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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, 
 
2018 is net begonnen als ik dit schrijf en op de valreep van 2017 (op 12 
december) hebben de Europese visserijministers besloten dat de visserij op 
zeebaars drastisch moet worden ingeperkt. Voor de beroepsvisserij worden de 
vangsten ingeperkt en de sportvisserij moet alle gevangen zeebaars terugzetten 
in 2018. In 2017 mochten we EEN maatse baars in de tweede helft van het jaar 
meenemen maar dat is nu ook verboden. Het voorgestelde SPORTVISVERBOD 
is er gelukkig niet gekomen. Elders in dit blad een uitgebreid verhaal hierover. 
We hebben ondertussen een geweldige nieuwjaarsreceptie gehad waarbij alle 
prijswinnaars van 2017 in het zonnetje zijn gezet. Door de voorzitter Ton 
Goossens, geassisteerd door algemeen wedstrijdcommissaris Jochen Visser, 
werden de bekers en andere onderscheidingen uitgereikt. Opvallend was dat een 
nieuw lid, Koos Vreelink, met de meeste prijzen weg liep. Of het zo‟n fantastische 
visser is of dat hij veel geluk heeft gehad zal dit jaar moeten blijken als hij op 
herhaling kan. Na de prijsuitreiking was er weer de jaarlijkse loterij. Dit jaar had de 
feestcommissie bestaande uit Willem Minkman, Jeff de Vos en Rob Wind, 3 
verschillende loterijen wat voor sommigen niet helemaal duidelijk was. Ze hadden 
er dit jaar een superhoofdprijs bij, een zalm van ruim 5 kilo. Mart Mooijman was 
hiervan de gelukkige winnaar. Ondanks dat we als verenigen toch wat zakken in 
ledenaantal was op deze nieuwjaarsreceptie de zaal toch weer helemaal gevuld. 
Bij deze wil ik, namens het bestuur, alle mensen bedanken die deze avond tot een  
fantastische feest hebben gemaakt, met name ook het team van Martin en Nick 
Faber voor hun grote gastvrijheid en lekkere hapjes. 
De tweede week van februari dook het kwik in de nachtelijke uren best een stuk 
onder nul. Om een beetje in conditie te blijven en omdat het gezond schijnt te zijn 
loop ik tegenwoordig nog al veel over strand. Ondanks deze koude periode zie ik 
regelmatig vissers aan het strand staan, soms leden van de club maar ook heel 
vaak vissers die geen lid zijn. Er wordt vaak ook nog vis gevangen, niet veel maar 
meestal toch wel een bot, gulletje, zeebaars of wat schar. Dat valt me nog niets 
tegen bij de huidige watertemperatuur van zo‟n 5 graden. De eerste pier- en 
strandwedstrijden zijn ook al weer geweest waarbij de vangsten nogal wisselend 
waren. De wedstrijdverslagen leest u 
elders in dit blad.  
Verder graag even aandacht voor de 
komende ledenvergadering van 
woensdag 14 maart in hotel Faber. 
Aangezien het bootvissen een beetje 
op zijn gat ligt willen we graag jullie 
inbreng om dit weer op de kaart te 
zetten. Dus, komt allen op 14 maart. 
 
Cas.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wedstrijdagenda ZVZ 2018   
  

 
  

Zondag 04 maart Strandvissen Zandvoort 

      

Zaterdag 07 april Piervissen IJmuiden 

Zondag 22 april Strandvissen Beachclun no 5 Zandvoort 

  
 

  

Zondag 06 mei Strandvissen Zandvoort 

      

Zaterdag 09 juni Piervissen IJmuiden 

  
 

  

Zaterdag 07 juli Piervissen IJmuiden 

Vrijdag 27 juli Avond strandvissen Zandvoort 

  
 

  

Vrijdag 31 augustus Avond strandvissen Zandvoort 

  
 

  

Zaterdag 08 september Piervissen IJmuiden 

Vrijdag 14 september Avond strandvissen Zandvoort 

  
 

  

Zaterdag 20 oktober Piervissen IJmuiden 

  
 

  

Zondag 11 november Strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 24 november Piervissen IJmuiden 

      

Evenementenagenda ZVZ 2018   

      

Woensdag 14 maart Ledenvergadering bij Faber Zandvoort 

      

Zaterdag 28 april Makreel roken, strandtent 12 Zandvoort 

  
 

  

11 mei t/m 19 mei Vistrip naar Avik Brygge Noorwegen 
      

Zaterdag 14 juli Makreel roken, strandtent 1 Zandvoort 

      

Zaterdag 11 augustus Zandvoorts kampioenschap   

  Makreel roken Zandvoort 

  
 

  

Zaterdag 25 augustus Forelvissen in de Berenkuil Putten 

  
 

  

Zondag 02 september Makreel roken, Beachclub no5 Zandvoort 

 



 
 

Oproep voor de ledenvergadering ZVZ voor 
woensdag 14 maart 2018 

 

Beste visvriend 
 

Hierbij wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de ledenvergadering van de 
ZVZ op woensdag 14 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 

 Voorstel contributieverhoging met €. 5.- ivm stijging kosten sportvisserij 
Nederland en federatie Noord-West Nederland 

 Bestuur mutaties: 
Aftredend is Ton Goossens.   Hij stelt zich herkiesbaar. 

 

 Pauze 
 

 Bootvissen en bootcommissaris 

 Organisator voor de buitenlandse vistrips 

 Donor lidmaatschap a €. 30,-  

 Opstarten face book pagina  

 Opzet clubavond 

 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 in 2018 
 
Alle deelnemers aan de trip naar Avik dit jaar worden hierbij uitgenodigd. Na 
afloop van de ledenvergadering zullen jullie worden voorzien van de nodige 
informatie en worden de vragen beantwoord. 



