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Hallo medevissers,
De maatregelen in verband met Covid-19 zijn steeds verder versoepeld dus
mogen we gelukkig weer in wedstrijdverband vissen. Zelf was ik in Limburg op
vakantie toen de eerste strandwedstrijd op 27 juni een feit was. Maar liefst 24
vissers waren op deze eerste wedstrijd af gekomen en er werd nog leuk
gevangen ook. Het wedstrijdverslag staat verderop in dit clubblad.
Ook de eerste bootwedstrijd was een succes, verdeeld over twee dagen gingen er
12 vissers met Rudi mee. Beide dagen werd er leuk gevangen en voor een aantal
leden was dit de eerste keer dat ze met de boot gingen vissen. Ook dit verslag
staat verderop in het clubblad.
Het Covid-19 gebeuren geeft nog wel de nodige beperkingen voor de club. Het is
op dit moment nog niet bekend of we in het najaar een ledenvergadering en
mosselavond kunnen houden. Martin Faber wil die alleen door laten gaan als het
veilig kan en de anderhalve meter maatregel van tafel is. We zullen dus nog even
moeten wachten op het groene licht van de overheid dat misschien in September
komt. Zodra daar meer duidelijkheid over is zal ik iedereen via de mail informeren.
Er wordt de laatste tijd leuk zeebaars gevangen dus daarom bij deze nog even de
spelregels van de Europese commissie:
Sportvissers mogen vanaf 1 april tot en met 31 juli 2021 maximaal
twee zeebaarzen meenemen voor eigen consumptie. De zogenoemde
'baglimit' is vanaf 1 april t/m 31 juli 2021 dus twee maatse vissen per dag per
sportvissers (de minimummaat bedraagt 42 cm). De verwachting is dat deze
baglimit ook blijft gelden tot na 31 juli 2021
De visreizen naar het buitenland komen ook weer langzaam op gang nu de
meeste mensen zijn gevaccineerd en het DCC hebben(de Digitale Corona Check
app) kan men vanaf 1 juli de meeste Europese landen in.
Het verloopt nog niet helemaal soepel de eerste week, via reisbureaus die vistrips
organiseren begreep ik dat er de eerste week een paar groepen die Noorwegen in
wilden werden terug gestuurd en een aantal groepen mochten wel door.
Waarschijnlijk is het niet voldoende gecommuniceerd binnen de douane.
Zelf hoop ik de 21 juli richting Leka te gaan in Noorwegen om daar een weekje te
vissen, maar het is nog steeds niet duidelijk als ik dit schrijf(09-07) of de trip
daadwerkelijk door gaat. We hebben wel
alles klaar staan maar nu de besmettingen in
Nederland weer sterk stijgen wordt het steeds
onzekerder of de trip door gaat.

Cas.

Wedstrijdagenda ZVZ 2021
Zondag 25 juli
Vrijdag 30 juli

Roken bij Havanna
Pier avondwedstrijd

Zandvoort
IJmuiden

Vrijdag 06 augustus
Zondag 29 augustus

Strand avondwedstrijd
Roken bij strandtent 6

Zandvoort
Zandvoort

Zondag 12 september
Zondag 19 september
Zaterdag 25 september
Zondag 26 september

Strandwedstrijd
Roken bij Beachclub 10
Bootwedstrijd Noordzee
Bootwedstrijd Noordzee

Zandvoort
Zandvoort
IJmuiden
IJmuiden

Zaterdag 09 oktober
Zondag 10 oktober
Zondag 24 oktober
Zaterdag 30 oktober

Bootwedstrijd Noordzee
Bootwedstrijd Noordzee
Strandwedstrijd
Pierwedstrijd

IJmuiden
IJmuiden
Zandvoort
IJmuiden

Zaterdag 06 november
Zondag 07 november
Zaterdag 13 november
Zondag 21 november
Zaterdag 27 november

Bootwedstrijd Noordzee
Bootwedstrijd Noordzee
Pierwedstrijd
Strandwedstrijd
Pierwedstrijd

