zalmforel, dus naar de visboer 
hoefde ik niet. Het was een tegenvallende vangst maar een prachtige dag. En die 
traditie mag van mij blijven, maar ik heb al met Eric afgesproken dat we volgend 
jaar veel eerder gaan. Misschien de avond van tevoren al om de favoriete plekken 
in te nemen? 

Groetjes uit Brabant, Frans Boelaars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze strandvissers in April, nog een koude visserij. 
 

https://www.google.com/search?site=async/lcl_akp&q=hengelsport+ijmuiden+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzM8uwMEox0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7FKZaTmpafmFBfkF5UoZGbllmampOYpJIJkAYZC2SdNAAAA&ludocid=10669332585356196760&sa=X&ved=2ahUKEwiw34HIxNHhAhUE2qQKHQMyAY8Q6BMwA3oECAEQFg


 
 
 
 
 

AvikBrygge 2022 
 
Eindelijk, na 3 jaar van afwezigheid door Corona, mochten we weer naar 
Noorwegen. De negendaagse trip begon op vrijdag, de dag na Hemelvaart. Met 
Jeff afgesproken om 3.00 uur om de 1000 km naar de kop van Denemarken rustig 
te kunnen afleggen. Om de twee uur stoppen en dan is het nog te doen. 
In Hirtshals hadden we afgesproken met de andere 10 deelnemers aan deze 
vistrip. Met z‟n allen naar de Italiaan en daarna naar de opstelstrook van Colorline 
voor de overtocht naar Kristiansand in Noorwegen. Aankomst in Noorwegen om 
middernacht en daarna nog anderhalf uur rijden naar Avik. 
 
Zaterdag de eerste visdag. 
Mooi weer en er werd goed gevangen. 
De groep Jan van Gool ving die dag 29 koolvissen op het rifje achter het eiland 
Snivor. Jan ving die dag de grootste vis, een pollack van 65 cm. De groep 
Swankhuizen had 11 koolvissen en 2 kabeljauwen. Die van Willem was 54 cm. 
We kregen op het water een telefoontje van Henk Polak. Motor uitgevallen. Wij er 
naar toe en we hebben ze op sleep naar de haven gebracht. Bleek een storing in 
de aansluiting van het koordje naar de dodemansknop te zijn. Was met 5 minuten 
verholpen. Henk en Mart hadden 2 koolvissen en een kabeljauw. 
John en Edwin hadden wel 40 vissen, waarvan veel ondermaats. Uiteindelijk 
hadden ze 18 maatse vissen. De koolvis moet minimaal 40 cm zijn en de 
kabeljauw minimaal 45 cm. In de avond met de kamergenoten, Kees, Jeff en 
Ruben, nog opeen andere stek landinwaarts wezen vissen. Een topstek voor die 
avond. We vingen 37 koolvissen, gemiddeld 44 tot 45 cm en 1 pollack. 
Tijdens het schoonmaken van de vis op de terugweg dook een meeuw de boot in. 
Een grote jongen. Dat was even schrikken van al dat gefladder. 
John van Tol ving iets bijzonders. Een inktvis. 
 
Zondag, de tweede visdag. 
Om 6.30 uur opgestaan. Volop zon op het terras. Geen wind, dus een mooie dag 
om naar de eilanden te gaan. Na een uitstekend ontbijt van Jeff, op naar de 
eilanden. Eerst wat aan de buitenkant van de eilanden geprobeerd in dieper 
water. Het leverde echter geen vis op. Daarna binnen de eilanden. Van alles 
geprobeerd en eindelijk wat vis. Daarna naar ons beschutte kreekje, niet dieper 
dan zeven meter, en ja hoor. Bingo!! Zeven mooie kabeljauwen. De grootste was 
van Kees met 65 cm en mooi goudkleurig. Daarna naar de haven i.v.m. de F1 
race in Monaco. 
John van Tol kwam ook binnen, maar zijn dag was minder dan de dag ervoor. 
Na het eten ( Duitse kost ) van Ruben, weer de zee op richting de oude visfabriek. 
Na veel energie erin gestoken te hebben, wisten we 7 koolvissen te vangen. Het 
werd erg koud op het water en om 21.00 uur waren we weer in de haven. 
De watertemperatuur schommelde rond de 11 graden en het werd ook winderig. 
Edwin Kreuger wist de grootste vis te vangen, een kabeljauw van 66 cm. 
 