 

 
 

Winnaars 2017 
 

Bekernaam Beker voor verdienste Winnaar 2017 

Noordzee competitie Winnaar Noordzee competitie Niet vervist 

Pier competitie Winnaar pier competitie Koos Vreelink 

Strand competitie Winnaar strand competitie Koos Vreelink 

All-over competitie Best geplaatste die meedoet   

   in alle competities Koos Vreelink 

Rookcompetitie Winnaar rookcompetitie Jeff de Vos 

Grootste Paling Vangst grootste paling in dat jaar Addie Ottho 

Zeebaars bokaal Vangst grootste zeebaars in dat jaar Rob Wind 

Tong bokaal Vangst grootste tong in dat jaar Fred Schilpzand 

De Lip wissel bokaal Vangst grootste lipvis in dat jaar Niet geclaimd 

Noordzee bokaal Grootste rondvis tijdens de   

  Noordzee competitie Niet vervist 

Zeeland trofee Grootste platvis tijdens de   

  Noordzee competitie Niet vervist 

Meeste Vis  Het vaakst de meeste vis  Arie Koper en  

  gevangen tijdens de competities Koos Vreelink 

Grootste Vis Het vaakst de grootste vis  Fred Schilpzand 

  gevangen tijdens de competities en Jeff de Vos 

Pechprijs Voor diegene die in dat jaar    

  de meeste pech heeft Niemand 

 

Uitslag makreelrookwedstrijden  2017      

Nr. Naam Wed1 Wed2 Wed3 Totaal 

1 Vos Jeff de 4 10 8 22 

2 Paap Jan 2 8 10 20 

3 Ottho Addie 10 2 4 16 

4 Bluijs Henk 2 6 6 14 

5 Laarman Paul 8 0 2 10 

6 Minkman Willem 6 2 2 10 

7 Goossens Ton 2 4 2 8 

8 Wind Rob 2 2 2 6 

9 Castien Frans 2 0 0 2 

10 Paap Elie 2 0 0 2 



Uitslagen grootste en meeste vis competities. 
De eindstanden van de strand- en piercompetitie 2017 stonden al in het laatste 
clubblad van 2017. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
********************************************************** 
ZVZ Recordwinnaars en EFS specimens 2017 
 
Helaas is er in 2017 geen enkel nieuw record gevangen en ook geen verbetering 
van een record neer gezet. 
Wel is er een EFSA specimen gevangen in Leka Noorwegen. 
Door Reinier Stuij werd een kabeljauw van 13 kilo gevangen. 
 
 

Wedstrijduitslagen 2018 
 

  Strandcompetitie                     Eind 

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

1 Laarman Paul 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 

2 Buizert Wimbart 45 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 

3 Jong Ron de 42 0 0 0 0 0 0 0 42 0 42 

4 Koper Arie 40 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 

5 Vos Jeff de 39 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39 

5 Goossens Bart 38 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38 

7 Bosman Evert 37 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37 

8 Lever Engel 36 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36 

9 Bosman Willem 31 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31 

10 Heine Eric 31 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31 

11 Lever Heidi 31 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31 

12 Vreelink Koos 31 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31 

13 Wind Rob 31 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31 

 

  
Piercompetitie 
2018                     Eind 

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

1 Paap Barry 45 50 0 0 0 0 0 0 95 0 95 

2 Horst Tom van der 50 34 0 0 0 0 0 0 84 0 84 

2 Vos Jeff de 39 45 0 0 0 0 0 0 84 0 84 

4 Wind Rob 40 42 0 0 0 0 0 0 82 0 82 

5 Vreelink Koos 42 36 0 0 0 0 0 0 78 0 78 

6 Schilpzand Fred 34 37 0 0 0 0 0 0 71 0 71 

7 Buijzer Wimbart de 38 32 0 0 0 0 0 0 70 0 70 

7 Koper Arie 35 35 0 0 0 0 0 0 70 0 70 

9 Heine Eric 36 33 0 0 0 0 0 0 69 0 69 

10 Bluijs Henk 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40 

11 Reddering Michel 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39 

12 Jong Ron de 38 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38 

12 Paap Fred 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38 

14 Ottho Addie 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 vijf 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 2018 blad 1 
 

