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Haltestraat 44,  
2042 LN  Zandvoort 
Tel. 023 – 5716785 

Zeevis  Vereniging  Zandvoort 
 

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

Bestuursleden algemeen: 
Willem Minkman,  Jochen Visser   

Max  Euwestraat  40  Boterbloem 4   
2042 RD   Zandvoort  1817 CM  Alkmaar   

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

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

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

Waddenzee:  Algemeen; 
Ton Goossens  Jochen Visser   

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

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

Weegmeesters - recordcommissie: 

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

Redactie VISSERSL(AT)IJN:  

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

Bekermeester: 

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

Bootstalling: 

Jeff de Vos Mr.Troelstrastraat 62F23, 2042 BT  Zandvoort,  Mobiel: 0615425104 
 
Informatie over opzegging van verenigingen staat in “Artikel 35 Burgerlijk Wetboek Boek 2”. 
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Redactiepraat   Redactiepraat   Redactiepraat 
 
Hallo medevissers, 
 
Het nieuwe jaar is alweer ruim een maand oud en we zitten nog steeds met de 
Covid-19 perikelen. Zolang de anderhalve meter maatregel niet van tafel is valt er 
nog niet veel te organiseren om gezellig met de leden bij elkaar te komen. Zodra 
die maatregel is afgeschaft organiseren we gelijk een ledenvergadering. We gaan 
dan ook kijken wat we verder kunnen doen met een clubavond, de mosselavond 
en een grote aangeklede wedstrijd. We zijn verder druk bezig met het opzetten 
van een facebook pagina om wat meer bekendheid onder de mensen te krijgen. 
Het ziet er naar uit dat ook de vistrips weer door kunnen gaan, Noorwegen is al 
weer open, zelfs voor ongevaccineerden. Ongevaccineerden moeten wel een 
actuele PCR test overleggen bij binnenkomst in Noorwegen. Mensen die 
gevaccineerd zijn hoeven alleen de digitale corona app te laten zien. Het is dus 
voor iedereen weer mogelijk om een vistrip te boeken. 
Eind januari heb ik bij Sportvisserij Nederland de jaarlijkse vergadering van de 
NCRZ(Nederlandse Commissie Records Zeevissen) gehad waarin we alle binnen 
gekomen claims van het afgelopen jaar beoordelen. Waarschijnlijk doordat er 
door de corona tijd niet veel gereisd mocht worden waren de meeste claims 
vangsten in de Nederlandse zeewateren. Wat opviel is dat er op de kop van de 
pieren diverse vangsten van kongeraal (Congerconger) gemeld waren. Twee 
zelfs door dezelfde vanger. Verder werden er een aantal kleinere vissoorten zoals 
kleine zeenaald, de slijmvis en de zwartbekgrondel. 
Rudy van de Meij de Bie uit Zandvoort ving op 5 maart 2021 vanaf een 
sportvisboot uit IJmuiden een slakdolf (Liparis liparis) van 16 cm en 106 gram. 
Met deze vis heeft hij het lengterecord wat al sinds 1982 stond verbroken. 

 Het gewichtsrecord voor deze soort kan helaas niet aan 
Rudy worden toegekend worden omdat de vis aan boord 
gewogen is. 
Alle vissers die een record hebben verbeterd of een nieuw 
record hebben gevangen hebben van de commissie een 
oorkonde en speld toegestuurd gekregen.  

Wil je meer weten over recordvangsten, de recordlijsten en claimregels en 
claimformulier dan moet je even naar de website NCRZ.nl. 
Er zijn ondertussen met de boot van Rudy al 
diverse Nederlandse en clubrecords 
gebroken, dus meedoen met een wedstrijd 
of een keer zo met Rudy mee is altijd 
mogelijk. 
 
