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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  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 

Mobiel: 0630316760  Mobiel: 0651693147    

whminkman@gmail.com Jochen.Visser@vanmossel.nl 
 

Wedstrijdcommissie: 
Noordzee:  Strand: Pier:  

Bart  Goossens    Jeff de Vos Barry Paap 
Boerlagestraat     14 Mr.Troelstrastraat 62F23  Martinus Nijhoffstraat 22 
2041 VE   Zandvoort 2042  BT  Zandvoort 2041 NV   Zandvoort 
Mobiel: 0653170318 Tel.  023  -  5720385 Mobiel: 0622960595 
bart.goossens@klm.com Mobiel: 0615425104 barry@rijschoolbarrypaap.nl 
 

Waddenzee:  Algemeen; 

Ton Goossens  Jochen Visser   
Celsiustraat        209  Pieter Paapstraat   3 
2041 TH   Zandvoort  2041 EC   Zandvoort 
Tel.  023  -  5719041   Tel.  023 –  5730854 
Mobiel: 0612848628  Mobiel: 0651693147 
ton.goossens@ziggo.nl jochen.Visser@vanmossel.nl 
 

Algemeen:  Homepage: www.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, Tel. 023-5719041 
 

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, Tel. 023-5719041   
 

Bootstalling: 

Jeff de Vos Mr.Troelstrastraat 62F23, 2042 BT  Zandvoort,  Mobiel: 0615425104 

mailto:ton.goossens@ziggo.nl
mailto:h.bluijs@ziggo.nl
mailto:casal@casema.nl
mailto:whminkman@gmail.com
mailto:Jochen.Visser@vanmossel.nl
mailto:bart.goossens@klm.com
mailto:barry@rijschoolbarrypaap.nl
mailto:ton.goossens@ziggo.nl
mailto:jochen.Visser@vanmossel.nl
http://www.zvzvist.nl/
mailto:h.bluijs@ziggo.nl


 
 
 

Redactiepraat   Redactiepraat   Redactiepraat 
 
Beste visvrienden, 
 
Beste visvrienden, 
 
2020 is begonnen dus zijn er ook weer nieuwe regels voor het bag limit voor de 
zeebaars. Sportvissers mogen in 2020 van maart tot en met november per visdag 
twee zeebaarzen meenemen. Vergeleken met het jaar 2019 is dat één vis meer 
en een verlenging van het open seizoen met twee maanden dus toch een kleine 
vooruitgang. 
Met ingang van heden hebben we er nog een wedstrijdcommissaris bij, Barry 
Paap gaat wedstrijdcommissaris voor de pier worden. Jeff de Vos doet nu dus 
alleen het strand, Bart Goossens de Noordzee bootcompetitie, Ton Goossens de 
Waddenzee en Barry Paap de piercompetitie. Voor alle vragen en overige zaken 
betreffend de pierwedstrijden kun je vanaf nu dus terecht bij Barry, mobiel: 
0622960595 of per Email: barry@rijschoolbarrypaap.nl. 
Bij deze wil ik daarom, ook namens het bestuur, Barry van harte welkom heten als 
nieuwe wedstrijdcommissaris. 
De wedstrijden zijn weer begonnen in deze koude winterperiode. De eerste 
bootwedstrijd is afgelast vanwege de weersomstandigheden maar gelukkig kon 
de eerste strandwedstrijd onder goede weersomstandigheden wel door gaan. De 
hele week daarna was het alleen maar wind en regen. Er kwamen, ondanks dat er 
een aantal vissers op vakantie of ziek waren toch nog 15 liefhebbers naar het 
strand om te trachten de nodige vis te verschalken. 
Rudi gaat met zijn boot ook regelmatig vissen buiten de wedstrijden om en neemt 
dan ook graag wat liefhebbers mee die een dagje willen vissen. Er worden de 
laatste tijd hele mooie dikke scharren gevangen. Wil je ook een keertje mee vraag 
dan aan Bart Goossens of die je in de Noordzee vissen app van de club wil 
zetten. Dan blijf je op de hoogte van het reilen en zeilen van het bootvissen met 
Rudi van de Meij de Bie en Herman Spaanstra. 
Het nummer van Bart is 06-53170318 
Altijd in het begin van het jaar hebben we ook de algemene leden vergadering. 
Deze vergadering is dit jaar op 18 maart en zoals altijd kunnen we daarvoor 
terecht bij hotel Faber. De uitnodiging met agenda voor de ledenvergadering staat 
in dit clubblad. Mocht je alvast vragen of ideeën voor de ledenvergadering hebben 
dan kun je die vast doorgeven aan onze 
secretaris Henk Bluijs. 
Email: h.bluijs@ziggo.nl 
 
 
 
Cas.  
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Wedstrijdagenda ZVZ 2020   
Zaterdag 29 februari Piervissen IJmuiden 
      

Zondag 15 maart  Strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 21 maart Noordzee bootvissen IJmuiden 
  

 
  

Zaterdag 04 april Noordzee bootvissen IJmuiden 

Zondag 19 april Strandvissen Beachclub no 5 Zandvoort 

Zaterdag 25 april Piervissen IJmuiden 
      

Zondag 10 mei Wadden bootvissen Den Helder 
  

 
  