Pierwedstrijd zaterdag 27 januari. 
De eerste pierwedstrijd van het jaar werd zoals gewoonlijk gehouden op de 
zuidpier van IJmuiden. Wie had dat gedacht? Dat er met het voorspelde weer toch 
nog tien man van de zeevisvereniging zouden komen op dagen. Het was koud en 
winderig, maar dat mocht velen niet weerhouden om te gaan zeevissen. 
Barry Paap, die samen met zijn zoon het hele stuk had gelopen, kwam eindelijk 
aan op het derde plateau van de pier, waar hij zijn plek innam. Om negen uur 
begonnen ze de strijd tegen de kou en de andere ZVZ vissers. Al snel werd er vis 
gevangen aan de buitenkant van de pier. Barry Paap ving een trio aan schar. Jeff, 
die naast Barry stond, kreeg even later een klap op zijn hengel. Wat was dat? Het 
binnendraaien van de vis was lastig door het opkomende water en de vele 
betonblokken in het water, maar het bleek een mooie dikke gul. Het nieuwe ZVZ 
lid, Wimbart de Buijzer, die naast Ron de Jong stond, ving ook aardig scharren, 
maar kon nog niet op tegen Tom van der Horst, die bij mij de te kleine wijting 
kwam laten meten. Koos Vreelink, die zijn titel van 2017 moest verdedigen, had 
een mooie wijting van 30 cm. 
Wie zou de grootste vis hebben? Zou het een gul of de wijting van Koos  worden? 
Want even later  ving Rob Wind ook een aardige gul, hoorden we op de 
wandelpier van IJmuiden. De wedstrijd liep ten einde en dat was ook maar goed 
ook, want de wind trok aardig aan. Samen met Koos ging ik de vis meten. 
in totaal werden er 80 vissen gevangen met een totale lengte van 18,11 meter. 
Het waren 10 wijtingen (totaal 182 cm), 1 bot van 23 cm, 7 gullen (totaal 204 cm) 
en 62 scharren (totaal 1402 cm). Winnaar werd Tom van der  Horst met 14 vissen 
en een lengte van 325 cm, tweede werd Barry Paap met 12 vissen en 287 cm en 
derde werd Koos Vreelink met 10 vissen en 224 cm. De grootste vis werd 
gevangen door Jeff Devos: een gul van 39 cm en daarmee won hij de pot. 
 
Strandwedstrijd zondag 4 februari 2018 
Het was weer zover: de eerste strandwedstrijd van het jaar van de 
Zeevisvereniging Zandvoort. Voor de wedstrijdleider was het weer even spannend 
of hij de eerste wedstrijd van het jaar door moest laten gaan, want de 
weervoorspellingen waren niet zo goed. Maar vrijdag rond twaalf uur verstuurde 
hij alle leden een berichtje met de mededeling dat ze hun spullen weer uit het stof 
konden halen. Achter het casino, waar we verzamelen, stond al een aantal 
zeevissers te wachten om acht uur „s morgens!!!!  De opkomst was voor de eerste 
wedstrijd aardig: 13 vissers. Niet slecht na de vele afmeldingen. 
De vier uur durende wedstrijd ging van start en om negen uur klonk de toeter. De 
wind was matig noord, 3 à 4 Bft stuurboord! Dat zou wel eens een handicap voor 
een aantal vissers kunnen worden. Al snel werd er door Bart Goossens via de 
portofoon gemeld dat er vis werd gevangen door Paul Laarman. Jan Paap van 
Kee, die mij met de wedstrijden altijd helpt meten, ging er als een speer naar toe. 
Een gul van 45 cm. Dat was mooi. De wind trok steeds meer aan en de lijnen van 
een aantal vissers kwamen in elkaar door de stroming en de wind. 
 



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. 
 
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 
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Vervolg strandwedstrijd zondag 4 februari 2018 
Maar dat kon ons kersverse nieuwe lid Wimbart niet deren, hij ving als tweede 
een vis: een botje. Door de wind kon je bijna niet meer zien dat je beet had, dus 
met het opdraaien van je lijn zat er misschien een vis aan. Dat gold echter niet 
voor Paul Laarman, die een mooie aanbeet kreeg en bij het binnen draaien een 
zeebaars had. Zou er dan toch nog een hoop vis worden gevangen? 
Het zonnetje, de wind, de regen en de kou begonnen met ons te spelen, maar 
velen hielden hoop om toch nog wat te vangen en van die nul af te komen, want 
van de 13 vissers hadden er nog maar acht vissers een vis gevangen. De vier uur 
durende wedstrijd was ten einde en de wedstrijdkaarten werden uitgerekend. 
In totaal werden er 13 vissen gevangen met een lengte van 291 cm. Dit waren 11 
botten (214 cm), 1 zeebaars van 32 cm en 1 gul van 45 cm. 
Paul Laarman won de eerste prijs met 77 cm vis en verrassend was Wimbart 
tweede met 74 cm vis. Ron de Jong werd derde met 40 cm vis. Paul Laarman 
won ook de pot voor de grootste vis met zijn gul van 45 cm. 
 