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
Zandvoort
IJmuiden

Zaterdag 11 december
Zondag 12 december

Bootwedstrijd Noordzee
Bootwedstrijd Noordzee

IJmuiden
IJmuiden

Evenementenagenda ZVZ 2021
Zaterdag 14 augustus
Zaterdag 21 augustus

Zandvoorts kampioenschap
Makreel roken
Forelvissen in de berenkuil

Zandvoort
Putten

Extra pierwedstrijd
Er is een extra wedstrijd voor de pier gepland. Dit wordt een avond wedstrijd en
wel op vrijdag 30 juli van 19:00 tot 22:00 uur op de zuid of noordpier.
Verzamelen om 18:30 uur op één van de pieren. Op woensdag avond zal Tony
via de whatts app groep “pierwedstrijden ZVZ” aangeven of de wedstrijd doorgaat,
de exacte locatie ( zuid- of noordpier) en waar we verzamelen. Mocht je mee
willen doen, wil je Tony dan een whatts app sturen op “0629735813 en hij zal je
toevoegen in de groep “pierwedstrijden ZVZ” en blijven jullie altijd op de hoogte.

Noordzeebootcompetitie 2021
Nr. Naam
1 Driehuizen Gerrie
2 Meij de Bie Rudy van de
3 Jong Rolf de
4 Heijne Eric
5 Clausing Ben
6 Goossens Bart
7 Buizer Wimbart de
8 Bosman Evert
9 Ottho Addie
10 Jong Ron de
11 Paap Barry
12 Gool Eric van
13 Bluijs Dimitri

Eind
W1 W2 W3 W4 W5 Tot. Aftr. totaal
50
0
0
0
0 50
0
50
45
0
0
0
0 45
0
45
42
0
0
0
0 42
0
42
40
0
0
0
0 40
0
40
39
0
0
0
0 39
0
39
38
0
0
0
0 38
0
38
37
0
0
0
0 37
0
37
36
0
0
0
0 36
0
36
35
0
0
0
0 35
0
35
34
0
0
0
0 34
0
34
33
0
0
0
0 33
0
33
32
0
0
0
0 32
0
32
31
0
0
0
0 31
0
31

**********************************************************
Wedstrijden makreelroken 2021
Doordat we na de coronamaatregelen weer mogen roken, is het
wedstrijdprogramma voor dit jaar aangepast. We hebben wat nieuwe afspraken
moeten maken en we zullen voor dit jaar weer 3 wedstrijden houden. Het
inschrijfgeld blijft 5 euro. Dit is voor de inkoop van de makrelen.
We verzamelen zoals gewoonlijk om 9.30 uur op het terras van de desbetreffende
strandtent of op een andere locatie. Om 10.30 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.
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 25 juli bij Havana aan Zee nr. 1C.
De tweede wedstrijd is op zondag 29 augustus bij Beachclub 6.
De derde wedstrijd is op zondag 19 september bij Beach Club Tien.
Opgeven voor deze rookwedstrijden kan bij Jeff de Vos (0615425104) of
Willem Minkman (0630316760).
Inschrijven kan tot een week voor de wedstrijd. Dit in verband met de aankoop
van de vis.

Nr.
1
2
2
4
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
17
17
19
20
21
22
22
22
22
22
22

Strandcompetitie
2021
Naam
Schilpzand Fred
Paap Barry
Warmerdam Peer van
Prins Peter
Vreeling Koos
Bluijs Dimitri
Buijzer Wimbart de
Gaus Carla
Dekker Ted
Heine Eric
Wind Rob
Jong Ron de
Bosman Willem
Vos Jeff de
Al Cas
Bosman Evert
Horst Tom van der
Minkman Willem
Ottho Addie
D'Hont Guus
Damhoff Sverre
Blom Simon
Gerke Stefan
Goossens Bart
Lever Engel
Lever Hedi
Rooij Tony van

