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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  
w.minkman@zonnet.nl  jochen.visser@van-zwienen.nl  
 

Wedstrijdcommissie: 
Noordzee: bodem Strand en Pier: Algemeen; 

Jochen Visser    Jeff de Vos Jochen Visser 
Pieter Paapstraat 3 Mr.Troelstrastraat 62F23  Pieter Paapstraat  3 
2041 EC Zandvoort 2042  BT Zandvoort 2041 EC Zandvoort 
Tel.  023 - 5730854 Tel.  023 -  5720385 Tel.  023 - 5730854 
jochen.visser@van-zwienen.nl Mobiel 0615425104  
 

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

Weegmeesters - recordcommissie: 

Cas Al, v. Lennepweg 26, 2041 LJ  Zandvoort, tel. 023-5718418 
Ton Goossens, Celsiusstraat 209, 2041 TH  Zandvoort, tel. 023-5719041 
 

Loodverkoop en mallen, afhaaladres: Burg.Engelbertsstraat 12, tel. 023-5719178 

Eli Paap en Herman Spaanstra 
 

Redactie VISSERSL(AT)IJN:  

Cas Al, v. Lennepweg  26, 2041 LJ  Zandvoort,  tel. 023-5718418 
Willem Minkman Max Euwestraat 40,   2042 RD  Zandvoort,  tel. 023-5712120 
 

Bezorging VISSERSL(AT)IJN: 

Tom van der Horst, C. v. d. Lindenstraat 2F29,  2042 CA  Zandvoort, tel. 023-5634350 
 

Bekermeester: 

Ton Goossens, Celsiusstraat 209, 2041 TH  Zandvoort, tel. 023-5719041   
 

Bootstalling: 

Jeff de Vos Mr.Troelstrastraat 62F23, 2042 BT  Zandvoort,  tel. 06-15425104 
 
Informatie over opzegging van verenigingen staat in “Artikel 35 Burgerlijk Wetboek Boek 2”. 
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Redactiepraat   Redactiepraat   Redactiepraat 
 
Beste visvrienden, 
 
Het is half oktober als ik aan dit stukje begin. We hebben de meeste wedstrijden 
dit jaar achter de rug en de opkomst, zeker met de strandwedstrijden is uitstekend 
te noemen. Ook de vangsten zijn beter dan in voorgaande jaren. 
In dit clubblad staat de nieuwe wedstrijdagenda voor het komende jaar en ik hoop 
dat zowel de opkomst als de vangsten nog beter worden dan dit jaar. 
Onder de bezielende leiding van wedstrijdcommissaris Jeff moet dat best lukken. 
De afgelopen week werden er door de diverse leden van de visclub al weer volop 
garnalen gevangen. Zelf heb ik daar helaas nog geen tijd voor gehad omdat mijn 
zoon Bob een oud huis heeft gekocht en daar toch het nodige aan moet 
gebeuren. Maar binnenkort krijg ik tijd genoeg want mijn werkgever vond het 
nodig om mij een leuke aanbieding te doen zodat ik per 01 december kan stoppen 
met mijn actieve werkleven. Ondertussen ben ik op zoek naar een nieuwe 
aanhanger want een stel overlaten vond het nodig om mijn oude aanhanger die ik 
in Den Haag op slot had geparkeerd voor de werkzaamheden bij mijn zoon 
zonder mijn toestemming mee te nemen. Met mijn beste gedrag nog aangifte 
gedaan bij de politie maar die kwamen binnen een paar dagen al met de 
mededeling dat dit geen prio had en er daarom geen verder onderzoek naar werd 
gedaan. Tja, de politie is tenslotte je beste vriend. 
Zoals ook al geschreven in mijn vorige praatje, als club 
hebben we T-shirts, badges en stikkers voor onze leden 
en daar zijn nu ook blauwe petjes met witte voorkant 
met het logo van de ZVZ bij gekomen. 
Voor  de  liefhebbers  kosten  deze  ZVZ  petjes  slechts 
€. 5,- per stuk. We hebben er maar een stuk of 50 dus 
als je zo’n schitterend petje wil hebben moet je niet te 
lang wachten.  
Voor de leden die het niet weten, aan de Tolweg 
hebben we een stuk terrein gehuurd van de gemeente 
waar je, tegen een kleine vergoeding, een boot of tractor kan stallen. Jaren lang is 
Rob Drose onze beheerder geweest maar nu heeft hij het stokje over gedragen 
aan Jeff de Vos, Mr. Troelstrastraat 62F23, 2042 BT  Zandvoort, mobiel 06-15425104. 

Mede middels dit stukje wil ik Rob hartelijk bedanken voor zijn jarenlange inzet 
voor onze club. Op dit moment hebben we op de 
Tolweg in het totaal 5 plaatsen en er zijn er dit 
jaar een paar vrij gekomen. Mocht je interesse 
hebben in een plaats neem dan even contact 
met Jeff op. 
 
 
 
Cas. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wedstrijdagenda ZVZ 2017   
  

 
  

Zondag 29 januari Strandvissen Zandvoort 

  
 

  

Zaterdag 18 februari Piervissen IJmuiden 

  
 

  

Zondag 19 maart Strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 25 maart Piervissen IJmuiden 

  
 

  

Zaterdag 22 april Piervissen IJmuiden 

Zondag 30 april  Strandvissen Beachclub No5 Zandvoort 

  
 

  

Zondag 07 mei  Bodemvissen Scheveningen 

  
 

  

Zaterdag 17 juni Piervissen IJmuiden 

Vrijdag 30 juni Avond strandvissen Zandvoort 

  
 

  

Vrijdag 25 augustus Avond strandvissen IJmuiden 

  
 

  

Zaterdag 09 september Piervissen IJmuiden 

Vrijdag 22 september Avond strandvissen Zandvoort 

  
 

  

Zondag 08 oktober Strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 21 oktober Piervissen IJmuiden 

Zondag 29 oktober  Bodemvissen Scheveningen 

  
 

  

Zondag 05 november Strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 11 november Piervissen IJmuiden 

  
 

  

Zaterdag 09 december Piervissen IJmuiden 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Evenementenagenda ZVZ 2017   
  

 
  

Zaterdag 07 januari Nieuwjaarsreceptie Hotel Faber 

  
 

  

Zaterdag 21 januari Makreel roken Nieuw Noord 

  
 

  

Zaterdag 25 februari Forelvissen Diepenheim 

  
 

  

26 mei t/m 03 juni Vistrip Avik Noorwegen 

  
 

  

27 mei t/m 03 juni Vistrip Skarnsundet Noorwegen 

  
 

  

Zaterdag 12 augustus Zandvoorts kampioenschap Makreelroken 

  
 

  

Zaterdag 02 september Forellen in de Berenkuil Putten 
 

Vissen op grote forellen van 2 à 3 KG bij “DEEP’N”. 
 

Na het succes van de vorige keer (20 vissers)  gaan we weer wintervissen op de 
forel in Diepenheim. We gaan op zaterdag 25 februari 2017.  
De vijvers, gelegen achter de boerderij van Alex en Gracia, zijn uitstekend 
geschikt om daar een ontspannend dagje door te brengen. Omdat het toch een 
eindje rijden is, hebben we met de eigenaars het volgende afgesproken: 
 

Op zaterdag 25 februari 2017 gaan we in de vijver met de grote forellen vissen.  
Deze vijver is voorzien van regenboog- en zalmforel tot 2 kg of nog groter. Geen 
kleintjes dus. Er staan voldoende stoelen en er zijn schuilhutjes langs het water. 
De vijver waar we in vissen is altijd ijsvrij bij een buitentemperatuur tot min 15 
graden. We kunnen bij de vijver terecht van 9.00 uur tot 15.00 uur. Het hek is al 
om 8.30 uur open. Halverwege de dag worden we dan voorzien van een broodje 
warme rookworst. Tijdens de middagpauze gaan we allen aan de lange tafel op 
de boerderij voor snert met spek en roggebrood. 
 