Pier wedstrijd 17 februari 2018.  
Door: Jeff Devos, wedstrijdleider Zeevis Vereniging Zandvoort 
Zaterdag was het weer zover, de tweede pierwedstrijd van het jaar. Het was een 
dag die met dertien ZVZ vissers zou beginnen. Al vroeg werden wij begroet door 
getoeter van onze Zandvoortse reddingsboot, de KNRM Annie Poulisse, die langs 
de pier kwam varen om ons geluk te wensen. 
Want het was een koude nacht geweest en dat is meestal goed voor het vissen 
op kabeljauw en wijting, die dan onder de kant gaan azen en de vele 
aalscholvers, die ook aan het vissen waren, duidden er op dat er vis zat. En dat 
was nou precies wat het geval was. Barry Paap, die naast mij stond, gooide zijn 
lijnen met zeepieren in en nog geen minuut later had hij al beet: twee wijtingen. 
Fred Paap, die een stukje veder op de pier stond, had ook een kromme hengel: 
wijting en schar had hij aan zijn haken. Welke kant ik ook op keek, bijna iedereen 
ving vis. Henk Bluijs, die in de bocht van de pier dacht er lekker bij te gaan zitten, 
kwam daar niet aan toe, want hij moest bij elke hengel scharren er af halen. 
Michel Reddering, een nieuw lid van onze zeevisvereniging, had twee korte 
boothengels, maar kon daarmee goed uit de voeten over de blokken van de pier 
en hij haalde weer even een trio aan schar binnen. Een aantal vissers begon de 
wedstrijd aan de binnenkant van de pier, net als Koos Vreelink, maar die zag dat 
er aan de buiten zuidkant van de pier veel werd gevangen en hij zette snel zijn 
hengels over. En dat zou later misschien de juiste beslissing zijn geweest. 
Het andere nieuwe lid, Wimbart de Buijzer, stond naast Tom van der Horst aan de 
binnenkant en zij vingen niet zo veel, maar zij dachten hun slag te slaan met 
wijting, die meestal aan de binnenkant van de pier zit. Gelukkig mocht ik zelf ook 
niet klagen met het vangen van vis, een puitaal van 26 cm. Net als Henk Bluijs, 
die er een ving van 22 cm. Barry Paap dacht het met 50 pieren de wedstrijd wel 
uit te kunnen zitten, maar door de goede vangsten waren zijn pieren rond kwart  
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over elf op en moest hij bij mij, Jeff Devos, pieren komen lenen. Er werd natuurlijk 
ook gestreden om de grootste vis. Wie zou die vangen? 
Zo‟n mooie dag op de pier in de winter maak je niet zo veel mee! Laat staan zo 
veel vis er al gevangen was en daar begon ik met toch wel zorgen over te maken 
als de wedstrijd ten einde komt. 
En de drie uur durende wedstrijd was om twaalf uur afgelopen. Oei…daar 
kwamen ze met de emmers met vis. Dat gaat op werken lijken!! Maar gelukkig 
kreeg ik hulp van mijn vismaten. 
Totaal werd er 266 vissen gevangen met een lengte van 59,87 meter vis. 
Er werden 5 soorten vis gevangen, 98 wijtingen, 162 scharren, 2 botten, 2 gullen 
en 2 puitalen, 
De winnaar werd Barry Paap met 42 vissen en een lengte van 964 cm vis, tweede 
werd Jeff Devos met 36 vissen en 800 cm vis en derde werd Rob Wind met 31 
vissen en 694 cm vis. 
De pot voor de grootste vis werd ditmaal gewonnen door vier vissers, die met 
verschillende soorten vis, maar wel dezelfde lengte van 28 cm, moesten delen: 
Barry Paap, Henk Bluijs, Eric Heine en Rob Wind.  
 

********************************************************** 
Wedstrijden makreelroken 2018 
Na weer een succesvolle oefening in het makreelroken bij Jan Paap in januari  
j.l., hebben we weer drie wedstrijden vastgelegd op het strand voor dit jaar. 
We hebben wel wat aangepast. Het inschrijfgeld wordt verhoogd van 4 naar 5 
euro. Dit geld wordt dan gebruikt voor de inkoop van de makrelen. Er is dus geen 
wedstrijdgeld meer zoals in voorgaande jaren.  
We verzamelen zoals gewoonlijk om 9.30 uur op het terras van de desbetreffende 
strandtent. Om 10.30 uur zullen we dan beginnen met het roken onder het genot 
van een kopje koffie en mogelijk appelgebak. Je ontvangt dan 5 makrelen, 
waarvan er 1 voor de wedstrijd moet worden ingeleverd. Voor de winnaar is er 
uiteraard een prijs en voor plaats 2 en 3 willen we ook ons best doen voor een 
prijsje. 
Evenals voorgaande jaren willen we niet teveel aan regeltjes gebonden zijn. 
Komen we er niet uit dan zullen de organisatoren, Jeff, Jan, Arie en Willem ter 
plaatse een beslissing nemen indien er zich een onduidelijkheid voordoet. 
De eerste wedstrijd is op zaterdag 28 april bij Aan Zee, strandtent 12. 
De tweede wedstrijd is op zaterdag 14 juli bij Havana aan Zee. 
De derde wedstrijd is op zondag 2 september bij  Beachclub no 5   
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. 
 

Grote strandwedstrijd op zondag 22 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(hoog water is die dag om ca 09.00 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 15 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. 

********************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een deel van de prijswinnaars van 2017 

tel:023-5719041


LET OP!!!!     
Workshop Surfcasting 

 

Wil je leren om verder te kunnen gooien? 
Heb je al eens geprobeerd om een pendule worp te gooien en wil je daar meer 
van weten? Kom je net niet op het plekje waarvan je denkt dat de vis zit? 
 
Doe dan met ons mee.  
 
Op zondag 18 maart 2018 organiseren wij een workshop surfcasting. 
De workshop wordt gegeven door de Dutch Surfcasting Federatie, zij zullen met 
een aantal instructeurs ons het een en ander uitleggen en voordoen hoe je beter 
en verder kan uitwerpen met de strandhengel. 
 
Je kan je opgeven bij Bart Goossens op telefoonnummer 06-53170318 
 
De dag zal starten om 10:00  „s morgens bij het parkeerterrein zuid in Zandvoort. 
 