Eind
W1 W2 W3 W4 W5 W6 Tot. Aftr. totaal
50 22
0
0
0
0 72
0
72
45 22
0
0
0
0 67
0
67
22 45
0
0
0
0 67
0
67
42 22
0
0
0
0 64
0
64
22 42
0
0
0
0 64
0
64
39 22
0
0
0
0 61
0
61
38 22
0
0
0
0 60
0
60
37 22
0
0
0
0 59
0
59
35 22
0
0
0
0 57
0
57
34 22
0
0
0
0 56
0
56
33 22
0
0
0
0 55
0
55
32 22
0
0
0
0 54
0
54
30 22
0
0
0
0 52
0
52
29 22
0
0
0
0 51
0
51
0 50
0
0
0
0 50
0
50
28 22
0
0
0
0 50
0
50
22 22
0
0
0
0 44
0
44
22 22
0
0
0
0 44
0
44
40
0
0
0
0
0 40
0
40
37
0
0
0
0
0 37
0
37
31
0
0
0
0
0 31
0
31
0 22
0
0
0
0 22
0
22
0 22
0
0
0
0 22
0
22
0 22
0
0
0
0 22
0
22
22
0
0
0
0
0 22
0
22
22
0
0
0
0
0 22
0
22
0 22
0
0
0
0 22
0
22

Wedstrijdverslagen 2021 blad1
27 juni 2021 strandwedstrijd
Na bijna een jaar was het voor veel leden van de Zeevis Vereniging Zandvoort
een verademing om weer met een groepje vissers te vissen in clubverband. Het
groene licht was gegeven door sportvisserij Nederland om in competitieverband
weer te mogen vissen.
Wat een verbroedering, zo „s morgens vroeg op de verzamelplaats achter het
Casino. Voor de vissers was het weer een opluchting om met zo veel leden te
mogen vissen en dat heb ik gemerkt! 24 vissers kwamen opdagen op deze mooie
dag en een mooie dag zou het ook worden!
Na alle administratie te hebben voltooid gingen we het parcours uitzetten. We
namen met zo veel vissers een aardig stuk strand in beslag, wel vijfhonderdmeter
pal voor de watertoren van Zandvoort.
Iedereen had zijn hengels opgetuigd en het startsignaalwerd om negen
uurgegeven voor de 4 uur durende wedstijd van de ZVZ Zandvoort, één van de
oudst bestaande verenigingen van Zandvoort. En daar moeten we zuinig op zijn.
Want Zandvoort is van ouds een vissersdorp!
Het zonnetje scheen al en met negentien graden was het al lekker weer om te
vissen. Het zeewater trok terug en de tweede bank kwam al bijna droog te staan,
dus de vissers trokken voorwaarts. Helaas voor de meeste vissers zat er ook veel
wier en alg in het water, wat een extra moeilijkheid gaf. Het wier en de alg komt
namelijk op de lijn en dat is er moeilijk vanaf te halen.
Maar er werd al ook al snel vis gevangen. Zeebaars door Sverre Damhoff, het
jongste lid van de ZVZ. Hij doet ook mee aan de jeugdkampioenswedstrijden van
sportvisserij Nederland. Oh ja, de zeebaars was 34 cm. Die kon even later weer
verder zwemmen.
Aan weerskanten zag ik dat er vis werd gevangen, zeebaars, bot en zelfs tong.
Paul Blanken,een introducé, kwam aan met een zeebaars van 41 cm. Die telde
helaas niet mee voor de competitie, maar iedereen kan bij ZVZ een keer mee
vissen. En dan, als de beleving van het vissen bevalt, hopelijk lid te worden!
Carla Gaus, die één van de drie vrouwelijke ZVZ-vissers is, ving een paar tongen,
waarvan de grootste 38 cm was en die bijna een pond woog. Wat een dag om de
vissers gewoon te zien genieten! Vis of geen vis, het was een topdag.
De wedstrijd werd gewonnen door Fred Schilpzand met vijf vissen en een lengte
van 130 cm.
Tweede werd Barry Paap met vier vissen en een lengte van 123 cm en de derde
plaats was voor Peter Prins met vier vissen en een lengte van 111 cm. Ze gingen
naar huis met een waardebon van de Zeevisvereniging.
Zeventien van de vierentwintig vissers vingen deze dag vis.
Totaal werden er 41 vissen gevangen, waarvan 15 stuks zeebaars met een lengte
van 4,38 meter, 14 stuks bot met een lengte van 3,52 meter en 12 stuks tong met
een lengte van 3,82 meter. De totaal lengteaan gevangen vis bedroeg 11,72
meter. De grootste vis werd gevangen door introducé Paul Blanken:een zeebaars
van 42 cm.

