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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@vanmossel.nl 
 

Wedstrijdcommissie: 
Noordzee:  Strand en Pier: Algemeen; 

Bart Goossens    Jeff de Vos Jochen Visser 
Boerlagestraat 14 Mr.Troelstrastraat 62F23  Pieter Paapstraat  3 
2041 VE Zandvoort 2042  BT Zandvoort 2041 EC Zandvoort 
Mobiel 0653170318 Tel.  023 -  5720385 Tel.  023 - 5730854 
bart.goossens@klm.com Mobiel 0615425104 Jochen.Visser@vanmossel.nl 
 

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

Weegmeesters - recordcommissie: 

Cas Al, v. Lennepweg 26, 2041 LJ  Zandvoort, mobiel 0629512188 
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,  mobiel 0629512188 
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, 
 
Dit is het jaar dat we 35 jaar bestaan. Het jubileumfeest met bijbehorende 
wedstrijd is al weer een paar maanden geleden geweest. Helaas kon ik er zelf niet 
bij zijn omdat ik 50 dagen met de camper door Marokko heb getrokken, een 
fantastische ervaring. De wedstrijd was goed geslaagd, er werd aardig wat 
gevangen en bijna iedereen had vis. Ook de barbecue en de verloting met 
schitterende prijzen mocht er weer zijn, ieder lid had prijs. Daarna hebben we ook 
nog de grote Beachclub no5 wedstrijd gehad op 05 mei, maar daar waren de 
vangsten toch een stuk minder. De vangsten vanaf het strand op dit moment, half 
juli, zijn ook nog niet om over naar huis te schrijven. Er staan af en toe wat 
clubleden te vissen maar de vangsten houden niet over. Zelf ben ik ook geweest 
en dan vang je een of twee visjes, misschien als het water wat warmer wordt dat 
de vangsten beter worden. Er moet toch op zijn minst een leuk maatje tong te 
vangen zijn. 
Nadat de Noordzee bootwedstrijden een paar jaar op een laag pitje hebben 
gestaan is er onder leiding van de nieuwe Noordzee wedstrijdcommissaris Bart 
Goossens een nieuwe opzet voor gemaakt. Rudi van de Mei de Bie en Herman 
Spaanstra hebben beiden een boot die ze in samen spraak met Bart voor een 
aantal wedstrijden beschikbaar stellen. Beiden zijn uitstekende schippers dus we 
zijn heel blij met dit initiatief. De eerste twee wedstrijden zijn ondertussen geweest 
en zijn uitstekend geslaagd. Ik denk dat het voor onze leden nog even wennen is 
of ze kijken de kat uit de boom want voor dit geweldige initiatief hebben zich voor 
beide wedstrijden, buiten de schipper om, slecht 6 ZVZ leden opgegeven en dat 
terwijl er toch 12 tot 14 man mee kunnen. 
Afhankelijk van het weer wordt er gevist op de wrakken, op makreel of op de 
bodem op diverse andere soorten. Elders in dit blad staat een uitgebreide uitleg 
van deze visserij. 
Ook hebben er een hoop leden van de ZVZ mee gedaan met diverse vistrips. 
Uiteraard Avik Brygge dat georganiseerd wordt door Willem Minkman daar gingen 
15 leden bij mee. Verder zijn er 8 leden mee geweest met de vistrip van P&S 
visreizen naar Skarnsundet en ben ik met 2 leden van de visclub in Leka geweest. 
Alle vistrips waren dus in Noorwegen. De 
verhalen van de vistrips leest u in dit blad. 
De strand wedstrijden liggen even stil in 
verband met de vakantieperiode, maar de 
pier- en, rook wedstrijden gaan gewoon 
door evenals het forelvissen in de Berenkuil. 
 
 
Cas.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wedstrijdagenda ZVZ 2019   

Zaterdag 03 augustus Piervissen IJmuiden 
  

 
  

Zaterdag 7 september Noordzee bootvissen IJmuiden 

Vrijdag 13 september Avond strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 21 september Piervissen IJmuiden 
  

 
  

Vrijdag 11 oktober Avond strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 19 oktober Noordzee bootvissen IJmuiden 

Zaterdag 26 oktober Piervissen IJmuiden 
      

Zaterdag 2 november Noordzee bootvissen IJmuiden 

Zondag 17 november Strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 30 november Piervissen IJmuiden 
  

 
  

Zaterdag 14 december Noordzee bootvissen IJmuiden 

Evenementenagenda ZVZ 2019 - 2020 
Zaterdag 10 augustus Zandvoorts kampioenschap   

  Makreel roken Zandvoort 
      

Zondag 04 augustus Makreelroken Havanna aan zee Zandvoort 

Zaterdag 24 augustus Forelvissen in de Berenkuil Putten 
      

Zondag 01 september Makreelroken Beachclub 10 Zandvoort 
      

Zaterdag 23 November Mosselavond hotel Faber Zandvoort 
      

Zaterdag 04 januari „20 Nieuwjaarsreceptie hotel Faber Zandvoort 

 

Noordzeebootcompetitie 2019                 

Nr. Naam W1 W2 W3 W4 W5 W6 Tot. Aftr. Eindtotaal 

1 Meij de Bie Rudy van de 50 40 0 0 0 0 90 0 90 

2 Goossens Bart 37 50 0 0 0 0 87 0 87 

2 Heijne Eric 45 42 0 0 0 0 87 0 87 

4 Kliffen Henk 40 45 0 0 0 0 85 0 85 

5 Nieuwburg Henk van 42 38 0 0 0 0 80 0 80 

6 Spaanstra Herman 36 37 0 0 0 0 73 0 73 

7 Dekker Ted 39 0 0 0 0 0 39 0 39 

7 Driehuizen Gerrie 0 39 0 0 0 0 39 0 39 

9 Wind Rob 38 0 0 0 0 0 38 0 38 

10 Teijmant Peter 0 36 0 0 0 0 36 0 36 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MOSSELAVOND op zaterdag 23 november 
 

Ook dit jaar zal de traditionele mosselavond van de ZVZ gehouden worden in 
Hotel Faber aan de Kostverlorenstraat 51 in Zandvoort. 

 

Hotel Faber heeft wederom zijn ruimte beschikbaar gesteld aan de koks  
van de ZVZ.  

Eet- en regelmeester Willem Minkman zorgt samen met Eli Paap voor de inkoop 
van de mosselen en de totale organisatie is in hun handen. 

Nog steeds kun je bij ons voor 15 euro onbeperkt mosselen eten. 
 

Op het menu staat: 
 

Gekookte mosselen 
--- 

Gebakken mosselen 
-- 

Lasagna 
-- 

Brood met kruidenboter 
-- 

Diverse sausen 
 

De bar van Hotel Faber is open om 18.00 uur, waarna om ongeveer 19.00 uur 
de eerste ronde mosselen geserveerd zal worden.  
Wil je in het hotel blijven slapen, bel dan even met hotel Faber 023-5712825 en 
meld dat je voor de mosselavond komt. 
De kosten voor deze gezellige mosselavond, 15 euro p.p., zijn te voldoen bij 
binnenkomst in de zaal. 
Noteer dus op de kalender  november mosselen eten bij de ZVZ. 

Opgeven voor deze avond kan tot 16 november bij 
Willem Minkman 023-5712120 

********************************************************** 
Contributie 2020 
Beste medevissers, het is bijna weer zover. Per 1 november 
moet de contributie weer voldaan zijn voor het komende jaar. 
De zeevispas is komen te vervallen en daarvoor in de plaats 
is een ZVZ lidmaatschapspas gekomen. De ZVZ lidmaat-
schapspas kost €. 35,-.  
Voor leden met de vispas incl. grote vergunning is dat €. 55,- 
Voor leden met een extra vispas blijft het bedrag €. 35,- 
De contributie dient over gemaakt te worden op 
banknummer: NL22INGB0003108377 tnv. Penningmeester 
ZVZ te Zandvoort. Begin oktober krijg je hier een brief over toegestuurd.                                  
Penningmeester Cas Al. 



 

 
 

Beste Leden van de ZVZ, 
 

Op de algemene ledenvergadering jongstleden 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 
doorgaat 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. 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 wordt 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. 
 
kosten om mee te gaan zijn 30 euro  per persoon als je hebt opgegeven 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. 