U bent welkom vanaf 09:45 
 
De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn €10,00 
 
Hiervoor krijgt u : 

1. De workshop. 

2. Een loodje. 

3. Voorslag. 

4. Koffie/warme chocomel 

5. Een snack voor tussen de middag. 

Let op er kunnen 15 deelnemers meedoen, wie het eerst komt wie het eerst 
maalt. Zelf meenemen hengel, molen of reel en eventueel hengelsteun. En 
natuurlijk een zeer goed humeur. ☺ 
 

********************************************************** 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportvisverbod zeebaars van de baan 
 
Om de zeebaarssterfte verder omlaag te brengen, worden in 2018 zowel de 
beroeps- als sportvisserij strenger gereguleerd. Daarbij geldt voor 
sportvissers het hele jaar een terugzetverplichting. Dat hebben de EU-
Visserijministers eerder deze week besloten in Brussel. 
Na twee dagen stevig onderhandelen met de Europese ministerraad – waarbij ook 
onze minister Carola Schouten van het ministerie van LNV aanwezig was – liet 
Karmenu Vella, Europees Commissaris Visserij, weten dat de genomen 
maatregelen de zeebaarsvangsten moeten terugbrengen van de huidige 2.230 
ton naar 950 ton. Dit is volgens Vella nodig omdat het zeebaarsbestand zich in 
een „zeer, zeer kritieke toestand‟ bevindt en eerder genomen maatregelen slechts 
tot een reductie van 17% visserijsterfte hebben geleid in plaats van de gewenste 
50%. Daarom zijn voor 2018 de volgende maatregelen genomen voor de 
beroeps- en sportvisserij in de Zuidelijke Noordzee, Het Kanaal, de Ierse zee en 
de Keltische Zee: 
 
• Trawlervisserij: bijvangstpercentage mag hoogstens 1% van de totale vangst 
bedragen met een limiet van max. 100 kg per maand (was 3% en 400 kg per 
maand); 
• Ringzegenvisserij: bijvangstpercentage mag hoogstens 1% van de totale 
vangst bedragen met een limiet van max. 180 kg per maand (was 3% en 400 kg 
per maand); 
• Handlijnvissers: 5.000 kg per boot per jaar en gesloten tijd in februari en maart 
(was 10.000 kg per boot per jaar in 2017); 
• Staand wantvissers: 1.200 kg per boot per jaar en gesloten tijd in februari en 
maart (was 250 kg per boot per maand in 2017); 
• Sportvisserij: terugzetverplichting voor heel 2018, dus alleen catch & 
release vissen (was gesloten tijd in de eerste helft van 2017, daarna een 
baglimit van 1 vis per dag). 
 
Deur op een kier 
“Het eerder door de Europese Commissie voorgestelde verbod op de recreatieve 
zeebaarsvisserij in de eerste helft van 2018 is – mede dankzij inzet van de 
European Anglers Alliance (EAA) en andere nationale sportvisserijorganisaties – 
gelukkig van de baan”, zegt EAA-president Fred Bloot. Volgens Bloot bestaat ook 
de kans dat de mogelijkheden voor de sportvisser in de loop van 2018 nog 
worden verruimd. “In maart voert de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee 
(ICES) een herberekening uit over de impact van de sportvisserij op de zeebaars. 
Op basis daarvan wordt het voor de sportvisser in de rest van het jaar wellicht 
toch nog mogelijk om in beperkte mate vis mee te nemen voor eigen consumptie.” 
 
Gemengde gevoelens  
Bloot is gematigd positief over de voorgestelde maatregelen, maar plaatst ook 
enkele kanttekeningen. “Wij blijven van mening dat visbestanden een algemeen 
goed zijn waar iedereen op gelijkwaardige basis toegang toe moet krijgen. Europa 
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heeft nota bene een beleid dat voorschrijft dat bij de toewijzing van visbestanden 
rekening moet worden gehouden met duurzaamheid en de sociaaleconomische 
waarde.” De georganiseerde sportvisserij zal er volgens Bloot daarom voor blijven 
strijden dat visbestanden volgens dit beginsel worden toegekend. “In de praktijk 
betekent dit dat als de commerciële visserij mag blijven aanlanden, wij dat ook 
mogen blijven doen.” 
Verkeerde knoppen 
Tenslotte leert een blik op de cijfers van ICES dat het water de zeebaars aan de 
lippen staat. Het zeebaarsbestand omvatte in 2010 bijna 19.000 ton, maar zal 
volgens de wetenschappers in 2018 nog slechts 6.414 ton bedragen. Daarmee zit 
het bestand ruim onder het biologisch minimum van 8.075 ton, wat inhoudt dat het 
herstel in gevaar komt en het zeebaarsbestand voor langere tijd uitgeput zal 
blijven. “Stevig ingrijpen is nu dus echt noodzakelijk”, concludeert Bloot. “En als je 
bedenkt dat de sportvisserij de afgelopen jaren via diverse maatregelen al meer 
dan 80% heeft ingeleverd en het zeebaarsbestand zich desondanks niet heeft 
hersteld, kun je je afvragen of er wel aan de juiste knoppen wordt gedraaid.” 
 
Bron: Sportvisserij Nederland, 14 december 2017. 