  
 
 
Cas. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wedstrijdagenda ZVZ 2022   
      

Zaterdag 05 maart Bootwedstrijd 2 Noordzee IJmuiden 

Zondag 06 maart Bootwedstrijd 2 Noordzee IJmuiden 

Zaterdag 12 maart Pierwedstrijd 2 IJmuiden 

Zondag 20 maart Strandwedstrijd 2 Zandvoort 
      

Zondag 03 april Strandwedstrijd 3 Zandvoort 

Zaterdag 09 april Pierwedstrijd 3 IJmuiden 

Zaterdag 23 april Bootwedstrijd 3 Noordzee IJmuiden 

Zondag 24 april Bootwedstrijd 3 Noordzee IJmuiden 
      

Zondag 08 mei Strandwedstrijd 4 Zandvoort 

Zondag 15 mei Bootwedstrijd 4 Scheveningen 
      

Zondag 19 juni Strandwedstrijd 5 Zandvoort 

Zaterdag 25 juni Bootwedstrijd 5 Noordzee IJmuiden 

Zondag 26 juni Bootwedstrijd 5 Noordzee IJmuiden 
      

Vrijdag 15 juli Strandwedstrijd 6 avond Zandvoort 
      

Zondag 28 augustus Strandwedstrijd 7 Zandvoort 
      

Vrijdag 09 september Strandwedstrijd 8 avond Zandvoort 

Zaterdag 10 september Bootwedstrijd 6 Noordzee IJmuiden 

Zondag 11 september Bootwedstrijd 6 Noordzee IJmuiden 

Zaterdag 17 september Pierwedstrijd 4 IJmuiden 
      

Zondag 02 oktober  Bootwedstrijd 7 Scheveningen 

Zondag 16 oktober Strandwedstrijd 9 Zandvoort 
      

Zaterdag 05 november Bootwedstrijd 8 Noordzee IJmuiden 

Zondag 06 november Bootwedstrijd 8 Noordzee IJmuiden 

Zondag 13 november Strandwedstrijd 10 Zandvoort 
      

Zaterdag 03 december Pierwedstrijd 5 IJmuiden 

 
 
 
 
 
 
 
 



toevoegen in de groep “pierwedstrijden ZVZ” en blijven jullie altijd op de hoogte. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle winnaars van 2021 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekernaam Winnaar 2021 

Noordzee competitie Driehuizen Gerrie 

Pier competitie Blom Simon 

Strand competitie Buijzer Wimbart de 

All-over competitie Heine Eric 

Rookcompetitie Wind Rob 

Grootste Paling Niemand 

Zeebaars bokaal Blom Simon 

Tong bokaal Gaus Carla 

De Lip wissel bokaal Ottho Addie 

Noordzee bokaal Clausing Ben Kabeljauw 58 

Zeeland trofee 
Gool Eric van, Gerrie Driehuizen en 
Rudy v.d. Meij de Bie alle drie 29 cm. 

Meeste Vis  Blom Simon 

Grootste Vis Blom Simon en Rooij Tony van 

Pechprijs Nog niet ingevuld 

Beste nieuwe record ZVZ record lijsten Rudy v.d. Meij de Bie 

Beste record verbetering Nederland Heine Eric 

Beste record verbetering Europa Niemand 

Beste record verbetering Wereldzeeën Niemand 



 
 
 
 

Oproep voor de ledenvergadering ZVZ voor 
woensdag 16 maart 2022 

 

Beste visvriend 
 

Hierbij wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de ledenvergadering 
van de ZVZ op woensdag 16 maart om 20.00 uur in de kantine van de 
tuinders vereniging. De ingang van de volkstuindersvereniging ligt aan het  
Duinpieperspad 2, 2041 XZ, te 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 Willem Minkman en Jochen Visser, beiden stellen zich 
herkiesbaar. 

 

 Pauze 
 

 Meten en tellen vissoorten op de boot en aan het strand 

 Opstarten face book pagina  

 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 

********************************************************** 
In memorandum. 
Helaas is onverwachts en veel te vroeg Lieske Minkman overleden. Lieske is de 
vrouw van mede bestuurslid Willem Minkman en deed op de achtergrond door de 
jaren heen vele zaken voor de club. Oa. tijdens het 10 jarig bestaan van de club in 
1994 heeft ze met een paar andere dames ruim 200 lunchpakketten klaar 
gemaakt voor alle 180 vissers en de 10 tallen vrijwilligers. Ook  was ze altijd actief 
betrokken bij de voorbereidingen van de nieuwjaarsreceptie. En zo nog vele 
andere zaken. We wensen Willem veel sterkte is deze moeilijke tijden.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evenementenagenda ZVZ 2022   
Zaterdag 26 februari Forelvissen in Deep'n Diepenheim 

  
 

  