Alle vis die gevangen wordt, moet meegenomen worden. Hieraan zijn geen extra 
kosten verbonden. De vis mag alleen bewaard worden in koelboxen. Dus geen 
leefnetten meer. Er is een schoonmaakplaats aanwezig. 
Er is een gezellige ruimte met houtkachel waar je je kunt opwarmen en waar je 
koffie, thee of andere dranken kunt nuttigen. 
De kosten voor deze complete forellendag, incl. broodje warme worst, snert, 
spek en roggebrood zijn nog steeds 25 euro !!!!!!. 
 

Aanmelden voor deze dag kan bij Willem Minkman tel. 023-5712120 
 

De forellenvijver ”Deep’n” ligt in Diepenheim aan de Oude Goorseweg 10.  
De website van deze forellenvijver is te vinden op www.forellenvijversdeepn.nl 

http://www.forellenvijversdeepn.nl/


 

 
 

Piercompetitie 2015                     Eind 

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

1 Vos Jeff de 0 39 0 50 37 45 0 0 171 0 171 

2 Heine Eric 0 40 0 40 50 40 0 0 170 0 170 

3 Schilpzand Fred 0 50 0 39 37 38 0 0 164 0 164 

4 Ottho Addie 0 45 0 38 45 35 0 0 163 0 163 

5 Wind Rob 0 36 0 45 37 38 0 0 156 0 156 

6 Jong Ron de 0 35 0 42 37 34 0 0 148 0 148 

7 Koper Arie 0 34 0 0 37 36 0 0 107 0 107 

8 Bluijs Henk 0 0 0 37 0 50 0 0 87 0 87 

9 Horst Tom van der 0 42 0 0 0 42 0 0 84 0 84 

10 Vreelink Koos 0 38 0 0 0 39 0 0 77 0 77 

11 Goossens Bart 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37 
 

Noordzee bootcompetitie 2016             

Nr. Naam Wed1 Wed2 Wed3 Wed4 Tot. Aftr. Eindtotaal 

1 Bluijs Arnold 50 0 0 0 50 0 50 

2 Al Cas 45 0 0 0 45 0 45 

3 Wind Rob 42 0 0 0 42 0 42 

4 Heijne Eric 40 0 0 0 40 0 40 

5 Bakkenhoven Willem 39 0 0 0 39 0 39 

6 Jong Ron de 38 0 0 0 38 0 38 

7 Visser Jochen 37 0 0 0 37 0 37 

8 Ottho Addie 36 0 0 0 36 0 36 

9 Jong Rolf de 35 0 0 0 35 0 35 

10 Nieuwburg Henk van 34 0 0 0 34 0 34 

11 Horst Tom van de 33 0 0 0 33 0 33 

12 Paap Eli 32 0 0 0 32 0 32 

13 Goossens Ton 31 0 0 0 31 0 31 

14 Kliffen Henk 27 0 0 0 27 0 27 

14 Lieberton Jan 27 0 0 0 27 0 27 

14 Meij de Bie Rudy 27 0 0 0 27 0 27 

14 Nieuwburg Ger van 27 0 0 0 27 0 27 
 

Recordlijst Zeevissen Nederlandse Zeewateren 2016 ZVZ    

Stand per 15-11-2016         

Soort Lengte       

Nederlandse naam in cm. Recordhouder Datum Vangplaats 

Grootste Lipvis 37,0 Badal Ruben 08-05-'16 Avik Brygge 

Grootste Paling 69,0 Horst Tom van der 19-08-'16 Zandvoort 

Grootste Tong 40,0 Bakkenhoven Willem 21-06-'16 IJmuiden 

Grootste Zeebaars 50,0 Horst Tom van der 03-06-'16 Zandvoort 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Strandcomp. 2016                     Eind 

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

1 Ottho Addie 0 50 45 39 45 45 0 0 224 0 224 

1 Visser Jochen 0 0 50 50 37 42 45 0 224 0 224 

3 Bosman Evert 38 33 29 45 36 38 38 0 257 62 195 

3 Wind Rob 39 42 19 35 27 39 40 0 241 46 195 

5 Haak Leo 0 0 19 29 50 50 39 0 187 0 187 

5 Jong Rolf de 50 34 39 0 27 37 0 0 187 0 187 

7 Vos Jeff de 34 40 26 37 33 34 37 0 241 59 182 

8 Dekker Ted 0 38 29 38 32 28 42 0 207 28 179 

9 Jong Ron de 45 0 27 34 39 28 0 0 173 0 173 

10 Schilpzand Fred 0 45 19 30 38 36 0 0 168 0 168 

11 Vreelink Koos 34 36 36 33 27 0 0 0 166 0 166 

12 Horst Tom van der 42 0 19 42 40 0 0 0 143 0 143 

13 Al Cas 40 39 31 31 0 0 0 0 141 0 141 

13 Bakkenhoven Willem 0 0 35 36 42 28 0 0 141 0 141 

15 Heine Eric 34 0 42 28 0 28 0 0 132 0 132 

16 Laarman Paul 0 0 33 0 0 40 50 0 123 0 123 

17 Minkman Willem 0 37 19 33 34 0 0 0 123 0 123 

17 Koper Arie 0 35 0 0 27 33 0 0 95 0 95 

19 Bluijs Henk 0 0 30 0 35 28 0 0 93 0 93 

20 Mietes Paul 0 0 34 40 0 0 0 0 74 0 74 

21 Bluijs Gerard 34 0 19 0 0 0 0 0 53 0 53 

22 Ottho Michiel 0 0 40 0 0 0 0 0 40 0 40 

23 Castien Alie 0 0 38 0 0 0 0 0 38 0 38 

24 Bakkenhoven Martin 0 0 37 0 0 0 0 0 37 0 37 

25 Goossens Bart 0 0 0 0 0 35 0 0 35 0 35 

26 Castien Frans 0 0 32 0 0 0 0 0 32 0 32 

27 Dijkema Geert 0 0 0 0 27 0 0 0 27 0 27 

28 Bosman Willem 0 0 19 0 0 0 0 0 19 0 19 

 

Korte   berichten  Korte   berichten  Korte  berichten 
 

Nieuwjaarsreceptie met de prijsuitreiking van 2016 
 

Graag willen we jou en je partner hierbij nodigen voor de nieuwjaarsreceptie met 
bijbehorende prijsuitreiking van de winnaars van het afgelopen jaar en een 
fantastische loterij. 
 
Dit alles vindt plaats op zaterdag 07 januari 2017 in Hotel Faber te Zandvoort. 
Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur. 
Mocht je willen blijven slapen, bel dan even met Martin Faber, tel. 023-5712825. 
Het bestuur. 



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 vier beste uitslagen in beide competities. 

Verzamelen 

Strandwedstrijden, Zondagochtend van 09.00 uur tot 13.00 uur of de 

avonden van 19.30 uur tot 22.30 uur. 

Verzamelen voor de zondagochtend om 08.15 uur en de avonden om 18.45 uur 

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

Op het strand wordt er geloot om de visplaatsen 

Zuidpier wedstrijden: zaterdag 08.30 uur bij het derde plateau voor de bocht, 

de wedstrijd is van 09.00 uur tot 12.00 uur 

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

het restaurant op dezelfde tijd als op de Zuidpier.  

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

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

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

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

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

wedstrijdcommissaris genoodzaakt om de vis NIET mee te tellen. 

Bij klachten van een medevisser over een bepaalde vangstmethode aan de 

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

ongegrond dan mag de visser doorvissen. 

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

 

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

puntentelling. Aanleveren in een ruime emmer met water.  

Gevangen paling telt mee voor het aantal werkelijk gemeten centimeters.  
Alleen vissen, gevangen aan eigen uitrusting en in de bek gehaakt tellen mee, dus 
niet in de rug o.i.d.. Wedstrijdreglement artikel 12. 
 

