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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@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 laatste nummer dit jaar en er is genoeg te melden. 
Allereerst het zeer droevige bericht dat Jan Paap(Jan van Kee) begin september 
heel plotseling is overleden na een gezellige rookdag bij beachclub no.5. Jan was 
heel betrokken bij de club, oa. was hij elke strandwedstrijd aanwezig om de 
spullen van de vissers het strand op te brengen en alle gevangen vissen te 
meten. Belangeloos stelde Jan zijn loods ter beschikking aan de visclub om alle 
aan het roken verbonden werkzaamheden te kunnen verrichten. 
We zullen Jan missen. 
Verder over het zeebaarsvissen. Door de EU is het voor de sportvissers weer 
toegestaan om vanaf 1 oktober tot het einde van dit jaar een gevangen zeebaars 
per dag mee te nemen. Een uitgebreid stuk staat hier over in het clubblad. 
Vorige keer schreef ik al dat we nu 4 hengelsportzaken hebben waar onze 
waardebonnen ingeleverd kunnen worden, Engelhart in IJmuiden, Goedvolk 
hengelsport in Haarlem, Hermans Marine in IJmuiden en Hengelsport IJmuiden. 
Bij Hermans Marina, en nu ook bij HENGELSPORT IJMUIDEN krijg je 10% 
korting op aankoop van hengelsportartikelen(uitgezonderd aas) op vertoon van je 
lidmaatschapspas.  
De vangsten deze zomer aan het strand waren niet echt om over naar huis te 
schrijven. De avondwedstrijd van 31 augustus bracht nog wel wat vis op maar bij 
de wedstrijd van 14 september werd er door maar liefst 16 deelnemers geen 
enkele vis gehaakt. Nu, eind oktober, dat ik dit stukje schrijf zijn de vangsten al 
weer aardig aan getrokken als ik de berichten mag geloven. Dat komt misschien 
ook omdat in week 48, zo vanaf maandag 08 oktober er ineens volop garnalen 
aan de kust zaten. Het was een drukte van belang langs de vloedlijn, vele tractors 
en auto‟s die allemaal met een treknet(Zaan) grote hoeveelheden garnalen wisten 
te vangen. Ook de vissers met het duwnet(Kro) waren in grote getale aanwezig. 
Ook met een Kro had je binnen een uur de nodige kilo‟s in het net zitten zodat er 
ongetwijfeld in menig gezin er uren gepelt zal zijn. 
Mocht je geen Kro of treknet hebben en je wil er eentje aanschaffen neem dan 
even contact op met ons clublid Engel Lever. Een van zijn hobby‟s is netten 
boeten en hij kan alles maken wat je hebben wil. Een paar Kro‟s heeft hij zelfs al 
op voorraad staan. Je kan Engel bereiken op telefoon 0235374918. 
Volgend jaar op 09 april bestaan we als ZVZ al weer 35 jaar en de 
jubileumcommissie, Ton Goossens, Ted Dekker 
en Jochen Visser zijn al druk bezig met de 
voorbereidingen. Helaas mag ik nog geen details 
geven van wat er allemaal op stapel staat maar in 
de loop van 2019 horen jullie daar ongetwijfeld 
meer over. 
 
Cas.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wedstrijdagenda ZVZ 2019   
Zondag 13 januari Strandvissen Zandvoort 
  

 
  

Zaterdag 09 februari Piervissen IJmuiden 

Zondag 17 februari Strandvissen Zandvoort 
  

 
  

Zaterdag 16 maart Piervissen IJmuiden 
  

 
  

Zondag 07 april Strand jubileumwedstrijd Havanna Zandvoort 

Zaterdag 27 april Piervissen IJmuiden 
  

 
  

Zondag 05 mei Strandvissen Beachclub no 5 Zandvoort 
  

 
  

Vrijdag 21 juni Avond strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 29 juni Piervissen IJmuiden 
  

 
  

Zaterdag 03 augustus Piervissen IJmuiden 
  

 
  

Vrijdag 13 september Avond strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 21 
september Piervissen IJmuiden 
  

 
  

Vrijdag 11 oktober Avond strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 26 oktober Piervissen IJmuiden 
  

 
  

Zondag 17 november Strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 30 november Piervissen IJmuiden 

Evenementenagenda ZVZ 2019   
Zaterdag 05 januari Nieuwjaarsreceptie hotel Faber Zandvoort 
  

 
  

Zaterdag 23 februari Forelvissen Diepin Diepenheim 
  

 
  

Woensdag 13 maart Ledenvergadering hotel Faber Zandvoort 
  

 
  

18 mei t/m 25 mei 2019 Skarnsundet met Jaap Putzes Noorwegen 
  

 
  

31 mei t/m 08 juni 2019 Vistrip Avik Noorwegen 
  

 
  

Zaterdag 10 augustus Zandvoorts kampioenschap   

  Makreel roken Zandvoort 
      

Zaterdag 24 augustus Forelvissen in de Berenkuil Putten 

 



 

 

Korte berichten – Korte berichten 
 

Strandwedstrijd 11 november is vervallen. 
Vervangende strandwedstrijd op zondag 09 december. 

********************************************************** 
Verzoek Verzoek Verzoek 

 

Beste visvrienden, in verband met de gestegen porto kosten heeft de club het 
verzoek aan die leden welke buiten Zandvoort wonen om het clubblad via de ZVZ 
site ZVZvist te gaan lezen. De club is anders genoodzaakt om eventueel de extra 
porto kosten voor het versturen van het clubblad in rekening te brengen. U kunt 
uw verzoek aan de secretaris opgeven op h.bluijs@ziggo.nl 

********************************************************** 
Mededeling Mededeling Mededeling 

 

Beste visvrienden, In verband met de gestegen portokosten heeft het bestuur 
besloten om het boekje van de Gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren, 
behorende bij uw visvergunning niet meer standaard te versturen. Deze zal alleen 
op verzoek worden toe gestuurd en is tevens te verkrijgen op de nieuwjaars-
receptie begin januari 2019. 
Indien u de app visplanner download en uw telefoon bij u heeft tijdens het vissen 
bent u verzekerd tegen het krijgen van een bekeuring omdat de app voldoet als 
lijst van wateren en is tevens een stuk handiger dan het boekje bij je te dragen.  