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


 
 
 

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: 

07 sept 2019      herkansing 1 week later bij niet doorgaan 
19 okt 2019        herkansing 1 week later bij niet doorgaan 
02 nov 2019       herkansing 1 week later bij niet doorgaan 
14 dec 2019       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 
Dit jaar gaan we ook zien als pilot voor de volgende jaren, voor als nog hebben 
we bepaald om 3 van de wedstrijden per persoon mee te laten tellen voor de 
competitie, de laagste scores zullen automatisch vervallen. Wanneer er meerder 
mensen zijn met dezelfde scores zullen een beslissing nemen om  een 4

de
 

wedstrijd mee te laten tellen. Dit moet zichzelf uitvinden. 
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 

 
 

http://www.zvzvist.nl/
mailto:bart.goossens@klmcargo.com


Eerste makreel rookwedstrijd 2019 
 
De weerberichten, na de prachtige paasdagen, waren niet best voor het 
daaropvolgend weekend. Er waren waarschuwingen uitgegaan voor onderkoeling 
op Koningsdag. Regen, harde wind en een temperatuur van maximaal 12 graden. 
Ook voor de zondag, de dag van het roken, zag er niet best uit. De makrelen 
waren al besteld en om opnieuw een wedstrijddag in te voegen zou erg moeilijk 
zijn met het volle programma van de ZVZ activiteiten voor dit jaar. 
De wedstrijd op de pier op Koningsdag werd door Jeff afgelast. Windkracht 7 aan 
zee met dan de kans op het afsluiten van de pier. 
Op vrijdag moesten we een beslissing nemen over het roken. Jeff opperde het 
idee om voor de loods van Cees Swaan te gaan roken. Cees was net lid 
geworden, dus dat maakte het allemaal wat gemakkelijker. Cees was gelijk 
akkoord. Beachclub nr. 5 werd netjes afgezegd en zij hadden begrip hiervoor. 
Aan de negen rokers werd meegedeeld dat we bij de loods van Jan van Kee 
zouden gaan roken aan de Curiestraat in Nieuw-Noord. 
Het verzamelen was die dag om 9.30 uur. Alle rookkasten en rooktonnen stonden 
al klaar, de rokers kregen 5 makrelen en konden er nog 3 stuks bij kopen. Om 
10.00 uur gingen we van start. Om 14.00 uur zouden de makrelen ingeleverd 
moeten worden, mede i.v.m. de F 1 race die even daarna van start zou gaan. 
De wind was in de nacht gaan liggen en ook de regen zou in deze regio geen 
spelbreker zijn. Zelfs het zonnetje kwam soms nog even door.  
Er was koffie en om even voor het middaguur werden de deelnemers voorzien 
van warme snert en broodjes warme worst. Alle tonnen en kasten stonden in een 
rij opgesteld langs de muur, zodat iedereen gelijke kansen had i.v.m. de wind.  
Evert had wat problemen met de ton van Jan van Kee en ook de warmtemeter 
werkte niet goed. Zelfs de gasbrander, om het hout op temperatuur te houden, 
leek wel een vlammenwerper.  
Er werden ook nog ganzenborst, worsten, hammen en haringen gerookt. 
Na ongeveer anderhalf uur waren de makrelen droog en kon de deksel erop om 
rook te maken. Iedereen was bereid om een ander van advies te voorzien.  
Rob Wind kwam langs met schippersbitter. Een traditie ondertussen.  
De rookwolken begonnen ondertussen al wat bezoekers te trekken.  
Aan het einde van de wedstrijd kregen we toch nog wat regen, maar de 
aanwezige parasols boden beschutting voor de tonnen. De rokers konden 
eventueel in de loods terecht bij Ton Wiersma, die de hele dag aanwezig was.  
Om even voor twee uur werden de makrelen uit de tonnen gehaald om af te 
koelen. Voor het keuren van de makrelen waren Joop van Nes en Victor Bol 
aanwezig en zij werden bijgestaan door Tom van der Horst en Carla Gaus. 
Bij de prijsuitreiking nam Joop van Nes het woord en hij gaf aan, dat het vooral bij 
de makrelen van de potentiële winnaars niet gemakkelijk was om tot een oordeel 
te komen. Als laatste werd gekeurd op smaak. Carla Gaus werd erbij geroepen 
om ook een oordeel te vellen. Uiteindelijk werd er een keuze gemaakt. Op de 
eerste plaats eindigde Evert Bosman, tweede werd Willem Minkman en de derde 
plek was voor Jeff de Vos. Een hele leuke dag met de mogelijkheid om bij slecht 
 

Forellen voor het hele gezin bij de Berenkuil 
 
Op zaterdag 24 augustus 2018 gaan we weer forellen in de vijvers van de 
Berenkuil. 
We hebben een halve vijver afgehuurd. Het is de vijver naast het restaurant, 
maar dan het achterste deel, dus waar de vijver het breedst is. In het andere deel 
mag dan ook niet gevist worden. 
 
De prijs is nog steeds € 17,50 per persoon. 
Vrouwen en kinderen t/m 15 jaar kunnen nog steeds gratis meevissen. 
 
De halve vijver is gehuurd van 17.00 uur tot 21.00 uur. Deze is dan ook alleen 
voor de ZVZ. Iedereen kan hieraan meedoen. Ook je buurman of goede vriend.  
Er zullen, naast de vissen die al in de vijver zitten, nog eens extra forellen worden 
uitgezet. In de vijver mag gevist worden met meelwormen, die je daar kunt kopen 
of b.v. met powerbait of met een vliegenhengel. Deze zijn daar ook eventueel te 
huur. De laatste jaren is gebleken dat vissen met wasmotten heel goed gaat. Een 
worm in de lengte op de steel van de haak en de andere half op de haak. Bij het 
indraaien werkt het als een propeller. 
De wasmotten zijn te bestellen bij de Dierspecialist in Zandvoort. Op dinsdag 
bestellen en op donderdag af te halen. 
Alle gevangen forellen mag je niet meer terugzetten maar moet je meenemen. 
Heerlijk om te roken, bijvoorbeeld op de rookwedstrijd op het Raadhuisplein of bij 
Beachclub 10.  
 
Tijdens het vissen is het ook weer mogelijk om tussendoor een hapje te eten. 
De eigenaar komt dan langs om de bestelling op te nemen, waarbij je de keuze 
hebt uit vier verschillende menuutjes: saté, veel spareribs, schnitzel of gerookte 
forel, alles met patat en garnituur. Als hij alles klaar heeft, geeft hij een seintje en 
kunnen we aan tafel. Later reken je het eten en de drankjes dan bij hem af. 
 
Na het eten gaan we dan weer vissen totdat we moeten stoppen van de eigenaar. 
 
Hoe kom je bij de forellenvijver? 
De forellenvijver “De Berenkuil” is te vinden aan de snelweg Amersfoort-Zwolle 
(A28). Neem dan de afslag richting Nijkerk en na 250 meter aan je linkerhand heb 
je “De Berenkuil”. 
Het adres is: Berencamperweg 11, 3882 SP Putten. Het telefoonnummer is 033-
2452950  
 
Wil je mee forellen, bel dan met Willem Minkman 023-5712120. 
 
Je krijgt geen nota toegezonden, maar rekent ter plaatse met me af. 
Dus wel even bellen als je meegaat. Misschien wil je ook wel met iemand samen 
naar Putten rijden.  

Willem Minkman 



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. 

  

Strandcompetitie 
2019                     Eind 

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

1 Vreeling Koos 0 50 50 21 38 0 0 0 159 0 159 

2 Schilpzand Fred 0 40 45 35 26 0 0 0 146 0 146 

3 Jong Ron de 0 39 17 37 50 0 0 0 143 0 143 

4 Wind Rob 0 36 40 21 42 0 0 0 139 0 139 

5 Goossens Bart 0 45 32 21 40 0 0 0 138 0 138 

5 Lever Hedi 0 37 29 42 26 0 0 0 134 0 134 

7 Horst Tom van der 0 28 0 45 39 0 0 0 112 0 112 

7 Vos Jeff de 0 28 37 21 26 0 0 0 112 0 112 

9 Dekker Ted 0 0 24 40 45 0 0 0 109 0 109 

10 Bosman Evert 0 42 34 21 0 0 0 0 97 0 97 

11 Ottho Addie 0 0 35 32 26 0 0 0 93 0 93 

12 Buijzer Wimbart de 0 0 34 31 26 0 0 0 91 0 91 

13 Lever Engel 0 28 0 36 26 0 0 0 90 0 90 

14 Oosterbeek Nico 0 0 36 50 0 0 0 0 86 0 86 

15 Gaus Carla 0 38 0 21 26 0 0 0 85 0 85 

16 Haak Leo 0 28 26 0 26 0 0 0 80 0 80 

17 Prins Peter 0 0 31 21 26 0 0 0 78 0 78 

18 Visser Jochen 0 0 42 33 0 0 0 0 75 0 75 

19 Bosman Willem 0 0 17 21 26 0 0 0 64 0 64 

20 Heine Eric 0 0 23 39 0 0 0 0 62 0 62 

20 Lever Engel junior 0 35 27 0 0 0 0 0 62 0 62 

22 D'Hont Guus 0 0 17 38 0 0 0 0 55 0 55 

22 Minkman Willem 0 34 0 21 0 0 0 0 55 0 55 

24 Laarman Paul 0 0 0 21 26 0 0 0 47 0 47 

25 Spaanstra Herman 0 0 39 0 0 0 0 0 39 0 39 

26 Jong Rolf de 0 0 38 0 0 0 0 0 38 0 38 

27 Al Cas 0 0 0 34 0 0 0 0 34 0 34 

28 Kliffen Henk 0 0 30 0 0 0 0 0 30 0 30 

29 Bluijs Henk 0 0 29 0 0 0 0 0 29 0 29 

30 Halderman Philp 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28 

30 Koper Arie 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28 

32 Swankhuizen Cees 0 0 25 0 0 0 0 0 25 0 25 

33 Vermaat Patrick 0 0 22 0 0 0 0 0 22 0 22 

34 Meij de Bie Rudy v. de 0 0 17 0 0 0 0 0 17 0 17 

34 Warmerdam Peer van 0 0 17 0 0 0 0 0 17 0 17 

 
 