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

doorgaat, moet u de avond van tevoren de desbetreffende wedstrijdcommis 

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

contact op met Jochen Visser 023-5730854(algemeen wedstrijdcommissaris). 

Van hem hoort u wie de vervangende wedstrijdcommissaris is. 
 

Puntentelling strand, pier en bootwedstrijden 
Nummer 1  50 punten nummer 3  42 punten  nummer 5  39 punten  . 
Nummer 2  45 punten nummer 4  40 punten  nummer 6  38 punten enz. enz 
Bij geen vis krijg je de punten van de laatste deelnemer. 

Wedstrijdverslagen 2016 blad 1 
 
Verslag strand avondwedstrijd vrijdag 19 augustus door Willem Minkman. 
Maar liefst 17 man stonden om 19.30 uur klaar om aan de tweede avond 
strandwedstrijd deel te nemen. Een grote opkomst en tevreden organisatoren. 
We begonnen met windstil weer en een vlak zeetje. Doch na 10 minuten begon 
de wind wat aan te trekken en viel de regen gestaag. Er kwam wat reuring in het 
water. Maar de vissers waren erop gekleed. 
De eerste die een vis ving was Leo Haak na ongeveer een half uur vissen. Hij had 
een mooie tong van 37 cm. Daarna ving Jochen Visser ook. Na een uurtje vissen 
ging de wind weer liggen en was het aangenaam op het strand. Het werd 
langzamerhand wel donker en de nodige lichtjes gingen aan. Ook kregen we nog 
bezoek van de strandpolitie. Zij wilden graag weten of er nog wat gevangen werd. 
Na verloop van tijd werden er de nodige botten en ja, ook tongen gevangen. 
Tom van der Horst ving een mooie grote paling van 69 cm. Helaas moest hij hem 
na meting weer in zee uitzetten, omdat je geen paling in je bezit mag hebben op 
dit moment vanwege de slechte palingstand. Niet iedereen ving vis en er werden 
dus groepjes kletsende vissers waargenomen omdat de vangsten toch wat tegen 
vielen. Om kwart over tien, in het donker, kwam er een verschrikkelijke bui 
opzetten. De wind trok flink aan. De hengels sloegen tegen de grond en de 
stoeltjes vlogen over het strand. Het begon ook hard te regenen en iedereen was 
blij dat de wedstrijd bijna was afgelopen. 
Er zijn die avond 26 vissen gevangen, waarvan 13 botten, 11 tongen, een 
zeebaars en een paling. Als eerste is geëindigd Leo Haak met een totaal van 146 
cm vis. Tweede was Addie Ottho met 94 cm en derde Willem Bakkenhoven met 
71 cm vis. De totale lengte aan gevangen vis was 786 cm. 
 
Verslag pierwedstrijd zaterdag 27 augustus 2016 door Willem Minkman. 
Onder het genot van een lekker warm zonnetje begon de drie uur durende 
pierwedstrijd in IJmuiden. De zeven ZVZ-vissers, die zich hadden gemeld op de 
pier, begonnen vol goede moed, maar al snel hadden de meesten het gevoel, dat 
het een ochtend zou worden waarop weinig vis zou worden gevangen. 
En ze hadden gelijk: er werden slechts twee visjes gevangen. Een Zeebaarsje 
van 32 cm door Eric Heine en Addy Ottho ving een botje van 22 cm. Om 12.00 
uur was het einde van de wedstrijd. Eric Heine won de wedstrijd en de pot en 
Addy Ottho werd tweede. En de rest van de vissers kregen de punten van de 
zevende plaats. Er werden op deze ochtend slechts 2 vissen gevangen met een 
totale lengte van 54 cm. 
 
Vrijdag 2 september 2016 avond strandwedstrijd, door Willem Minkman. 
Zestien zeevissers kwamen opdagen bij het verzamelpunt achter het casino om 
aan de wedstrijd deel te nemen, die begon om 19:30 uur. 
Het weerbericht was niet zo goed om er een mooie avond wedstrijd van te kunnen 
maken. De wind (tot 5 Bft werd er gemeten) speelde met de zeevisser en er viel af  
een toe een buitje, maar dat maakte de mannen niks uit. Jan Paap, die mij 
meehielp bij het meten van de vis, ging  als  eerste naar  Leo Haak die al snel een   



Spelregels Noordzee bootwedstrijden 
 
Aanmelden 
Voor alle wedstrijden kunt U zich aanmelden. Dit dient ruim een week van tevoren 
te gebeuren want vol is vol. 
Scheveningen bodemvissen of IJmuiden wrakvissen, Jochen Visser  023-
5730854 
Als u zich te laat aanmeldt is er ook geen plaats meer. 
 

Kosten en aas 
De kosten van de visdagen zijn de opstapprijs excl. wedstrijdgeld(€2,00) .  
Voor € 2,00 kunt u ook meedoen voor de pool voor de grootste vis. 
In Scheveningen dient U voor het bodem vissen aas zelf te verzorgen, voor het 
wrakvissen is het op de boot aanwezig. 
 

Waar en hoe laat 
De wrakviswedstrijden worden vervist met de Marion vanuit IJmuiden. De boot 
vertrekt om 08.00 uur en komt om 16.00 uur weer aan de kade. 
De bodemviswedstrijden met Trip of Vrolijk vanuit Scheveningen. 
Zorg dat u minstens 30 minuten voor vertrek aan boord bent want er wordt niet 
gewacht. 
 

Doorgaan van de wedstrijden 
Alleen als de wedstrijd niet doorgaat word je voor 20.00 uur gebeld. 
 

Afwezigheid 
Afzegging voor een wedstrijd dient minimaal een week voor de wedstrijd te 
gebeuren. Een ieder die niet op de wedstrijd verschijnt waarvoor hij zich heeft 
opgegeven en geen plaatsvervanger heeft geregeld moet alsnog de 
gereserveerde plaats betalen en krijgt daarvoor een acceptgiro toegestuurd. 
 
Voor de gevangen vis geldt de wettelijke minimum maat. Ondermaatse vis telt niet 
mee. 
Alleen vissen, gevangen aan eigen uitrusting en in de bek gehaakt tellen mee, 
dus niet in de rug o.i.d.. Wedstrijdreglement artikel 12. 

********************************************************** 
Wedstrijdcommissarissen voor de Noordzee 
 
Scheveningen bodemvissen en IJmuiden wrakvissen: 
Jochen Visser  tel. 023-5730854 
  
 
 

Wedstrijdverslagen 2016 vervolg blad 2 
 
paar botten ving. Tussen de regen en windvlagen door, was het toch nog redelijk 
vissen. En al snel konden we op de 1

e
 bank staan en daardoor hadden we minder 

snel vuil op de lijn, doordat dan de lijn meer snijdt door de golven. Over de 
portofoon, waar enkele zeevissers mee uit gerust waren, konden Jan en Ik horen 
waar er vis werd gevangen, en ja hoor: een zeebaars van 25 cm bij Paul 
Laarman. Het begon schemerig te worden en dat is goed voor de tong. De 
hoofdlampjes en andere verlichting gingen aan. En al snel werd er tong gevangen 
door Rob Wind, Bart Goossens en Addy Ottho, waarvan Addy de grootste dacht 
te hebben met 33 cm. 
De wind trok aan, maar er werd nog steeds vis gevangen en dat bij dit weer! 
Evert Bosman, die nu nog boven aan de strandcompetitie staat, ving ook nu weer 
aardig. Maar niet genoeg. De wedstrijd was bijna ten einde, iets wat velen, na 3 
uur vissen in de harde wind, niet erg vonden. Toen de wedstrijd was afgelopen 
haalde iedereen de hengels binnen, waarbij Jochen Visser nog een mooie tong 
van 32 cm binnenhaalde. We konden de uitslagkaarten uit gaan rekenen. 
Leo Haak won deze strandwedstrijd met 3 vissen met een totale lengte van 84 
cm. Tweede werd Addy Ottho met 1 cm verschil: 83 cm en derde werd Jochen 
Visser met 81 cm. Totaal werden er 26 vissen gevangen, 10 botten, 7 
zeebaarzen, 8 tongen en 1 schar. Met een totaal lengte van precies 7 meter. 
Rob Wind ving de grootste vis: een bot van 37cm en hij won hiermee de pot. 
Conclusie: Er was ondanks de harde wind en regen een mooie opkomst en er is 
ook nog aardig gevangen. 
 