Vrijdag 05 juni Avond strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 13 juni Noordzee bootvissen IJmuiden 

Zondag 28 juni Strandvissen Zandvoort 
  

 
  

Zaterdag 04 juli Piervissen IJmuiden 

Zondag 19 juli Strandvissen Zandvoort 
  

 
  

Vrijdag 07 augustus Avond strandvissen Zandvoort 
  

 
  

Vrijdag 04 september Avond strandvissen Zandvoort 

Zondag 20 september Strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 26 september Noordzee bootvissen IJmuiden 
  

 
  

Zaterdag 03 oktober Piervissen IJmuiden 

Zondag 18 oktober Strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 24 oktober Noordzee bootvissen IJmuiden 
  

 
  

Zaterdag 14 november Noordzee bootvissen IJmuiden 

Zondag 22 november Strandvissen Zandvoort 
  

 
  

Zaterdag 12 december Noordzee bootvissen IJmuiden 

Evenementenagenda ZVZ 2020   
Woensdag 18 maart Ledenvergadering hotel Faber Zandvoort 
  

 
  

22 mei t/m 30 mei Vistrip Avik Brygge Noorwegen 
      

Zaterdag 08 augustus Zandvoorts kampioenschap   

  Makreel roken Zandvoort 
  

 
  

Zaterdag 22 augustus Forelvissen in de berenkuil Putten 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oproep voor de ledenvergadering ZVZ voor 
woensdag 18 maart 2020 

 

Beste visvriend 
 

Hierbij wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de ledenvergadering 
van de ZVZ op woensdag 18 maart om 20.00 uur in Hotel Faber gelegen 
aan 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 zijn Cas Al en Henk Bluijs. 
Beiden stellen zich herkiesbaar. 

 

 Pauze 
 

 Bootvissen en bootcommissaris 

 Opstarten facebook pagina  

 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 
bestuursplaatsen. Ook kan men agendapunten c.q. ingezonden stukken bij de 
secretaris indienen. 
Uw secretaris Henk Bluijs 

 

Uitnodiging voor deelnemers naar Avik en 
Skarnsundet in 2020 

 

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 kunnen er vragen gesteld worden. 

 



 
 
 
 

  Strandcompetitie  2020                        Eind 

Nr. Naam W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 Tot. Aftr. totaal 

1 Prins Peter 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 

2 Swankhuizen Cees 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 

3 Ottho Addie 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 42 

4 Jong Ron de 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 

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

6 Schilpzand Fred 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38 

7 Wind Rob 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37 

8 Dekker Ted 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36 

9 D'Hont Guus 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35 

10 Laarman Paul 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35 

11 Lever Hedi 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33 

12 Lever Engel 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 

13 Minkman Willem 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 

13 Rooij Tony van 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 

15 Vos Jeff de 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 

 