********************************************************** 
Nieuwe hengelsportzaak “Hengelsport IJmuiden” 

 

Ronald Engelhart, familie van Engelhart hengelsport is per 01 juni een eigen 
hengelsportzaak begonnen in IJmuiden. De zaak heet hengelsport IJmuiden en 
het adres is Kromhoutstraat 56, 1976 BM IJmuiden, tel: 0255820400.(ligt vlak 
voor BACO dump). Ronald heeft een groot assortiment en heeft altijd vers 
zeeaas(pieren, zagers, mesheften etc.). Hij is zeven dagen per week open en de 
ZVZ waardebonnen zijn ook bij hem in te leveren. Tevens geeft hij op vertoon van 
je lidmaatschapspas 10% korting op hengelsportartikelen(aas uitgezonderd). 

********************************************************** 
Waardebonnen wedstrijden 

 

Zoals in de ledenvergadering afgesproken gaat de waarde van de waardebonnen 
die uitgegeven worden bij de wedstrijden per 01-01-2019 omhoog. 
1

e
 plaats bon van €. 10,-. 2

e
 plaats bon van €. 7,50 en 3

e
 plaats bon van €. 5,-. 

Tevens worden er, ook bij grotere groepen deelnemers, alleen nog maar bonnen 
uitgegeven voor de plaatsen 1, 2 en 3. 
 

mailto:h.bluijs@ziggo.nl


 
 
 

  

Strandcompetitie 
2018                     Eind 

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

1 Vreeling Koos 31 35 40 50 35 45 28 0 264 59 205 

2 Schilpzand Fred 0 0 50 45 38 40 28 0 201 0 201 

3 Vos Jeff de 39 35 39 29 36 50 28 0 256 57 199 

4 Lever Engel 36 0 45 29 40 37 28 0 215 28 187 

5 Laarman Paul 50 35 14 29 0 35 28 0 191 14 177 

6 Koper Arie 40 0 37 29 38 0 28 0 172 0 172 

7 Dekker Ted 0 35 14 29 45 33 28 0 184 14 170 

8 Goossens Bart 38 35 34 29 28 0 0 0 164 0 164 

8 Jong Ron de 42 0 33 0 28 33 28 0 164 0 164 

9 Wind Rob 31 35 37 29 28 30 28 0 218 56 162 

11 Lever Hedi 31 0 14 29 28 42 28 0 172 14 158 

12 Heine Eric 31 0 30 29 0 34 28 0 152 0 152 

13 Haak Leo 0 0 42 42 0 36 28 0 148 0 148 

14 Bosman Evert 37 0 14 29 0 33 28 0 141 0 141 

15 Ottho Addie 0 0 0 0 50 39 28 0 117 0 117 

16 Buijzer Wimbart de 45 0 14 0 28 0 28 0 115 0 115 

17 Gaus Carla 0 0 0 0 0 38 28 0 66 0 66 

18 Aandewiel Paul van 0 50 14 0 0 0 0 0 64 0 64 

19 Horst Tom van der 0 0 0 29 28 0 0 0 57 0 57 

20 Paap Barry 0 35 14 0 0 0 0 0 49 0 49 

21 Bosman Willem 31 0 14 0 0 0 0 0 45 0 45 

22 Minkman Willem 0 0 0 0 42 0 0 0 42 0 42 

23 Oosterbeek Nico 0 0 0 0 40 0 0 0 40 0 40 

23 Visser Jochen 0 0 38 0 0 0 0 0 38 0 38 

25 Gool Jan van 0 0 35 0 0 0 0 0 35 0 35 

25 Vermaat Patrick 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35 

27 Gool Eric van 0 0 32 0 0 0 0 0 32 0 32 

28 Nieuwburg Henk van 0 0 31 0 0 0 0 0 31 0 31 

29 Minkman Willem 0 0 0 29 0 0 0 0 29 0 29 

30 Al Cas 0 0 0 0 28 0 0 0 28 0 28 

31 Bluijs Henk 0 0 14 0 0 0 0 0 14 0 14 

31 Jong Rolf de 0 0 14 0 0 0 0 0 14 0 14 

31 Nieuwburg Gerrie van 0 0 14 0 0 0 0 0 14 0 14 

31 Paap Fred 0 0 14 0 0 0 0 0 14 0 14 

31 Reddering Michel 0 0 14 0 0 0 0 0 14 0 14 

31 Spaanstra Herman 0 0 14 0 0 0 0 0 14 0 14 

31 Swankhuizen Cees 0 0 14 0 0 0 0 0 14 0 14 

31 Teijmant Peter 0 0 14 0 0 0 0 0 14 0 14 

 
 



 

 
 

Piercompetitie 2018                     Eind 

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

1 Vreeling Koos 42 36 45 45 38 0 50 0 256 36 220 

2 Vos Jeff de 39 45 40 36 38 0 45 0 243 36 207 

3 Horst Tom van der 50 34 31 50 0 0 32 0 197 0 197 

4 Heine Eric 36 33 39 36 45 0 32 0 221 32 189 

5 Wind Rob 40 42 35 0 38 0 32 0 187 0 187 

6 Schilpzand Fred 34 37 34 36 38 0 40 0 219 34 185 

7 Koper Arie 35 35 38 0 0 0 39 0 147 0 147 

8 Ottho Addie 0 31 36 36 0 0 42 0 145 0 145 

9 Vermaat Patrick 0 0 50 42 50 0 0 0 142 0 142 

10 Jong Ron de 38 0 31 36 0 0 32 0 137 0 137 

10 Paap Barry 45 50 42 0 0 0 0 0 137 0 137 

12 Buijzer Wimbart de 38 32 0 0 0 0 0 0 70 0 70 

13 Paap Fred 0 38 31 0 0 0 0 0 69 0 69 

14 Bluijs Henk 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40 

15 Reddering Michel 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39 

16 Prins Peter 0 0 0 0 0 0 38 0 38 0 38 

18 Goossens Bart 0 0 37 0 0 0 0 0 37 0 37 

19 Al Cas 0 0 0 0 0 0 32 0 32 0 32 

19 Halderman Philip 0 0 0 0 0 0 32 0 32 0 32 

 
Grootste vis competitie 2018 

Nr. Naam Totaal 

 1 Vreelink Koos 6 

2 Vos Jeff de 5 

3 Koper Arie 4 

4 Heine Eric 3 

4 Paap Barry 3 

4 Schilpzand Fred 3 

7 Laarman Paul 2 

7 Wind Rob 2 

9 Aandewiel Paul van 1 

9 Bluijs Henk 1 

9 Dekker Ted 1 

9 Haak Leo 1 

9 Horst Tom van der 1 

9 Ottho Addie 1 

9 Vermaat Patrick 1 

   
 