Op vrijdagavond 30 september was de laatste avond strandwedstrijd voor 
de leden van de Zeevisvereniging Zandvoort. Door Willem Minkman.  
De dag er voor was erg slecht met windkracht 6, waardoor er op de wedstrijddag 
een behoorlijke branding stond. Waarschijnlijk weerhield dat enkele leden om niet 
te gaan strandvissen. Er waren 7 leden verschenen op de wedstrijd. Er werd 
gevist voor de rotonde vanaf 19.30 uur tot 22.30 uur. Dus de wedstrijd was 
hoofdzakelijk in het donker. De wind was gelukkig wel afgenomen tot west 4. 
Waar in de weken, voorafgaand aan deze wedstrijd, volop tongen gevangen 
werden (waarschijnlijk door het nog warme water), bleef het deze avond slechts 
bij 2 stuks. Ook werden er 2 zeebaarzen gevangen en 11 botten. 
De winnaar van deze wedstrijd was Paul Laarman. Hij had 5 vissen met een totale 
lengte van 132 cm. Tweede was Jochen Visser met 3 vissen en 93 cm aan vis. 
Derde was Ted Dekker met ook 3 vissen maar 85 cm aan vis. 
De totale lengte aan gevangen vis was 441 cm. De grootste bot was van Rob 
Wind met een lengte van 40 cm. Hij werd hiermede winnaar van de pot.  
De grootste tong was van Paul Laarman met 28 cm. De grootste zeebaars was 
van Ted Dekker met 32 cm. 
 
Pierwedstrijd zaterdag 8 oktober, door Jeff Devos 
De pierwedstrijd, die gehouden werd op de zuidpier, was weer aardig in trek 
onder de ZVZ vissers. Er kwamen maar liefst 10 vissers opdagen. En dat  hebben  
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we gemerkt! Tom van der Horst, die een aantal wedstrijden niet heeft mee gevist, 
was behoorlijk aanwezig! Het was negen uur en we konden beginnen. De ZVZ 
vissers gooiden hun lijn in het zoute zeewater van IJmuiden en nog geen minuut 
later had ik (Jeff) twee scharren en dat is altijd lekker. Henk Bluijs en Arie Koper 
waren hun hengels nog aan het prepareren, omdat ze pas 10 minuten voor 
aanvang van de wedstrijd aankwamen. Ze zagen dat en snel gooide Henk Bluijs 
zijn lijn in en ja hoor…beet: een gulletje van 35 cm. En al snel werd er meer vis 
gevangen links en rechts van mij.  Het afgaande of opkomende water waar we 
altijd mee proberen te vissen zodat er meer stroming is, viel stil (ook wel dood tij 
genoemd) en dat merkten een aantal vissers. Maar Henk Bluijs had al 4 soorten 
vis op zijn wedstrijdkaart staan, zoals steenbolk, zeebaars, gul en schar. Arie 
Koper, die tussen ons in stond, ving ook een zeebaarsje van 32 cm en Koos 
Vreelink, de kok van Thalassa, dacht dat hij beet had, maar hij zat vast in een 
oude lijn. Rob Wind en Fred Schilpzand, die naast Tom van der Horst stonden, 
zagen hoe hun vismaatje aardig wat vis aan het vangen was. Wel scharren maar 
toch! `BEET! Arie snelde naar zijn hengel, maar pakte de verkeerde hengel (die 
waar niks aanzat) maar aan de andere hengel had hij meer geluk. Een aantal 
vissers, Addy, Ron en Eric Heine, stonden met elkaar te kletsen, wat men meestal 
doet als er even geen vis wordt gevangen, maar Henk en ik vingen wel. Om twaalf 
uur was de wedstrijd ten einde en werd de vis gemeten. 
1

e
 werd Henk Bluijs met 269 cm en 4 soorten vis, 2

e
 was Jeff Devos met 259 cm 

en 3
e
 Tom van der Horst met 133 cm. De pot voor de grootste vis werd ook 

gewonnen door Henk met een gul van 35 cm. Er zijn 4 soorten vis gevangen: 
steenbolk, gul, zeebaars en schar met een totale lengte van 10,30 meter. 
 
Bootwedstrijd Scheveningen 23 oktober, verslag door Jochen Visser 
ZVZ met fantastisch weer in Scheveningen. 
23 oktober jl. heeft Zeevis Vereniging Zandvoort de jaarlijkse bodemwedstrijd 
gevist in Scheveningen. Met werkelijk prachtig weer in vooruitzicht vertrokken ca. 
20 leden zondag 08.00 uit Scheveningen haven naar de visgronden bij Kijkduin. 
Wind uit de oost kracht 2, een goed getij en flink wat zonuren maakten de dag op 
papier al geslaagd. Vanwege enorme vangsten tijdens eerdere edities is er 
gekozen voor een grotere minimum maat voor gevangen vis wat de sportvissers 
ter meting kunnen aanbieden. En daar zat nou net de crux van de dag... 
Wederom werden er enorme aantallen gevangen echter de nieuw ingestelde 
minimum maat bleek een hoge drempel voor de meeste vissers. De vangst 
bestond uit schar, wijting, bot en wat exoten als schol en zeebaars. 
De grootste vis van de dag is gevangen door plaatsgenoot Willem Bakkenhoven. 
Met  een  bot van 38 cm. was hij de  held van de dag,  poelwinnaar en kon tevens  
een door Albatros Hengelsport te Scheveningen beschikbaar gestelde boothengel 
in ontvangst nemen. Willem dus helemaal in z'n nopjes...Dagwinnaar is geworden 
Arnold Bluijs, runner up Cas Al tweede en Rob Wind derde. Elk ZVZ lid ging ieder 
geval met een hoop verse platvis vanuit Scheveningen naar huis en het was 
volgens zeggen een mooie wedstrijd, niet in de laatste plaats door het weer. 
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P&S visreizen bestaat in 2017 vijfentwintig jaar 
 

5 % korting op vistrips voor leden van de 
Zeevis Vereniging Zandvoort 

 
Op onderstaande groepsreizen heeft Jaap nog een of meerdere plaatsen vrij. 

 
10 juni t/m 17 juni  - Skarnsundet Fjordsenter (Midden Noorwegen). 
 
In verband met de grote belangstelling naar de locatie Lauvness in 2016 voor de 
groepsreis heeft Jaap besloten om er voor 2017 twee in te plannen. 
27 mei t/m 03 juni 2017 - Lauvsnes ( Zanzibarinn ) Midden Noorwegen. 
24 juni t/m 01 juli 2017  - Lauvsnes ( Zanzibarinn ) Midden Noorwegen. 
 
Ook zijn er nog een of twee plaatsen vrij voor Øksfjord Sjøfiske. 
19 t/m 26 juli -  Øksfjord Sjøfiske (Noord Noorwegen). 
 
Voor informatie over de verschillende reizen of andere wensen kunt u telefonisch 
contact opnemen of even op de website kijken. 
www.psvisreizen.nl 

Lauvsnes ( Zanzibarinn) Midden Noorwegen  

Mytilus Edulis Vesperum. 
 