Wedstrijden makreelroken 2020 
Na weer een succesvolle oefening in het makreelroken bij Cees Swaan in januari  
j.l., hebben we weer drie wedstrijden vastgelegd op het strand voor dit jaar. 
Het inschrijfgeld is 5 euro. Dit geld wordt dan gebruikt voor de inkoop van de 
makrelen. 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, Evert en Willem ter plaatse 
een beslissing nemen indien zich 
een onduidelijkheid voordoet. 
De wedstrijddatums en strand-
tenten waren bij het ter perse gaan 
van dit clubblad nog niet bekend. 
Ze worden iedereen toe gestuurd 
per mail en komen op de website te 
staan. Opgeven voor deze 
rookwedstrijden kan bij Jeff de Vos 
06-15425104 of Willem Minkman 
023-5712120. Inschrijven kan tot 
een week voor de wedstrijd. Dit in 
verband met de aankoop van de 
vis.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De eerste ZVZ strandwedstrijd van het jaar op 26 januari 2020. 
Zondag 26 januari 2020, rond kwart voor acht stonden de eerste mannen van de 
Zeevis Vereniging Zandvoort al te wachten om hun eerste wedstrijd van het jaar 
te mogen bevissen. Een guur windje stond uit het zuidoosten, en met een 
temperatuur van 2 a 3 graden gaf dat niet bepaald een lekker gevoel! Maar toch 
kwamen er veertien mannen en een vrouw in het donkere ochtendlicht mee doen 
aan de wedstrijd van de ZVZ.  
Na een gezellig sociaal gepraat gingen we over op de orde van de dag. Snel werd 
er geloot voor het parcours op het strand, zodat we om negen uur met de 
wedstrijd konden beginnen. 
Door de waarschijnlijk voorspelde aantrekkende wind uit het zuiden en de 
stroming van het water naar het noorden, zette ik het parcours wat verder uit 
elkaar. Over een afstand van vierhonderd meter met vijftien vissers. En dat kon, 
ruimte genoeg voor iedereen! Na het geloei van de sirene begon de wedstrijd om 
negen uur, vier uur vissen in de bewolkte gure koude wind van Zandvoort, gooide 
de stoere zee bonken hun aas in het water en al snel ving Peter Prins (Odi) een 
bot. Dat begint goed! Cees Swankhuizen die helemaal uit Weesp komt had al snel 
de tweede vis op zijn naam gezet, ook een bot.  
Het werd steeds aangenamer op het strand, het zonnetje kwam af en toe te 
voorschijn en daardoor kwamen de dagjes mensen een praatje maken met de 
vissers die dan uitvoerig uitleg kregen. Links en rechts van wedstrijdleider werd er 
vis gevangen die zelf alleen maar aanbeten had van waarschijnlijk wijting.  
Addy Otto kwam bij mij aanlopen, van vier plaatsen verder met een zeebaarsje 24 
cm die gelijk weer kon zwemen in de mooie grote Noordzee! Het is verboden om 
zeebaars in het bezit te hebben tot 1 maart en dan moet hij ook nog 42 cm zijn. 
Paul Laarman zijn hengel gaf een aanbeet en bij het ophalen had hij een puitaal 
van 21 cm. Evert Bosman ging ook van de nul af en ving een botje van 25 cm, 
Guus de Hond die als laatste aankwam om mee te doen ving ook een bot.  
Maar toen werd het even stil, het zonnetje begon meer te schijnen, waardoor het 
lekker vertoeven was op het strand. Er werden groepjes vissers gevormd, maar 
Cees Swankhuizen bleef op zijn plek en dat was ook maar goed ook. Zijn hengel 
ging helemaal krom, nou dat kan alleen maar zeebaars zijn. En inderdaad, een 
mooie zeebaars van 36 cm. die na het meten gelijk weer naar zijn vriendjes kon 
zwemmen. 
De wedstrijd heeft altijd een einde maar gelukkig niet die bekende olifant maar het 
geluid van de sirene want het was een uur. De opgewarmde vissers kwamen met 
de gevangen vis naar de wedstrijdleider waar de vis nauwkeurig werd gemeten.   
Van de vijftien vissers vingen er elf vis, vier vissers helaas niks waar de 
wedstrijdleider er een van was, maar wel een hele mooie visdag op zijn lijst mocht 
bijschrijven.  
Totaal werd er 23 vissen gevangen met een lengte van 565 cm, waarvan 17 
botten 414 cm, 3 zeebaarzen 82 cm, 2 puitalen 42 cm en 1 schar 27 cm.  
De wedstrijd werd gewonnen door Peter Prins (Odi) met 4 vissen en 106 cm, 
tweede werd Cees Swankhuisen met 4 vissen en 104 cm, derde Addy Otto met 3 
vissen en 68 cm.  
De pot voor de grootste vis een zeebaars van 36 cm door Cees Swankhuisen. 



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 Barry Paap, mobiel: 

0622960595 of per Email: barry@rijschoolbarrypaap.nl.  

Met ingang van 01 januari 2020 hebben we 12 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.  

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 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. 

Korte berichten – korte berichten – korte berichten 
 

Waddenwedstrijd vanuit Den Helder op 
zondag 10 mei 2020 

Op zondag 10 mei organiseren we weer een waddenwedstrijd. Deze wedstrijd telt 
mee in de bootcompetitie en er is hierdoor ook kans om mee te doen in de All 
Over competitie voor mensen die niet op de Noordzee willen vissen. In het 
voorjaar 2019 zijn we met 11 personen wezen proefvissen en zijn tot de conclusie 
gekomen dat het interessant is om dit weer in het wedstrijdprogramma op te 
nemen. We gaan vissen met de MS Rival, dit is de boot waar we ongeveer 10 jaar 
geleden ook mee gevist hebben maar nadat en nog zeer moeizaam een visje 
werd gevangen op de wadden zijn we er mee gestopt. Afgelopen april hadden we 
met 11 personen ca. 100 mooie scharren gevangen plus af en toe een wijting en 
bot. Dus de moeite waard voor mensen die niet tegen zware golven en zeeën 
kunnen om mee te gaan. We gaan aan boord in Den Helder om 09.00 uur en zijn 
om ca. 16.00 uur weer terug in de haven van Den Helder. 
De kosten zijn €. 50,- per persoon inclusief wedstrijdgeld, grootste vispot en 100 
pieren!!!!! 
Aanmelden bij Ton Goossens, telefoon 023-5719041 of mobiel 06-12848628 
 

********************************************************** 
Pierwedstrijd van 03 mei verplaatst 
Omdat 03 mei het weekend van de formule 1 in Zandvoort plaats vind heeft de 
wedstrijdcommissie het zinvol gevonden om de pierwedstrijd die  voor 03 mei op 
de planning stond een week naar voren te halen. De pierwedstrijd zal daarom op 
25 april vervist worden. 
 

********************************************************** 
Zeebaars: meer ruimte voor de sportvisserij 
Begin dit jaar is bekend geworden dat sportvissers in 2020 van 01 maart tot en 
met november per visdag twee zeebaarzen mogen meenemen. Vergeleken met 
het jaar 2019 is dat één vis meer en een verlenging van het open seizoen met 
twee maanden. 
 