 



Spelregels pier- en strand wedstrijden 
Informatie over de strand- en pierwedstrijden is te verkrijgen bij de 

betreffende wedstrijdcommissaris. Voor het strand is dat Jeff de Vos, tel. 

023-5720385 of mobiel: 0615425104. Voor de pier is dat Tony van Rooij, 

mobiel: 0629735813 of per Email: Tony.van.Rooij@vattenfall.com 

Met ingang van 01 januari 2021 hebben we 10 strand- en 4 pierwedstrijden 

per jaar. De strandwedstrijden op zondag duren 4 uur. De strandavond- en 

pierwedstrijden duren 3 uur. Voor de competities tellen de 8 beste uitslagen 

op het strand en de 3 beste op de pier. 
Verzamelen 

Strandwedstrijden, Zondagochtend van 09.00 uur tot 13.00 uur of de 

avonden van 19.30 uur tot 22.30 uur. 

Verzamelen voor de zondagochtend om 08.00 uur en de avonden om 18.30 uur 

bij de KNRM strandafgang voor de KNRM loods en het casino. 

Op het strand wordt er geloot om de visplaatsen. 
Zuidpier wedstrijden: zaterdag 08.30 uur bij het derde plateau voor de bocht, 
de wedstrijd is van 09.00 uur tot 12.00 uur 

Voor de wedstrijden die op de Noordpier gehouden worden is het verzamelen bij 

het restaurant op dezelfde tijd als op de Zuidpier.  

Op de pier wordt niet meer geloot waar iemand moet staan en mag je zelf je 

plaats uitzoeken. De gevangen vis moet direct gemeten worden door de 

commissaris of een medeclublid visser. Dus niet de vis verzamelen en dan 

meten, maar na de vangst gelijk meten. Indien de gevangen vis op de pier niet 

direct door de commissaris of een medeclublid gemeten wordt, is de 

wedstrijdcommissaris genoodzaakt om de vis NIET mee te tellen. 

Bij klachten van een medevisser over een bepaalde vangstmethode aan de 

wedstrijdcommissaris is het meteen stoppen met de vangstmethode. Is de klacht 

ongegrond dan mag de visser doorvissen. 

Laat geen afval op de pier achter maar neem het mee naar huis. 

Ondermaatse vis bij strand- en pierwedstrijden: Telt mee voor de 

puntentelling. Aanleveren in een ruime emmer met water.  
(Tot nader order wordt op het strand en de pier, behalve makreel, alles gemeten) 
Paling wordt niet gemeten maar telt mee als 35 cm. Per 01-01-2022. 
Alleen vissen, gevangen aan eigen uitrusting en in de bek gehaakt tellen mee, dus 
niet in de rug o.i.d.. Wedstrijdreglement artikel 12. 

Als u niet voor niets wilt komen en wilt weten of de pier- of strandwedstrijd 

doorgaat, moet u de avond van tevoren de desbetreffende wedstrijdcommis-

saris bellen. Mocht de wedstrijdcommissaris niet te bereiken zijn, neem dan 

contact op met Jochen Visser mobiel: 0651693147(algemeen wedstrijd-

commissaris). Van hem hoort u wie de vervangende wedstrijdcommissaris is. 
Puntentelling strand, pier en bootwedstrijden 
Nummer 1  50 punten nummer 3  42 punten  nummer 5  39 punten  . 
Nummer 2  45 punten nummer 4  40 punten  nummer 6  38 punten enz. enz 
Bij geen vis krijg je de punten van de laatste deelnemer. 

Maandag. 
In de nacht had het geregend. De ochtend begon met wat wolken, maar weinig 
wind. Jeff had ondertussen in de haven al een mooie pollack gevangen. Op naar 
de eilanden. Eerst op 60 meter diepte gevist, maar dat leverde niets op. 
Blijven zoeken, maar weinig vis. Uiteindelijk maar weer naar het kreekje. Dat 
leverde enkele vissen op. Het totaal kwam daarmee op 7 maatse vissen. Pollack 
en koolvis. Het was voor alle vissers een mindere dag. 
Tegen de avond gingen de groepen weer de zee op. Wij naar de koolvis stek, 
maar dat leverde slechts 6 vissen op. Toen naar de scharrenbaai, waar Jeff met 
een makrelen paternoster volop kleine koolvissen ving. Leuk om even te 
proberen, maar daar kwamen we niet voor. 
Mart Mooijman ving een kabeljauw van 69 cm en ging aan kop in het klassement 
voor de grootste vis. John en Ed hadden al 14 kg kabeljauw en pollack file in de 
vriezer zitten. De andere vissoorten werden door hun teruggezet. 
Morgen, dinsdag hebben we de koppelwedstrijd van 9.00 tot 16.00 uur. 
 