Wedstrijdverslagen 2021 blad2
Noordzee bootwedstrijd 03 en 04 juli
Na lange tijd mochten we weer competitie vissen op de boot. En er was genoeg
animo om twee dagen te vullen. De competitie is begonnen met 13 enthousiaste
vissers. De eerste dag was er een boot vol met nieuwe vissers die voor de eerste
keer meegingen. Dimitri, Barry, Evert en Ben gingen voor het eerste mee op de
boot voor de competitie.
In de haven verzag Rudi iedereen van koffie en een croissantje, om vervolgens
naar de visgronden van de week ervoor af te varen. De week ervoor was er leuk
gevangen dus de verwachtingen voor deze week waren hoog opgelopen.
Nadat we de juiste plek hadden gevonden zat iedereen vol spanning te wachten
op de eerste vis, Ben Clausing ving de grootste van de dag een kabeljauw van 58
cm. Deze dag warden er 6 soorten vis gevangen, kabeljauw, steenbolk, koolvis,
bot, schar en horsmakreel.
Als bonus werd er ook nog een mega grote krab gevangen. Uiteindelijk werd Rudi
de winnaar van de dag met 252 cm aan vis.
De tweede dag gingen de meer ervaren vissers het ruime sop op. En deze
mannen vingen ook ruim meer centimeters dan de mannen van de eerste dag.
Gerrie Driehuizen had de meeste aantal vissen (23) en met 479 centimeter werd
hij dan ook de eerste van de dag en de winnaar van dit eerste weekend. Tweede
werd Rudi van de Meij de Bie en derde Rolf de Jong met 344 centimeter.
Groet Bart

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.

We gaan weer forellen bij de Berenkuil
Op zaterdag 21 augustus 2021 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 euro per persoon.
Vrouwen en kinderen t/m 15 jaar kunnen nog steeds gratis mee vissen.
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 helft op de haak Bij het
indraaien werkt het als een propeller.
Alle gevangen forellen mag je niet meer terugzetten maar moet je meenemen.
Dus neem een koelbox mee om de vis in te bewaren.
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 diverse menuutjes. Als hij alles klaar heeft dan geeft hij een seintje en
kunnen we aan tafel. Later reken je het eten en de drankjes dan bij hem af.

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.

Na het eten gaan we dan weer vissen totdat we moeten stoppen van de eigenaar.

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

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 0332452950

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

In verband met de coronamaatregelen is het restaurant wel open, maar het aantal
mensen dat bij elkaar aan de tafel mag zitten, is nu nog niet bekend. Alle tafels
staan op anderhalve meter van elkaar. De eigenaars Esther en Hendrik Hamstra
zullen er alles aan doen om er een leuke dag van te maken voor de vissers.

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 nu het weer mag.
Willem Minkman

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.
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 wedstrijdcommissaris bellen. Mocht de wedstrijdcommissaris niet te bereiken zijn, neem dan
contact op met Jochen Visser mobiel: 0651693147(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.