Zondag 1 mei Makreelrookwedstrijd bij BC 10 Zandvoort 

  
 

  

27-05 t/m 04-06 Vistrip Avik Brygge Noorwegen 

      

04-06 t/m 12-06 Skarnsundet misschien Noorwegen 

  
 

  

Zondag 10 juli Makreelrookwedstrijd bij Havanna Zandvoort 

  
 

  

Zaterdag 13 augustus Zandvoorts kampioenschap   

  Makreel roken Zandvoort 

Zaterdag 20 augustus Forelvissen in de Berenkuil Putten 

  
 

  

Zondag 18 september Makreelrookwedstrijd tent 6 Zandvoort 

 

********************************************************** 
Zandvoortse jeugdvisser naar het WK 

Kustvissen in Frankrijk 
Sinds een paar jaar is de pas 15-jarige Sverre Damhoff jeugdlid van de 
Zandvoortse Zeevisvereniging en nu al mag hij de Nederlandse (en Zandvoortse) 
eer verdedigen op het WK Kustvissen U16 dat eind april in Frankrijk plaats vindt. 
Inmiddels zit de eerste bijeenkomst met de bondscoaches en de andere Team 
Holland leden er op en wordt toegewerkt naar de eerste trainingsstage in maart, 
eveneens in Frankrijk.  
Sverre laat het allemaal maar over zich heen komen. Inmiddels heeft hij vrij van 
school gekregen om straks aan het WK te kunnen deelnemen, want die vindt 
deels in de meivakantie en deels onder schooltijd plaats. Gelukkig zit hij al in het 
topsportprogramma van het Mendelcollege in verband met zijn andere sport judo 
en was het daardoor gelukkig geen probleem om toestemming te krijgen. Judo en 
wedstrijdvissen, is dat wel goed te combineren? “Meestal wel, maar soms is er 
een wedstrijd op dezelfde dag. Dan moet ik echt een keuze maken. Zowel de 
judo- als de viswedstrijden zijn meestal ver weg, dus dat kost vaak een hele dag. 
Omdat ik op een gegeven moment 3

e
 stond op het NK en me daarmee zou 

kunnen kwalificeren voor het WK, heb ik het NK teamjudo helaas af moeten 
zeggen. Mijn judocoach was daar uiteraard niet blij mee. Een lastige keuze dus 
maar ik ben echt vol voor het WK vissen gegaan”, vertelt Sverre. Uiteindelijk ben 
ik door een tegenvallende vangst op de laatste wedstrijddag 6

e
 geworden maar 

dat was gelukkig precies genoeg om geselecteerd te worden voor Team Holland.  



Wie had dat gedacht toen Sverre 
jaren geleden zijn eerste hengeltje 
uitgooide in een visvijver in de 
Franse Vendée. “We hadden geen 
idee hoe of wat, mijn broer en ik 
vingen ook niets met de hengel uit 
de campingwinkel. We probeerden 
vissen te vangen met brood en maïs 
maar wat we ook deden, geen vis. 
Totdat we op een gegeven moment 
een andere campinggast de ene na 
de andere vis binnen zagen halen. 
Daar ben ik toen naast gaan zitten 
om te kijken hoe hij het deed. We 
hadden veel te grote haakjes met 
veel te groot aas. Toen we dat 
hadden veranderd, ging het vissen 
steeds beter en vingen we op een 
dag wel 25 vissen. Toen vond ik 
vissen in een keer een stuk leuker! 
Daarna hebben we een hengel 
gekocht om op zee te vissen. 
Achteraf was de hengel helemaal 
niet voor mij geschikt maar dat was 
wel het begin van het zeevissen. Op het Zandvoortse strand  ging ik kijken bij de 
wedstrijden van de ZVZ.  Rob Wind  heeft  mij toen bij 
een wedstrijd onder zijn hoede genomen en daarna ben ik gelijk lid geworden. 
Helaas heb ik nog niet aan heel veel wedstrijden mee kunnen doen. Als ik dan 
een keer mee kan doen, is het heel slecht weer, zit er veel apenhaar of is er heel 
veel stroming.” 
 
