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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  Tel.   023 - 5718418 
Mobiel 0612848628 Mobiel   0652345829 Mobiel 0629512188 
ton.goossens@ziggo.nl h.bluijs@ziggo.nl Ibannr. NL22INGB0003108377 
  casal@casema.nl 
     

Bestuursleden algemeen: 

Willem Minkman,  Jochen Visser   
Max Euwestraat  40  Pieter Paapstraat  3   
2042 RD Zandvoort  2041 EC Zandvoort   
Tel.  023 - 5712120  Tel.  023 - 5730854  

whminkman@gmail.com jochen.visser@van-zwienen.nl  
 

Wedstrijdcommissie: 
Noordzee: bodem Strand en Pier: Algemeen; 

Jochen Visser    Jeff de Vos Jochen Visser 
Pieter Paapstraat 3 Mr.Troelstrastraat 62F23  Pieter Paapstraat  3 
2041 EC Zandvoort 2042  BT Zandvoort 2041 EC Zandvoort 
Tel.  023 - 5730854 Tel.  023 -  5720385 Tel.  023 - 5730854 
jochen.visser@van-zwienen.nl Mobiel 0615425104  
 

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

Weegmeesters - recordcommissie: 

Cas Al, v. Lennepweg 26, 2041 LJ  Zandvoort, tel. 023-5718418 
Ton Goossens, Celsiusstraat 209, 2041 TH  Zandvoort, tel. 023-5719041 
 

Loodverkoop en mallen, afhaaladres: Burg.Engelbertsstraat 12, tel. 023-5719178 

Eli Paap en Herman Spaanstra 
 

Redactie VISSERSL(AT)IJN:  

Cas Al, v. Lennepweg  26, 2041 LJ  Zandvoort,  tel. 023-5718418 
Willem Minkman Max Euwestraat 40,   2042 RD  Zandvoort,  tel. 023-5712120 
 

Bezorging VISSERSL(AT)IJN: 

Tom van der Horst, C. v. d. Lindenstraat 2F29,  2042 CA  Zandvoort, tel. 023-5634350 
 

Bekermeester: 

Ton Goossens, Celsiusstraat 209, 2041 TH  Zandvoort, tel. 023-5719041   
 

Bootstalling: 

Jeff de Vos Mr.Troelstrastraat 62F23, 2042 BT  Zandvoort,  tel. 06-15425104 
 
Informatie over opzegging van verenigingen staat in “Artikel 35 Burgerlijk Wetboek Boek 2”. 
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Redactiepraat   Redactiepraat   Redactiepraat 
 
Beste visvrienden, 
 
November en december heb ik vele leden van de club gezien die aan het 
garnalen vissen waren. Hoewel de vangsten over het algemeen niet om over naar 
huis te schrijven waren zijn er door de doorzetters toch vele kilo’s gevangen.  
Het was meestal hard werken want er zat ontzettend veel jonge vis, kwallen en 
andere narigheid tussen de garnalen. Soms was het zo erg dat je de garnalen 
tussen de andere zaken moet uitvissen. De koude is nu ingevallen dus is het 
garnalenvissen ook voorlopig weer even voorbij. 
De vangsten met de hengel van het strand waren volgens een paar leden die zijn 
wezen vissen in december heel behoorlijk. Zelf heb ik dat niet mogen ervaren 
omdat ik die maand niet ben wezen vissen, en dan vang je ook niets. 
Het nieuwe jaar is begonnen en de eerste wedstrijden zijn alweer geweest. 
Januari bracht de nodige kou met zich mee, zodat er niet veel vissers te vinden 
waren aan het strand. De eerste strandwedstrijd, waar toch nog een behoorlijk 
aantal visser op af kwam, gaf helaas niet de aantallen vis waarop men gehoopt 
had. Een aantal botten en wat schar was de vangst. 
Ondanks dat er een hoop sportvissers in de regio zijn gaat het niet zo goed met 
de hengelsport zaken. Helaas is een tijd geleden P&S gestopt met de verkoop 
van hengelsportartikelen, Jaap doet alleen nog visreizen. Ook van Goedvolk 
hengelsport ging het bericht dat ze per 01 januari jl zouden stoppen. 
Goedvolk Hengelsport, Rijksstraatweg 161, 2042 DD, Haarlem blijft in ieder 
geval nog open tot eind september 2017, dus tot die tijd kunnen jullie de 
waardebonnen van de ZVZ daar nog inleveren. Blijven verder gelukkig nog over 
onderstaande zaken waar we de waardebonnen kunnen inleveren 
Hermans Marine Hengelsport, Middenhavenstraat 98, 1976 CM, IJmuiden. 
Engelhart IJmuiden Beheer Bv, Frans Naereboutstraat 4, 1971 BN, IJmuiden.  
Op 15 maart is onze jaarlijkse ledenvergadering met uitreiking van de record- en 
specimenspeldjes. Elders in dit blad staat de uitnodiging voor de vergadering. Na 
afloop is er nog een samenkomst voor de deelnemers aan de vistrips naar Avik 
Brygge en Skarnsundet in Noorwegen. Verder is het gezellig napraten en sterke 
verhalen vertellen dus komt allen. 
Voor diegenen die het nog niet weten, elke maandagavond is er op TV op 
Nederland 3 een aflevering te zien van Big 
Fish Klaas. Het is een leuke serie om te 
zien en hij vist zowel in het binnen- als 
buiten water en komt verder op allerlei 
exotische bestemmingen om te vissen. 
 