********************************************************** 
Facebook pagina 
Om de club beter op de kaart te zetten willen we een facebook pagina opzetten. 
Het huidige bestuur heeft daar echter de tijd niet voor en doet het verzoek aan de 
leden of er een liefhebber is die een facebook pagina voor de ZVZ wil opstarten. 
Als er een liefhebber is dan graag contact opnemen met Jochen Visser,   
0651693147 of  Jochen.Visser@vanmossel.nl 

mailto:barry@rijschoolbarrypaap.nl
mailto:Jochen.Visser@vanmossel.nl


Beste Leden van de ZVZ, 
 
Op de algemene ledenvergadering van 2019 hebben Rudi van der Mei de Bie en 
Herman Spaanstra hun boten beschikbaar gesteld om een nieuwe competitie op 
te zetten voor de Noordzee. 
Dit hebben we uitgewerkt en is er het volgende uitgekomen. 
 

Noordzee competitie kleine boot. 
Er kunnen per keer 14 deelnemers mee, 8 op de boot van Rudi en 6 op de boot 
van Herman. 
Iedereen kan zich opgeven bij de wedstrijdcommissaris Bart Goossens, 
tel 06-53170318 (wie het eerst komt wie het eerst maalt)  
De competitiedagen zijn op zaterdagen gepland, en als een wedstrijd niet door 
gaat vanwege weer of andere omstandigheden dan zal de week erna de 
herkansing plaats vinden. 
De schippers zijn altijd in de lead over de beslissing of we wel of niet uitvaren, dit 
wordt de avond ervoor bepaald. Het kan zijn dat op de dag zelf toch de beslissing 
van wel uitvaren wordt teruggedraaid i.v.m. de veiligheid van een ieder. 
Ik zal  op de avond ervoor tussen 20:00 en 21:00 een app en een mail rondsturen 
of de wedstrijd doorgaat. Dus check je mail en WhatsApp, dit is de 
verantwoordelijkheid van jezelf. 
 

Houd er rekening mee dat deze discipline uit twee mogelijkheden bestaat: 
1. Wrakvissen  
2. Bodemvissen 

 

Het kan zijn dat beide mogelijkheden op 1 en dezelfde dag gedaan worden, dat 
hangt af van weersomstandigheden en als er op de ene discipline niks gevangen 
wordt er overgeschakeld naar de andere discipline. Dus zorg ervoor dat je voor 
beide disciplines materiaal bij je hebt. 
Wij streven er naar om per competitiedag minimaal 3 uur effectieve vistijd te 
hebben, hier kan van worden afgeweken als er wegens veiligheid of andere 
omstandigheden wordt besloten om eerder te stoppen. Het kan ook zo zijn dat we 
langer dan 3 uur vissen dat wordt op de dag zelf bepaald. 
 

De kosten om mee te gaan zijn 30 euro  per persoon, als je hebt opgegeven en je 
komt niet dan moet je deze kosten sowieso betalen, tenzij ik iemand op de 
reserve lijst heb die toch mee kan op het laatste moment. Dan worden deze 
kosten overgedragen naar diegene. Ook zijn er nog te betalen; 2 euro voor de 
wedstrijd en eventueel als je mee wilt doen voor de pot van de grootste vis ook 2 
euro. Deze kosten worden bij de wedstrijdcommissaris voldaan voor afvaart.  
Aas zal je zelf moeten regelen.  
 
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. 

Noordzee competitie kleine boot vervolg. 
 
De wedstrijden gaan op basis van gevangen cm van alle gevangen vis, behalve 
voor schar deze tellen pas mee vanaf 23 cm. 
Als je vis wilt meenemen naar land dan moet er wel voldaan worden aan de 
wettelijke minimum maat.  
We houden voor rest het reglement van de club aan. Dit kan je terug vinden op de 
site www.zvzvist.nl 
Ook is het handig om niet mega grote viskisten mee te nemen omdat de boten 
niet al te groot zijn, dus maak een goede keus in wat je wel en niet meeneemt 
voor de dag zelf. 
 
Ook is het verplicht om legitimatie mee te nemen, je moet dit kunnen tonen als de 
douane hierom vraagt.  
 
De wedstrijden die we hebben gepland zijn op de volgende data: 

Zaterdag 21 maart herkansing 1 week later bij niet doorgaan 
Zaterdag 04 april herkansing 1 week later bij niet doorgaan 
Zaterdag 13 juni herkansing 1 week later bij niet doorgaan 
Zaterdag 26 september herkansing 1 week later bij niet doorgaan 
Zaterdag 24 oktober herkansing 1 week later bij niet doorgaan 
Zaterdag 14 november herkansing 1 week later bij niet doorgaan 
Zaterdag 12 december herkansing 1 week later bij niet doorgaan 
 

Als de wedstrijd niet door kan gaan dan is altijd de week daarop de herkansing en 
anders vervalt de wedstrijd 
2019 was het proef jaar en er is besloten om er een echte competitie van te 
maken. Twee zijn er al vervist en er komt ook een waddenwedstrijd bij. Voor de 
Noordzee zijn er dus nog zeven te vervissen. 
Ook wordt er een verdeel sleutel toegepast over de twee boten om te bepalen wie 
er heeft gewonnen en wie er tweede zal worden en derde enz enz…. . 
 