 



Dag aan Zee 
 
Tijdens het overleg bij Strandtent 12 voor de makreelrookwedstrijd in april kregen 
wij, het rokersgroepje, Jan, Arie Jeff en Willem, de vraag voorgelegd of wij samen 
met hen iets wilden gaan doen om de strandtent een dagje in het zonnetje te 
zetten. Dat zou dan in de zomer moeten gaan gebeuren. 
Allerlei ideeën werden er naar voren gebracht. Ons leek het wel leuk om de 
Zeevisvereniging te gaan promoten in verband met de terugloop van het aantal 
leden. Het thema was, om de gebruiken van het oude vissersdorp  Zandvoort van 
vroeger weer te laten herleven. Na enkele bijeenkomsten waren we eruit. 
Sommige activiteiten moesten we laten vervallen of we kregen er een afzegging 
van. 
Er zijn meer dan 100 posters opgehangen in het dorp en er was een aankondiging 
en advertentie in de Zandvoortse Courant. In de week voorafgaand aan het 
evenement is er vis ingekocht en schoongemaakt. Aan alles is gedacht. Alleen het 
weer, dat hadden we niet in de hand. 
Eindelijk was het dan zover. De “Dag aan Zee” bij strandtent 12 “Aan Zee”.op 
zaterdag 4 augustus. 
Het was gelukkig een mooie ochtend met veel zon en een windje uit zee. 
De volgende taken waren verdeeld voor deze dag. Henk Bluijs  en Ron de Jong  
gingen makrelen roken. Arie Koper ging haring snijden. Jan Paap en Fred 
Schilpzand zouden haring en scharren bakken. Jeff de Vos zou paling roken voor 
de eigenaars, Victor Bol ging scharren drogen en makreelsoep maken, Willem 
Minkman zou hengels en andere vistuigen demonstreren. Rob en Addie zouden 
de kleine kinderen vermaken met allerlei hengeltjes en visjes. Engel Lever ging 
netten boeten en Hedy Lever zou schelpen schilderen.Jacqueline van Heeringen 
ging werken met schelpen en Tiny Paap en haar dochter zouden garnalen pellen. 
Ook was er nog een replica van een oude strandtent uit 1925 opgebouwd.    
Het Juttersmuseum, de K.N.R.M., het koor “De Wapenzangers van Zandvoort” en 
“De 4TuozeMatroze” waren ook op deze dag aanwezig. 
Rob Wind had allerlei onderlijntjes gemaakt en deze opgehangen, zodat het 
verschil te zien was welke voor de platvis was en welke voor de kabeljauw. 
Eli Paap kwam ook langs en vond het zo leuk dat hij thuis nog even een eigen 
gemaakt model bomschuit ging ophalen om deze te laten bekijken. 
Na 11.00 uur konden we beginnen en zat er al heel wat volk dat op de gratis vis 
afkwam. 
Jeff had zijn geluidinstallatie meegenomen en Victor Bol praatte alles aan elkaar.  
In de middag was er het optreden van het zangkoor “De Wapenzangersvan 
Zandvoort”. 
Leden van de ZVZ kwamen even een kijkje nemen en een visje proeven. 
De oude strandtent was helemaal ingericht met spullen uit die tijd.  
Als afsluiting was er het spetterende optreden van “De 4Tuoze Matroze”. 
Het was een goede dag voor de Zeevisvereniging. Veel publiciteit en misschien 
levert het nog wel wat leden op.  
Een mooie dag om op terug te kijken en hulde aan de leden die zich ingezet 
hebben voor deze dag. 
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Avondwedstrijd strand vrijdag 27 juli 2018. 
27 juli 2018: de warmste 27

e
 juli ooit! En op die dag vond de avondwedstrijd van 

de Zeevis Vereniging Zandvoort plaats. Toen ik om 18.45 uur aankwam op de 
verzamelplaats achter het casino stonden er al een aantal oververhitte zeevissers 
die uitkeken op het overvolle strand waar het nog zwart zag van de mensen. Wat 
nu? Waar moeten we vissen? Nou, in de zee natuurlijk! Na de financiële en 
administratieve handelingen te hebben afgerond, gingen we met 14 man en 1 
vrouw richting Havana aan Zee. 
Door de drukte kwamen een aantal auto‟s en tractoren in de file te staan op de 
boulevard, waardoor de wedstrijd een kwartier later moest beginnen, namelijk om 
kwart voor acht. Tussen Havana aan Zee en de afgang naar het naaktstrand werd 
het parcours uitgezet, waarna 15 vissers om 19.45 uur begonnen aan de 
wedstrijd, die drie uur zou gaan duren en nu dus tot kwart voor elf. Het was warm 
en de meeste vissers stonden lekker in hun korte broek te vissen en dat was ook 
wel nodig. Want het zou een verhitte strijd worden om een visje te vangen met dit 
weer. En wie kwam daar aangelopen met zijn viskar? Ted Dekker, die te laat was 
maar toch nog mee mocht vissen en naast Cas Al plaats nam! Dus 16 zeevissers 
gingen de strijd met elkaar aan. 
Al snel werd er over de portofoon geroepen dat Arie Koper een tong had. Dat was 
mooi: tong onder de kant. En even later ving Engel Lever een bot van 28 cm. Nou, 
dat zou wel eens een superavond vis vangen kunnen worden, maar naarmate het 
later werd leek het er op of de vissen siësta hadden. Het zonnetje zakte langzaam 
achter de horizon en “vis” werd er geroepen. Addy Ottho had een bot van 25 cm 
en ikzelf, Jeff Devos, ving ook zo maar een bot van 25 cm. Zouden we nu wat 
gaan vangen! In ieder geval, Ted Dekker wel, die een bot ving van 31 cm. 
De wedstrijd liep ten einde op het mooie strand van Zandvoort en Jan Paap van 
Kee bracht de wedstrijdkaarten om na een warme avond uit te rekenen. 
Er werden deze avond 10 vissen gevangen met een totale lengte van 262 cm, 
waarvan 3 tongen (totaal 82 cm) en 7 botten (totaal 180 cm). 
De uitslag van deze avond strandwedstrijd: Eerste werd Addy Ottho met 53 cm 
vis, tweede werd Ted Dekker met 31 cm en Willem Minkman werd derde met 30 
cm vis. Omdat we met meer dan 15 vissers waren was er ook een vierde prijs en 
die ging naar Engel Lever en Nico Oosterbroek. De grootste bot (31 cm) werd 
gevangen door Ted Dekker en de grootste tong (28 cm) door Addy Ottho. De pot 
werd gewonnen door Ted Dekker met de grootste bot van 31 cm. 
 