 
 
 
Cas. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wedstrijdagenda ZVZ 2017   

Zondag 19 maart Strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 25 maart Piervissen IJmuiden 

Zaterdag 22 april Piervissen IJmuiden 

Zondag 30 april  Strandvissen Beachclub No5 Zandvoort 

  
 

  

Zondag 07 mei  Bodemvissen Scheveningen 

  
 

  

Zaterdag 17 juni Piervissen IJmuiden 

Vrijdag 30 juni Avond strandvissen Zandvoort 

  
 

  

Vrijdag 25 augustus Avond strandvissen IJmuiden 

  
 

  

Zaterdag 09 september Piervissen IJmuiden 

Vrijdag 22 september Avond strandvissen Zandvoort 

  
 

  

Zondag 08 oktober Strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 21 oktober Piervissen IJmuiden 

Zondag 29 oktober  Bodemvissen Scheveningen 

  
 

  

Zondag 05 november Strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 11 november Piervissen IJmuiden 

  
 

  

Zaterdag 09 december Piervissen IJmuiden 

Evenementenagenda ZVZ 2017   

Woensdag 15 maart Ledenvergadering Hotel Faber 

  
 

  

Zaterdag 15 april Rookwedstrijd strandtent 12 Zandvoort 

  
 

  

26 mei t/m 03 juni Vistrip Avik Noorwegen 

  
 

  

27 mei t/m 03 juni Vistrip Skarnsundet Noorwegen 

  
 

  

Zaterdag 15 juli Rookwedstrijd strandtent 1c Zandvoort 

  
 

  

Zaterdag 12 augustus Zandvoorts kampioenschap Makreelroken 

  
 

  

Zaterdag 02 september Forellen in de Berenkuil Putten 

  
 

  

Zondag 24 september Makreel roken Beachclub 10 Zandvoort 



 
 

Oproep voor de ledenvergadering ZVZ voor 
woensdag 15 maart 2017 

 

Beste visvriend 
 

Hierbij wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de ledenvergadering van de 
ZVZ op woensdag 15 maart om 20.00 uur in Hotel Faber gelegen in de 
Kostverlorenstraat in Zandvoort. 

Agenda: 

 Opening en welkomstwoord door de voorzitter 

 Doornemen notulen vorige vergadering door de voorzitter 

 Ingekomen stukken 

 Jaarverslag secretaris 

 Financieel jaaroverzicht penningmeester(op de vergadering verkrijgbaar) 

 Verslag kascontrole commissie 

 Kiezen nieuwe kascontrole commissie 

 Bestuur mutaties: 
Aftredend is Cas Al 
Hij stelt zich herkiesbaar. 

 

 Pauze 
 

 Uitreiking ZVZ record- en specimenspeldjes en oorkondes 

 Rondvraag 

 Sluiting 
 
Leden kunnen, in overeenstemming met het huishoudelijk reglement, tot uiterlijk 1 
week voor de vergadering, zich schriftelijk aanmelden voor de openvallende 
bestuursplaats. Ook kan men agendapunten c.q. ingezonden stukken bij de 
secretaris indienen. 

Uw secretaris Henk Bluijs 

 

Uitnodiging voor deelnemers naar Avik en 
Skarnsundet in Noorwegen 2017 

 

Alle deelnemers aan de trips naar Avik en Skarnsundet dit jaar worden hierbij 
uitgenodigd. Na afloop van de ledenvergadering zullen jullie worden voorzien van 
de nodige informatie en worden de vragen beantwoord. 