Opgeven voor deze discipline bij Bart Goossens tel 06-53170318 
Bart Goossens is de wedstrijdcommissaris. Ik beslis ook over alles wat met de 
wedstrijd te maken heeft. 
Herman en Rudi beslissen over de veiligheid, van de boten en de passagiers. 
Veiligheid staat altijd boven het wedstrijd element. 
 
Laten we gaan voor een mooie en leuke nieuwe competitie waarbij we 
gezamenlijk voor gezellige dagen gaan. 
 
Met vriendelijke groet, Bart Goossens  
Mobiel: 06-53170318 
E-mail: bart.goossens@klmcargo.com 

 
 

https://www.google.com/search?site=async/lcl_akp&q=hengelsport+ijmuiden+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzM8uwMEox0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7FKZaTmpafmFBfkF5UoZGbllmampOYpJIJkAYZC2SdNAAAA&ludocid=10669332585356196760&sa=X&ved=2ahUKEwiw34HIxNHhAhUE2qQKHQMyAY8Q6BMwA3oECAEQFg
http://www.zvzvist.nl/
mailto:bart.goossens@klmcargo.com


 
 

 
 

Winnaars van 2019 
 

Noordzee competitie 1e plaats Rudi van de Meij de Bie 

Noordzee competitie 2e plaats Heijne Eric 

Noordzee competitie 3e plaats Spaanstra Herman 

Pier competitie 1e plaats Fred Schilpzand 

Pier competitie 2e plaats Horst Tom van der 

Pier competitie 3e plaats Wind Rob 

Strand competitie 1e plaats Vreeling Koos 

Strand competitie 2e plaats Schilpzand Fred 

Strand competitie 3e plaats Jong Ron de 

All-over competitie 1e plaats Rob Wind 

All-over competitie 2e plaats Heine Eric 

Rookcompetitie 1e plaats Rob Wind 

Rookcompetitie 2e plaats Minkman Willem 

Rookcompetitie 3e plaats Bosman Evert 

Grootste Paling Tom van der Horst 

Zeebaars bokaal Jochen Visser 

Tong bokaal Ron de Jong 

Grootste lipvisbokaal Ruben Badal 

Noordzee bokaal Rudi van de Mei de Bie 

Zeeland trofee Rudi van de Mei de Bie 

Meeste Vis  Vreeling Koos 

Grootste Vis Eric Heine/Ron de Jong/ 

Grootste Vis Rudi van de Mei de Bie 

Pechprijs Niemand 

    

Beste nieuwe record ZVZ record lijsten Geen nieuw record 

Beste record verbetering Nederland Geen verbetering 

Beste record verbetering Europa Geen verbetering 

Beste record verbetering Wereldzeeën Geen verbetering 

    

Denemarken Trofee Niet vervist 

Denemarken Koppelbokaal Niet vervist 

  Sobakkenhusbokaal Willem Minkman 

Noorwegenbokaal John van Tol 

Noorwegen koppelbokaal Henk Polak en John van Tol 

 



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 de haven van 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.. 
 
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 het bootvissen 
 
Noordzee vanuit IJmuiden, Bart Goossens, mobiel 0653170318. 
 
Waddenzee vanuit Den Helder, Ton Goossens, tel.  0235719041  
of mobiel 0612848628. 

Het was een mooie dag 
 
Ja, dat waren de woorden van Eli Paap aan het einde van de makreelrooksessie 
bij de loods van Cees Swaan in Nieuw-Noord. 
Zondag 19 januari 2020. De weervoorspelling was ons zeer gunstig gezind na al 
die regendagen, voorafgaand aan deze dag. Weeronline gaf zelfs een 9 voor 
deze dag. De opzet van deze dag was het makreelroken te promoten onder de 
leden en ook onder de niet-leden. 
Om 8.00 uur zijn we begonnen met het klaarzetten van de spullen. 
De eerste rooktonnen werden al neergezet en in de loods konden we al een kopje 
koffie krijgen. Cees Swaan en Victor Bol waren al druk bezig om ruimte te maken 
en het vuur in de korf buiten aan te steken. Binnen werd een grote houtkachel 
aangestoken. De eerste deelnemers kwamen alvast de tonnen van anderen 
brengen. Na wat afzeggingen bleven er nog 18 rokers en mederokers over om er 
een gezellige dag van te maken. De zon liet zich de hele dag goed zien en het 
windje was matig, waardoor het goed toeven was in de Curiestraat. 
Om ongeveer 10.00 uur werden de makrelen uitgereikt. Drie makrelen per 
deelnemer. Er werden ook andere meegebrachte waren gerookt, zoals paling, 
forellen en worsten. 
Na de koffie was er warme chocolademelk met slagroom. Victor Bol had een grote 
pan erwtensoep gemaakt, wat er goed in ging. Tegen het middaguur verraste Jeff 
de deelnemers door in een grote paella pan hamburgers klaar te maken. Ook de 
aanwezige toeschouwers konden aan de hamburgers. 
Henk Bluijs ging rond met gerookte worsten daarna werd er haring en makreel 
gebakken. Guus d‟Hont had een krat bier neergezet en Rob Wind kwam, zoals 
altijd, weer met de kleine bekertjes met een bittertje erin. 
De muziek werd verzorgd door Jeff en de niet-leden, die ook aan het roken waren, 
werden door de leden bijgepraat om het roken onder de knie te krijgen. 
Omdat we bij de loods van de smid stonden, konden er ook nog gemakkelijk 
enige aanpassingen aan de rooktonnen gemaakt worden.   
Omdat er nog makrelen over waren, konden de aanwezigen die niet rookten, ook 
met een gerookte makreel huiswaarts keren. En om met de woorden van Eli te 
besluiten: “Het was een mooie dag en wat een vreetwerk”. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