Latijn voor mosselavond…niet zeggen dat u niks leert van dit clubblad. Het was er 
weer zo een. Een berengezellige mosselavond voor leden en aanverwanten in 
hotel Faber. De avond zelf was perfect verzorgd door team Faber, Tim en Bart 
Goossens en zeker niet te vergeten Arnold Bluijs. Bij binnenkomst een beetje 
borrelen vergezeld met wat praat om vervolgens rond de klok van achten aan te 
schuiven voor de vers dampende mosselpannen.  
 
Lekker!  
Met verve overigens geserveerd door de mannen van Goossens en team Faber. 
De traditie wil dat er hier en daar een rammelend en dicht exemplaar een pan 
ingaat en dat staat altijd garant voor hilariteit en een flesje van het een of ander 
als je er eentje opvist. En zo geschiedde. Vers gekookte mosselen, goeie frieten 
en lekkere saus maken een mosselavond wel tot wat het zijn moet. Maar ook de 
gegratineerde exemplaren vonden gretig aftrek. Heerlijk allemaal. Prima initiatief 
van Jeff de Vos voor de afwasser van de avond. Een kleine en spontane collecte 
langs de tafels maakte ook de inspanningen van Goossens junior voor hem meer 
dan de moeite waard, iedereen deed letterlijk een duit in het zakje als dank voor 
zijn inzet.  
 
Leuk! 
De tafel die het meeste weekdieren had verorberd kreeg nog een flesje toe 
volgens Tim. Nadien dessert met letterspel genereerde voor de winnaar ook een 
fles spul volgens Arnold en her en der stonden flessen met alcoholische inhoud 
van diegenen die een rammelaar op het bord hadden gevonden…geeft je te 
denken. Wat hebben wij toch met drank? 
 
Helemaal niks. Broeders in Petrus moeten worden natgehouden, zo is dat nu 
eenmaal. Ik zeg volgend jaar weer. Naar ik mag hopen met dezelfde bezetting in 
deelnemers en organisatie. Kleine verandering voor aankomende keer is dat er 
wellicht iets vroeger begonnen wordt met de mosselpan maar dat gaat de pret niet 
drukken. Dank aan allen die het mogelijk maken, niet in de laatste plaats Martin 
en Willem. 
 
Jochen Visser.  

 

 

http://www.psvisreizen.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEkKCaj73QAhWEWxQKHbk-CGkQjRwIBw&url=http://www.24kitchen.nl/news/info-fun/kookvragen/openstaande-mosselen&psig=AFQjCNEfemRBF7UFdAlC7kB3me0yqNcGCw&ust=1479929983789754
https://www.google.nl/search?newwindow=1&biw=1920&bih=940&tbm=isch&q=gekookte+mosselen&sa=X&ved=0ahUKEwi8xPT4jr3QAhULDMAKHX3LDT8QhyYIIg


Recept van een van onze chef koks 
 

Poon van de barbecue met sjalottencompote 
Hoofdgerecht voor 2 personen 
 
Benodigdheden: 
2 rode ponen (panklaar), 
enkele takjes rozemarijn, 
2 eetlepels olie, 
zout en zwarte peper (versgemalen), 
1 theelepel kerriepoeder, 
1 sinaasappel (halve plakjes). 
 
Voor de sjalottencompote: 
1 eetlepel boter, 
1 eetlepel olijfolie, 
250 gr. sjalotjes (gehalveerd), 
1 rode ui (in ringen), 
1 teentje knoflook (geperst), 
1 eetlepel bruine suiker, 
1 eetlepel witte wijn of sherry, 
1 eetlepel balsamicoazijn, 
zout en peper (versgemalen), 
1 hele steranijs (facultatief). 
 
Bereiding: 
Begin met de sjalottencompote. Verhit de boter en olie in een hapjespan en fruit 
de sjalotjes en rode ui zonder dat ze kleuren. Voeg de rest van de ingrediënten 
toe en stoof zachtjes 15 minuten. Laat afkoelen en verwijder de steranijs. Spoel 
de vissen af met koud water en dep ze droog met keukenpapier. Snijd ze aan de 
buikzijde iets verder open en leg er takjes rozemarijn in. Bestrijk de vissen met 
olie en bestrooi ze met peper, zout en kerriepoeder. Snijd ze aan beide kanten 3 
keer diagonaal in en steek er plakjes sinaasappel in. Leg de vissen in een visklem 
op een hete barbecue en rooster ze in 10 tot 12 minuten gaar. Keer ze 
halverwege. Serveer met de sjalottencompote. Lekker met grof boerenbrood. 

 

 
 

Sportfishing Company IJmuiden. 
 
Afgelopen augustus wilde ik het toch is proberen om in Nederlandse wateren een 
knappe Pollak of Zeebaars te vangen van een diep gelegen wrak in de Noordzee. 
Gedurende trips in Ierland, Denemarken, Noorwegen, Guernsey en Frankrijk heb 
ik redelijk wat aardige exemplaren van de wrakken weten te lenen maar in 
Nederland wil dat allemaal niet zo vlotten. Diep water, ver en vooral rap leken me 
wel de ingrediënten voor een dergelijke exercitie en als je die zaken op den 
boodschappenlijst hebt kom je vanzelf op de Sportfishing Company te IJmuiden. 
De internetsite geeft helder weer wat de mogelijkheden zijn, rept over  vangsten 
van de trips en het bedrijf heeft twee schepen in de vloot te weten de Blue Fin en 
Wahoo. Die laatste vaart met 800 pk richting verre wrakken tot om en nabij de 65 
mijl uit de kust, die moest het dan maar worden. Als je er over nadenkt, die 800 
pk…pfoe. Mannen met een maanpak zeker…countdown for take off. 
 
Goed. 
 
Haven te IJmuiden, prachtige dag, windje drie en nee…geen mannen in een 
maanpak. Twee keurige kerels in een smetteloos blauwe polo ontvangen je 
vriendelijk aan boord, de nodige plichtplegingen als legitimatie ed. worden vlot 
afgehandeld en hup trossen los en aan de gang. Voordeel van die pk’s aan boord 
is uiteraard korter varen voor verder weg. Prima dus en dat ding kanjert dat het 
een lieve lust is. Niet veel zaken zijn mooier als de belofte van een nieuwe visdag, 
haven uitvaren, hengels optuigen en het brein volop bezig hoe gaan we wat 
vangen vandaag. Altijd wel spannend. Graag heb ik dan ook een batterij van 
hengels om me heen opdat ik snel van strategie en manier van vissen kan 
wisselen. Dat pollak en zeebaars verhaal had ik na een wrak of drie wel in de 
gaten, dat gaat em niet worden. In met name Ierland heb ik massa’s Pollak 
gevangen op een Savage sandeel maar je moet snel op het wrak zitten en dat 
gaat niet met deze viswijze. Met een scheef oog hield ik de schipper en deckhand 
in de gaten, de mannen visten actief mee en hadden al de nodige kabeljauwen 
gehaakt. Met shad’s kort op het wrak tikken leverde vis op bij de heren terwijl de 
rest van de boot niks produceerde. Mooi! Andere strategie dus… Grote favoriet 
van me is heel licht pilkeren. Kort en fel tikken met dun gevlochten lijn en een niet 
al te snelle hengel. Kleine speedpilkers tot 170 gram (minder vast aan wrak door 
de hoger geplaatste haak) eerst met maar later zonder bijvanger bleek de ideale 
combinatie. Snel beneden, kort en fel tikken, goed contact met bodem en 
bammmm….voltreffer! Prachtig altijd zo’n aanbeet, hengel als een hoepel en 
prima sport zo op de Wahoo. Het gehalte visser aan boord was deze dag van het 
type hobbyist. Als we wat vangen ok, niets is ook goed en we zijn een dagje weg. 
Prima natuurlijk, een ieder geniet op zijn of haar manier van de hobby en daar is 
helemaal niks mis mee. Ondergetekende is iets fanatieker en als we iets 
ondernemen zo’n mijl of zestig van het strand doe ik dat niet met de vinger in de 
neus...plankgas met die handel. Zo geschiedde en dat bracht op een bepaald 
moment wel wat meewarige gezichten…sjonge…hij heeft er weer een. Al 
hoppend van wrak naar wrak tot een mijl of 65 was de visserij wel een beetje van 



Lood en pilkers te koop, tevens lood en pilkermallen te leen:  
Voor leden hebben we lood en pilkers voor oa. het wrak- en strandvissen te koop 
in vele maten en gewichten. Op bijgaande foto een greep uit ons assortiment. Als 
dit lood is te verkrijgen bij Herman Spaanstra, Burg.Engelbertsstraat 12, 2042 KN    
Zandvoort, tel.  023 – 5712610. Mocht je lood of Pilkers willen hebben dan moet je 
eerst de bestelling plaatsen bij Herman, hij heeft niets op voorraad. Onderstaand 
een overzicht van het lood en de pilkers met de bijbehorende prijzen. 
 