TOEN...........EN NU.
Uiteraard gaan de meeste verhalen in ons
clubblad over het vissen. Om nu eens wat meer
over ” de visser “ te weten te komen zijn we met
hem in gesprek gegaan over het verleden en het
heden. Je komt dan tot bijzondere en
verrassende verhalen. In deze serie is nu de
beurt aan Barry Paap. ( Lid van onze
verenigingen en hulp voor de jaarlijkse
forelsessies.)
Tijdens een wandeling kwam ik langs het huis van
Barry en dat was net nadat hij ontslagen was uit het
ziekenhuis. Hij zat in de voortuin met een collega en
vertelde dat hij nog maar pas enkele uurtjes kon werken. Zijn verhaal wilde hij wel
kwijt. Ik zou hem later hierover bellen. Enkele weken later de afspraak gemaakt.
Jeugd.
Ik ben geboren in Haarlem in 1973. Mijn vader is Eli en mijn moeder is Adri.
Ook mijn bijnaam is net als die van mijn vader: “Stompie”. Mijn vrienden noemen
mij dan ook Barry Stomp.
Eerst heb ik met mijn ouders op een flat in de Celsiusstraat gewoond. Toen ik elf
jaar was kreeg mijn vader een ongeluk. Hij kreeg een stelconplaat op zijn been
tijdens het laden. Die plaat donderde op zijn been toen hij achteruit liep en hij
gevallen was. Anderhalf jaar heeft hij toen in het ziekenhuis Elisabeth Gasthuis
gelegen. Daarna een maand in het AMC. Daar kreeg hij een andere arts met een
andere methode. Toen kon hij naar huis. De pinnen eruit en het been in het gips.
We kregen toen een woning in de A.J. van der Moolenstraat. Daar heb ik altijd
tijdens mijn jeugd gewoond.
Ik heb op de Beatrixschool gezeten en daarna op de Gertenbach Mavo. En
daarna ben ik naar het CIOS in Overveen gegaan. Daar haalde ik het diploma
MBO 4, richting voetbaltrainer.
Voetbal.
Ik begon met voetballen bij Zandvoortmeeuwen. Ik was vrij lang voor mijn leeftijd
en heb altijd in de hoogste elftallen gespeeld. Heb ook nog enkele wedstrijden in
het Haarlems Jeugdteam gespeeld. Op mijn 18 of 19 jaar ben ik naar EDO in
Haarlem, die hoofdklasse speelde, gegaan. Honderdzestig gulden per punt. Een
overwinning leverde 320 gulden op. Een mooi bedrag.
Ik kreeg daar echter te maken met allerlei vervelende blessures en ik heb mij toen
maar op het trainersvak gericht. Eerst bij SV Zandvoort. Bijna alle jeugdelftallen
heb ik gedaan. Daarna assistent trainer bij Piet Keur( in het dorp bekend als Piet
Likeur. Redactie.)bij het eerste. Daarna naar VVV IJmuiden. De A- en de B-jeugd.
Ook heb ik nog de EDO zaterdag 1 getraind voor een jaar en daarna weer de
jeugd van SV Zandvoort. Toen een sprong gemaakt naar Rijnsburgse Boys. De
landelijke A-jeugd en uiteindelijk nog bij Geel Wit. Toen kreeg ik het te druk met
mijn rijschool en ben gestopt met het trainersvak.

Werk.
Ik ben begonnen te werken bij Frigé, een elektra groothandel. Op een busje
gereden. Een soort koeriersdienst.
Daarna bij Wegener in Utrecht. Drukkerij van kranten. Zat op de logistiek afdeling.
Daarna door de Telegraaf daar weggekaapt en daar kwam ik op de afdeling
verkoop. Daarna naar D.I.T.(Detachering In Techniek) in Alkmaar. Eerst als
accountmanager en daarna als vestigingsmanager. Het hield op door de recessie
in de bouw in 2013. Toen maar de rijschool opgestart.
Rijschool Barry Paap.
De opleiding heb ik gedaan in 4 maanden, waar normaal 8 maanden voor staan.
Ik had toch alle tijd. Het is hard werken en weinig overhouden.
Ik heb het hoogste slagingspercentage van Zandvoort en de meeste examens per
jaar. Via mond-op-mond reclame komen ze bij me. Ik denk ook dat het gunnen is.
Ze kennen me natuurlijk van het voetbal en het 10.000 stappenplan wat ik in het
verleden gedaan heb. Dan is het een kleine opstap naar de rijschool. Het is een
netwerk opbouwen.
Door de corona ben ik 2 maal 3 maanden dicht geweest. Dat leverde wel een
hoop spanning op. Dan komt er nul inkomen binnen. Dat heeft er wel ingehakt
Corona.
Mijn zoon kreeg bericht dat iemand in zijn klas corona had. Mijn zoon kreeg
hoofdpijn en had een verkoudheid. Een sneltest opgehaald en tijdens het testen
moest hij niesen, midden in mijn gezicht. Ik denk dat ik het toen heb opgelopen Hij
testte positief en toen zijn we met z‟n drieën naar de testlocatie gegaan. Hij was
positief en m‟n dochter en ik negatief. Later hebben we ons weer laten testen in
Beverwijk. Op de weg er naar toe kreeg ik hoofdpijn, duizelig en geen gevoel
meer in mijn benen. Toen kreeg ik ‟s middags het bericht dat mijn dochter en ik
allebei ook positief waren.
Ik kreeg koorts. Van 35 graden tot 41 graden. Een hartslag van 160, kortademig
en geen zuurstof in het bloed. De norm is 97 en ik had 84.
De huisarts is 3 maal langs geweest. Toen zei ze dat ik naar het ziekenhuis moest
omdat het niet goed met me ging. De ziekenwagen is geweest. Dat gaf veel
commotie in de buurt. Een ziekenauto en dan bij Barry.
De ziekenbroeders hebben me niet meegenomen met de mededeling dat er
ruimtegebrek was in het ziekenhuis. Daar ben ik nog steeds niet klaar mee.
De volgende dag contact opgenomen met het ziekenhuis en ik kon komen. Mijn
vriendin heeft me toen met de auto er naar toe gebracht.
Op een speciale afdeling voor coronapatiënten, nog net geen intensief care,
kwam ik aan de beademing en aan de zuurstof. Tien liter per minuut. Dan voel je
je beter.
Vijf dagen heb ik daar gelegen totdat ik zelf weer kon lopen en plassen. De
conditie was toen nog niks.
Nu na 5 weken ben ik weer helemaal hersteld en werk weer fulltime.
Hobby’s.
Ik ga meestal één keer per jaar skiën met mijn vriendin.
En in de zomer ga ik 2 à 3 maal per jaar karperen in Frankrijk. Samen met Menno
Trouw. Met de kinderen ga ik meestal naar Zuid-Frankrijk of Turkije op vakantie.