 
 
 



 
 

Winnaars 2016         

       Strand competitie 
 

All Over competitie 

Nr. Naam Punten 
 

Nr. Naam Totaal 

1 Ottho Addie 224 
 

1 Ottho Addie 197 

1 Visser Jochen 224 
 

2 Wind Rob 193 

3 Bosman Evert 195 
 

3 Jong Ron de 186 

3 Wind Rob 195 
    

    
Grootste vis competitie 

Pier competitie   
 

Nr. Naam Totaal 

Nr. Naam Punten 
 

1 Wind Rob 6 

1 Vos Jeff de 211 
    2 Heine Eric 205 
 

Meeste vis competitie 

3 Schilpzand Fred 200 
 

Nr. Naam Totaal 

    
1 Visser Jochen 3 

Noordzee competitie 
 

  

 Nr. Naam Punten 
    1 Bluijs Arnold 50 
    2 Al Cas 45 
    3 Wind Rob 42 
     

Bekers recordvangers 2016     

 
      

Soort Lengte 
 

    

Nederlandse naam in cm. Recordhouder Datum Vangplaats 

Grootste Lipvis 37,0 Badal Ruben 08-05-'16 Avik Brygge 

Grootste Paling 69,0 Horst Tom van der 19-08-'16 Zandvoort 

Grootste Tong 43,0 Koper Arie 30-07-'16 Zandvoort 

Grootste Zeebaars 58,0 Visser Jochen 05-06-'16 IJmuiden 

 

Pechprijs Bakkenhoven Willem 

Rookbokaal Vos Jeff de 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grote strandwedstrijd op zondag 30 april bij 
BEACHCLUB no. 5 

Beachclub no. 5 ligt aan de Zuidboulevard ter hoogte van de watertoren. 
Deze wedstrijd telt mee voor de competitie.  
Vanaf      8:15 uur. Ontvangst met koffie met petit fours. 
                9:00 uur. Start viswedstrijd(laag water is die dag om ca 13.40 uur). 
            13:00 uur. Einde viswedstrijd. 
        ±13:45 uur. Lunch. 
        ±14:30 uur. Uitslag viswedstrijd met aansluitend prijsuitreiking. Daarna 

                           gezellige voortzetting op het terras met bitterballen en hapjes. 
        ±17:00 uur. Einde. 
Voor koffie met petit fours en de lunch worden consumptiebonnen uitgereikt, dit 
na inschrijving en betaling van de pieren, wedstrijdgeld en evt. poolgeld. 
Deelname aan deze dag kost voor de ZVZ leden slechts €. 5,- pp. (excl. 
wedstrijdgeld, evt. pool en pieren). 
Partners kunnen deze dag ook meebeleven tegen betaling van €. 15,- pp. voor 
koffie met petit fours, de lunch, de borrelhapjes en 2 consumptiebonnen. 
Drankjes en eventuele andere consumpties dienen apart te worden afgerekend. 
De pieren en parkeerkosten zijn voor eigen rekening. 
De inschrijving en betaling voor deelnemers en betaling voor de partners gebeurt 
aan de tafel bij Ton Goossens en Jochen Visser. 
Opgeven voor deze wedstrijd kan, liefst voor 20 april, bij: 
Ton Goossens tel: 023-5719041 of mobiel: 06-12848628 Geef ook even aan als 
er een partner mee komt. Je kunt dan ook opgeven of er aas voor je besteld moet 
worden. Die mag je op de wedstrijddag met de voorzitter afrekenen. 

De voorzitter. 