 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 Ron de Jong. (Lid van onze 
vereniging enéén van de vijf leden met een 
vergunning om op het strand te mogen rijden 
met een voertuig.) 
 
Om Ron zover te krijgen voor een interview dacht ik 
dat het handig was om als onderwerp over de veteranendag te beginnen. 
Interview? Geen probleem. 
Tijdens het makreelroken in Nieuw-Noord een afspraak met hem gemaakt. 
Er vond een kleine verbouwing bij hem thuis plaats maar dat was geen probleem. 
Koffie? Ja graag. Zwart. 
 
Jeugd. 
Ik ben geboren in Haarlem, maar dat is dan ook het enige. Nu ook. De kinderen 
worden geboren in Haarlem en de dag erop zitten ze al in Zandvoort. 
Mijn ouders woonden toen ik geboren werd in de Haarlemmerstraat op een 
bovenverdieping. Een appartement. Mijn vader werkte bij Hotel Bouwes als 
manusje van alles, stofferen etc. Hij komt uit een stoffeerderij en behangersbedrijf 
in Rotterdam. Mijn moeder werkte ook bij Hotel Bouwes in de kiosk. 
Kort na mijn geboorte verhuisden we naar de flats aan de van Lennepweg, die 
toen gebouwd waren. Daar is ook mijn zuster geboren. Ik heb op de Josina van 
den Enden kleuterschool, de Plesmanschool en de Gertenbach Mavo gezeten. En 
daarna naar de M.S.v.S. (Middelbare School voor Scheepwerktuigkundigen) in 
Haarlem. Dat was een opleiding voor in de machinekamer. 
Sporten deed ik niet echt. Een blauwe maandag. Judo, badminton, atletiek en ook 
nog reddend zwemmen en dansles. Ik kon wel aardig dansen. Heb zelfs nog aan 
wedstrijden meegedaan. We visten toen al op de pier en ik ging toen met Ome 
Joop Keur mee. Die had een vlet. Hij woonde tegenover waar nu Dirk van den 
Broek zit. Hij had een elektrozaak aan huis. 
Na school ben ik ruim een jaar gaan werken bij C.B.S. Een platenmaatschappij in 
de Waarderpolder. Een Amerikaans bedrijf. Ik was operator en stond in de 
perserij. We maakten toen vinyl grammofoonplaten.  
 
Militaire Dienst. 
En toen kwam de oproep. 
Ik kwam in Tilburg in de opleiding voor vrachtwagenchauffeur. Daar werd ons toen 
gevraagd wie er naar Libanon uitgezonden wilde worden. Er was iemand die zich 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vrijwillig meldde. We verklaarden hem voor gek. Maar na het weekend wilde de 
helft van de mensen daar wel naar toe. 
We hadden geen notie wat het allemaal inhield. Je werd ergens geplaatst en we 
zochten het avontuur. Leek me beter dan in Nederland te blijven zitten. 
In de tussenliggende periode werden we voor 2 maanden in Steenwijk geplaatst 
en daarna 2 maanden in Assen. Daar leerden we omgaan met wapens en kregen 
we tekst en uitleg over hoe het er in Libanon aan toe ging. 
Daarna voor 6 maanden naar Libanon. 
 
Libanon. 
Met het vliegtuig van de KLM met een tussenstop in Athene naar Beiroet. Het was 
de eerste keer dat ik vloog. Toen kwamen we in een andere wereld. Ik was 
ingedeeld bij de verzorgingscompagnie en moest alle posten voorzien van water. 
Het grondwater werd opgepompt. Het was om te douchen en om te drinken. 
Om water te halen was ik al 2 uur onderweg. Het waren klote wegen, met kuilen 
en gaten. Zandwegen, grindwegen en asfalt. 
Het water haalde in Naqoura. Ik reed alleen en had geen radio. Ik reed in een 
witte drietonner met U.N. aan de zijkant erop geschilderd. 
In de laadbak stonden grote tanks  Eentje van 1000 liter en een van 2000 liter. 
Dus totaal 3000 liter per keer. 
Wij zaten in het zuidelijke gedeelte van Libanon tussen de milities van Haddad en 
de PLO. We waren daar om de strijdende partijen uit elkaar te houden. 
Er werd soms wel over je heen geschoten of je werd geïntimideerd. Soms 
moesten we ook de bunker in. We kregen in Libanon de normale toelage en daar 
bovenop een toelage van de Unifil. 
Zeven dagen in de week water brengen. Je had in die 6 maanden 2 maal een 
week verlof. Ik koos voor een week naar Israël en een keer naar huis. 
Sedert 21 januari was ik in Libanon en het had toen gevroren en gesneeuwd. 
Daarna werd het warmer en mooi weer.  
Na 6 maanden zat het er op en ook de dienstplicht. Totaal 12 maanden in dienst. 
Dat was 2 maanden korter dan wanneer ik in Nederland gebleven was.  
Als aandenken heb ik natuurlijk de blauwe baret en 2 medailles. 
 