“Al heel snel nadat ik lid was geworden van de ZVZ werd ik benaderd door de 
coach van het „Zoute Talenten Team‟ van Sportvisserij Mid-west Nederland. Of ik 
in het jeugdteam wilde komen. Ik ben toen een keer gaan kijken en sindsdien zit ik 
eigenlijk in het team.  
Er is een sponsorbudget voor elke jeugdvisser dus ik kreeg echt alle 
visbenodigdheden in bruikleen, inclusief een goede hengel en kleding. We trainen 
regelmatig in Noordwijk. In de ochtend hebben we dan vaak theorie en gaan we 
lijnen maken. Ook doen we dus mee aan wedstrijden, al lagen die door corona 
lange tijd stil. De wedstrijden zijn vaak in Zeeland dus dat kost best veel tijd.“  
Afgelopen zomer heeft Sverre in Portugal voor het eerst op haaien gevist. We 
gingen met een boot met een man of acht de zee op. Eenmaal op zee werden de 
hengels voor ons geprepareerd en in houders gezet. Elke hengel was voorzien 
van een nummer en er werd geloot, wie welke hengel kreeg. Ik had nummer 1. 
Achteraf was dat ook het „lucky number‟ want mijn hengel begon als eerste (en als 
enige) te ratelen: beet! 

Toen begon het gevecht. Ik ben meer dan een uur bezig geweest om de haai 
binnen te halen. Hij was bijna 2 meter lang en zo agressief dat we niet heel veel 
tijd hadden om uitgebreid op de foto te gaan. Ook de haak kon niet uit zijn bek 
gehaald worden, dus hij is met piercing terug het water in gegaan. Ik heb 
uiteindelijk nog zeker twee dagen spierpijn gehad van het binnen halen, machtig! 
Ik wil ook heel graag nog een keer met een bootwedstrijd van de ZVZ mee doen. 
Helaas passen de wedstrijddagen tot nu toe steeds niet in de agenda en heb ik 
nog geen een keer mee kunnen doen. Maar wie weet lukt het dit jaar wel.” 
 
“Als ik tussen het judoën en wedstrijdvissen nog tijd over heb, ben ik te vinden bij 
de Kop van de Haven in IJmuiden. Hier vis ik graag, al kostte het me laatst bijna 
mijn hengel toen een voorbij varend schip 
mijn lijn (en mijn hengel) meetrok. Toen lag 
mijn wedstrijdhengel dus in het kanaal. Met 
behulp van andere vissers heb ik hem 
gelukkig weer binnen kunnen halen maar 
dat was wel even een spannend moment. 
Wie zegt dat vissen saai is?” lacht Sverre. 
“Nu dus voorbereiden op het WK. Er staan 
nog verschillende bijeenkomsten met de 
bondscoaches op de planning en ik ga met 
mijn eigen coach lijnen maken. Ik heb een lijst van wel drie pagina‟s lang met wat 
ik allemaal nodig heb voor het WK.  
Gelukkig wordt een deel daarvan gesponsord. Ik heb geen idee wat ik in Frankrijk 
kan verwachten maar ik hoorde dat er vooral veel zeebaars wordt gevangen. 
Inmiddels heb ik zelfs al het anti-dopingprotocol van de NOC-NSF ontvangen en 
zijn de regels tijdens het WK streng. Ik mag mijn ouders maar kort zien en zij 
mogen al helemaal geen aanwijzingen geven. Dan ben ik gelijk gediskwalificeerd. 
Het is echt „serious business‟. Maar ik kijk er naar uit en hoop dat het Wilhelmus 
straks voor ons klinkt in Frankrijk. Dat is wel het doel”, besluit Sverre. Uiteraard 
wensen we hem heel veel succes en zullen we de verrichtingen van Sverre tijdens 
het WK op de voet volgen.  
 

********************************************************** 
Jaap Putzes van P&S Visreizen heeft nog 2 appartementen in de mei trip 

naar Lauvsnes. Leden van de Zandvoortse kunnen nog intekenen voor de 
arrangements prijs van 1.145,- p.p. 
Inbegrepen is . 
De vlucht Amsterdam - Trondheim met KLM, incl 1x ruimbagage (23kg) en 10 kg 
handbagage, transfers luchthaven Trondheim - Lauvsnes v.v.,  
4 pers appartement, incl. bedlinnen,handdoeken en eindschoonmaak. 
1x visboot 20ft/70hp, met gps en dieptemeter en verzekering. 
Catering op locatie,  
Hengelsportmateriaal kan met de auto meegegeven worden vanuit Nederland, en 
uiteraard ondersteuning met hoe en waar te vissen.  
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Jaap,tel: 023-5333768 