Avondwedstrijd strand vrijdag 31 augustus. 
Vrijdagavond 31 augustus werd er voor de tweede keer een avond viswedstrijd 
gehouden. Al vóór de 3 uur durende wedstrijd begon, waren de deelnemende 
leden al bezig om elkaar psychologisch te beïnvloeden. 
Zestien mannen en twee vrouwen zouden de strijd met elkaar aangaan. Je kon 
wel merken dat de vakanties voorbij waren, want eindelijk konden de 
Zandvoorters weer een lekker rustig vissen op het mooie Zandvoortse strand. Een 
lekker zonnetje en weinig wind; een perfecte combinatie om met zijn allen weer  



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. 
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eens vis te vangen. Na het uitzetten van het parcours was het zover voor de 
achttien deelnemers. We begonnen om half acht met hoog water. Ik had wel een 
probleem, want Jan Paap van Kee was vrijgesteld als meetmeester. Hoe moest 
dit nu als er veel vis zou worden gevangen? Nou, dan toch maar even Jan bellen! 
De goedzak kwam even later toch nog de vis meten.  
En dat was nodig, want Jeff DeVos had al na 5 minuten een bot van 26 cm. Via 
de portofoon werd er geroepen door Paul Laarman: een tong op plaats vier! Jan 
snelde er naartoe, dat was een tong van 19 cm. Het afgaande water en de 
schemering zorgden ervoor dat we met onze waadpakken naar de eerste bank 
konden lopen en dat was ook wel nodig. Want daar zat misschien wel de vis? En 
ja, Koos Vreelink ving een zeebaars. Niet groot, maar toch nog 31 cm. Hedi 
Lever, één van de twee vrouwen, die op plaats 1 stond aan de zuidkant ving ook 
vis: een botje van 23 cm. Naarmate het later werd en de avond inviel, werd er ook 
steeds meer vis gevangen. En ja hoor: tong werd er geroepen. Weer Hedi Lever, 
maar nu een tong van 31 cm. Het nieuwe vrouwelijke lid, Carla Gaus, ving een 
botje van 18 cm. Het begon te lopen bij Koos Vreelink, die nu inmiddels al 3 
zeebaarzen had gevangen. Maar ik zelf mocht ook niet klagen met al een paar 
botten en een dikke tong van 29 cm. Fred Schilpzand ving een tong van 35 cm. 
De mooie avondwedstrijd was om half elf afgelopen en de balans werd 
opgemaakt. Totaal werd er 32 vissen gevangen met een lengte van 732 cm, 
waarvan 6 tongen (173 cm), 26 botten (430cm) en 6 zeebaarzen (129 cm). 
De wedstrijd werd gewonnen door Jeff Devos met 5 vissen en 128 cm vis, 2