Wedstrijden makreelroken 2017 
Ook dit jaar hebben we weer kunnen oefenen bij de loods van Jan Paap.  
Het leek ons leuk om dit jaar 3 wedstrijden te organiseren. Allen op het strand. 
We verzamelen dan vanaf 9.30 uur op het terras van de desbetreffende 
strandtent. Om 10.30 uur zullen we dan beginnen met roken onder het genot van 
een kopje koffie. De kosten zijn net als bij het wedstrijdvissen 4 euro(inschrijf- en 
wedstrijdgeld). Je ontvangt dan een aantal makrelen, waarvan er 1 voor de 
wedstrijd moet worden ingeleverd. Voor de winnaar is er uiteraard het 
wedstrijdgeld en voor de eerste drie willen we nog een leuk prijsje gaan 
aanschaffen. Zoals voorgaande jaren willen we niet teveel aan regeltjes gebonden 
zijn. Komen we er niet uit dan zullen de organisatoren, Jeff, Jan en Willem ter 
plaatse een beslissing nemen indien er zich een onduidelijkheid voor doet. 
De eerste wedstrijd is op zaterdag 15 april bij Aan Zee, strandtent 12  
De tweede wedstrijd is op zaterdag 08 juli bij Havanna, strandtent, nr. 1c. evt. 
uitwijk naar 15 juli bij Havana aan Zee, nr. 1 c. 
De derde wedstrijd is op zondag 24 september bij Beachclub Tien.  
Opgeven voor deze rookwedstrijden kan bij Jeff de Vos 06-15425104 of Willem 
Minkman 023-5712120 of Jan Paap 06-51246962. Inschrijven kan tot een week 
voor de wedstrijd. Dit in verband met de aankoop van de vis. 

tel:023-5719041


Spelregels pier- en strand wedstrijden 
 

Informatie over de strand- en pierwedstrijden is te verkrijgen bij de 

betreffende wedstrijdcommissaris. In dit geval Jeff de Vos, tel. 023-5720385 

of mobiel 0615425104. Met ingang van 01 januari 2015 hebben we weer 8 

strand- en 8 pierwedstrijden per jaar. De strandwedstrijden op zondag duren 

4 uur. De strandavond- en pierwedstrijden duren 3 uur. Voor de competities 

tellen de vier beste uitslagen in beide competities. 

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 08.15 uur en de avonden om 18.45 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.  

Gevangen paling telt mee voor het aantal werkelijk gemeten centimeters.  
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 023-5730854(algemeen wedstrijdcommissaris). 

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. 

Wedstrijdverslagen 2016 en 2017 blad 1 
 
Pierwedstrijd zaterdag 3 december 2016 
Door uw verslaggever en wedstrijdleider: Jeff de Vos. 3 dec. 2016. 
Laatste pierwedstrijd van het jaar werd gehouden op zaterdag 3 december 2016. 
Elf man van de Zandvoortse Zeevis Vereniging kwamen helemaal uit Zandvoort 
met een noordoosten wind naar de zuidpier van IJmuiden. Het was koud, maar 
dat kon de stoere zeevissers niet deren. De hengels werden snel opgetuigd. De 
wedstrijd begon om negen uur en al snel hadden een aantal vissers beet: 2 
tegelijk, een duo en ook trio’s dat begint lekker! Cas Al, die naast mij stond, ving 
de ene na de andere schar en wijting. Jeff de Vos ving ook aardig, maar aan zijn 
linkerzijde stonden de andere 7 mannen en het leek wel of ik de grens was waar 
de vissen niet overheen durfden. Want daar werd weinig gevangen. Zo te zien 
werd het een strijd voor de meeste vis tussen Koos Vreelink en Cas Al, hoewel 
Henk Bluijs, de winnaar van de vorige pierwedstrijd, ook aardig stond te vangen. 
Dit zag Rob Wind die nog niks had gevangen en hij wurmde zich met zijn hengels 
tussen Cas en Koos in. Maar dat bracht hem geen geluk, 4 onderlijnen zou hij 
verspelen en een hoop ergernis. Maar dat zou zich later omzetten in geluk en dus 
vis. 
De te kleine wijtingen en gulletjes werden gelijk bij de wedstrijdleider Jeff gebracht 
om ze te meten en weer in goede conditie terug te zetten in het water waar ze 
horen! Bij vlagen werd er nu ook aan de ander kant van mij vis gevangen. Ron de 
Jong en Tom van der Horst begonnen aan een inhaalrace, maar dat mocht niet 
meer baten. Een mooie visdag die de boeken in zal gaan en om 12 uur ten einde 
was. Toen kon ik mijn borst natmaken, want van alle kanten werd de gevangen 
vis aangebracht door de vissers. 
Voor een 3 uur durende pierwedstrijd met 11 man, was er aardig wat gevangen 
en wel 213 vissen met een totale lengte van 43,08 meter, waarvan 128 scharren, 
79 wijtingen, 1 zeebaars, 2 gullen en 3 steenbolken. 
De winnaar werd de kersverse pensionaris Cas Al met 43 vissen en een lengte 
van 893 cm. Bovendien had hij ook nog de grootse vis en won hiermee de pot. Op 
de tweede plaats eindigde Koos Vreelink met 27 vissen met een lengte van 744 
cm en derde werd Henk Bluijs met 31 vissen en 638 cm.  