  



 
 

 
 



  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achter de schermen 
 
Zolang als ik in de redactie van het clubblad zit, onderhoud ik ook de contacten 
met de meeste adverteerders. Eenmaal in het voorjaar krijg ik dan van Cas een 
stapeltje enveloppen met daarin het verzoek om de kosten van de advertentie 
over te maken. Bij elke adverteerder ga ik dan langs om te vragen of ze ook voor 
het nieuwe jaar weer willen adverteren.  
Zo ook afgelopen jaar. Echter wel met de mededeling, dat als ze het niet lukt om 
de kosten te betalen i.v.m. de coronaperikelen, wij daar begrip voor hebben. 
Een enkele keer in al die jaren kreeg ik wel eens de vraag: Ik zie nooit iets terug, 
Waarop ik dan zei: wat wil je, een makreel of een stukje gerookte zalm? 
Tijdens “het dagje aan Zee” enkele jaren geleden hadden we ook de 
adverteerders uitgenodigd. Hierop kwam weinig reactie. 
Dus heb ik het verzoek gedaan aan Cas of we, Jeff en ik, makrelen mochten 
roken voor de adverteerders. Dit zou dan moeten gebeuren enkele weken voor de 
Kerst. Het bestuur ging akkoord en stelde geld hiervoor beschikbaar. 
De dag vóór het roken heb ik in IJmuiden 100 makrelen gehaald. Zestig voor de 
adverteerders en veertig voor ons zelf. De dag erop zouden we dan gaan roken 
bij mij thuis onder de carport. Al vroeg in de ochtend kwam Jeff met zijn tractor 
door de straat om de grote rookkast te brengen. We gingen bij een temperatuurtje 
van 4 graden boven nul aan de slag om 8.30 uur. De makrelen waren nog nat en 
we besloten om minimaal 2 uur te gaan drogen. Ondertussen een zeil gespannen 
om de wind tegen te houden en de buitenkachel aangemaakt. 
Henk Bluijs schoof ook aan voor de rest van de dag en al snel stond de 
Schippersbitter klaar en tussen de middag broodjes haring en broodjes eigen 
gemaakte worst van Henk. Varkensvlees in schapendarm. 
Tussen half vier en vier uur waren we klaar met roken. De makrelen laten 
afkoelen in de kast en ondertussen was het ook al donker geworden en hebben 
we de kast gesloten met de makrelen erin. Ondertussen kwam ook er ook een 
bekende langs lopen om de hond uit te laten, waarop ik vroeg of hij even wilde 
kijken. Zijn vraag aan mij was: voor wie zijn die makrelen? Voor de adverteerders 
van het clubblad, was het antwoord. Waarop hij vroeg: als ik ook een advertentie 
zet, krijg ik dan ook een makreel? De volgende dag 2 makrelen bij hem thuis 
gebracht en weer een adverteerder er bij. 
De volgende ochtend heb ik met Piet van Staveren alle makrelen apart verpakt en 
daarbij een kaartje gedaan met de tekst:”Fijne Feestdagen. De Zeevisvereniging 
Zandvoort.” Deze kaartjes waren gemaakt door Jacqueline, de partner van Jeff.  
Daarna zijn we het dorp in gegaan om de makrelen uit te delen. De reacties 
waren zeer positief. We hadden zelf het gevoel alsof we prijzen aan het uitreiken 
waren van een of andere loterij. Een lekker gevoel. In totaal hebben we 25 
adverteerders, maar ook in het buitengebied, zoals IJmuiden, Santpoort en 
Heemstede. In de middag zijn we daar de makrelen wezen brengen met mijn 
echtgenote Lieske. Jaap Putzes eerst nog gebeld of er iemand thuis was. 
Dat was niet het geval, waarop hij zei: ”doe ze maar in de blauwe bak naast de 
deur.” Ik dacht aan een postbak. Bleek het de papierbak te zijn. Gelukkig was er 
wel iemand thuis. 