Dinsdag. De koppelwedstrijd. 
Zes teams vertrokken om 9.00 uur het water op. Enkelen gingen direct naar de 
duikboot (rots in zee). 
Wij zochten een plek meer aan de buitenkant van de eilanden en met succes. 
Driftend van 15-40-11 meter. Team Jeff en Ruben hadden hier heel veel beet. 
Mooie maatse kabeljauw, koolvis en pollack. 
Toen kwam er onweer opzetten vanaf het land. We zijn toen het water afgegaan 
naar huis. Het onweer zette niet door, maar het begon wel te regenen. Toen de 
bui voorbij was zijn we weer gaan vissen. Dat leverde nog enkele vissen op. 
Daarna terug naar de haven, waar om 16.00 uur de wedstrijd zou eindigen. 
De uitslag was:1e plaats: team Ruben en Jeff met 9 vissen.  
2e plaats: team Frans en Jan met 7 vissen.  
3e plaats: team John en Edwin met 6 vissen 
Daarna in de zon samen met Duitse vissers aan het bier. Jeff was ondertussen 
het eten aan het bereiden. Op het menu stond: saté, patat, witte bonen in saus, 
doppertjes met worteltjes. Lopend buffet voor iedereen. Het bleef nog heel lang 
gezellig. 
 
Woensdag. 
Iedereen heeft uitgeslapen. We kregen een waarschuwing van Carsten, de man 
die de bootjes verzorgt, dat er een sterke stroming was en veel wind op zee. 
Dus blijven we in de buurt. Wel zonnig en minder fris. 
Na het ontbijt, pas na 9.00 uur de zee op. De eerste trek leverde niets op. 
Nogmaals. Cees ving een kabeljauw van 65 cm. Daarna niets meer. Alleen 
ondermaatse vis. Om 16.00 uur terug naar de haven. Maar wat eerder avondeten 
en dan maar weer proberen. Kijken of ze nu wel willen bijten. 
Na een eenvoudige maaltijd met brood, bitterballen en vlees naar een andere 
stek, waar we de eerste dagen mooi koolvis gevangen hadden. Cees ving gelijk 
een mooie kabeljauw en daarna ving Jeff wat koolvissen, net aan de maat. Op de 
terugweg zijn we gaan trollen. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

We dachten altijd dat dat niet kon met een yellowboat, omdat deze te snel ging. 
Maar Magnus, de eigenaar van het complex, gaf aan, dat trollen op de zeeforel 
juist met snelheid moest en dat de boot daar zeer geschikt voor was. Na enkele 
minuten was het raak. Jeff had een zeeforel van 52 cm. Ruben ving ook: een 
wijting en Jeff nog 2 makrelen met het trollen. 
Deze avond hadden we gevangen: zeeforel, haring, makreel,wijting, koolvis, 
pollack en een lipvis. 
Jan van Gool was vandaag spekkoper met een pollack van 78 cm. 
 
Donderdag. 
Het is een beetje regenachtig. We komen wel steeds later op gang. Heb zelf pijn 
in mijn schouder van het pilkeren. Cees gaat met John mee op de boot en Edwin 
met onze Yellowboat. Eerst een stukje trollen, maar dat leverde niet veel op. 
Daarna zoeken. Veel wind en stroming. Wat wijting, koolvis en een kabeljauw. 
Slechte vangst. Om 16.00 uur naar binnen gegaan. 
Na een warme maaltijd met rode kool, aardappelpuree, spek en gehaktballen 
gingen we weer vissen met Edwin. Zes vissen leverde het op. We waren tot 22.15 
uur op het water. Het was ook fris geworden op het water. 
Cees was met John meegegaan en had 3 mooie kabeljauwen van tussen de 60 
en 65 cm. 
 