Swaluestraat 33, 2041 KA Zandvoort,

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

Ook tennis ik nog 2 à 3 maal in de week bij de Glee. Dat is dus alleen in de
zomer. In de winter doe ik ook nog aan zaalvoetballen bij Zandvoort-Noord in
competitieverband. Op laag niveau in de regio Haarlem.
Zeevissen.
Tijdens de maanden dat ik niet mocht werken ben ik veel naar de pier geweest
om te vissen. Emmers vol. Soms wel 58 scharren en aan de maat. Nu vis ik
regelmatig met Dimitri Bluijs.
De foreldagen vind ik wel heel erg leuk. Dit jaar neem ik nog meer mensen mee
om te vissen. Ik ben blij dat ik via de Z.V.Z. mijn boot kwijt kan op de stalling aan
de Tolweg. De grote strandwedstrijden, daar kijk ik ook altijd naar uit.
Naschrift redactie.
Tijdens het gesprek deelde hij mede, dat hij die avond nog moest werken om
20.30 uur omdat een leerling de dag erop examen moest doen. Dit zou eerst de
dag ervoor gebeuren, maar toen stond er volop file in Zandvoort. Ja, dan kom je
het dorp niet uit. Vandaar wat tijdsdruk op het interview. Uiteindelijk waren we op
tijd klaar. Of de kandidaat geslaagd is? Aan Barry heeft het in ieder geval niet
gelegen.

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

Recept van een van onze chef koks
Komkommergranita met haring en wodka
Een gevaarlijk lekker recept in de Hollandse Nieuwe tijd!

Antares
hairstudio
Haltestraat 48
2041 LN Zandvoort
Tel.: 023 571 7238

dinsdag t/m zaterdag
met of zonder afspraak
10.00 – 18.00 uur

Ingrediënten:
2 haringen, schoongemaakt
1 grote komkommer
100 ml wodka
handje waterkers
versgemalen citroenpeper
8 kleine, rechte glaasjes
Bereiding:
Halveer de komkommer in de lengte en schraap de zaadjes
eruit. Snijd de komkommer in kleine blokjes. Meng de
komkommerblokjes in een diepvriesdoos met wat zout en citroenpeper en laat ze
onafgedekt in de vriezer 2-3 uur bevriezen.
Snijd de haringen in reepjes van 1 cm. Pureer de bevroren komkommer in de
blender of keukenmachine tot een grove granita en verdeel het ijs over de
glaasjes. Schenk er wat wodka over en leg de reepjes haring erop.
Garneer met een toef waterkers.

Het verenigingsblad VISSERSL(AT)IJN van
Vereniging Zandvoort verschijnt 3 keer per jaar.
Met dank aan de adverteerders.
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Antares Hairstudio
Bloemenhuis W. Bluijs
Versteege's IJzerhandel
Fa. IJzerhandel Zantvoort
Hengelsport N. Engelhart BV
Tegelzetbedrijf van de Meij de Bie
Fysiotherapie De Prinsenhof

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. 0235634350
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.
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E-mail h.bluijs@ziggo.nl