 
 
 



Belevenissen van een dagje Forellen 
 
Op zaterdag 23 februari hadden we weer het jaarlijkse dagje forellen in 
Diepenheim,  bij Gracia en Alex. Omdat ze niet wisten wat de btw verhoging voor 
2019 voor hen zou betekenen hadden we afgesproken dat de prijs op de dag zelf 
bekend gemaakt zou worden.  Negentien aanmeldingen waren er binnengekomen 
voor deze forellendag. Helaas moest er eentje afzeggen vanwege ziekte. 
Hieronder mijn verslag van deze dag. 
Om 6.30 uur afgesproken met Evert Bosman om hem in Hoofddorp op te halen. 
Evert stond al buiten de woonwijk op me te wachten. De weersvoorspellingen 
waren uitstekend. Weinig wind en geen regen. De temperatuur was op dat 
moment vier graden boven nul. Op naar Diepenheim. Onderweg werd het 
langzamerhand lichter en kwam de zon op. In de verte zagen we al een mistveld 
opdoemen. Het verkeer paste zich aan en na enkele kilometers verdween de mist 
weer. De temperatuur was ondertussen naar twee graden boven nul gezakt. Om 
8.15 uur waren we aangekomen bij de forellenvijver “Deep‟n”. Ruben Badal was 
als eerste op de parkeerplaats, maar hij kwam dan ook uit Enschede. Ook enkele 
locals verschenen en namen voor hun gevoel een strategische plek in voor het 
hek, om als eerste op hun favorieten stek aan de vijver te kunnen plaatsnemen.  
Om exact 8.30 uur kwam Gracia om het hek te openen, waarbij de locals de 
mededeling kregen dat de bewuste vijver was gereserveerd. Zij konden gebruik 
maken van een andere vijver met ook grote forellen. We werden verwelkomd door 
Gracia met de mededeling dat we al in de kantine terecht konden. De koffie en 
thee was al klaar. Ook zei ze dat deze dag de koffie en thee gratis was. 
Wij met o.a. Arie en Jeff naar onze favoriete stek. Even later kwam Cees 
Swankhuizen ons ook vergezellen. Normaal rijden we met hem samen naar 
Diepenheim, maar hij moest eerder naar huis i.v.m. een etentje. Ook de jongens 
uit Brabant, Pijnacker en de anderen waren ondertussen binnengedruppeld. Er 
werd nog niets gevangen. Even na 9.00 uur werden de eerste forellen in de vijver 
gekieperd. En na enige ogenblikken werd er gevangen. Mooie grote 
“zalm”forellen. Iedereen bleef op zijn stek, want nu moest je toeslaan. Gaf mij de 
gelegenheid om even met Gracia te gaan praten. De prijs bleef gelijk aan 
verleden jaar. Vijfentwintig euro voor een hele dag vissen. Bij terugkomst bij de 
vijver hadden Cees en Rick Hogeveen al vis in mijn koelbox gedaan. Zij wilden 
geen vis mee naar huis nemen. Mooie vis en voor mij de gelegenheid om met de 
mensen te gaan afrekenen. De koelbox van Eli Paap werd ook goed gevuld door 
hemzelf, zijn zoon en kleinzoon. De zon kwam door en de temperatuur liep op. 
Verleden jaar vroor het nog, waarbij het topoog regelmatig bevroor, zodat je deze 
moest ontdooien door hem in de mond te nemen of in het water te houden. 
De vangsten liepen terug en na enkele bakken koffie werd het tijd voor de snert. 
Gracia verscheen aan de vijver en nodigde iedereen uit om aan de snertmaaltijd 
deel te nemen. De lange tafel was netjes gedekt en  er stond  al roggebrood met 
spek op. De grote zwarte ketel met snert kwam op tafel en iedereen kreeg een 
grote kom eigen gemaakte snert. Ook kregen we een broodje met een groot stuk 
rookworst erop. Na een woordje van Gracia en het verzoek om een ogenblikje 
stilte konden we aanvallen. Het zoontje van Barry  kreeg  een tosti omdat hij het 

andere niet lustte. Er was voldoende om nogmaals een bak snert te nemen. 
Daarna konden we weer gaan vissen met de mededeling van Gracia dat er weer 
net zoveel forellen uitgezet zouden worden als vanochtend en dat we niet tot 
15.00 uur maar tot 16.00 uur mochten blijven vissen. 
Na verloop van een kwartier werden de forellen uitgezet. En er werd gevangen. 
Goed gevangen. Zelfs ik kreeg beet. Een grote forel en later nog wat kleinere. 
Cees bleef ook vangen en deelde zijn forellen uit aan anderen die nog niets of 
weinig hadden gevangen. De zon deed ook goed zijn best en aan de overkant, de 
zonnige kant, deden de vissers hun jassen uit. Cees moest helaas naar huis en 
wij bleven nog even doorgaan. Langzamerhand werden de vangsten wat minder, 
ondanks dat sommigen van ons het advies kregen om achterin de vijver te gaan 
vissen, omdat daar de laatste dagen de meeste vis gevangen werd. 
Om 16.00 uur werd het tijd om te gaan stoppen en de vis schoon te gaan maken 
en nog een afzakkertje te nemen bij de houtkachel. Alex en Gracia hadden 
besloten dat als de forel niet duurder zou worden in de loop van het jaar, we 
volgend jaar weer voor 25 euro de hele dag welkom waren inclusief brood, worst, 
snert, roggebrood en spek. Waar vind je dat nog. ( ja … in Diepenheim). 
Daarna weer terug naar huis. Nog wat vis gedeeld met Evert en daarna thuis 
gegeten. Na het eten de vis schoongemaakt en gemeten en gewogen. Ik had in 
de koelbox nog 4 grote forellen en 1 kleine. De grootste forel was 49 cm en 1440 
gram. De tweede was 46 cm. Alles ingevroren omdat t.z.t. te gaan roken. 
Een heerlijk dagje uit met de leden van de Zeevis Vereniging en vooral veel dank 
aan de gastvrijheid van Gracia en Alex van den Brink. Tot volgend jaar!!!!  
 