e
 werd 

Koos Vreelink met 4 vissen en 102 cm en 3e werd Hedi Lever met 3 vissen en 98 
cm vis. De grootste vis werd gevangen door Koos Vreelink: een zeebaars van 40 
cm en daarmee won hij ook de pot. 
Laatste rookwedstrijd, zondag 02 september 
De laatste rookwedstrijd van de Zeevis Vereniging Zandvoort werd gehouden bij 
Beachclub No 5. Negen rokers hadden zich opgegeven om deel te nemen aan de 
wedstrijd. De voorbereiding was al op vrijdag begonnen en bestond uit het 
inkopen, schoonmaken en pekelen van de makreel voor zondag. 
Er was mooi weer voorspeld op de wedstrijddag en om negen uur kwamen de 
eerste rokers geleidelijk aan het strand oprijden met hun rookkasten en -tonnen. 
Om half elf werd het startsein gegeven en konden de deelnemers beginnen met 
het roken van de vijf makrelen, die zij hadden gekregen. Met een lekker zonnetje 
en een noordoosten wind was het goed toeven op het strand en onder het genot 
van koffie en andere versnaperingen was het al weer snel drie uur. 
Elke deelnemer moest één makreel inleveren voor de keuring, die onderleiding 
stond van Arie Koper en Aagje Docter, eigenares van Beachclub No 5. Na een 
gedegen onderzoek van alle makrelen kwam de uitslag: op de vierde plaats 
eindigde Rob Wind, de derde plaats was voor Henk Bluijs, tweede werd Jeff 
Devos en de winnaar van deze makreelrookwedstrijd werd Addie Ottho. De jury 
besliste dat zijn makreel de beste was. Stevig van structuur, goed van smaak en 
mooi van kleur en geur. Omdat het de laatste wedstrijd was van de reeks, was er 
was er ook een overall winnaar en dat werd Henk Bluijs. Hij mag straks de 
wisselbeker overnemen van Jeff Devos. 
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Pierwedstrijd zaterdag 20 oktober 2018. 
Het was weer zover! De zevende pierwedstrijd van de Zeevis Vereniging 
Zandvoort. 
Het zou een mooie dag worden en met een zacht zuidwesten windje begonnen 12 
man aan de wedstrijd. Het was doodtij op de pier en daardoor konden de vissers 
vanaf hun plek zien waar de betonblokken lagen en dat is was erg fijn, want je zit 
zo vast aan of tussen de blokken. Daarom zitten er ook vaak vissers te vissen aan 
de binnenkant van de pier, waar je bijna nooit vast zit! 
Het startsein voor de drie uur durende wedstrijd werd om negen uur gegeven en 
meteen gingen er 22 onderlijnen met aas het water in. De te kloppen man, Koos 
Vreeling, die nu bovenaan staat bij de piercompetitie, stond aan de binnenkant 
van de pier, samen met een aantal andere wedstrijdvissers en hij was de eerste 
die een wijting ving. Het dood tij om 8.55 uur, waarbij het verschil tussen hoog- en 
laag water minimaal is en er dus geen stroming is, was te merken bij veel vissers! 
Er werd geen vis gevangen aan de buitenkant van de pier. 
Het lekkere weer op de pier zorgde ook voor publiek bij de wedstrijdvissers. Hele 
busladingen met vogelaars. Groepjes vissers kwamen daardoor bij elkaar. Maar 
ook wisselden vissers van de buitenkant naar de binnenkant van de pier, want 
daar zagen ze Fred Schilpzand en Koos wel vangen. Rond tien uur kwam de 
stroming er weer een beetje in en dat leverde Peter Prins(Odi), die aan de 
buitenkant stond, een mooie gul op. Die werd bijna gelijk tijdig afgetroefd door een 
gul van Jeff Devos. Addy Ottho probeerde zijn geluk aan de binnenkant en ving 
daar wijting. De stroming kwam er steeds meer in en dat merkten we tijdens een 
samenscholing van een aantal vissers. Arie Koper trok een sprint naar zijn hengel 
waar een geweldige klap op kwam. Daar moet wat groots aan zitten en bij het 
binnendraaien van zijn hengel, die helemaal doorboog, bleek er een mooie 
zeebaars aan te zitten. Ondertussen ving Koos zijn visjes en Jeff ving ook nog 
een mooi gul van 46 cm. Wie zou de pierwedstrijd dit keer gaan winnen? 
Het was twaalf uur, het eindsignaal werd gegeven en de vissers kwamen met hun 
vissen bij de wedstrijdleider om ze te laten meten. De wedstrijd werd gewonnen 
door Koos Vreeling met 11 vissen (181 cm), tweede werd Jeff Devos het 2 vissen 
(95 cm) en derde werd Addy Ottho met 2 vissen (50 cm). 
De pot ging, met een verschil van slechts één centimeter, naar Arie Koper met 
een zeebaars van 47 cm. Totaal werden er 16 vissen gevangen met een totale 
lengte van 443 cm. Het waren 3 gullen(126 cm), 1 bot(30 cm), 1 zeebaars(47 cm) 
en 11 wijtingen(240 cm). 
 

Foto’s ZVZ activiteiten 
Irma van Middelkoop, de vrouw van Ron de Jong, maakt heel veel foto‟s van 
evenementen en wedstrijden van de ZVZ(evenals van een hoop andere zaken). 
Zij heeft ook een webpagina die jullie kunnen bezoeken, 
www.i-photo.nu/zvz-activiteiten 
Met dank een Irma. 

Alsnog bag limit voor zeebaars in restant 2018! 
26 september 2018 Bron:  Sportvisserij Nederland 
 
Sportvissers mogen vanaf 1 oktober 2018 tot het eind van dit kalenderjaar één 
zeebaars per dag per persoon meenemen voor eigen consumptie. Aan dit succes 
ging een lange geschiedenis vooraf. 
Sportvissen op zeebaars was in 2018 tot op heden beperkt tot catch & release. Dit 
beleid was gebaseerd op het eerste wetenschappelijke advies van ICES 
(International Council for the Exploration of the Sea). Na een stevige lobby van de 
European Anglers Alliance (EAA) en haar leden, waaronder Sportvisserij 
Nederland, vroeg de Europese Commissie ICES in december 2017 om haar 
onderzoek nog eens kritisch tegen het licht te houden. Een opzienbarende oproep 
in een periode waarin zelfs een volledig vangstverbod voor zeebaars dreigde. 
 
Huiswerk opnieuw doen 
Reden voor de EAA-lobby was de conclusie van ICES dat de steeds strengere 
regels voor de sportvisserij – met een gesloten seizoen van een half jaar en een 
bag limit van één zeebaars in 2017 – niet tot vermindering van de invloed van de 
hengelsport op de zeebaarsstand had geleid. Dat kon gewoon niet kloppen en er 
was ook niemand die dit „feit‟ kon verklaren. Uiteindelijk restte de wetenschap 
niets anders dan haar huiswerk opnieuw te doen. 
Hengelsport nauwelijks invloed  
Met medewerking van de hengelsportsector heeft ICES in de eerste helft van 
2018 een herberekening uitgevoerd. De resultaten waren spectaculair. De invloed 
van de hengelsport op de zeebaarsstand bleek vele malen kleiner dan 
aanvankelijk werd beweerd, mede dankzij een hogere overleving na 
hengelvangst. Ook twee sterke jaarklassen (van 2013 en 2014) verklaren dat de 
zeesportvisser weer op een verantwoorde manier zeebaars kan meenemen.  
Erkenning groeit  
“Onze stevige lobby heeft geloond”, aldus David Vertegaal, senior 
beleidsmedewerker belangenbehartiging zeesportvisserij bij Sportvisserij 
Nederland “Het zegt veel dat maar liefst twee visserijministers dit jaar voor herstel 
van de bag limit hebben gepleit en dat de hengelsportsector voor het eerst binnen 
het Gemeenschappelijk Visserijbeleid als zelfstandige sector is beoordeeld. De 
erkenning voor de hengelsport groeit.”  
Regels in 2019 
Omdat ICES voor 2019 flink meer zeebaars voorspelt, mag de totale „onttrekking‟ 
van deze vissoort ten opzichte van vorig jaar verdubbelen tot 1.789 ton in totaal. 
De EAA pleit daarom voor een bag limit van drie en een open seizoen van acht 
maanden voor de hengelsport in 2019, waarbij de mate van invloed van de 
sportvisserij op de zeebaarsstand zeer verantwoord blijft. Daarbij dient ook de 
grote sociaal-economische waarde van de hengelsport op zeebaars niet te 
worden vergeten.  
Kortom: we staan er als hengelsport goed voor ten aanzien van de zeebaars. De 
EAA zet met Sportvisserij Nederland alles op alles om voor 2019 een nóg hogere 
bag limit binnen te hengelen.  