Spelregels Noord- en Waddenzee bootwedstrijden 
 

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

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

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

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

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

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

Minimum vismaten per 01 januari 2020 

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

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

Achter de schermen(vervolg) 
 
Een dagje roken en een dagje rondbrengen. 
Enkele dagen later meldde Cas dat er nog een adverteerder geld had 
overgemaakt. Waarschijnlijk gestimuleerd door de overheerlijke makrelen van de 
Zeevis Vereniging Zandvoort. 

Willem Minkman 

********************************************************** 
Winterse viswedstrijd 21-11-2021 
 

Zondag 21-11-2021 vond de laatste strandwedstrijd van de Zeevisvereniging 
Zandvoort plaats. Voor het merendeel van de 16 deelnemers werd het een 
deceptie. De deelnemers hadden er zin in om weer eens met z‟n allen te gaan 
vissen, maar daar kwamen ze al snel van terug. Het werd voor de ZVZ-vissers 
een dagje wel want naast de krachtige windkracht 5 werden ook felle regenbuien 
getrotseerd en de vangst hield ook al niet over. 
De wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door Ron de Jong met slechts 2 vissen: 
een zeebaars van 30 cm en een bot van 28 cm. Tweede werd Willem Bosman en 
derde Wimbart de Buijzer, beide met 1 botje. In totaal werden er maar vijf vissen 
gevangen met een totale lengte van 104 cm. 

********************************************************** 
Makreelrookwedstrijden op het strand 

 

We hebben voor dit jaar weer 3 wedstrijden op het  strand vastgelegd. 
Het inschrijfgeld is 6 euro. Dit is voor de inkoop van de makrelen. 
We verzamelen om 9.00 uur op het terras van de desbetreffende strandtent. Om 
10.00 uur zullen we dan beginnen met het roken onder het genot van een kopje 
koffie. 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. 
Extra makrelen bijbestellen kan niet, maar hebben we op de dag van het roken 
nog makrelen over, dan zullen we overleggen. 
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 er zich een onduidelijkheid voordoet. 
 

De eerste wedstrijd is op zondag 1 mei bij Beachclub Tien nr. 10  
De tweede wedstrijd is op zondag 10 juli bij Havana aan Zee nr. 1c 
De derde wedstrijd is op zondag 18 september bij Tent 6 nr. 6 
 

Opgeven voor deze rookwedstrijden kan bij: 
Jeff de Vos 06-15425104, Evert Bosman 06-36299495 of Willem Minkman 023-
5712120.  
Inschrijven kan tot een week voor de wedstrijd. Dit in verband met de aankoop 
van de vis. 

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


 
 
 
 
 

 
 
 
 



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

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

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

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

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

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

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

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

Strandwedstrijden, Zondagochtend van 09.00 uur tot 13.00 uur of de 

avonden van 19.30 uur tot 22.30 uur. 

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

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

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

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

het restaurant op dezelfde tijd als op de Zuidpier.  

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

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

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

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

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

wedstrijdcommissaris genoodzaakt om de vis NIET mee te tellen. 

Bij klachten van een medevisser over een bepaalde vangstmethode aan de 

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

ongegrond dan mag de visser doorvissen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

TOEN...........EN NU 
 
Uiteraard gaan de meeste verhalen in ons 
clubblad over het vissen. Om nu eens wat 
meer over ” een niet 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 Peter 
Versteege,(Vaste adverteerder in ons 
clubblad, al meer dan 25 jaar, en heeft de 
bijnaam “de Lip“). 
 
Ik had al eens een keer een lijntje uitgegooid om 
een verhaaltje met hem te maken. Bij de 
overhandiging van de 2 makrelen voor de 
adverteerders, sloeg ik toe. 
Hij was direct voor. Dus een maand later een afspraak gemaakt. Op mijn vraag 
”zorg jij voor de koffie” zei hij gevat, “en jij voor het gebak”.  
Op donderdagochtend afgesproken om 10.00 uur. Bij binnenkomst geen Peter, 
maar wel een hulp. Ik vroeg of Peter misschien nog op bed lag. De hulp 
antwoordde: ”ik heb hem nog niet gezien”. Zoals gewoonlijk word je daar altijd 
weer in de maling genomen. 
 