Werk. 
Toen weer bij C.B.S. gaan werken als operator en als storingsmonteur. Daarna 
werd het bedrijf over genomen door Sony Music en daarna door Record Industry. 
Ik heb daar gewerkt tot 2016 en geniet nu van mijn vrije tijd. 
 
Ontheffing strand. 
Ik ben er heel blij mee. Ik heb een jeep en bij het strandvissen breng ik de 
mensen met de aanhanger naar het strand. 
Voor het foto‟s maken op het strand met mijn vrouw gebruik ik ook de jeep. 
Garnalen vissen met een zaantje. Ik denk dat ik het afgelopen jaar 6 keer ben 
geweest. Tien, twaalf  en zestien kilo haalden we uit zeekan ik me nog 
herinneren, maar ze waren wel vrij klein. Even horren, dan hou je toch minder 
over. Ik ga soms met Addy, Rolf of Paul Laarman. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeevisvereniging. 
Leuke club voor mensen die hun hobby willen uitoefenen. Over het algemeen erg 
gezellig. Het vissen met de bootjes is erg leuk, maar jammer dat er zo weinig 
mensen aan mee doen. Strandvissen is ook erg leuk. 
Het roken van vis is een leuke bezigheid. Afgelopen zondag bij de loodsen in 
Noord. Het was goed verzorgd, m‟n petje af. 
Leuk dat er ook twee dames bij waren met het roken. Ook de rookwedstrijden op 
het strand zijn prachtig. De uitslag van die wedstrijden is niet zo belangrijk. Het is 
wel leuk als je wint. 
Zelf rook ik poon, paling, makreel en forel. Pekelen. Ik ben vrij zoutloos. 
Hoe ik paling rook? 
De paling doe ik aan de pennen en ga dan eerst drogen. Het is afhankelijk van het 
weer hoelang dat duurt. Daarna de temperatuur laten oplopen, want ze moeten 
gaar worden. Dus op 60 tot 65 graden houden. Dit ongeveer anderhalf tot twee 
uur. Dan naar de kleur kijken en dan naar het velletje bij de opening kijken of dat 
goed loslaat. Daarna de paling eruit en op een hoopje leggen met een jute zak of 
een handdoek erover om te laten broeien. Omdat het vet in de staart gaat zitten 
als ze aan de pennen hangen,is het broeien belangrijk zodat het vet weer in de 
hele paling gaat zitten. Dit moet je niet te lang doen. In een polystyreen bak kan 
ook. Ik heb dat allemaal geleerd van Jan Giesbergen. 
Verder roken we soms met enkele andere rokers voor de klaverjasclub van de 
volkstuinvereniging en voor het bejaardentehuis Overspaarne. Dat doen we al 
voor de vierde maal. 
 
Veteranendag 
Je had de landelijke veteranen dag, Daarna de nationale veteranen dag en op 
Zandvoort hebben we de Zandvoortse veteranen dag. Niek Meijer, de oud 
burgemeester, heeft toen het voortouw genomen met o.a. de heer Drommel. 
Ik ben erin gerold door wat hand- en spandiensten te verlenen. We gaan met 
jeeps het strand op en hebben daarna een blauwe hap (Indonesisch eten). Voor 
dit jaar houden we het weer bij strandpaviljoen Thalassa op 3 oktober. 
 
Ron kreeg nog het laatste woord om iets aan te vullen of te wijzigen. Hier maakte 
hij geen gebruik van. 

********************************************************** 
De activiteiten van een bestuurslid rond december 

Mosselavond. 
In aanloop naar december was op zaterdag 23 november de traditionele 
mosselavond bij Hotel Faber. In de weken hieraan voorafgaand hadden 40 
personen zich aangemeld. Aan de hand hiervan is 50 kg verse mosselen besteld 
en 3 kg vers gekookte mosselen.  
Alfredo, de voormalige eigenaar van het Italiaanse restaurant “Fontanella” was 
speciaal enkele dagen over gekomen vanuit Italië om voor ons samen met Jeff te 
koken. Op de dag zelf was Martin Faber de hele dag al druk bezig met de 
voorbereidingen.  