Piercompetitie 2019                     Eind 

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

1 Paap Barry 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 50 

2 Prins Peter 0 0 0 39 0 0 0 0 39 0 39 

2 Schilpzand Fred 0 0 0 39 0 0 0 0 39 0 39 

2 Vermaat Patrick 0 0 0 39 0 0 0 0 39 0 39 

2 Vreeling Koos 0 0 0 39 0 0 0 0 39 0 39 
 

Makreelrookwedstrijden 2019       

Nr. Naam Wed1 Wed2 Wed3 Totaal 

1 Evert Bosman 50     50 

2 Willem Minkman 45     45 

3 Jeff de Vos 42     42 

4 Rob Wind 40     40 

5 Henk Bluijs 39     39 

 6 Ron de Jong 38     38 

7 Ton Goossens 37     37 

8 Engel Lever 36     36 

8 Eli Paap 36     36 
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Strandwedstrijd 17 februari 2019 
Goedemorgen strandvissers! En dat kon ik wel zeggen als wedstrijdleider van de 
Zeevis vereniging. 
Een mooie opkomst. „s Morgens vroeg om kwart voor acht, stonden er al zo‟n 9 
mannen en vrouwen bij de KNMR strandafgang te wachten om zich in te schrijven 
voor de 1e strandwedstrijd van het jaar. Om kwart over acht werd er geloot voor 
de plekken op het strand. Na een aantal afmeldingen, ging ik samen met Evert 
Bosman het parcours van 400 meter uitzetten, waar de zeevissers op hun gelote 
plekken konden staan. Het werd een wedstrijd met een kleine handicap omdat het 
vloed zou worden en dat is achteruit vissen. 
De dag begon koud, maar wel met blije gezichten, vanwege het feit, dat ze 
eindelijk weer eens konden vissen in clubverband.  
De hengels werden opgetuigd en de wedstrijd begon precies om negen uur. Zelf 
had ik weer in het midden van het parcours geloot, zodat ik daardoor mooi in de 
gaten kon houden wie er wat ving. Want er was een aardige pot voor de grootste 
vis opgebouwd en wie zou die winnen? Links en rechts werden er vissen 
gevangen door Fred Schilpzand, Koos Vreeling en Bart Goossens, maar het 
waren allemaal postzegels, wat de benaming is voor heel kleine visjes. Er deden 
ook twee vrouwelijke vissers mee: Hedi Lever en Carla Gaus en de laatste ving 
een mooie grote bot. Evert Bosman, die naast mij stond, ving ook een botje en 
wel een van 13 cm.  
Halverwege de wedstrijd hadden we warme chocolademelk geregeld, die van 
Beachclub No5 kwam! Wie zou er winnen? Het opkomend water bracht ook meer 
aanbeten en er werd meer vis gevangen. 
Het nieuwe lid Engel Lever Jr.(ja..de zoon van!) die een tijdlang niet gevist had op 
het strand, ving een bot die 30 cm bleek te zijn. Arie Koper, die op plaats 1 stond 
in de zuid, had geen aanbeet gehad, maar Koos Vreeling op plaats 2 en Bart 
Goossens op plaats 3 vingen wel vis! Het zonnetje begon steeds meer te 
schijnen. Het werd zelfs warm met de waadpakken aan. De vloed kwam weer op 
en de vissers werden meer en meer het strand opgedreven.  
Het was 1 uur, de toeter klonk en de wedstrijd was teneinde. De lijnen werden 
ingedraaid en Evert Bosman haalde er nog een mooie bot uit, die weleens de pot 
zou kunnen winnen. 
Van de zestien vissers vingen er tien vis, maar wie zou er winnen? Alle vissers 
kwamen naar de wedstrijdaanhanger, waar wedstrijdleider Jeff Devos de uitslag 
bekend zou maken. De uitslag van deze wedstrijd was: op de 5e plaats Ron de 
Jong met 3 vissen (72 cm), 4e werd Fred Schilpzand met 4 vissen (74 cm), 3e 
Evert Bosman met 4 vissen (77 cm), 2e Bart Goossens met 7 vissen (101 cm) en 
de winnaar is geworden Koos Vreeling met 11 vissen (149 cm). 
De grootste vis (met een verschil van slechts 1 cm met die van Evert 
Bosman),werd gevangen door Carla Gaus. Het was een bot van 36 cm en 
daarmee won zij de pot. Totaal werden er 37 vissen gevangen met een lengte van 
715 cm.  Het waren 3 scharren(totaal 44 cm) en 34 botten(totaal 671 cm). 
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Bevrijdingsdag! Grote beachclub No5 Strandwedstrijd 05 mei 
Al „s morgens vroeg, om twee minuten voor zeven, was ik op het strand om de 
benodigde spullen voor de grote Beachclub No5 viswedstrijd klaar te zetten. En 
dat op Bevrijdingdag! Eigenlijk hoort er op 5 mei een mooi zonnetje te schijnen, 
maar nee… er stond een harde wind van zo‟n Bft 5 met windstoten van 6. Ik ging 
vanuit het middenvoor Beachclub No5 het parcours uitzetten met wedstrijd-
vlaggen:  24 plekken en dat lopend, zo´n 600 meter! 
Een wedstrijd waar een hoofdprijs aan verbonden was van € 200,-, beschikbaar 
gesteld door het autobedrijf van Peugeot-Citroën dealer van Mossel. Daar wilden 
24, warm ingepakte zeevissers(mannen en vrouwen) wel voor komen en zij 
meldden zich binnen in de Beachclub  bij Ton Goossens, de voorzitter van de 
ZVZ, die voor deze dag de taken samen met Jochen Visser en Bart Goossens 
van mij overnamen. Na de toespraak en de regels voor deze dag, gingen we snel 
naar het strand om de hengels met windkracht 5 op te tuigen en dat was voor 
sommigen geen pretje, want hier en daar vlogen hengelfoedralen en spullen door 
de wind weg! Om negen uur precies begon de wedstrijd, maar er gingen nog niet 
veel lijnen het water in, want door de harde wind waren er veel vissers nog niet 
klaar met het optuigen van hun hengels. 
Cees Swaan en Frits Stiekel, de meetmeesters voor deze dag, zouden het wel 
eens lekker rustig kunnen krijgen, want met een noordenwind Bft 5 die voorspeld, 
was was het moeilijk om de aanbeten op de hengel te zien. Maar toch… na een 
half uur: vis op nummer 1, Eric Heine ving een bot van 16 cm. Maar ook Nico 
Oosterbroek, die op het eind stond, ving een bot 
Een grote donkere wolk pakte zich samen boven het strand, het begon te regenen 
en ook de wind begon aan te trekken. En dat samen betekende guur, koud en nat 
winderig weer op het strand, maar de zeevissers bleven hun mannetje staan!  
Er werd dus even niks gevangen, maar na regen komt zonneschijn en die kwam 
ook, maar de wind bleef helaas. Er werd weer op de portofoon geroepen: vis op 
nummer 22. Ted Dekker had een mooie grote bot en Ron de Jong ook een bot 
van 27 cm. Links en rechts van mij werd er vis gevangen, maar een aantal 
vissers, die voor de Beachclub stonden, vingen niets omdat er een zandbank voor 
hen lag. Voor velen was het een opluchting dat om 13:00 uur het eindsignaal van 
de wedstrijd klonk. Het was dan ook een zware wedstrijd, waarbij wind, regen en 
kou getrotseerd moesten worden, maar dat mocht het plezier later in de 
Beachclub No5 niet drukken. Want daar stond, onder het genot van een drankje, 
de lunch:  mosterdsoep en verschillende broodjes. Na de lunch werd de 
wedstrijduitslag bekend gemaakt. 
Van de drieëntwintig vissers vingen er dertien vis! Totaal werden er 26 vissen 
gevangen met een totale lengte van 512 cm. Het waren 1 tarbot van 11 cm, een 
griet van 18 cm en 488 cm bot. 
De wedstrijd werd gewonnen door Nico Oosterbroek met 127 cm vis, tweede werd 
Tom van der Horst met 67 cm en derde werd Hedi Lever met 54 cm vis. 
De grootste bot was 38 cm, gevangen door Ted Dekker en hij won daarmee ook 
de pot. 



Wedstrijdverslagen 2019 blad 3 
 
Bootwedstrijd Noordzee 11 mei 2019 Door Bart Goossens 
Vandaag 11 mei is het dan zo ver. Vandaag gaan we met Rudi en Herman mee 
vissen op de Noordzee. Door hun is het mogelijk om de discipline Noordzee 
vissen(die een beetje in het verdomhoekje is geraakt) weer tot leven is gebracht. 
Met zijn achten  hebben we „s morgens om 8 uur  bij hengelsport IJmuiden 
afgesproken om daar nog even aas te halen en van daaruit door te gaan naar de 
boten. Bij de boten hebben we groep in tweeën gedeeld zodat we 4 personen per 
boot hadden. Op de boot bij Herman gingen de volgende topvissers, Eric Heine, 
Henk van Nieuwburg en Henk Kliffen. Bij Ruud gingen Rob Wind, Ted Dekker en 
ikzelf, Bart Goossens, mee. Eenmaal aan boord krijg je gelijk een kopje koffie van 
de schipper aangeboden. Aanvankelijk wilde we eerst naar een wrak gaan om 
ons geluk daar te gaan beproeven, maar eenmaal buiten de pieren werd het al 
snel duidelijk dat de zee te ruig was om te gaan wrakvissen, we vaarden om de 
kop van de zuidpier heen waar we al snel in rustiger water kwamen. We lagen 
ongeveer 800 meter van de pier af, waar we gingen bodem vissen. We hoefden 
niet lang te wachten en de eerste scharren werden al binnengehengeld. Iedereen 
ving vis behalve Herman en Ted. Ted kreeg van Rudi een ander onderlijntje en 
Ted begon ook te vangen. Waardoor Ruud de pot voor de grootste vis moest 
delen met Ted. Zij moesten deze ook nog delen met Rob. Alle drie hadden zij een 
vis van 28 cm. Na dood tij begon de boot te draaien met de stroming mee en ging 
hij lekker met de kop in de wind liggen en met de kont naar het zonnetje, dit was 
ideaal en uit de wind werd het nog warm ook. De vangsten gaan lekker door en 
we blijven maar vis omhoog halen, Rob Wind had ook nog een verdwaalde 
wijting, Ted en Herman hadden allebei een botje en de rest had allemaal schar 
gevangen. Om half drie Hebben we de wedstrijd gestopt, omdat Rudi van een 
andere schipper hoorde dat het goed tekeer gaat als je weer terug vaart en achter 
de pier vandaan komt. Veiligheid boven alles is het motto en daar gingen we, 
grote golven en lekker stampen, de boten gaan lekker en hebben geen problemen 
met deze golven en in mum van tijd zijn we terug in de haven. In de haven de vis 
meten en lekker even bijkomen van de overweldigende zee waar we net 
doorheen gingen. Moet mijn complimenten geven aan de schippers hiervoor. Na 
het meten kwam de uitslag. Op  de derde plek is Henk van Nieuwburg geëindigd, 
op de tweede plek is Eric Heine geëindigd en als eerste geëindigd met 463 cm 
aan vis Rudi van de Meij de Bie. In totaal hebben we 21 meter en 38 cm vis 
gevangen. We hebben een mooie dag gehad en terwijl ik dit schrijf ben ik nog aan 
het nagenieten van deze mooie dag. 
 