http://www.i-photo.nu/zvz-activiteiten


Lood vervanger  Door: Eric Heine. 

 
Waarom: 
1-Lood is giftig voor milieu. 
2-Alternatief in de handel in het algemeen duurder dan lood. 
3-Vervanger moet praktisch zijn. 
  
1 Dat lood giftig is is algemeen bekend. Wij als zeevisser dragen daar ook aan bij. 
   Zeker als we op de zuidpier, als het tegen zit, een flink aantal onderlijntjes met   
lood verspelen. 
2 In de handel zie je wel alternatieven maar in het algemeen best wel prijzig. 
3 Maar wat is het alternatief? 
We moeten er mee kunnen werpen dus het gewicht moet tussen de 100 en 200 
gram zijn. Het moet klein zijn anders kom je er niet ver mee, zeker niet met 
tegenwind. Bovendien moet het ook in het water voldoende zwaar zijn om op de 
bodem te blijven liggen. Immers een zakje water als gewicht zal best goed werpen 
maar in het water doet het niets, een blokje hout blijft zelfs drijven. 
Voor verschillende materialen heb ik even uitgerekend wat je nodig heb voor ca, 
100 gram werpgewicht. De grootte heb ik aangegeven als een vierkant blokje. Dat 
is voor het vergelijken makkelijk. In de praktijk zal je er een stroomlijn aan willen 
geven om ver te kunnen werpen. 
Materiaal  gewicht in lucht   gewicht in zee grootte 
    gram     gram   cm x cm x cm 
Lood   105      95    2,1 x 2,1 x 2,1  
Messing  103      91    2,3 x 2,3 x 2,3 
IJzer   108      94    2,4 x 2,4 x 2,4 
Beton   100      55    3,5 x 3,5 x 3,5 
Zand/kiezel  102      36,5   4 x 4 x 4 
  
Uit het lijstje blijkt dat ijzer en beton de best haalbare (prijs, beschikbaarheid) 
alternatieven zijn. Voor beton echter halveert het gewicht in het water (wet van 
archimedes), zodat bij een beetje stroming et niet opschiet. Beton is wel weer zo 
goedkoop dat je makkelijk met een breeklijntje kan werken. 
Kijken we naar ijzer dan denk je al gauw aan beton ijzer. Echter een stuk recht 
beton ijzer van 18 cm lang en 1 cm rond te werpen is ook zo wat. Dat zwabbert 
door de lucht. Dat bracht mij op het idee om het te buigen in een torpedo vorm 
(minste lucht weerstand). Bovendien ligt het door de vorm vrij stevig op de bodem 
zodat het ook nog wat stroming kan overleven. Door de bevestiging niet op de top 
te maken maar iets verder en beweegbaar komt het ijzer snel van de zee bodem, 
dus minder vast lopers (zie maatschets). 
Het is met een flinke bankschroef, ijzerzaag, stukje staf van 2cm rond (voor de 
kern) en boor-standaard goed in elkaar te fröbelen. Om makkelijk te buigen heb ik 
een stuk gas-pijp gebruikt om kracht te kunnen zetten. Het boren heb ik van één 
kant gedaan zodat de gaatjes in elkaars verlengde liggen. Een stukje hout tussen 
het beton ijzer met boren (je boort dus ook door het hout) voorkomt dat je boortje 
breekt als je aan de tweede poot begint. 

Na elke vis-sessie betonijzer even inspuiten met siliconen spray of W40.  
Anders heb je de volgende keer een bonk roest. 

 
  

 



Zeevisspullen te koop 
 

Een van onze leden, Henk Levering, moet helaas stoppen met het zeevissen. Hij 
heeft daarom een heleboel zeevis spullen in de verkoop. Het liefst verkoopt hij 
alles in een keer dus als je interesse hebt kun je een bod doen. 
De koper krijgt enorm veel pilkers en ander kunstaas erbij. 
 

Mocht je losse artikelen willen kopen dan kan dat evt ook. 
Voor interesse en info neem contact op met Henk. Mobiel: 0651387333 of per 
mail: leveringhenk@gmail.com 

    Reels lbs aanschafwaarde   

Shimano Tiagra 50 lbs 80  €                        645,00  z.g.a.n. 

Shimano 2 speed 30 lbs 50  €                        185,00  z.g.a.n. 

Shimano Tyrnos 2011 lbs 30  €                        325,00  z.g.a.n. 

Shimano Calcutta 700 BVS lbs 30  €                        299,00  z.g.a.n. 

Penn 330GTI lbs30  €                        205,00  z.g.a.n. 

Penn 114HLW lbs 50  €                        199,00  z.g.a.n. 

Penn 320GTI lbs 20  €                        205,00  z.g.a.n. 

Penn Deep sea reel no 49 lbs 50  €                        210,00  gebruikt 

Daiwa GS70 high speed lbs 30  €                        185,00  z.g.a.n. 

Shakespeare 2150  lbs 30  €                        110,00  gebruikt 

    Hengels       

Big Game 1, boat 2.10 mtr lbs 30  2delig met roltopoog  z.g.a.n. 

Browning mauritus 50 2.00 mtr lbs50  1delig met rol-topoog  z.g.a.n. 