 
Strandwedstrijd, zondag 29 Jan 2017  Door: Jeff Devos 
De eerste wedstrijd van de Zandvoortse Zeevis Vereniging was gepand op 
zondag 29 januari en het zou een 4 uur durende wedstrijd zijn. Om acht uur 
verzamelden de eerste vissers zich achter het casino aan de boulevard. 
Zo’n opkomst had ik met de kou, regen en de aantrekkende wind niet verwacht. 
Vijftien man gingen om negen uur de strijd met elkaar aan. 
Er lag een mooi gat tussen Beachclub Nr. 5 en De Haven. Vanwege de 
aantrekkende wind zette ik de vissers 25 meter uit elkaar, zodat de lijnen niet zo 
snel met de ZZW wind in elkaar zouden raken. 
De hengels werden opgetuigd en de wedstrijd begon. Na pas een drie kwartier 
werd er door Koos Vreelink een vis gevangen: een bot van 27 cm. 
Mooi voor Koos, maar als dit de vooruitzichten zijn voor de wedstrijd… 



Spelregels Noordzee bootwedstrijden 
 
Aanmelden 
Voor alle wedstrijden kunt U zich aanmelden. Dit dient ruim een week van tevoren 
te gebeuren want vol is vol. 
Scheveningen bodemvissen of IJmuiden wrakvissen, Jochen Visser  023-
5730854 
Als u zich te laat aanmeldt is er ook geen plaats meer. 
 

Kosten en aas 
De kosten van de visdagen zijn de opstapprijs excl. wedstrijdgeld(€2,00) .  
Voor € 2,00 kunt u ook meedoen voor de pool voor de grootste vis. 
In Scheveningen dient U voor het bodem vissen aas zelf te verzorgen, voor het 
wrakvissen is het op de boot aanwezig. 
 

Waar en hoe laat 
De wrakviswedstrijden worden vervist met de Marion vanuit IJmuiden. De boot 
vertrekt om 08.00 uur en komt om 16.00 uur weer aan de kade. 
De bodemviswedstrijden met Trip of Vrolijk vanuit Scheveningen. 
Zorg dat u minstens 30 minuten voor vertrek aan boord bent want er wordt niet 
gewacht. 
 

Doorgaan van de wedstrijden 
Alleen als de wedstrijd niet doorgaat word je voor 20.00 uur gebeld. 
 

Afwezigheid 
Afzegging voor een wedstrijd dient minimaal een week voor de wedstrijd te 
gebeuren. Een ieder die niet op de wedstrijd verschijnt waarvoor hij zich heeft 
opgegeven en geen plaatsvervanger heeft geregeld moet alsnog de 
gereserveerde plaats betalen en krijgt daarvoor een acceptgiro toegestuurd. 
 
Voor de gevangen vis geldt de wettelijke minimum maat. Ondermaatse vis telt niet 
mee. 
Alleen vissen, gevangen aan eigen uitrusting en in de bek gehaakt tellen mee, 
dus niet in de rug o.i.d.. Wedstrijdreglement artikel 12. 

********************************************************** 
Wedstrijdcommissarissen voor de Noordzee 
 
Scheveningen bodemvissen en IJmuiden wrakvissen: 
Jochen Visser  tel. 023-5730854 
  
 
 