Bopedo bootlood Strandlood zonder ankers 
340 gram á €. 0.70, 115 gram á €. 0.50 
450 gram á €. 0.80,  140 gram á €. 0.50 
560 gram á €. 0.90  170 gram á €. 0.60 
670 gram á €. 1,- 200 gram á €. 0.60 
 
Sandael pilkers Haring pilkers groot 
500 gram á €. 1,- 100 gram blank á €. 0.80 
 200 gram blank á €. 0.80 
Haring pilkers klein 300 gram blank á €. 1,- 
100 gram blank á €. 0.80 400 gram blank á €. 1,- 
200 gram blank á €. 0.80 
 100 gram gespoten á €. 1.20 
100 gram gespoten á €. 1.20 200 gram gespoten á €. 1.20 
200 gram gespoten á €. 1.20 300 gram gespoten á €. 1.40 
Gespoten alleen in overleg met Herman 400 gram gespoten á €. 1.40 

Gespoten alleen in overleg met 
Herman  

 
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  
Burg.Engelbertsstraat 12  
2042   KN    Zandvoort  
Tel.   023   -   5712610 
 
Of 
 
Eli Paap 
Gasthuishofje     12 
2042 JR  Zandvoort 
Tel.  023  - 5719723 

 

 

de taaie, ze sprongen niet aan boord om het zo te zeggen, sterker…heb alles uit 
de kast gevist om het verschil te maken. Resultaat aan het einde van de dag was 
wel een kuip mooie kabeljauwen. Missie geslaagd. 
 
Resume. 
 
Paar zaken waar deze schipper en deckhand van de Sportfishing Company het 
verschil mee maken. Er wordt actief door beiden gevist om aan het einde van de 
dag iedereen een visje mee naar huis te kunnen geven, vind ik zeer attent. Verder 
wordt er aangeboden om de vis te kuisen voor opvarenden en worden deze 
gekuiste exemplaren netjes schoon gespoten om zo je koelbox in te kunnen. 
Voorkomend allemaal. Maar de boot onderscheidt zich echt door pro-actief te 
jagen over de wrakken op zoek naar kabeljauw. Niks blijven hangen en nog een 
keer driften of laat maar dobberen op niks af. Echt ouderwetse werklust om de vis 
te vinden. Twee driften en matig of niks, hop naar het volgende wrak, 10 
minuutjes a een kwartiertje varen en een nieuwe kans. Daar hou ik van. Lang 
verhaal kort leden der ZVZ…doen! Gewoon doen… Tuurlijk kost het een paar 
centen maar zo kort van huis op een Noors-Deense manier pilkeren tot 60 mijl uit 
het kantje…tja. Daar word ik wel gelukkig van.     
 
Jochen Visser. 
 

 

 



 
 

 

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 Martin Bakkenhoven. 
(Hij zegt dat hij geen Dondertje is) 
 
Omdat het leuk is om leden uit het eigen dorp te 
interviewen, dacht ik aan Martin Bakkenhoven. 
Op mijn vraag of hij dat wilde, zei hij: “dat is 
goed. Wanneer?” Daarna heeft hij nog een paar 
keer gevraagd wanneer het zou gebeuren. 
Eindelijk op woensdag 2 november hadden we afgesproken bij mij thuis. Dit nadat 
hij bij zijn ouders (Willem en Jannie Bakkenhoven) geweest was. Deze waren 
namelijk die dag 54 jaar getrouwd. 
Zijn vader was in een eerder interview spontaan en mededeelzaam. Martin is zijn 
tegenpool. Maar afijn. Hieronder zijn verhaal. 
 
Jeugd en werk. 
Ik ben geboren in Haarlem op 6 mei 1963. Het was een zware bevalling volgens 
mijn moeder. Waarom weet ik niet. Ik ging op de kleuterschool in de Nicolaas 
Beetslaan, waar nu Het Rode Kruis in zit, bij juffrouw Kemp. 
We waren met twee kinderen thuis. Ik en mijn jongste broertje Fred. 
Eerst heb ik gewoond aan de Parallelweg. Daar hebben we een keukenbrand 
gehad kan ik me nog herinneren. M'n vader had de frituurpan aan laten staan. De 
buren hebben toen nog geholpen met blussen. Daarna zijn we verhuisd naar de 
Koningstraat. Ik heb op de Hannie Schaftschool gezeten en daarna ben ik in 
Haarlem op school gegaan. Het was de school voor praktische vorming. Daar kon 
ik toen stage lopen in de Boerhave. Daar heb ik in de keuken gelopen als hulpie. 
Met m'n zestiende kwam ik daar in het transport. Etenswaren wegbrengen, vuile 
was ophalen en de schone weer wegbrengen. Daar heb ik toen 18 jaar gewerkt. 
Daarna gesolliciteerd bij Connection op de taxi en aangenomen. 
Er gebeurde niet veel bijzonders in de taxi, maar één ding kan ik me nog wel 
herinneren. Bij de taxistandplaats bij het Casino in Zandvoort stapten twee 
jongens bij mij in en die moesten naar Velserbroek. Daar aangekomen liepen ze 
hard weg zonder te betalen. Ze dachten zeker dat ik er achteraan ging. Ik terug 
naar het Casino en dit vertelt. Op de camera die daar hangt konden ze de jongens 
herkennen. Twee weken later zag ik ze weer achter mijn taxi langs lopen. Ze 
mochten het Casino niet in. Wel na betaling van de rit. Die was 35 euro, maar ik 
liet ze 50 euro betalen. 
Nu zit ik bij de BIOS. Een taxibedrijf voor de WMO, dus voor ouderen en mensen 
die moeilijk ter been zijn. 



                  
 

Aanmeldingsformulier nieuw lid 
Hierbij meldt ondergetekende zich aan als lid van de Zeevis Vereniging 
Zandvoort. Het lidmaatschapgeld groot €. 50,- per jaar incl. vispas, landelijke lijst 
van viswateren en grote vergunning(voorheen visakte) of de Zeevispas € 40,- 
(zonder grote vergunning), maak ik over op rekening NL22INGB0003108377 tnv. 
Penningmeester ZVZ te Zandvoort. Het clubblad Vissersl(at)ijn en alle 
bijbehorende clubinformatie wordt mij  toegestuurd. 
 