Strandwedstrijd  21 juni geen verslag ontvangen 
 
Pierwedstrijd IJmuiden 29 juni 2019. Door Barry Paap 
Na enige twijfel of de wedstrijd wel door zou gaan i.v.m. het aantal vissers, 
hebben we ons toch maar gemeld op de Pier van IJmuiden. Aan het mooie warme 
weer lag het niet. Bij aankomst kwam Fred Schilpzand al aanrijden en ook Koos  
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Vreeling was gesignaleerd op de brommer. Peter Prins was al om 6:00 uur gaan 
zitten. Ook die had er zin in. Patrick Vermaat tuigde zijn hengels op en zo waren 
we compleet: 5 man sterk! Ik nam dit keer de honneurs waar van Jeff, want hij 
moest roken voor de Havendagen in IJmuiden. 
Nadat iedereen zijn bijdrage had voldaan aan de pot voor de grootste vis en voor 
deelname aan de wedstrijd, gingen we om 9:00 uur van start met de wedstrijd. 
Aan de aalscholvers en zeehonden te zien moest er veel vis zitten voor de kant.  
Na net ingegooid te hebben, krijg ik een goede aanbeet en BAM … een mooie gul 
van 36 cm. 
Daarna was het rustig mede door het tij, maar toch een kleine vloedgolf, want 
Ruud kwam even voorbij met de vissers van de Noordzee bootwedstrijd … leuk! 
Helaas voor ons waren de aanbeten schaars. Vanaf 11 uur kwam er een beetje 
stroming in en de hoop was er weer. Opeens weer een aanbeet op m'n 
rechterhengel en de 2e gul kon op de kaart, 34 cm. Helaas werd er door niemand 
anders vis gevangen. Om 12 uur was het alweer afgelopen, helaas weinig vis 
gevangen, maar genoten van het weer en de gezelligheid. Volgende keer hopen 
op meer vangsten. 1e is geworden Barry Paap met 69 cm en hij had ook de 
grootste vis: een gul van 36 cm en daarmee won hij de pot. 
 
Viswedstrijd ZVZ noordzee kleine boot competitie 29 juni 2019 
En de tweede viswedstrijd op de Noordzee van dit jaar is een feit. Wat een top 
dag was dit. Het was natuurlijk ontzettend mooi weer, veel zon en weinig wind. 
Dat wordt smeren. Aangekomen op de boot werden we door de schippers ( 
Herman Spaanstra & Rudi van der Meij de Bie ) onthaald met koffie, gekookte 
eieren en tosti‟s. Deze keer wederom met 8 man, 4 man per boot. De plannen 
werden gesmeed en de onderlinge strijd kreeg in de haven al vorm en werd door 
de mannen natuurlijk al versterkt door de verhalen van vroeger.In eerste instantie 
op naar de wrakken gelegen bij het windmolen park voor Wijk aan Zee. Met een 
uurtje varen daar aangekomen, had iedereen goede verwachtingen, aangezien er 
de week ervoor gul, zeebaars en makreel werd gevangen. En het begon mooi hier 
en daar een horsmakreel en ja hoor dikke gul van 59 cm werd er door Ruud aan 
boord gehesen. Peter Teijmant pakte een steenbolk en ook de rest vangt lekker. 
Behalve Bart Goossens. 
We gaan een aantal wrakken af en er blijven maar makrelen binnenstromen. In de 
laatste uurtjes zijn we teruggevaren richting de Beluran (wrak dicht bij de 
noordpier) hier is het een drukste van jewelste met allemaal sportvissers die volop 
aan het vissen zijn op de makreel. Ook ikzelf begin te vangen en doe daar een 
inhaalslag. Gerrie Driehuizen pakte nog een mooie makreel van 37 centimeter. De 
eindstand van deze wederom mooie visdag; eerste Bart Goossens met 2172 cm 
aan vis, tweede Henk Kliffen, derde Eric Heine. In totaal werd er 82 meter en 23 
centimeter aan vis gevangen. Rudi van de Meij de Bie had de grootste vis van de 
dag.  
Bart Goossens 
 



Chapeau “35 Jaar Zeevis Vereniging Zandvoort”. 
Ten eerste willen we het gehele bestuur en de oud-bestuursleden namens, denk 
ik, alle oud- en huidige leden bedanken voor het feit, dat zij 35 jaar geleden deze 
mooie Zeevis vereniging Zandvoort hebben opgericht en alle jaren daarna in 
stand hebben weten te houden. En dat is een hele kunst tegenwoordig. 
Zaterdag 6 april 2019, de voorbereidingen waren al weken en maanden aan de 
gang om deze dag tot een gedenkwaardige dag te maken. Met een 
Jubileumcommissie, waarin Ton Goossens, Ted Dekker en Jochen Visser het 
voortouw namen en waar ik zelf ook bij mocht zijn, om het 35 jarig jubileum van 
de Zeevis Vereniging Zandvoort met een wedstrijd bij “Club Havana aan Zee” tot 
een succes te maken. En dat is gelukt! 28 leden schreven zich in om deel te 
nemen aan de wedstrijd. 
Na een paar jaar afwezig te zijn geweest kwam Peer van Warmerdam, op de fiets 
met hengels en twee koelboxen, vanuit Haarlem om weer mee te vissen! 
Na een welkomstwoord van Ton Goossens, over de wedstrijd en spel regels die 
dit keer anders waren dan gewoonlijk, gingen we het parcours uitzetten over bijna 
600 meter. 
Daar kwam een bekende groene terreinwagen aanrijden! Die was van onze 
dierbare oud-meetmeester en te vroeg overleden Jan Paap van Kee. Erin zaten 
Kees Swaan en Frits Stiekel, de nieuwe meetmeesters van de ZVZ, die deze taak 
voor vandaag overnamen. De dag begon bewolkt, maar dat mocht het plezier van 
de zeevissers niet drukken, dus gingen we met vol bepakte auto‟s en tractors met 
aanhangers naar het wedstrijdparcours. Daar werden de visspullen van de 
wedstrijdvissers bij de gelote plaatsen neergelegd. 
De wedstrijd begon, in tegenstelling tot de gebruikelijke tijd van negen uur, nu om 
half twaalf dus iedereen had tijd genoeg om de hengels op te tuigen. Om half 
twaalf ging de sirene voor de drie uur en een kwartier durende wedstrijd. 
Van zesenvijftig hengels werden de lijnen met aas ingeworpen en dat is over zo‟n 
zeshonderd meter een indrukwekkend gezicht! Al snel werd er over de portofoon 
omgeroepen:“nummer 26 vis” en dat was natuurlijk onze ZVZ kampioen Koos 
Vreeling. Maar al snel volgden ook andere vissers: Jochen Visser, die op plaats 
vijf stond,ving een bot van 34 cm. 
De kersverse meetmeesters Kees en Frits kregen het druk, want van alle kanten 
werd er via de portofoon geroepen: “vis op nummer zoveel”. 
Zoals op nummer twee, Nico Oosterveen, die als eerste een zeebaars ving van 30 
cm. En Wimbart de Buijzer die een bot ving van 31 cm. Er werd dus aardig vis 
gevangen! Zelfs Peer Warmerdam stond verbaasd te kijken toen naast hem het 
zoontje van Rolf de Jong, Rodan, een botje ving met opa Ron, die een klein 
werphengeltje voor zijn kleinzoon had meegenomen! 
Het leuke van deze wedstrijd zou nog komen en dat was om één uur. Ik liet de 
sirene gaan zodat alle vissers hun lijnen moesten binnendraaien. Iedereen moest 
na anderhalf uur vissen drie plaatsen opschuiven. Dus de visser die op plaats tien 
stond ging naar plaats dertien en dat is ongeveer zestig meter lopen met de 
spullen richting het noorden. Na een kwartier om alles weer te kunnen installeren 
op de nieuwe plekken, liet ik weer de sirene afgaan om het resterende anderhalf 
uur te gaan vissen. En al snel werd er weer gevangen! Vis op zeventien en dat 