Wedstrijdverslagen 2017 blad 2 
Maar daar kwam via de portofoon de oproep “vis bij Eric Heine” en Jan Paap, die 
voor mij de vis opmeet, hoefde niet ver te rijden, want daar kwam Eric al 
aangelopen met een schar, die later 26 cm zou blijken te zijn. De wind trok aan en 
veel vissers gingen bij elkaar staan om zo bij elkaar uit de wind te houden en de 
tijd te verdrijven. Bij het controleren van het aas zaten de lijnen onder het wier, 
wat er lastig van af te krijgen was, maar een voordeel was dat het aas er nog op 
de haken zat. Halverwege de wedstrijd was er even een opleving. Enkele vissers 
vingen wat, zoals Koos een bot van 32 cm en Jeff Devos  een bot van 30 cm en 
helemaal aan de andere kant Tom van der Horst een botje van 17 cm. Maar dat 
was al snel weer over. 
Het eind van de wedstrijd kon voor veel vissers niet snel genoeg komen!  
En ja hoor … om 13:00 uur gaf wedstrijdleider Jeff Devos het verlossende signaal 
en was de wedstrijd afgelopen. Daarna maakte hij de uitslag bekend. 
Totaal waren er 18 vissen gevangen, waarvan 16 botten en 2 scharren met een 
totale lengte van 405 cm. En dit met 15 ZVZ vissers!!! De grootse vis was een bot 
van 32 cm. De wedstrijd werd gewonnen door Koos Vreelink met 4 vissen en een 
lengte van 96 cm, tweede werd Jeff Devos met 2 vissen en een lengte van 57 cm 
en derde werd Erik Heine met 2 vissen en 54 cm.  
De pot werd ook gewonnen door Koos Vreelink. 
Pierwedstrijd, Zaterdag 18 februari 2017. Door : Jeff Devos 
Nat, koud en winderig, zo begon de eerste pierwedstrijd van de Zeevis Vereniging  
Zandvoort in IJmuiden. De opkomst was redelijk: 8 man die uit Zandvoort kwamen 
om tijdens de 3 uur durende pierwedstrijd met elkaar te strijden. Om 9:00 uur gaf 
ik het startsein en de Zandvoortse zeevissers begonnen aan hun eerste 
pierwedstrijd van het jaar. Al snel ving Bart Goossens een torretje van 23 cm, ook 
wel gul genoemd. Omdat de vissen ondermaats zijn, worden ze gelijk gemeten 
om dan zo snel mogelijk weer teruggezet te worden in het water. 
Een paar minuten later had Arie Koper vis, ook een torretje. Dat begint lekker 
dachten we. Maar ja, het werd kouder en de mist, die boven zee hing, en de 
zeehonden die bij onze lijnen dobberden, maakten het er ook niet beter op. Ik had 
zelf beet: een scharretje van 22 cm. Omdat we met 8 man verdeeld stonden over 
zo’n 300 meter kon ik niet zien wat Eric Heine en Addy Ottho vingen. Maar daar 
kwam Tom van der Horst aan met een wijting van 21 cm en ik vroeg aan hem of 
de anderen ook wat vingen waarop hij zei: “Ja , allemaal schar, maar Eric en Addy 
niet”. Daar kwamen Bart en Arie aanlopen met torretjes. Het zou een strijd worden 
tussen deze twee vissers. Arie had een gul van 38 cm., nou die gaat voor de 
grootste vis. De wind viel weg en het werd wat lichter. Het leek wel of het zonnetje 
wilde doorbreken. De meeste vissers zouden blij zijn als de wedstrijd was 
afgelopen, maar Arie Koper ving nog een Wolfsvis van 23 cm, die bij 
IJsland/Groenland 40cm worden maar hier max. 23 cm. De wedstrijd naderde zijn 
einde. Om 12:00 uur ging de toeter en begon ik de vis te meten! 
Totaal werden er 41 vissen gevangen in 5 soorten: 15 gullen, 22 scharren, 1 bot, 
2 wijtingen en 1 wolfsvis. De totale lengte was 965 cm. Bart Goossens won de 
wedstrijd met 195cm, tweede werd Arie Koper en derde Eric Heine. De pot voor 
de grootste vis werd gewonnen door Arie Koper met een gul van 38cm. 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



Roken bij de loods van Jan Paap 
Op zaterdag 21 januari hebben we weer een rookbijeenkomst gehad in Nieuw 
Noord. Een overweldigend aantal van 21 rokers hadden zich aangemeld. Een 
ongekend aantal als je bedenkt dat we enkele jaren geleden pas gestart zijn met 
het roken in clubverband. De locatie bij de loods van Jan Paap kan niet beter. 
Gratis en voldoende parkeergelegenheid en alles in eigen beheer. 
Iedere roker kreeg 5 makrelen en 3 rode ponen. Totaal was er 50 kg makreel en 
18 kg poon voor deze dag ingekocht. We kregen nog 4 afmeldingen, waardoor we 
met 17 tonnen, vaten of kasten om 10.00 uur van start gingen. 
De koffie stond voor iedereen al klaar en ook het weer werkte mee. Zonnig en 
weinig wind en een temperatuurtje van net boven het vriespunt. In deze groep 
mochten we ook enkele gastrokers begroeten. Onder andere Victor Bol, die al 
snel langs kwam met een dienblad vol met gevulde komkommerschijfjes. Deze 
waren gevuld met garnaal of kaas. Jan en Jeff hadden ondertussen chocomel 
opgewarmd in een ketel. Deze werd uitgeserveerd met rum en slagroom. 
Tegen het middaguur was er warme snert met worst. Ook had Jan nog voor de 
rokers een broodje kroket als verrassing. Hij zei: “Ik ben tenslotte de gastheer”. 
De rokers konden ondertussen gegevens met elkaar uitwisselen over het gebruik 
van het rookmateriaal, houtsoorten, temperatuur, wel of geen mot, soort haken 
om de vis aan op te hangen etc. Voor de mannen die nog nooit gerookt hadden, 
was dit een mooie gelegenheid om wat kennis op te doen. Omdat het geen 
wedstrijd was zat er geen spanning op en kon ieder zijn gang gaan. Ook werd er 
nog schar, spek en worst gerookt. Later gingen dan ook nog de toastjes rond. 
Als afsluiting stond er nog een fles Berenburg in de loods, die ook op mocht. 
Een hele mooie dag en hulde aan Jan Paap en Jeff de Vos. 
 