Naam : Voornaam 

 
Adres :  

 
Postcode : Plaats 

 
Datum : Handtekening 

 
E-mail : Geboorte datum 

 
Telefoon   :     Mobiel 

 
Dit aanmeldingformulier opsturen naar: Secretariaat ZVZ 
 Kostverlorenstraat 86  
E-mail h.bluijs@ziggo.nl      of 2042 PK Zandvoort  
 Tel.nr 023-5718139 
Zie ook www.zvzvist.nl Mobiel 0652345829  

Vrije tijd. 
Ik was vroeger niet zo'n stapper. Ik zat op voetbal bij Zandvoortmeeuwen en later 
bij Z '75 als snelle linksbuiten. Ik ben de strafschopspecialist van Zandvoort. Er 
was een wedstrijd uitgeschreven wie het best de strafschoppen kon nemen van 
Zandvoort. Ik ben toen kampioen geworden en mocht in de grote volle tent, die in 
Zandvoort stond voor de Willem Ruis Show, de beker in ontvangst nemen.  
Voetballen deden we altijd op het zwarte veldje bij de Koningstraat. De jongens 
van Beekelaar hebben het er nog steeds over. Een leuke periode. 
 

Vissen. 
Strandvissen vind ik erg leuk, maar ik zit vaak met m’n werk. 
Buitenlandse vistrips ook. De laatste keer dat m'n vader en ik mee waren naar 
Denemarken, was m'n vader zijn schoenen kwijt. Zijn de jongens het dorp in 
geweest en kwamen ze terug met skischoenen en zeiden: Willem we hebben je 
schoenen gevonden. Hij blij. Naderhand zitten we op de boot en zaten zijn 
schoenen in de viskist. Verleden jaar heb ik voor het eerst leren fileren. De visclub 
vind ik geweldig. Echt waar. Erg leuk en ik hoop dat ik er nog wat meer bij kan 
zijn. Bijvoorbeeld op een buitenlandse trip. 
 

Hobby's 
Hobby's heb ik eigenlijk niet. Visroken is een hobby van mijn vader en ik help hem 
daarbij. Hij heeft twee rooktonnen. De laatste is gemaakt van muziekboxen. Daar 
hoopt hij mee in de prijzen te vallen. Als meest originele. 
En op zijn volkstuin help ik met onkruid wieden en krijg dan altijd groente mee. 
Aardappelen rooien doe ik ook voor hem, omdat het voor mijn vader te zwaar is. 
 

Laatste woord. 
Wat ik nog kwijt wil: Volgend jaar zijn mijn vader en moeder op 2 november 55 
jaar getrouwd.  

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

Kabeljauw overleeft hengelvangst 
 

Uit onderzoek van het institute of Marine Research van de Universiteit van Bergen 
blijkt dat met de hengel gevangen kabeljauwen(Gadus morhua) na het terug 
zetten een grote overlevingskans hebben. Dit onderzoek is uitgevoerd omdat naar 
schatting de helft van de sportvissers in Noorwegen hun vangst levend terug 
zetten. In dit uitgebreide onderzoek werden tachtig met vallen gevangen 
kabeljauwen voorzien van een merkteken en werd een akoestische chip 
aangebracht. Vervolgens kregen de dieren twee weken om te herstellen waarna 
ze werden terug gezet. Daarna werd er gedurende drie weken met hengels op 
deze kabeljauwen gevist. In deze periode werden ruim 700 vissen gevangen, 
negen vissen die waren voorzien van een chip werden terug gevangen. Na het 
terug zetten werden deze vissen gevolgd. Het bleek dat de vissen binnen een 
halve dag na terugzetten weer hun normale gedrag vertoonden. 
De overleving was zelfs 100%. 
Bron: Hauge, M.(2015). Atlantic cod recovers quickly after catch-and-release. 
ScienceNordic, Januari 14,2015. 

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


 
 

Wie wil er roken? 
 
Ja, wie wil er roken? Ondertussen hebben we al een groepje van 14 man die wel 
eens of regelmatig aan een demonstratie (zoals deze) of aan een wedstrijdje  
meedoen. De groep wordt steeds groter. Dit jaar hadden we 2 wedstrijden op het 
strand en deden ook leden mee aan de Open Kampioenschap Makreelroken in 
Zandvoort. We houden nogmaals een promotiedag om misschien nog wat leden 
over de drempel te halen. Neem ook een vriend, kennis of buurman mee om het 
roken onder de knie te krijgen.  
Iedere deelnemer krijgt 5 makrelen en een aantal rode ponen. De deelname is 
gratis. 
Op zaterdag 21 januari 2017 kunnen we weer terecht voor de loods van Jan 
Paap. De verwarmde loods is gelegen aan de Curiestraat 3 E in Zandvoort-
Nieuw Noord. Verwijsborden naar de loods zullen worden aangebracht. 
 
De bedoeling is, dat degenen die een rookton bezitten, maar er weinig of nooit 
gebruik van maken, dan ook hier met hun rookton naar toe komen. Uiteraard mag 
je zelf ook andere vis- of vleessoorten meenemen om te roken. Ook degenen die 
geen rookton of -kast hebben zijn van harte welkom. Om 10.00 uur gaan we 
beginnen. Vooraf moeten de rooktonnen/kasten natuurlijk gebracht worden. 
Het is de bedoeling, dat we met z'n allen het roken onder de knie krijgen. We 
gaan dan ook gegevens uitwisselen omtrent het gebruik van de materialen, 
zoals haken, hout, rookmot en b.v. de temperatuur waarop gerookt moet worden. 
Ook zullen we voor een warme drank zorgen. 
We gaan er dus een gezellige dag van maken. 
Aanmelden kan tot 15 januari bij onderstaande personen. 
Voor verdere inlichtingen kun je ook onderstaande nummers bellen: 
 
Jeff de Vos: 0615425104,  
Willem Minkman: 0630316760 
Jan Paap: 0651246962 

********************************************************** 
SUPER, SUPER, SUPER. 

 
Zaterdag de 24e september was met recht een superdag. Op het programma 
stond de 2e wedstrijd makreelroken bij Beachclub Tien. 
Zonnig weer, 20 graden en een zwakke zuidoostelijke wind.  
Om 9.00 uur waren er al meerdere rokers aanwezig. De rooktonnen werden 
aangeleverd door o.a. Jeff de Vos, Jan Paap en Ron de Jong. Allen met een 
vergunning om op strand te mogen rijden. 
Vlaggen van de ZVZ ophangen en alles installeren tot de geluidsinstallatie toe. 
Al snel kregen we een kop koffie aangeboden door de exploitanten van het 
strandpaviljoen. 
Daarna de makrelen uit de koeling halen en deze over de rokers verdelen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om 10.30 uur begon de wedstrijd. Nogmaals werd er koffie uitgedeeld en even 
later was er voor de deelnemers ook nog warme appeltaart met slagroom. Wat 
een service van de mensen van Beachclub Tien. 
Het bleef de hele dag prachtig weer en ook kwamen er andere leden van de ZVZ 
ons bezoeken. Ook was er voldoende belangstelling van de strandbezoekers. 
Deze wilden meestal vers gerookte makrelen kopen.  
In de loop van de middag meldden de keurmeesters zich. Ben Zonneveld en Tom 
de Roode waren zo vriendelijk om als niet-leden de makrelen te beoordelen. Ook 
de exploitanten van Beachclub Tien, Bas Lemmens en Beaudine Starink, waren 
bereid om de makrelen te keuren. 
Om 14.30 uur moest ieder een makreel inleveren voor de keuring, waarna de jury 
een keuze moest maken. Na lang beraad kwamen zij tot de volgende uitslag. 
Derde werd Henk Bluijs. Hij kreeg een fles drank. Tweede werd Jan Paap. Hij 
kreeg een waardebon en eerste was Jeff de Vos. Hij won de pot en kreeg een 
etentje voor twee personen aangeboden. Alle prijzen werden beschikbaar gesteld 
door Bas en Beaudine. Daarna kregen de andere rokers ook nog een fles 
Prosecco aangeboden. 
Ook wil ik nog John Lemmens bedanken voor al het werk wat hij die dag voor ons 
gedaan heeft. Al met al een echte Super dag. 

********************************************************** 
Buitengewoon Bijzondere Bot 
 

Hebben jullie langs onze stranden ooit een dergelijk fraai gekleurd platvisje 
weten te vangen? Hoogstwaarschijnlijk is dit ‘gewoon’ een botje, maar dan 
met een heel bijzondere pigmentafwijking die heeft geleid tot een ronduit 
feestelijk uiterlijk. 
 