was Henk Kliffen, die een bot ving van 31 cm. De meetmeesters kregen het druk, 
want de voorzitter Ton Goossens vroeg of ze naar boven konden komen om de 
lunchpakketten op te halen voor de zeevissers. 
En dat kwam mooi uit voor Joop van Nes, die even met Kees en Frits was 
meegereden om foto‟s te maken voor de Zandvoortse Courant. Ook Irma de 
Jong-van Middelkoop liep meerdere malen het gehele parcours af om mooie 
foto‟s te maken. 
Tijdens het verstekken van de lunch werd er van alle kanten geroepen over de 
portofoon “Vis op nummer …”!! En dat klopte ook, want er werd vis uitgedeeld en 
wel een broodje haring van Boudewijn Visservice, die Bob van de Voet had 
gebracht namens Ted Dekker. Het zonnetje was ondertussen gaan schijnen en 
dat maakte het vissen nog leuker. Diverse vissers waren door het zwin naar de 
eerste bank  gelopen met hun hengels! Zoals Herman Spaanstra, die daar een 
doublet aan vis binnenhaalde, maar wel heel gewaagd zijn hengels op de bank 
onbeheerd liet staan en bijna een hengel kwijt was. 
De plaatsverwisseling voor Rob Wind, die op plaats 19 begon en nu op plaats 22 
stond, leverde hem geen windeieren op maar vis, net als Fred Schilpzand die ook 
aardig ving. Jochen Visser, die een zeebaars had gevangen van vierentwintig cm, 
ving er nu één van veertig cm. Zou dat hem dan worden om de prijs te winnen 
voor de grootste? Want de wedstrijd liep teneinde en om kwart voor drie gaf ik het 
eindsignaal. 
Iedereen draaide de lijnen binnen, waarbij sommigen nog een vis aan de lijn 
hadden. Zoals Rolf de Jong die een bot van zesentwintig cm. binnenhaalde. 
De visspullen werden op de aanhangers geladen om boven bij Club Havana aan 
Zee, onder het genot van een drankje, de uitslag van de wedstrijd te vernemen. 
En later was er nog een barbeque en een volle tafel met mooie prijzen voor de 
verloting, waarbij iedereen prijs had!   
Van de 28 zeevissers vingen er 6 mensen geen vis 
Totaal werden er 71 vissen gevangen met een lengte van 1682 cm. De vangst 
bestond uit 67 botten (1575 cm), 3 zeebaarzen (94 cm) en 1 schar van 13 cm. 
De wedstrijd werd gewonnen door Koos Vreelink met 188 cm vis, tweede werd 
Fred Schilpzand met 157 
cm vis en derde was 
Jochen Visser met 149 
cm. 
De grootste bot was 39 
cm, gevangen door Cees 
Swankhuizen en de 
grootste schar was 13 cm 
en was gevangen door 
Herman Spaanstra. 
De pot voor de grootste 
vis ging naar Jochen 
Visser met een zeebaars 
van 40 cm. 
 



 

 

 

Vistrip naar Avik Brygge 2019 
 
De negendaagse vistrip naar Noorwegen was van vrijdag 31 mei t/m zaterdag 8 
juni. Er waren dit jaar veertien deelnemers. Jan en Eric van Gool, Frans Boelaars, 
Willem Minkman, Cees Swankhuizen, Ruben Badal, Jeff de Vos, John van Tol, 
Henk Polak, Mart Mooijman, Koos van der Helm, Frans en Danny Castien en 
Leon Verbeek. Er waren 4 appartementen geboekt. Drie op de begane grond en 
eentje op de tweede etage. 
Vrijdag 
Ik zou met Jeff rijden. Om 4.00 uur in de ochtend was ik bij hem, zodat we rustig 
aan konden doen. Er was met de groep afgesproken dat we voor 17.00 uur elkaar 
zouden treffen bij de Italiaan in Hirtshals. Ons vaste adres. 
Iedereen was mooi op tijd, zodat we gelijk naar binnen konden. Er was echter een 
probleem. Nieuw meubilair. We wilden allen aan een lange tafel zitten zoals altijd. 
De tafels werden aan elkaar geschoven, de stoelen erbij, maar er was dan geen 
ruimte meer over voor de bediening. Alle tafels en stoelen daarna naar de andere 
kant van het restaurant en toen lukte het wel. Nieuw personeel wat nog niet goed 
ingewerkt was. Dus dat gaf de nodige verwarring met het bestellen van de drank 
en het eten. Uiteindelijk kwam het goed. 
Op een gegeven moment kwamen Arie Koper, (lid van de ZVZ) en de heer Hoek 
het restaurant binnen. Zij verbleven in Skagen en hadden gehoord dat we in 
Hirtshals waren. Leo Hoek was daar om haring te keuren en in te kopen voor zijn 
bedrijf in Katwijk. 
Daarna naar de boot voor de overtocht naar Kristiansand in Noorwegen. We 
waren met 6 auto‟s en de boeking was gedaan door Jaap Putzes van P&S 
Visreizen. Om 24.00 uur kwamen we aan in Kristiansand. Bij het vertrek uit 
Denemarken was er volop zon en nu bij aankomst was er volop regen. 
Daarna in colonne naar Avik, wat ongeveer 5 kwartier in beslag nam. 
Bij aankomst het hoogst noodzakelijke uitgeladen en toen naar bed. 
Zaterdag 
Eerste visdag. Het was een grauwe en vochtige dag. De bootjes waren door 
Christian al gereed gemaakt om te kunnen gaan vissen. Het was misschien 12 
graden en het zeewater haalde de 10 graden nog niet. Iedereen zocht zijn 
favoriete stek op, nadat ze de portofoons van Jeff hadden meegekregen. 
John vertelde dat hij lekker gevist had. Zijn grootste vis was een pollak van 76 cm. 
Hij viste slepend, maar door de wind was het moeilijk sturen met het kleine bootje. 
Koos en Mart hadden 21 á 22 vissen gevangen. Pollak, schol, schar en wijting. 
Koos was ongelukkig met zijn hengel. Een hengel van 78 euro, voor de 2

e
 keer 

gebruikt en dan de top die afbrak. Henk Polak had een mooie gul van 58 cm. 
Erik had een mooie schol van 52 cm en een gewicht van 1360 gram. 
Wij zijn „s avonds nog wezen vissen op 40 tot 50 meter diepte. Geen leven. 
Daarna  naar een stek voor een haven. Drie man vast. Waarschijnlijk een net. Wel 
wat vis gevangen. Vier maatse gullen en twee maatse wijtingen. Om 23 uur waren 
we weer terug. Het was nog voldoende licht om te varen. Daarna gingen Ruben 
en Cees de vis schoon maken en Jeff ging de porties vis vacuüm trekken op een 
apparaat en daarna ging het de vriezer in. Toen was het tijd om naar bed te gaan. 