 

 

  Strandcomp. 2017                     Eind 

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

1 Vreelink Koos 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 

2 Vos Jeff de 45 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 

3 Heine Eric 42 0 0 0 0 0 0 0 42 0 42 

4 Goossens Bart 40 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 

5 Bosman Evert 39 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39 

6 Horst Tom van der 39 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39 

7 Koper Arie 37 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37 

8 Wind Rob 36 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36 

9 Schilpzand Fred 35 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35 

10 Dekker Ted 34 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34 

11 Bakkenhoven Willem 29 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29 

11 Haak Leo 29 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29 

11 Jong Ron de 29 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29 

11 Lever Engel 29 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29 

11 Lever Heidi 29 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29 

 

Piercompetitie 2017                     Eind 

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

1 Goossens Bart 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 

2 Koper Arie 45 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 

3 Heine Eric 42 0 0 0 0 0 0 0 42 0 42 

4 Vos Jeff de 40 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 

5 Horst Tom van der 39 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39 

6 Ottho Addie 38 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38 

7 Vreelink Koos 38 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38 

8 Wind Rob 36 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Nieuwjaarsreceptie 2017 
 
Op zaterdag 7 januari was er weer de jaarlijkse, goed bezochte, nieuwjaars-
receptie van de Zeevisvereniging. Op vrijdag 6 januari gold voor het hele land 
code oranje i.v.m. de mogelijke sneeuwval of ijzel. Aangeraden werd om niet de 
weg op te gaan indien dit niet noodzakelijk was. Op vrijdagavond werd ik al 
gebeld vanuit Enschede dat de wegen er moeilijk te berijden waren i.v.m. 
sneeuwval. Op zaterdag was de kuststrook van Noord- en Zuid-Holland goed te 
berijden, want de temperatuur was inmiddels boven nul gestegen. 
Op de avond zelf waren toch nog 54 mensen komen opdagen. 
De voorzitter startte de bijeenkomst met een welkomstwoord en toostte op het 
nieuwe visjaar. Daarna werden de winnaars van het afgelopen jaar naar voren 
geroepen om hun prijzen in ontvangst te nemen. 
Ton Goossens  en Jochen Visser wisten dit voortreffelijk te doen.  
Na een korte pauze was het tijd voor de verloting met o.a. het rad van fortuin. 
Rob Wind en Jeff de Vos waren bereid gevonden om deze taak op zich te nemen.  
De prijzentafel was gevuld met bloemen, mutsen en andere hebbe dingetjes. 
Het rad van fortuin was voor de grotere  prijzen. 
Er was 10 kilo zalm ingekocht, wat nog wat problemen gaf met de inkoop. Onze 
vaste leverancier in Amsterdam was met vakantie en ook de prijs van de zalm 
was tijdens de Kerst naar grote hoogte gestegen. Jeff wist een oplossing. De zalm 
kwam toen uit IJmuiden en moesten we zelf insealen. De bloemenman in 
Zwaanshoek was ook met vakantie, dus maar wat meer prijzen ingekocht bij Jaap 
Putzes. Ook hadden we 5 hazen gekocht. Toen ik Ted belde zei hij: kom maar 
even naar de loods in Noord. Ik ben net bezig. Toen ik in de loods aankwam was 
hij net een haas aan het villen. In een krat lagen er nog 13. De hazen waren 
tussen Kerst en Nieuwjaar geschoten in de Haarlemmermeer. Hij schonk ook nog 
een reebiefstuk, die uit de Flevopolder kwam. Al met al was iedereen tevreden en 
gingen de meeste echtparen wel na afloop met een prijs naar huis. 
Daarna was het nog erg gezellig en konden de aanwezigen tot in de kleine uurtjes 
nog even bijpraten. 
 