Zelf was ik met Eli Paap om 7.30 uur naar de Markthallen in Amsterdam gereden 
om de mosselen te halen bij onze leverancier.  
Bij terugkomst in Zandvoort is het altijd traditie dat Lieske het ontbijt al klaar heeft 
staan. Die dag nog wat flessen drank gehaald bij Dirk voor de mosselverkeerd en 
aan het einde van de middag gingen Jeff en Alfredo de keuken in om alles klaar te 
maken voor die avond. Zelf moest ik nog het geld innen van de deelnemers bij 
binnenkomst. Bijna iedereen weet hoe het werkt en komt naar me toe. 
Vers gebakken broodjes, sausen, salades,  patat, gekookte, gebakken en op z‟n 
Italiaans bereide mosselen. Een heel groot feest. Als toetje nog ijs. 
Alles buiten de mosselen om is bereid en geschonken door Martin Faber. 
Klasse!!! 
Daarna was het nog gezellig om even met de mensen, die van buiten Zandvoort 
kwamen, bij te praten. 
 
Volleybaltoernooi. 
Op zondag 8 december hadden we ons jaarlijks volleybaltoernooi met 14 
deelnemende ploegen. Jeff en ik zitten al jaren in de organisatie. 
Voor ons hield dat in, dat we de dag ervoor 150 makrelen moesten roken voor de  
deelnemers. Deze makrelen moesten uit IJmuiden komen. Ook heb ik 140 
hyacinten op pot nog moeten regelen vanuit De Zilk. 
Op de dag zelf waren Jeff en Evert actief en kon ik lekker mee ballen. 
 
Nieuw-Unicum.  
Ons, Jeff, Evert en ondergetekende, was gevraagd of wij op de kerst-inn op 
woensdag 18 december wilden komen roken voor de bewoners. Samen met de 
leiding werd besloten dat we paling en zalm zouden roken voor circa 150 
broodjes. Paling gehaald in Akersloot en de zalm bij de Makro in Beverwijk. 
Om 7.00 uur zijn we die dag begonnen om alles gaar te hebben om 12.00 uur. 
Een ton met de zalm op een plank en de andere ton voor de paling.  
Voordat we de broodjes konden beleggen met de paling en de zalm stond er al 
een hele rij mensen te wachten. Een medewerkster van Nieuw-Unicum deelde de 
broodjes uit. Een hele leerzame dag. 
 
IJsbaan Zandvoort. 
Al enkele jaren roken we makrelen voor de ijsbaan. Jeff en Evert gingen ze roken 
en Piet en ik verkochten ze. Op zondag 22 december hebben we dan ook weer 
makrelen uit IJmuiden daar verkocht. 
Het weer was volgens de voorspelling goed en we hadden ingezet op 150 
makrelen. Jeff en Evert gingen ze roken en Piet en ik verkochten ze. 
Inderdaad was het weer uitstekend, waardoor de loop er een beetje in kwam door 
het dorp. Even na het middaguur begonnen we met de verkoop. Het liep als een 
speer. Om 15.00 uur waren we door de makrelen heen en leverde het een mooi 
bedrag van 350 euro op voor de ijsbaan. 
Zelf was ik ook nog ijsmeester bij de ijsbaan, wat inhield dat ik op 5 ochtenden 
van 8.00 uur tot 12.00 uur aanwezig moest zijn om allerlei klusjes te doen en de 
bewaker af te lossen.   

Nieuwjaarsreceptie ZVZ. 
Zaterdag 4 januariwas de nieuwjaarsreceptie. 
Inkopen gedaan met Jeff en Lieske. Naar IJmuiden en Beverwijk. 
Bloemen bij Peter Giesbergen in Zwaanshoek en de zalm in Amsterdam. 
In de middag de tafel klaar gemaakt met de prijzen.  
Ton kwam met de bekers en Martin was al weer druk bezig omhapjes klaar te 
maken voor die avond. 
Achtenvijftig personen waren op de nieuwjaarsreceptie afgekomen. 
Ook de mensen uit Brabant waren verschenen. 
Allereerst werd er een toost uitgebracht door de voorzitter. Daarna de 
prijsuitreiking van de winnaars van het afgelopen jaar en daarna deed Jeff met 
Rob de verloting en het rad van fortuin. 
De avond liep flink uit door de gezelligheid en de drank en de hapjes. Even voor 
1.00 uur ‟s nachts was ik thuis. 
Andere activiteiten. 
Op zondag 19 januari hadden we nog een promotiedag roken. Zie elders in  dit 
blad. 
 
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 

 



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 Versteege's IJzerhandel 
Hengelsport  IJmuiden  Dierspecialist Fa. IJzerhandel Zantvoort 
Grieks restaurant Filoxenia Kenamju Sportcenter Hengelsport N. Engelhart  BV 
P&S Hengelsport Hotel Faber Tegelzetbedrijf van de Meij de Bie 
Koene cleaning service        Pizzeria La fontanella Tandprothetische Pr.P.Teijmant   
van Mossel  Auto´s Antares Hairstudio Fysiotherapie De Prinsenhof  
    

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, C. v. d. Lindenstraat 2F29,  2042 CA  Zandvoort, tel. 023-
5634350 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie over opzegging van verenigingen staat in “Artikel 35 Burgerlijk Wetboek Boek 2”. 

 
 
 
 
 