Half november 2016 waren de 
vismaten Geert Luinge en Ronald 
van der Fange met een 
garnalennetje aan het slepen voor 
het strand van Langevelderslag nabij 
Noordwijk.  
Hartstikke leuk, dat ‘schobben’ met 
zo’n netje. Niet alleen om zelf met 
een beetje geluk een portie van die overheerlijke grijze garnalen te kunnen 
vangen –niets heerlijker dan die garnalen al op het strand in zeewater te koken en 
vervolgens op te peuzelen!- maar ook vanwege de bijzondere visjes die je vaak 
tussen de garnalen treft. Zo vangen Geert en Ronald naast harnasmannetjes en 
mini-botjes vaak ook kleine tarbotjes. 
 

Geert en Ronald keken echter heel verbaasd op, toen ze tussen alle garnalen, 
krabbetjes, zeesterren en ander klein grut dit ca. 8 cm platvisje ontdekten met een 
wel héél bijzonder stippenpatroon.  
Lees verder op http://www.zeehengelsport.nl/2148/buitengewoon-bijzondere-bot/ 
of op www.ncrz.nl 

http://www.zeehengelsport.nl/2148/buitengewoon-bijzondere-bot/
http://www.ncrz.nl/


 

 
 
 
 

Verslag van het forelvissen in de Berenkuil 
 
Op zaterdag 13 augustus zijn we weer wezen forellen in Nijkerk.  
Het was voor de zestiende opvolgende keer dat we daar zijn wezen vissen. We 
zijn begonnen in 2001 met maar liefst 34 aanmeldingen voor die dag en nu waren 
we met 17 personen. 
Onderweg naar de Berenkuil reden Jeff en Arie Koper samen, maar ze moesten 
nog wasmotten halen die ze besteld hadden bij Hengelsportcentrum Nijkerk. Op 
een gegeven moment reden ze een klein rood autootje voorbij met Ted Dekker 
achter het stuur en Henk Bluijs zat er ook in. Op de A28 nog voor de afslag 
Nijkerk gingen Jeff en Arie van de snelweg af. Maar ook het rode autootje van Ted 
nam de afslag. Jeff dacht nog: waarom blijven ze achter ons? Na met opzet 2 
maal dezelfde rotonde genomen te hebben en daarna een woonwijk ingereden, 
bleven ze nog steeds achter Jeff aan rijden. Aangekomen bij de hengelsportzaak, 
waar Ted de auto naast die van Jeff geparkeerd had, keek Henk Bluijs Jeff aan en 
hij vroeg: ”Dit is toch niet de Berenkuil”? Waarop Jeff anrwoordde: ”nee, dit is een 
hengelsportzaak”. 
Het weer was goed en sommigen, zoals Barry en Eli Paap, waren al eerder 
begonnen met vissen. Wij konden om 17.00 uur terecht in de afgehuurde vijver. 
Willem Bakkenhoven zat net, toen een forelvisser aan hem vroeg of hij zijn 
gevangen forellen wilde hebben. Willem zei natuurlijk geen nee en kreeg een net 
vol met 10 forellen. Zijn dag was al goed. 
De forellen waren erg actief, maar om ze te vangen was niet eenvoudig.  
Ted Dekker en Barry hadden met hun vlieghengels meer succes. 
Zelf visten we met wasmotten en powerbait. Zelfs Cees Swankhuizen, een 
gerenommeerd forelvisser, wist met moeite enkele mooie exemplaren te vangen. 
Na ruim anderhalf uur vissen was het tijd om te gaan eten in het mooie restaurant. 
Spareribs had ik met nog wat anderen besteld. Twee grote stukken bot met vlees 
ertussen. Volgens de kok de beste spareribs van de hele Veluwe. Ted kon niet 
meer dan de helft ervan op en wij hadden voldoende aan het vlees en lieten de 
rest liggen. 
Daarna weer vissen totdat het donker werd. Helaas hadden wij aan de wallekant 
weinig leven meer. Op de kop van de vijver hadden Koos van der Helm en Mart 
Mooijman meer succes. 
Uiteindelijk had Ted 16 forellen weten 
te vangen en Barry een stuk of 7. 
De vissers met een gewone hengel 
hadden beduidend minder geluk.  
Toch gingen de meesten wel met vis 
naar huis. Zelf had ik 8 forellen, 
waaronder enkele die door de 
eigenaar Hendrik Hamstra waren 
gevangen. 
Een fijne dag en voor volgend jaar weer op voor de zeventiende keer. 
 
Willem Minkman 



 
 

 
 

Prijsuitreiking bootwedstrijd Scheveningen 23-10-2016 
 

 

********************************************************** 
Leka, Noorwegen 
Meerdere leden van de visclub gaan wel eens naar Leka in Noorwegen op 
visvakantie. Zo kreeg ik van Johan Berken wat foto’s toegestuurd van hem en zijn 
broer Bennie die daar de visvakantie hebben door gebracht. Onder Johan met 
twee mooie heilbotten en een kabeljauw. 

               

 



 

Het verenigingsblad VISSERSL(AT)IJN van de Zeevis 
Vereniging Zandvoort verschijnt 3 keer per jaar. 
 

Met dank aan de adverteerders.                    
Autorijschool Barry Paap Autoservice de Nieuwe 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 
Hengelsport P. Goedvolk Hotel Faber Kenamju Sportcenter 
Koene cleaning service        Pizzeria La fontanella P&S Hengelsport 
Strandtent Thalassa Versteege's IJzerhandel  Tandprothetische Pr.P.Teijmant   
van Zwienen Auto´s  Guijt vis Tegelzetbedrijf van de Meij de Bie  
   

Advertentiemeester:   
Wilt U een advertentie plaatsen, wijzigen cq. informatie, neem dan even contact 
op met:   Willem Minkman Cas Al 
  Max Euwestraat   40 van Lennepweg  26 
 2042 RD  Zandvoort 2041 LJ  Zandvoort 
 Tel.    023 - 5712120 Tel.  023 -  5718418 
 Mobiel 06-29512188 Mobiel 06-29512188 
 
Verdeling VISSERSL(AT)IJN door:  Tom van der Horst 
 
Lood te koop, tevens lood en pilkermallen te leen:  
Voor leden hebben we lood voor oa. het wrakvissen te koop in de navolgende gewichten: 
340 gram á €. 0.70, 450 gram á €. 0.80, 560 gram á €. 0.90 en 670 gram á €. 1,- 
Op verzoek willen de loodmeesters ook ander lood gieten, je kunt hierbij denken aan 
pilkers, strand- en rollood.  
De vereniging heeft verder een groot aantal loodmallen in bezit om zelf lood en pilkers in 
diverse soorten maten en gewichten te gieten. Deze mallen kunt U lenen tegen een 
borgsom van € 35.00 

 
Afhaal/besteladres: Herman Spaanstra Eli Paap 
                                Burg.Engelbertsstraat 12 Gasthuishofje     12 
                                  2042   KN    Zandvoort 2042 JR  Zandvoort 
 Tel.   023   -   5712610 Tel.  023  - 5719723 
 
T-Shirts en Badges ZVZ 
We hebben weer volop T-shirts en badges van onze club in voorraad.  
Een schitterend T-shirt of badge kost U slechts €. 7.00 
Verkrijgbaar bij: 
Badges Badges T-Shirts 
Ton Goossens Henk Bluijs Willem Minkman 
Celsiusstraat 209    Kostverlorenstraat 86       Max Euwestraat 40   
2041 TH  Zandvoort 2042 KH Zandvoort   2042  RD  Zandvoort  
Tel.   023 - 5719041 Tel. 023-5718139 Tel.  023  -  5712120 

 
 

 