                                                                                                         De groep  
                                                                                                         visrokers 

                                                                 
 
 
 
TOEN...........EN NU.  
 
 
 
 
 
 
 



                  
 

Aanmeldingsformulier nieuw lid 
Hierbij meldt ondergetekende zich aan als lid van de Zeevis Vereniging 
Zandvoort. Het lidmaatschapgeld groot €. 50,- per jaar incl. vispas, landelijke lijst 
van viswateren en grote vergunning(voorheen visakte) of de Zeevispas € 40,- 
(zonder grote vergunning), 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  
E-mail h.bluijs@ziggo.nl      of 2042 PK Zandvoort  
 Tel.nr 023-5718139 
Zie ook www.zvzvist.nl Mobiel 0652345829  

 
 
 
 

mailto:h.bluijs@ziggo.nl
http://www.zvzvist.nl/


 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 



Het verenigingsblad VISSERSL(AT)IJN van de Zeevis 
Vereniging Zandvoort verschijnt 3 keer per jaar. 
 

Met dank aan de adverteerders.                    
Autorijschool Barry Paap Autoservice de Nieuwe Beach club No 5 
Beach club Tien Bloemenhuis J. Bluijs Bloemenhuis W. Bluijs 
B&B printoffice Boekhandel Bruna Cafe Bluijs 
Chin/Ind. rest. Fong Lie Dobey dierenspeciaalzaak Fa. IJzerhandel Zantvoort 
Grieks restaurant Filoxenia Grieks restaurant Zaras Hengelsport N. Engelhart  BV 
Hengelsport P. Goedvolk Hotel Faber Kenamju Sportcenter 
Koene cleaning service        Pizzeria La fontanella P&S Hengelsport 
Strandtent Thalassa Versteege's IJzerhandel  Tandprothetische Pr.P.Teijmant   
van Zwienen Auto´s  Guijt vis Tegelzetbedrijf van de Meij de Bie  
   

Advertentiemeester:   
Wilt U een advertentie plaatsen, wijzigen cq. informatie, neem dan even contact 
op met:   Willem Minkman Cas Al 
  Max Euwestraat   40 van Lennepweg  26 
 2042 RD  Zandvoort 2041 LJ  Zandvoort 
 Tel.    023 - 5712120 Tel.  023 -  5718418 
 Mobiel 06-29512188 Mobiel 06-29512188 
 
Verdeling VISSERSL(AT)IJN door:  Tom van der Horst 
 
Lood te koop, tevens lood en pilkermallen te leen:  
Voor leden hebben we lood voor oa. het wrakvissen te koop in de navolgende gewichten: 
340 gram á €. 0.70, 450 gram á €. 0.80, 560 gram á €. 0.90 en 670 gram á €. 1,- 
Op verzoek willen de loodmeesters ook ander lood gieten, je kunt hierbij denken aan 
pilkers, strand- en rollood.  
De vereniging heeft verder een groot aantal loodmallen in bezit om zelf lood en pilkers in 
diverse soorten maten en gewichten te gieten. Deze mallen kunt U lenen tegen een 
borgsom van € 35.00 

 
Afhaal/besteladres: Herman Spaanstra Eli Paap 
                                Burg.Engelbertsstraat 12 Gasthuishofje     12 
                                  2042   KN    Zandvoort 2042 JR  Zandvoort 
 Tel.   023   -   5712610 Tel.  023  - 5719723 
 
T-Shirts en Badges ZVZ 
We hebben weer volop T-shirts en badges van onze club in voorraad.  
Een schitterend T-shirt of badge kost U slechts €. 7.00 
Verkrijgbaar bij: 
Badges Badges T-Shirts 
Ton Goossens Henk Bluijs Willem Minkman 
Celsiusstraat 209    Kostverlorenstraat 86       Max Euwestraat 40   
2041 TH  Zandvoort 2042 KH Zandvoort   2042  RD  Zandvoort  
Tel.   023 - 5719041 Tel. 023-5718139 Tel.  023  -  5712120 
 

 

 