Vrijdag, de laatste visdag. 
Om 7.00 uur opgestaan. De voorspelde harde wind bleef gelukkig uit. Er stond 
een stevige NW bries met zonnig weer. Op naar de van Tolbaai, waar we nog niet 
geweest waren. We vingen op het rifje enkele koolvissen en een kabeljauwtje. 
Dan maar koffiedrinken, terwijl Jeff ging trollen. Dat leverde ook niets op. Om 
12.45 uur weer terug op de basis om de boot schoon te maken en te gaan 
inpakken. Aan het eind van de middag werden de prijzen uitgereikt voor de 
winnaars van de koppelwedstrijd en voor de grootste vis. 
Tevens kregen we te horen dat de volgende ochtend om 5.00 uur iedereen klaar 
moest zijn voor vertrek 
naar de boot. Op de boot 
was een lopend ontbijt 
geregeld. 
Voor 2023 waren ook 
weer appartementen 
geregeld en gaan we met 
de nieuwe boot retour 
vanuit Eemshaven naar 
Kristiansand. Dat betekent 
voor ons 1500 km minder 
rijden. 
 
Willem Minkman 
 
 



 

Antares 
hairstudio 

Haltestraat 48                     dinsdag t/m zaterdag 
2041 LN Zandvoort          met of zonder afspraak 
Tel.: 023 571 7238           10.00 – 18.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                    Swaluestraat 33, 2041 KA Zandvoort, 
 
 
 
 
 
 

                                     Tel.: 023 571 25 72, E-mail info@fisioprins.nl 

 

Cafetaria Grillroom 

Chef Amigo 
Haltestraat 53,                        Zandvoort,                       023-5713512 
 

Een top cafetaria in Zandvoort: 
Bij Cafetaria Chef Amigo in Zandvoort moet je zijn! 

Geen verslag, wel foto’s van Skarnsundet 
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Het verenigingsblad VISSERSL(AT)IJN van de Zeevis 
Vereniging Zandvoort verschijnt 3 keer per jaar. 
 

Met dank aan de adverteerders.                    
Scholtes Jorg en Netty Guijt vis Antares Hairstudio  
Beach club Tien Bloemenhuis J. Bluijs Bloemenhuis W. Bluijs 
B&B printoffice Boekhandel Bruna De Tandartsen 
Hengelsport  IJmuiden  Dierspecialist Fa. IJzerhandel Zantvoort 
Grieks restaurant Filoxenia Bar kitchen “Freddo” Hengelsport N. Engelhart  BV 
P&S Hengelsport Hotel Faber Tegelzetbedrijf van de Meij de Bie 
Café Anders         Pizzeria La fontanella Fysiotherapie De Prinsenhof 
Jochenvisserautomobielen     Kostverloren Vastgoed Beheer V.O.F. 
    

Advertentiemeester:   
Wilt U een advertentie plaatsen, wijzigen cq. informatie, neem dan even contact 
op met:   Willem Minkman Cas Al 
 Tel.    023  - 5712120 Mobiel: 06-29512188 
       casal@casema.nl 
Verdeling VISSERSL(AT)IJN door:   
Tom van der Horst, C. v. d. Lindenstraat  2F29,  2042 CA  Zandvoort, tel. 023-
5634350 
 

Aanmeldingsformulier nieuw lid of begunstiger 
Hierbij meldt ondergetekende zich aan als lid van de Zeevis Vereniging 
Zandvoort.  
Het lidmaatschapgeld groot €. 55,- per jaar incl. vispas, landelijke lijst van 
viswateren en grote vergunning(voorheen visakte) of  de ZVZ  lidmaatschapspas 
€ 35,- (zonder grote vergunning) of de €. 30,- als begunstiger maak ik over op 
rekening NL22INGB0003108377 tnv. Penningmeester ZVZ te Zandvoort.  
Het clubblad Vissersl(at)ijn en alle bijbehorende clubinformatie wordt mij  
toegestuurd. 
Naam : Voornaam 

 
Adres :  

 
Postcode : Plaats 

 
Datum : Handtekening 

 
E-mail : Geboorte datum 

 
Telefoon   :     Mobiel 

 
Dit aanmeldingformulier opsturen naar:  Secretariaat ZVZ 
      Kostverlorenstraat 86  
            2042 PK Zandvoort  
      Tel. 023-5718139 

Zie ook zvzvist.nl    Mobiel 0652345829 
      E-mail h.bluijs@ziggo.nl 
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