Jeugd. 
Ik ben geboren in 1948 op Zandvoort, in de Jan Steenstraat. Ik was de vierde. 
Twee zussen en een broer. Ik was een nakomertje. 
Die bijnaam heb ik verdiend aan mijn opa. Die heette Piet. Ze kwamen van die 
klompenbandjes bij hem halen. Dat waren ijzeren reparatie bandjes. Die werden 
lipjes genoemd. Je kon ze ook gebruiken voor reparatie van houten ladders. 
Iedereen kende toen Piet de Lip. 
Mijn opa had een smederij waar ook mijn vader werkte. De smederij stond achter 
het woonhuis, wat nu de winkel is. Het stookgat zit er nog steeds. 
Ik was een poddik (bijnaam voor de katholieken in Zandvoort) en ging dus 
automatisch naar de Mariaschool op de Koninginneweg. 
Vervolg onderwijs heb ik op de Henricusmulo in Heemstede gedaan. We hadden 
daar 14 vakken. We konden toen alleen op de fiets naar school. Anders was niet 
mogelijk om op de Herenweg te komen.  
Na mijn diploma ben ik voor 6 weken gaan varen op een coaster. Een 500 ton 
kustvaarder als matroos. Ben toen naar Schotland, Engeland, Denemarken en 
Noord-Duitsland geweest. Als matroos moest ik schoonmaken, maar ook aan het 
stuur in wisseldienst. Ook met storm van windkracht 9. En dat als 16-jarige. Dat 
zou nu niet meer kunnen. Huizenhoge golven. 
Daarna weer naar school. Mulo B met wiskunde. Maar na 3 maanden ben ik daar 
mee gestopt en ben toen gaan werken. Per 1 december in dienst gekomen bij 
mijn vader en oom. Ik was toen nog 4 dagen 16 jaar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sport. 
Op mijn veertiende ben ik met voetballen begonnen bij de Rooms Katholieke 
voetbalvereniging TZB, “ tien zeikende biggen“, tot m‟n negentiende en toen ben 
ik naar Zandvoort Meeuwen gegaan. 
Ik heb ook nog op de Katholieke padvinderij gezeten. Sint Willibrordus van Martin 
Bluijs, de Kraai. Een jaar of zes. We zaten in de bunker tegenover TZB. Dat was 
ons clubhuis met 6 compartimenten. Op kamp gingen we naar de Pyramide van 
Austerlitz 
 
Werk. 
Het woonhuis van mijn opa was een winkel geworden. Niets verbouwd. De 
woonkamer werd winkel en de mooie kamer is nu de verfafdeling. We waren de 
enige ijzerwinkel in Zandvoort.  
Ik hoefde niet in Militaire Dienst in verband met persoonlijke onmisbaarheid in de 
zaak. Bij het 100-jarig bestaan werd een bordje “Lippleintje” onthuld. Dat bord 
mocht van de gemeente blijven bestaan. Ook wel het Wippleintje genoemd . Of de 
slogan: “Voor een goeie wip ga je naar de Lip”. 
De broer van Gert Jan Bluijs woont in Oeganda. Die winkel in Oeganda lijkt op 
mijn zaak. Hij heeft toen een foto gemaakt met donkere Oegandezen met shirtjes 
van de Lip. Deze foto heeft in mijn winkel gehangen met de mededeling, dat de 
Lip een filiaal geopend had in dat land. 
Omdat ik het zaalvoetbal sponsorde gaf ik ook aan Rob Dröse oude shirtjes mee 
naar Corfu. Daar liep de jeugd dan met shirtjes van de Lip. 
De achterwand in de winkel wand zit vol met houten laatjes. Het zijn er 98. Toen 
ik hulp kreeg moest ik er wel opzetten wat erin zat. 
Op de vraag of er nog wel bestaansrecht is voor zo‟n kleine dorpswinkel, 
antwoordde Peter.  
Het best kan ik het samenvatten als ”we gaan weer terug naar de oude ijzerwinkel 
in verband met de service”. Jongelui komen vaak voor advies, van hoe moet ik dat 
doen en ze krijgen dan een pasklaar antwoord. 
Ik heb twee heerlijke zonen uit het huwelijk met Liesbeth, maar die hebben 
doorgeleerd. Het zijn Peter en Martijn. En ik heb 5 kleinkinderen. 
Het hebben van de winkel is nog een hobby voor me. Door corona heb ik, net 
zoals andere zaken, een gigantische omzet vermindering. Dat heeft wel impact 
gehad. 
De kosten en de baten. Traditioneel is de kerst- en vakantie etalage. 
Wim Bosman is dan de etaleur. Hij maakt dan een heel kerstdorp voor de 
kinderen. Zelfs nu in februari staan ze nog voor de etalage en vragen zich af waar 
het kerstdorp gebleven is. 
In de zomer, als ik 3 weken dicht ga in verband met vakantie, maakt hij ook een  
vakantie etalage met verwijzing naar het land waar ik naar toe ga. En ook plaats ik 
dan bijzondere advertenties in de weken dat ik weg ben in de Zandvoortse 
Courant 
 