********************************************************** 
Opening rookseizoen 2018 
Op zaterdag 20 januari was bij Jan Paap ( van Kee ) de opening van het 
rookseizoen gepland voor 2018. Zeker 18 rookkasten van verschillend formaat en 
21 deelnemers waren naar zijn loods getogen om deze happening luister bij te 
zetten. Omstreeks 9.00 uur waren de eerste deelnemers al aanwezig en onder de 
bezielende catering van Piet van Staveren werd de eerst koffie uitgeschonken en 
kwamen de verhalen los.  
Zo rond 10 uur werden de mannen voorzien van 4 makrelen per kast en roken 
maar. Door een aantal mensen was er een combine gevormd die de rooktaken 
verdeeld hadden. Zo hadden zij paling en haring aangeschaft om deze te roken. 
Aangezien dat niet in een kast kan, doordat er met verschillende temperaturen 
moet worden gerookt, ontfermde de een zich over de paling, de ander over de 
haring en de derde over de makreel. Ik moet zeggen dat een en ander bijzonder 
goed gelukt was. Zoals al eerder vermeld was de catering in handen van Piet van 
Staveren die de deelnemers verzorgde met koffie, warme chocolade met 
slagroom en nog wat geloof ik, bakkie snert(gemaakt door Arie Koper) met 
roggebrood en spek. En als klap op de vuurpijl een lekkere hamburger. Kortom er 
was genoeg te kanen en te drinken. Ook hadden sommige deelnemers hun eigen 
victualiën mee genomen die ook gretig aftrek vonden.  
Al met al een geslaagde dag te noemen. Het weer werkte ook mee de om 11.00 
uur voorspelde regen bleef gelukkig uit en de wind hield zich koest. Rest mijn om 
het organisatieteam, Willem, Jeff, Arie en met name Jan hartelijk te bedanken 
voor hun inzet en hopelijk volgend jaar weer. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De jas van H. te Z. 
De dag na de mosselavond werd ik gebeld door ene Henk, die enigszins 
opgewonden zijn verhaal deed. 
Na eerst vermeld te hebben dat hij heerlijk gegeten had en dat het gezellig was op 
de mosselavond, kwam hij direct met zijn verhaal. 
Zijn leren jas met wollen kraag en wol aan de uiteinden van de mouwen was 
verdwenen uit de garderobe van het hotel en een oude jas was door iemand 
anders achtergelaten. Dus verwisseld. Hij had de eigenaar van het hotel, Martin, 
hiervan al op de hoogte gebracht. Hij vroeg aan mij of ik misschien kon 
achterhalen wie het geweest zou kunnen zijn. Want ik had de lijst met deelnemers 
aan de mosselavond. Hij zei: misschien had degene een slok op en heeft hij per 
ongeluk mijn jas meegenomen. Op mijn vraag of het misschien een bomberjack 
was, antwoordde hij bevestigend. Ik stelde voor om nog een paar dagen te 
wachten en dan een mailtje naar de leden te sturen. Dat was goed, zei hij. 
Nadat hij opgehangen had, heb ik de grote groep uit Enschede gebeld, die alhier 
in het bungalowpark verbleven en gevraagd of zij misschien de jas meegenomen 
hadden. Dat was niet het geval. Toch maar even Jeff gebeld, omdat Cas nog in 
Portugal zit, of hij een mailtje kon laten uitgaan naar de leden. Dat was goed. 
Stuur mij maar de namen, dan stuur ik een appje of een mailtje. 
Zo gedaan. Een fotootje van de lijst met namen gemaakt en doorgezonden. 
Ondertussen toch maar even naar het hotel gegaan om te vragen of zij al iets 
wisten. Martin zei: er hangt hier een jas aan de kapstok. En zo waar. Een 
bomberjack van Armani. Ik opgelucht Henk gebeld met de mededeling dat de jas 
terecht was. Helaas... Het was niet de jas van hem, maar de verkeerde, die hij 
daar had laten hangen. Even later kreeg ik Henk weer aan de lijn. Hij begon gelijk 
zijn excuses te maken want zijn vrouw was erachter gekomen dat de gezochte jas 
gewoon thuis aan de kapstok hing. 
Hij had dus een andere jas thuis aangetrokken, een oude, die hij weleens in de 
weekenden droeg. Maar die in de garderobe van het hotel was niet van hem. 
Omdat ik zei dat ik een stukje aan het schrijven was over de mosselavond voor 
het clubblad, verzocht hij mij om deze stommiteit niet te vermelden. 
Om degene, die de verkeerde jas  meegenomen had, toch nog de gelegenheid te 
geven deze om te ruilen, besloten we om de mailtjes niet te blokkeren. 
Voor hem was het niet meer zo interessant zei hij, want het was toch maar een 
oude jas, gekocht in Marokko. Beste lezer. U gelooft het niet. Net voor het 
middageten…weer de telefoon en ik zag gelijk op het scherm weer het bekende 
nummer. En ja hoor, weer dezelfde H. Hij zei: je gelooft het niet, maar de jas, die 
in de garderobe van het hotel hangt, is van mijn zoon.  
Ik heb deze per ongeluk aangetrokken toen we naar de mosselavond gingen. 
Op mijn  vraag of het misschien kwam door de drank, bleef hij ontkennen. 
In zijn beleving wist hij zeker dat deze jas niet van hem was. Daarna volgde een 
onsamenhangend verhaal dat er een lolly in zijn borstzak zat en niet in die van de 
garderobe. Hij had het hotel al gebeld en zijn vrouw Henny zou de jas die middag 
ophalen in Zandvoort. Op zijn verzoek om dit niet in het stukje mee te nemen, wil 
ik uiteraard ingaan. In het stukje over de mosselavond komt het dus niet. 
Maar het verhaal wil ik u echter niet onthouden. 



 

 

 
TOEN...........EN NU.  
 
Uiteraard gaan de meeste verhalen in ons 
clubblad over het vissen. Om nu eens wat 
meer over ” de visser “ te weten te komen 
zijn we met hem in gesprek gegaan over 
het verleden en het heden. Je komt dan tot 
bijzondere en verrassende verhalen. In 
deze serie is nu de beurt aan Tom van der 
Horst. Tom was wedstrijdcommissaris van 
zowel de pier als het strand. 
 