Ugly Stik Braid -2.10 mtr. lbs50  1 deling met rol-topoog  z.g.a.n. 

Ugly Stik Tiger -2.10 mtr. lbs 10-50  2delig  geen rol-topoog  z.g.a.n. 

Ron Thomson whaler 2.40mtr. lbs30  1delig geen rol-topoog  z.g.a.n. 

Shakespeare  Pro 240 mtr. lbs30  2delig geen rol-topoog  z.g.a.n. 

Shakespeare  473 210 mtr. lbs  1deling met rol-topoog  gebruikt 

Dam Ultra Strong boat 2.10 mtr. lbs30  2delig geen rol-topoog  z.g.a.n. 

Abu Garcia Diamond Crest 2.40 mtr lbs 10-30  2delig geen rol-topoog  z.g.a.n. 

Ugly Stik Braid -2.10 mtr. lbs30  1delig met rol-topoog  gebruikt 

Okuma Sailina strandhengel 420 100-200   gram 3 delig  nieuw 

    Molens       

Shimano Exage 400 FA + reserve spoel    €                        158,00  Nieuw 

Spin CFA 9000    €                        130,00  Nieuw 

Shakespeare Sigma 080    €                        110,00  gebruikt 

Mitchell Orca salt water    €                        110,00  nieuw 

Silstar EX 70 salt water    €                        115,00  nieuw 

     

Pluggen       

Rapala's Magnum / silver 44 stuks pluggen nieuw 

Mann's Magnum Stretch serie 4 pluggen nieuw 

    Pilkers       

div. pilkers 100-800 gram   gebruikt nieuw  

div. lood - rollood /ankerlood   gebruikt nieuw  

    Hengelkokers       

Rod Case - uitschuifbaar 2 stuks   z.g.a.n. 

Palno 707 viskoffer 1 stuks   gebruikt 

Tandy  viskoffer 1 stuks   gebruikt 

    5 kunststof kisten met verschillende soorten kunstaas - lepels - kleine pilkers   

onderlijnen - hoekafhouders - wartels       
 

********************************************************** 
Gelukkig kwam er regen 

 
Voor de laatste zaterdag in augustus was weer de familiedag forelvissen bij de 
Berenkuil gepland. Maar de tropische temperaturen van de afgelopen zomer 
hadden het water van de forellenvijver zo verwarmd, dat er voor de forellen niet in 
te leven viel. De forellen overleefden deze hoge temperatuur van het water niet.  
De eigenaar, Hendrik Hamstra, kon niets anders doen dan het forelgedeelte van 
het complex sluiten. Het wachten was op afkoeling van het water. Dit gebeurde 10 
dagen voordat wij zouden gaan vissen. De regen, die na enkele dagen viel, kwam 
als geroepen. Wij konden in Nijkerk terecht, maar sommigen dachten dat de vijver 
nog gesloten was.  
Veertien man van de ZVZ waren aanwezig. De kok, die ons jarenlang van het 
heerlijke eten voorzag, was ook vertrokken. 
Om 17.00 uur konden we beginnen met het vissen. Er zat nog voldoende vis in de 
vijver, maar het was een kunst om ze te verleiden om toe te happen. 
Er werden enkele forellen gevangen, onder andere door Eli Paap. Jeff de Vos 
kreeg een ram op z‟n hengel en was zeker 10 minuten bezig om de vis op de kant 
te krijgen. Het bleek een graskarper te zijn.  
Halverwege kregen we een seintje: of we aan tafel wilden komen. Nou, de 
spareribs waren als vanouds. Waarschijnlijk nog het recept van de oude kok. 
Daarna weer vissen. Barry Paap met z‟n vliegenhengel ving in totaal 7 forellen. 
Patrick Vermaat en Jeff hadden er ook ieder 7 stuks. Eli was met 3 stuks ook heel 
tevreden. De andere vissers waren niet zo gelukkig met de vangst en moesten het 
met minder doen. Daarna werd het al snel donker en werd het tijd om op te 
ruimen. De mensen van het restaurant hadden ook alles aan kant, want op 
zondag is de forellenvijver gesloten i.v.m. de zondagsrust. 

mailto:leveringhenk@gmail.com


  

 
 

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 
haar 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 Alie 
Castien. 
 
Verleden jaar om deze tijd was ik ook bij Alie en Frans 
Castien op bezoek om over Avik Brygge in 
Noorwegen te praten. Alie is één van de 3 vrouwelijke 
leden die onze club rijk is. Tevens is zij nu echtgenote, moeder en oma. 
Hieronder haar verhaal met aanvullingen van Frans. 
 
Jeugd en werk. 
Ik ben geboren in Zeist. Maar mijn ouders woonden in Amsterdam-West. 
Op mijn tweede zijn we verhuisd naar Zandvoort. Mijn vader was namelijk ook een 
Zandvoorter. We hadden tijdelijk onderdak waar nu het huidige museum is. 
Daarna naar de Zeestraat. Ook voor tijdelijk. Van mijn 6

e
 tot mijn 18

e 
woonden we 

in de Helmersstraat. Daarna in de Koningstraat. 
Op de lagere school zat ik op de Karel Doormanschool. Daarna naar de 
huishoudschool in Haarlem. 
Eerst heb ik in de huishouding gewerkt bij mensen en daarna in de winkels. Zoals 
de Hema, de Bata en bij Nooij op de Krocht, naast Oonk, de taxicentrale. 
 
Binnencircuit. 
We hadden ook nog een boerenland op het binnenterrein van het circuit. Varkens, 
geiten en een koe. En ook nog kippen, ganzen, kalkoenen, konijnen en eenden. 
Oh ja, ook nog nertsen en de nodige katten en duiven. We hadden meerdere 
tuinen naast elkaar. Als er Formule 1 race was moest je voor 9.00 uur op je landje 
zijn, anders kwam je niet meer door de bewaking. Je bleef dan tot de avond op je 
landje. Tunnel Oost ging overdag dicht, zodat je er niet meer in of uit kon. 
We teelden aardappelen op de tuin en hadden er ook nog een pony. 
Eigenlijk was het een familiebedrijf. In de slachttijd moest ik de mensen af om te 
vragen of ze nog konijn wilden hebben. Daarna moest ik ze ook rondbrengen.  
 