Het was een dag met een straf windje, maar uit de wind achter een eiland was het 
goed te doen. Wel goede kleding aan. 
Zondag 
Om 7.00 uur eruit. Blauwe lucht, zonnig en geen wind. 
Dus op naar de eilanden. De lucht ging al wel betrekken op afstand. De vangsten 
waren er niet goed. Slechts 3 gulletjes, 2 pollakken, 2 schelvisjes en een grote 
schol. Dus vroeg naar de kant om wat eerder op de avond te kunnen vissen.  
Leon had wijting gevangen bij de oude visfabriek en deze weer teruggezet. 
Gisteren hadden ze wel goed gevangen. Vandaag was het koud op de boot en 
Frans wilde wel terug naar de kamer. Geen probleem. De jongens zijn daarna 
weer gaan vissen. Henk had een gul van 72 cm en 9 maatse vissen. Hij was met 
John naar de eilanden en de scharrenbaai geweest. 
Jan van Gool was met zijn mensen niet naar de eilanden geweest en ze hadden 
de hele dag tot in de avond door gevist. Ze hadden 4 mooi gekleurde gullen, wat 
schar en een mooie schol gevangen. De vangsten in de middag vielen tegen. 
Maandag 
Eerst wat nevelig, maar later kwam de zon door. We gingen als laatste het water 
op. Langs de kust was het rustig, maar verder op zee waren nog golven. Slechte 
vangst voor ons. Bot, schar, koolvis en 2 maatse wijtingen voor de kibbeling voor 
vrijdag. Om 15.00 uur naar de haven. John had nu 3 kg filet. Henk had een mooie 
gul van 58 cm en nog een kleinere. John had er 6. 
Koos had slecht gevangen vandaag. Buitengaats 3 mooie gullen, schar, wijting, 
(10 stuks) en rode poon. Het waren wel mooie wijtingen.  
Jan van Gool had met zijn mannen 9 scharren en 5 gulletjes over de hele dag. 
„s Avonds nog met Cees en Ruben wezen vissen. Ruben ving voor het eerst van 
z‟n leven een lipvis. Verder vingen we ondermaatse gul. John pakte die avond 
nog 2 mooie gullen van boven de 60 cm. Hij vist vooral trollend. 
Dinsdag 
Om 6.30 uur opgestaan. Vandaag de koppelwedstrijd. Het koppel dat de meeste 
vis vangt is winnaar. Uitgesloten zijn ondermaatse en bijzondere vissoorten zoals: 
lipvis, steenbolk, haring, en paling. 
De start was om 9.00 uur. Op naar de eilanden. Eerst aan de buitenkant gevist op 
45 meter diepte en dan driftend naar de kant tot 15 meter diepte .Een paar mooie 
gullen en makrelen. Daarna naar wat ruwer water waar Jeff enkele gullen pakte 
op kweekzagers. Eindelijk ving Ruben ook wat. Een mooie schol. Daarna nog wat 
ondermaatse koolvissen. Cees en Willem hadden voor de wedstrijd 4 gullen van 
43 tot 52 cm. Jeff en Ruben hadden 3 maatse vissen. 
Op de terugweg naar de haven nog even op makreel gevist. Een spektakel aan 
een kunstvisje. De makrelen schoten als torpedo‟s van links naar rechts en  gaven 
mooi weerstand op de hengel. De ene na de andere vis kwam naar boven. Mooie 
makrelen van rond de 40 cm. De minimummaat voor de wedstrijd was 50 cm. 
Maar we moesten helaas stoppen met vissen omdat we om 16.00 uur terug 
moesten zijn voor het einde van de wedstrijd. De vissen werden ingeleverd voor 
de wedstrijd en daarna werd de vis schoongemaakt en ingevroren. 
De uitslag van de koppelwedstrijd was: 1

e
 John en Henk. Samen 8 maatse vissen. 

2
e
 Koos en Mart met 7 maatse vissen en 3

e
 Willem met Cees met 4 maatse 

vissen. Daarna was de barbeque van Jeff voor alle deelnemers + Christian en 
onze Noorse buren. Chistian kwam eerst langs met gerookte wilde zeepaling en 
gerookte makreel zijtjes. Daarna grote kipsaté met nasi, bami en pindasaus. Het 
bleef lang gezellig. Een enkeling ging weer vissen en anderen bleven op het 
terras zitten tot na tienen en sommigen gingen daarna kaarten. 
Woensdag 
Regen en harde wind. We kunnen er niet uit gaan. Met Ruben en Jeff besloten 
om de vuurtoren van Lindeness te gaan bekijken. Een mooie bezienswaardigheid 
boven op een rotslandschap met nog enkele woningen eromheen ingericht als 
expositieruimte. Ook waren er nog restanten van de 2

e
 wereldoorlog te zien. 

Daarna terug naar huis. Cees was ondertussen met John wezen vissen. 
Daarna zijn we weer de zee op gegaan. Eerst nog maar eens proberen op de 
makrelen. Het water was nog wild maar de makrelen wilden wel. Dertig stuks 
vingen we met een enkele haring en een pollak, totdat ze weg waren. Daarna 
verkast maar dat was geen succes. Toen weer terug naar huis. 
John had een mooie pollak gevangen van 77 cm. In de avond gingen we er weer 
uit naar de oude visfabriek. We hadden daar 30 haringen en 14 makrelen. 
Donderdag 
Zonnig, maar een verbod om uit te varen in verband met de te verwachten wind. 
Deze zou kunnen aantrekken tot orkaankracht. Windkracht 8 tot 12 zou kunnen. 
Niemand mag de zee op, omdat de wind ook aflandig gaat worden en dan kom je 
niet meer terug. Dus een andere invulling geven aan deze dag. Het is niet anders. 
De bedoeling was dat we met de Castiens samen zouden gaan vissen. Helaas. 
Van de kant af vissen was wel mogelijk, maar dat leverde alleen kleine vis op. 
Tegen de middag kwam het onweer opzetten. Een beste regenbui en een harde 
klap bewees het gelijk om niet te mogen vissen. Het hele slechte weer was in 
Oslo aan land gekomen en had daar de nodige vernielingen aangebracht. 
Om 17.00 uur mochten we weer het water op. De wind was weggevallen. Na het 
eten ging Leon met ons mee. We vingen meer dan 40 vissen. Makrelen, 
koolvissen, haring en een pollak. Om even na tienen weer terug. Haring 
ontschubben en daarna alle vis fileren. Mart en Koos hadden nog meer vis 
gevangen op de kop van de van Tolbaai. 
John had 2 maatse gulletjes en een makreel. 
Vrijdag 
De laatste visdag. Zonnig en rustig weer. Andere stekken opgezocht. Was niet 
succesvol. Jeff had een mooie pollak en Willem een schol van 51 cm. Om 13.00 
uur weer terug in de haven. Uitladen. De boot schoonmaken en vis fileren. 
Daarna alle visspullen schoonmaken en al vast spullen naar de auto brengen. 
Aan het eind van de middag was de prijsuitreiking door John, op de door hem 
bekende wijze en geassisteerd door Cees. 
De grootste vis was voor John. Een pollak van 77 cm. Hij kreeg de wisselbeker, 
een beker als aandenken en de pot van 70 euro. De grootste schar was van 
Willem van 31 cm. Hij kreeg de Sobakkehustrofee en ook een beker als 
aandenken. De grootste lipvis was voor Rubenmet een lengte van 41 cm. 
Er zijn 15 soorten vis gevangen. Kabeljauw, pitvis, koolvis, pollak, wijting, schar, 
schelvis, schol, lipvis, grauwe poon, bot, steenbolk, makreel, haring en rode poon. 



 

 

 
Zaterdag 
Om 5.30 uur stond iedereen klaar voor vertrek naar de boot. Om 8.00 uur was de 
afvaart naar Denemarken. Op de boot nog allen bij elkaar om te genieten van het  
ontbijt aan boord. Om even na 11.00 uur aankomst in Denemarken. Daarna op 
naar huis. Aankomst in Zandvoort om 22.15 uur. 
Conclusie 
Dit jaar waren we later in Avik dan afgelopen jaar. Verleden jaar is er geen 
makreel en ook geen haring door ons gevangen. De kabeljauwvangsten vielen dit 
jaar tegen. Behalve voor John. Hij had 15 kg filet mee naar huis. 
Met ingang van juni dit jaar is het voor sommige delen van de zuidkust van 
Noorwegen niet toegestaan om op kabeljauw te vissen i.v.m. de teruglopende 
visstand. Dit gold nog niet voor Avik. 
De grote koolvis was er nog niet en de laatste dagen wel makreel en haring. Dus 
van de nood een deugd gemaakt. Dan maar deze vissoorten.  Volgend jaar zijn 
we een week eerder dan dit jaar, van vrijdag 22 mei t/m zaterdag 30 mei. 