Het wordt steeds moeilijker om iemand te 
vinden die wel in het clubblaadje wil. Hij moet 
zelf graag willen en wat te vertellen hebben 
wat interessant voor de lezer is. Tom zei 
volmondig ja . Zeker omdat hij nog strand- en 
pierwedstrijden kan meedoen. En ook op de andere activiteiten kan de 
Zeevisvereniging op hem rekenen. 
Op donderdag met hem gebeld en op de vraag of ik op vrijdagmiddag langs kon 
komen zei hij volmondig ja, maar ik moet nog wel een boodschap doen. 
Plichtsgetrouw. Na afloop van het interview vertelde hij dat hij toch nog wel wat 
zenuwachtig was die dag. Hopelijk heb ik hem in het vooraf gesprekje wat kunnen 
geruststellen. Je vertelt gewoon wat je kwijt wilt en meer niet. 
 
Jeugd en strand. 
Ik ben geboren in mei 1945. Er was toen niet veel te eten. Mijn moeder vertelde 
me, dat mijn vader wel eens thuis kwam met lege eierdoppen. De dokter had 
gezegd dat ze die moest fijnstampen. Dat was voor de kalk. 
Na de geboorte ben ik goed ziek geweest en onze huisarts, Dr. Bijl, de vader van 
Martine Bijl, zei: “dat bleekneusje moet van de zomer naar zee voor een tijdje. Dat 
zal gezond voor hem zijn.” In 1946 en 1947 hebben mijn  ouders toen wat 
gehuurd in de vakantieperiode. Daarna zijn we gaan kamperen bij de KVS ( kam-
peervereniging strandgenoegen) aan de Noord boulevard van Zandvoort. Daar 
ben ik  zomers altijd 8 weken op het strand geweest. 
Ik mocht van school altijd 2 weken langer vakantie om aan te sterken. De 
weekenden waren we er dan ook. We hadden er een tent. Later kwamen er aan 
de zijkant houten schotten bij. We sliepen op stro. 
We waren een van de weinigen met een tent. De rest waren huisjes van hout. De 
tent hebben we 4 jaar gehad, daarna ook een houten huisje. 
Op het strand had ik altijd “het familie gevoel”. Tweehonderd huisjes, dus ook 200 
ooms en tantes. Er waren altijd kinderen om mee te spelen. Forten bouwen, 
voetballen tegen de andere kampeerverenigingen. 
Eerst waren er 5 verenigingen, maar door de pier bij IJmuiden werd het strand bij 
Bloemendaal te smal en bleven er nog 4 verenigingen over. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik heb een oudere broer en een jonger broertje. Deze is inmiddels overleden. Hij 
was aan het sleutelen onder de auto en toen is de auto van de krik gevallen. Dat 
is nu 13 jaar geleden. 
Mijn vader werkte bij een filmverhuurkantoor in Amsterdam. Hij leverde ook 
projectoren voor de bioscoop. We woonden in West op een bovenwoning 2 hoog. 
Met 10 jaar ging op voetballen bij de Rivalen. Ik had een goed 
uithoudingsvermogen. Ik denk dat ik van het huilen grote longen heb 
overgehouden. Na 6 jaar lagere school nog 3 jaar mulo en ben toen met 15 jaar 
gaan werken. Dat wilde ik ook graag want ik vond het vreselijk op school. De hele 
dag binnen zitten. 
Ik was altijd wel aan het vissen. Elke dag. In de Rijpgracht of langs de Willem de 
Zwijgerlaan, waar ook water was. In de buurt van de markthallen. 
Ik had een oom die was aannemer en werkte voor zichzelf. Ik wilde graag 
timmerman worden. Dat mocht van mijn moeder, maar dan moest ik wel naar de 
avond-ambachtsschool voor een opleiding tot timmerman. Ik heb toen ook het 
diploma behaald. 
Toen ik 19 jaar was ging Lea met haar ouders ook kamperen op het strand. 
Luister, dit is wel leuk om te vertellen!!! Weet je hoe ik Lea heb leren kennen? 
Haar vader had de sleutel van zijn tenthuisje vergeten en toen zeiden ze tegen 
hem: ”Tom is timmerman, moet je die maar even roepen.” Ik heb de deur 
opengemaakt en heb toen uiteindelijk met zijn dochter verkering gekregen. 
Ik ging elke dag met de brommer van mijn werk in Amsterdam naar Zandvoort. 
Ik zat altijd met mijn werk in de stad, deed het zogenaamde “burgerwerk”. Dat is 
onderhoud aan bestaande huizen, geen nieuwbouw. Ik kreeg toen ook 
verantwoordelijk werk. Ik ben toch een beetje bazig. Toen al. 
 
Dienstplicht.  
In militaire dienst voor 24 maanden. Specialisten opleiding voor brandweer. 
Uiteindelijk moest ik maar 21 maanden dienen. Ik heb mijn opleiding gehad  in 
Nijmegen en Arnhem ( Schaarsbergen ). De langste tijd was op de vliegbasis 
Ypenburg als brandweerman. Ik stond dan met een jeep met een grote tank 
erachter vol met bluspoeder langs de landingsbaan als de lichte vliegtuigen 
vlogen. 
Bij de luchtmacht zat ik ook in een volleybalteam. We speelden toen in Volkel en 
Soesterberg. Het volleyballen had ik geleerd op het strand bij de KVS groep. Met 
dat team speelden we ook nog mee in de competitie in Amsterdam. 
In mijn diensttijd zijn we verloofd en daarna getrouwd. We hebben toen ook nog 
op de Plantage Middellaan gewoond naast Artis. Als het rustig was kon je de 
leeuwen en de olifanten horen. 
Toen werd er een jongetje (Sebastiaan red.) geboren, nog net in Amsterdam. 
 