 
 



Antares 
hairstudio 

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

 

                                    Swaluestraat 33, 2041 KA Zandvoort, 
 
 
 
 
 
 

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

 

Cafetaria Grillroom 

Chef Amigo 
Haltestraat 53,                        Zandvoort,                       023-5713512 
 

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

 

Het laatste woord. 
In verband met de teruglopende inkomsten door corona heb ik bijna alle 
advertenties laten vervallen. Ik heb er nog twee, waaronder die van de Zeevis 
Vereniging. Het clubblad vind ik zeer belangrijk. 
 
Naschrift redactie. 
Het gesprek met Peter werd gehouden in de oude keuken. Het gebak werd uit de 
hand gegeten en tussendoor moest Peter nog klanten helpen die speciale vragen 
hadden. Door persoonlijke omstandigheden is hij wat minder dagen open. 
Zolang als ik bij Peter kom, heeft hij nog nooit “nee”, tegen mij gezegd. Een 
gouwe gozer. 
Na een bokster afscheid, nog even een droptoffee uit de snoepjespot op de 
toonbank gepikt. 
 

********************************************************** 
Makreel roken in Noord. 
Ondanks al het gedoe rond Corona konden wij gelukkig op 24 januari een 
makreelrokerij organiseren voor de leden van de ZVZ en voor niet-leden en 
geïnteresseerden.  
Het weer was ons prima gezind en zo begon de dag om 8 uur bij Willem thuis, 
waar de prachtig grote makrelen nog lekker in een zoutbadje lagen te dobberen. 
Keurig schoongemaakt door Willem en Piet van Staveren.  
Ondertussen waren de eerste deelnemers al gearriveerd terwijl Victor de kachel 
aan het opstoken was.   
De eerste bak koffie smaakte prima en nadat alles voor de catering was 
neergezet, stonden er ook al een aantal rookkasten en tonnen gereed waar bij 
sommige de fik er al in zat.  
De makrelen werden uitgedeeld, in de kast en ton gehangen samen met andere 
vis en vlees en worst.  
Ondertussen werd de catering opgestart door Piet en Jeff. Koffie, gluhwein en 
chocomel met of zonder slagroom en met of zonder rum. Lekker.  
Een klein incidentje met een gasbrander mocht de pret niet drukken, waarna 
Victor de boel opvrolijkte met een prima stuk accordeonmuziek waarbij vooral de 
tulpen uit Amsterdam het goed deden.  
Wie dacht met een hongerig gevoel het terrein te verlaten kwam bedrogen uit. 
Een prima pan snert, made by Jeff, broodjes worst met zuurkool en gedroogde 
uitjes, het vond gretig aftrek. Piet zorgde ervoor dat niemand wat tekort kwam.  Zo 
vorderde de tijd snel, de meeste makrelen waren klaar en was de dag eigenlijk te 
snel voorbij.  
Aan de reacties te horen was iedereen tevreden en kunnen we terugkijken op een 
geslaagd evenement. Hopelijk zien wij de nieuwe rokers terug op één van onze 
wedstrijden op het strand. 

Groet Evert.  
  

 

mailto: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 Antares Hairstudio  
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 Bar kitchen “Freddo” Hengelsport N. Engelhart  BV 
P&S Hengelsport Hotel Faber Tegelzetbedrijf van de Meij de Bie 
Café Anders         Pizzeria La fontanella Fysiotherapie De Prinsenhof 
Jochenvisserautomobielen      Scholtes Jorg en Netty 
    

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

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

 
Adres :  

 
Postcode : Plaats 

 
Datum : Handtekening 

 
E-mail : Geboorte datum 

 
Telefoon   :     Mobiel 

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

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

 
 
 
 
 

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