Willem Minkman 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skarnsundet Noorwegen 2019 
18 mei, opstaan om 5.30 daarna de normale dingen doen die je s`ochtens doet en 
dan wachten op de bustaxi die ons naar Schiphol zal gaan brengen. Ron had dit 
geregeld zodat we met z`n achten bij hem konden instappen. Op het vliegveld 
liepen we zo naar de security waarbij een paar van ons hun bagage moesten 
openen, maar dat duurde niet lang. Onze spullen hadden we met Jaap van P&S 
meegegeven zodat we alleen handbagage hadden. Dus met gezwinde spoed 
naar de shop om een en ander in te slaan. Geen paspoort nodig ook niet bij het 
inchecken. Enfin het vliegtuig vertrok op tijd en in Trondheim aangekomen kwam 
de bus die Jaap geregeld binnen 10 minuten aanrijden. Eigenlijk konden we 
meteen weg rijden ware het niet dat een van onze mede rijziger in de haast een 
verkeerde koffer had meegenomen. 
Bij aankomst in Skarnsundet was 
Jaap al aanwezig en konden we onze 
spullen pakken waarna we meteen in 
ons appartement trokken. Vooraf 
hadden we afgesproken dat een 
appartement zouden gebruiken als 
eetgelegenheid en een voor de 
gezelligheid. Dus werd het een en 
ander verplaatst en aangepast. Jaap 
had ook geregeld dat de ontbijt 
spullen in de appartementen al 
aanwezig waren.  
De visdagen om 6.00 uur opgestaan, gebakken eitje met spek en gaan met die 
banaan. Fantastische dagen gehad met veel kabeljauwen waarbij de afspraak 

was dat vissen onder de 50 cm en de grote vissen 
retour zouden gaan. Nieuw was dat je de 
gevangen vissen moest tellen en eveneens die 
vissen die je meenam moest opgeven. Via de 
groeps app hielden we contact met elkaar 
waardoor we op de hoogte bleven van de 
vangsten op de andere boot. 
Het eten s `avonds werd geregeld door Jaap die 
het daar heel druk mee had. Vooral de maandag 
was zeer geslaagd met witte rijst, gebakken rijst, 
kibbeling en kibbeling in zoet zure saus. Wat leuk 
is om te vermelden dat we even voorbij de brug 
een tweetal orka`s zagen zwemmen. Een van 
onze medevisser is zeer bedreven met een drone 
en die heeft daar ook opnamen van gemaakt. 
Volgens afspraak zou hij dit filmpje door sturen.  

Verder hebben we met uitzondering van de donderdag alle dagen mooi weer en 
weinig wind. Op de donderdag witte schuim koppen op het water en dus maar uit 
de wind gaan liggen bij de steen stort. Maar het duurde niet lang of de wind 
wakkerde nog wat aan en draaide zodat deze we deze pal tegen hadden. Wat `n 



 
 

golven tegen om terug te varen. Gelukken hadden we een ervaren schipper die af 
en toe ook het gas moest terugdraaien om de golven te kunnen nemen. Daarna 
maar weer uit de wind gaan liggen, kan altijd daar.  
De laatste visdag, vrijdag, stralend weer maar met nog wat deining van de vorige 
dag. Dit duurde niet lang en al snel lag het water weer als een spiegeltje erbij. Die 
dag zijn er veel grote kabeljauwen gevangen van rond en boven de 90 cm en door 
Herman zelfs een zeeforelletje en een geep. Het was die dag zo warm op het 
water dat de jas en trui uit gingen. 
De volgende dag uitgebreid ontbeten en gewacht op de bus die ons naar het 
vliegveld zou brengen waarna we weer omstreeks 19.00 uur op Schiphol aan 
kwamen. De taxi stond al klaar en eenieder werd thuis afgezet. Het was een zeer 
geslaagde vistrip en ik weet zeker dat Jaap van P&S dit volgend jaar wederom 
organiseert. 

******************************************************** 
Vissen op Leka in Noorwegen 

 
Donderdagmorgen 09 mei vertrok ik om 03.00 uur uit Zandvoort om met 3 
vismaten, Jos Timmers, Reinier Stuy en Tiny Endevoets 7 dagen te vissen rond 
het eiland Leka in Noorwegen. Om 04.00 uur verzamelen in Maarn en alle spullen 
in een bus laden waarin we met z‟n vieren naar Leka rijden. De eerste dag rijden 
we ruim 1300 km. om dan zo rond 19.00 uur in Vestby(Noorwegen) aan te komen 
waar we een hotel hebben geboekt. De vrijdagmorgen om 03.30 uur weer op want 
we moeten de veerboot naar Leka halen. Om ca. 16.00 uur op Leka aangekomen 
en de sleutels van de bungalow en boot in ontvangst genomen. Die avond de 
visspullen klaar gemaakt om de volgende morgen vroeg uit te varen. 
Zaterdag 11 mei om 07.00 uur uitgevaren, er stond weinig wind dus we konden 
de oceaan op, nog niet te ver want er werd meer wind in de loop van de dag 
voorspeld. Helaas was het maar een graat of 6, noorden wind en veel regen. Om 
11.00 uur trok de wind aan en besloten we naar binnen te gaan om tussen de 
eilanden te vissen. We hadden op dat moment zo‟n 10 stuks kabeljauw tot een 
kilo of 5 waarbij Reinier de grootste had. We hebben het nog een tijdje tussen de 
eilanden geprobeerd maar wij konden de vis niet vinden. Om 14.00 uur waren we 
weer, nat en koud in de haven, vis schoonmaken en lekker naar de warme 
bungalow. 
Zondag 12 mei, in verband met de harde wind pas om 11.00 uur uitgevaren, 
gelukkig was het wel droog. Door de harde wind konden we alleen tussen de 
eilanden vissen waar het echt zoeken was naar de vis. We hebben die dag 11 
stuks maatse kabeljauwen gevangen zo tussen de 50 en 80 cm. De zwaarste was 
4,3 kilo. Om 18.15 uur waren we weer in de haven om de vis schoon te maken en 
in te vriezen. 
Maandag 13 mei. Veel wind en veel regen, toch maar uitgevaren om 11.30 uur. 
Weer tussen de eilanden op zoek naar de vis en zowaar we kwamen wat kleine 
scholen koolvis tegen. Meestal een teken dat de kabeljauw daar onder zit, maar 
wat deze keer nog niet het geval was. We vingen wel regelmatig koolvisjes maar 
dat was niet waar we op uit waren. We hebben die dag 2 maatse kabeljauwen  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gevangen waarvan Tiny de zwaarste had, een van 6 
kilo. Verder nog een koolvis van ca. 3 kilo en de 
nodige kleine kabeljauw. Om 18.00 uur weer terug 
in de haven.  
Dinsdag 14 mei. Wederom veel wind en veel regen 
maar de verwachting was dat de wind in de loop 
van de middag zou gaan liggen. Daarom ‟s middags 
maar warm gegeten en zo rond 17.00 uur was de 
wind gaan liggen, de regen weg en konden naar 
buiten. Helaas was de vis ook weg, we vingen 3 
maatse kabeljauwen en een paar kleine lengen. Om 
22.00 uur vonden we het welletjes want de 
volgende dag zou het goed weer worden. 
Woensdag 15 mei. Windstil weer, wel miezerig en 
mist. Het plan was om ca. 08.00 uur uit te varen 
maar door wat problemen met een waterpomp werd dat pas 09.30 uur. We 
konden ver de oceaan op om op jacht te gaan naar de grotere vissoorten. We 
vingen inderdaad mooie kabeljauwen, 11 stuks tussen de 6 en 11 kilo. 
Ondergetekende had de zwaarste, een van 11 kilo. Ook werden er nog twee grote 
koolvissen gevangen die mee gingen voor de pot. Verder werd er heel veel 
koolvis van zo rond 1 kilo gevangen maar die gingen allemaal terug. Om 19.30 
uur hadden we de fis schoon en gefileerd en was het tijd voor een biertje en een 
hapje eten in de bungalow. 
Donderdag 16 mei, gelukkig nog steeds weinig wind, wel bewolkt en vochtig 
weer. We konden dus weer de oceaan op. Je kon aan de vangsten al duidelijk 
merken dat er weer een tijdje rust in het water zat want die werden steeds beter. 
We hadden 22 stuks kabeljauw van 4 tot 10,5 kilo. Ik had wederom de zwaarste, 
die van 10,5 kilo. Jos Timmers ving 3 redelijk grote lommen maar dat vindt hij 

niets dus die werden terug gezet. Ook deze dag 
vingen we veel kleinere koolvis, de Duitsers zouden 
die allemaal mee nemen maar daar kwamen we niet 
voor. Zo rond 21.00 uur waren we klaar met fileren en 
toen snel naar de bungalow om de vis in te vriezen 
en een hapje te eten. 
Vrijdag 17 mei, de laatste visdag, tevens cleaning 
day want morgenochtend vroeg moeten we de 
terugtocht weer beginnen. Om 08.30 uur 
uitgevaren(het varen naar de visstekken en het terug 
varen 60 tot 90 minuten neemt al de nodige vistijd 
weg). We vingen 9 flinke kabeljauwen waarvan Tiny 
de zwaarste had, een van 10 kilo. Verder wederom 
veel koolvis. Om 15.00 uur hadden we de vis schoon 
en konden we beginnen met het schoonmaken en 

opruimen van de visspullen, het schoonmaken en aftanken van de boot en de 
wagen vast grotendeels inladen. Voor het eerst sinds we er waren brak die 
middag de zon door dus een mooie afsluiter.                                                 Cas 



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 Moorsel  Auto´s Versteege's IJzerhandel  Tegelzetbedrijf van de Meij de Bie 
Hengelsport  IJmuiden  
    

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. Een cap slechts €. 5,- 
 

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 

  