Verhuizingen.  
Daarna verhuisd naar Purmerend. Best leuk. Laagbouwwoning. En toen werd het 
2e kind (David red.) geboren, ook een jongetje. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik heb daar gevoetbald bij Purmerstein en sv Purmerend. Ik werd steeds 
opgesteld als linksbuiten. Maar ik kon wel voetballen! Ik was eerzuchtig en bij 
lagere elftallen kon ik altijd meedoen als linkerspits. 
Ook vanuit Purmerend gingen we nog altijd naar het strand met de auto. Dus 6 
weken in de zomervakantie van de kinderen plus de weekenden. 
Acht jaar hebben we in Purmerend gewoond. Toen naar Abbekerk, aan de rand 
van de Wieringermeer, net boven Hoorn. We wilden een mooier huis. Een 
kapbungalow. 
Daar is ook m'n dochter (Maud red.) geboren. 
Na mijn huwelijk ben ik ook bij een ander bedrijf gaan werken. Bij een grafisch 
bedrijf. Twaalf jaar in de drukkerij en toen ook de middelbare handelsschool 
bezocht in de avonduren. Praktijk diploma boekhouden gehaald en daarna gaan 
werken bij het Nederlands Instituut van Register Accountants. Ook in Amsterdam. 
Dat is de bond van de register accountants. Ik kwam daar binnen als chef 
huisdrukkerij. Na 6 jaar Abbekerk was ik het filerijden moe en zijn we verhuisd 
naar Hoofddorp. Nieuwbouw en in een rijtjeshuis. Daar hebben we 18 jaar 
gewoond. Ondertussen was ik bij het bedrijf opgeklommen als hoofd interne 
dienst. Na 25 jaar kon ik op 60 jarige leeftijd met pensioen. 
Ik had in de tussentijd al twee hernia's gehad. Ben eenmaal geopereerd en de 
tweede hernia ging over met een hoestbui, maar daar heb ik nog wel wat 
problemen aan over gehouden. 
Na Hoofddorp zijn we verhuisd naar Zandvoort. Naar de Dr.J.P.Thijsseweg. We 
wilden altijd graag naar Zandvoort en de gelegenheid deed zich toen voor. We 
hadden daar een hele grote tuin van 1200 m2. Dicht bij het strand en de duinen.  
Op een ochtend vond ik zelfs een dode vos die waarschijnlijk nieuwsgierig was of 
niet goed over de omheining gesprongen had. De vos zat met z'n kop tussen twee 
planken. Nu hebben we sinds enkele jaren een maisonnette in de Zuid. Het huis 
in de Thijsseweg wordt nu bewoond door Jantje Lammers.    
 
Hobby's. 
Met mijn pensionering ben ik ook lid geworden van de ZVZ. Voorheen was ik al lid 
van de Amsterdamse en Haarlemse visvereniging. 
In Vinkeveen had ik ook nog een stacaravan op een legakker met een bootje erbij. 
Het was daar goed vissen totdat er riolering werd aangelegd. Daarvoor hadden 
we een septic tank, die overliep en dus voer voor de vissen opleverde. Maar na 
de aanleg van de riolering zat er geen voer meer in het water en bleven de vissen 
ook weg. Alleen 's avonds kon je nog een visje vangen. 
Ik heb vroeger veel halve marathons hardgelopen, maar na mijn hernia's ben ik 
gaan fietsen en lid geworden van”Le Champion”. Toen nog een wielerclub die 
toertochten uitzette in Nederland en daar buiten. Ik heb gefietst in België, 
Frankrijk, Italië, Zwitserland en Oostenrijk. 
Ik fiets nog steeds. Probeer nog iedere week totaal 100 km af te leggen. Vroeger 
deed ik nog de Ronde van Nederland. In 4 dagen 1000 km. Ik reed toen  25 km 
per uur en zit nu op 22 km per uur. Mijn  favoriete route is rond de Nieuwkoopse 
Plassen. Dat is een tocht van 100 km. Onderweg een bakje koffie. Heerlijk. 
. 



 
 
 
 

Ook met de vistrips van de ZVZ ben ik mee geweest. Naar Avik Brygge in 
Noorwegen, Helsingor in Denemarken en naar het Gele Rif. 
Avik is prachtig. Mooie ligging, de natuur, wandelen, boekje lezen en vissen 
wanneer je zin had met Jan van Gool. De vangsten waren vergeleken met het 
Gele Rif niet geweldig. 
Ben bij de ZVZ nog 5 jaar wedstrijdcommissaris van het strand en de pier 
geweest. 
De Zeevisvereniging loopt wat terug met het aantal leden, dus moeten we 
proberen wat jongeren bij de club te betrekken. Maar hoe? 
Ik heb een hekel aan kou en donker. Dat komt met de jaren. 
Bij de ZVZ vind ik een hoop gezelligheid . De sfeer is goed bij het vissen met Bart, 
Koos, Arie en Eric.     
 

********************************************************** 
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 Guijt vis 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 
P&S Hengelsport Hotel Faber Kenamju Sportcenter 
Koene cleaning service        Pizzeria La fontanella Tandprothetische Pr.P.Teijmant   
van Zwienen Auto´s Versteege's IJzerhandel  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, Badges en petjes 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 Petjes(Caps) 

Ton Goossens Henk Bluijs Willem Minkman Cas Al 
Celsiusstraat     209    Kostverlorenstraat 86     Max   Euwestraat 40   van Lennepweg 26 
2041 TH  Zandvoort 2042 KH Zandvoort   2042 RD  Zandvoort  2041 LJ Zandvoort 
Tel.   023 - 5719041 Tel.  023 - 5718139 Tel. 023  -  5712120 Tel. 023 - 5718418 

 

 