Huisvesting. 
Toen we in de Koningstraat kwamen wonen, overleed mijn vader binnen een jaar.  
Mijn vader lag nog opgebaard in de achterkamer, toen de kinderbescherming al 
voor de deur stond. Er moest een voogd benoemd worden omdat ik nog geen 21 
jaar was. Of we moesten zelf een voogd regelen, want anders deden zij dat. 
We hebben toen Willem Bakkenhoven, die enkele deuren verder woonde, 
gevraagd of hij dat wilde zijn. Dat wilde hij wel op voorwaarde dat ik hem “ vaders 
“ zou gaan noemen. Willem werd toen mijn voogd. 



 
 

Toen leerde ik ook Frans kennen. Die leerde ik kennen op een TZB feest. (Frans 
voetbalde daar. red.). We werden aan elkaar voorgesteld en het klikte gelijk. Het 
was wederzijds. Met hem ben ik inmiddels 45 jaar getrouwd. Na het trouwen 
kwam Frans ook in de Koningstraat bij ons wonen. Toen de buurvrouw overleed 
hebben we die woning gekraakt. De burgemeester kwam elke dag langs, behalve 
toen we de woning gekraakt hadden. Toen ging hij via de Prinsesseweg. We 
hebben daar 3 à 4 nachten geslapen. De politie kwam 3 keer aan de deur met 
een brief van de burgemeester. Ze zouden ons met grof geweld verwijderen. 
Onze zoon Danny hadden we al elders ondergebracht. Gelukkig kwamen we toen 
op de Brugstraat terecht. 
 
Werk. 
Toen we in de Brugstraat woonden, ben ik in de weekenden bij het casino gaan 
werken in de schoonmaak van „s nachts 3.00 uur tot „s middags 14.00 uur. Dat 
heb ik 6 à 7 jaar gedaan. Dat was op vrijdag, zaterdag en de zondag. Later werkte 
ik er tot 7.00 uur in de ochtend , zodat Frans dan naar zijn werk kon. 
We zijn toen ook verhuisd naar Nieuw-Noord.  
Onze zoon Danny was geboren toen we in de Koningstraat woonden, Linda in de 
Brugstraat en Laura in de van Leeuwenhoekstraat. 
We zijn nu opa en oma en genieten volop van het oppassen op onze 
kleinkinderen. 
In de van Pageehal was ik ook vrijwilligster bij de naschoolse opvang voor de 
kinderen op de woensdagmiddag.  
Ook ben ik jaren actief geweest voor de SP. Ik stond ook op de kandidatenlijst 
voor de gemeenteraadsverkiezingen als lijstduwer. Dat heb ik 4 jaar gedaan. 
Later werd het Sociaal Zandvoort met Willem Paap als raadslid. 
 
Noorwegen. 
Met Willem Minkman had ik de afspraak dat Frans naar Avik Brygge kon, maar hij 
mocht het zelf niet weten. Ik heb toen een krantenwijk gelopen om Frans te 
kunnen verrassen. Met Cas Al en het hoofd van de school, waar Frans werkte, 
een afspraak gemaakt. 
Vijf maanden wist Frans nergens van, maar ik moest natuurlijk wel voor 
buitenlands geld zorgen. Mijn moeder heeft toen ook nog voor die trip 
meebetaald.  
Frans was al jaren niet meer weg geweest. Heb toen een brief gemaakt en aan de 
directeur van de school gegeven. Die heeft het toen uitgewerkt en met een 
buitenlandse postzegel op de bus gedaan. Er stond in de brief dat de mensen in 
Noorwegen Frans wel weer eens wilden zien en dat hij zodoende werd 
uitgenodigd. 
 
Lid ZVZ. 
Ik ben lid geworden van de ZVZ om op het strand te kunnen vissen en voor de 
visvergunning voor binnenwater. 
Diepenheim vind ik ook leuk en ga dan meestal mee om de knopen uit de lijn te 
halen van Frans. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recept van een van onze chef koks 
Garnalenkroketten 

 
Op zekere dag was ik met Jeff Devos aan het garnalenvissen en vertelde hij mij 
dat hij de vorige dag heerlijke garnalenkroketten had gemaakt. Dat leek mij ook 
wel wat dus heb ik het recept gevraagd, De kroketten waren dermate lekker en 
goed geslaagd dat ik Jeff gevraagd heb dit recept met jullie te delen. Daar had hij 
geen probleem mee, dus bij deze 
 
Recept garnalen kroketten 
 
Voor ongeveer 16 stuks 
 
750 g ongepelde Hollandse garnalen  
75 g boter 
100 g bloem 
1 blaadje gelatine 
Fijn en grof paneermeel  
Snuf cayennepeper 
Zout en peper 
Peterselie 
Eiwit 
 
Allereerst de garnalen pellen. Dan alle verwijderde koppen en pantsers in een 
zeef, spoel af en laat uitlekken. 
Verhit een scheutje plantaardige olie in een braadpan en bak het afval op hoog 
vuur al omscheppend 5 minuten tot bijna verbrandens toe. Giet er 750 ml water bij 
en laat even sudderen. Giet af door een zeef boven een schone kom of pan en 
stamp goed met de pollepel alle smaak uit het afval. Zorg dat je 300 ml hebt. 
 
De bloem in de gesmolten boter laten garen. Als de bloem goed gegaard is de 
300 ml bij de bloem doen en misschien nog wat water zodat het een mooie gladde 
roux wordt. Gelatine er bij en de garnalen en eventueel nog peper, zout, 
cayennepeper en peterselie etc. Dit in een platte schaal uitstrijken en plastic folie 
er over in de koelkast laten op stijven. 
 
Als het is op gesteven is, mooie ronde balletjes maken met de hand. De roux mag 
niet echt plakken aan je hand, anders de bal door de bloem halen en maak een 
vorm van een kroket. Laat deze weer een paar uur op stijven in de koelkast. Deze 
door de bloem halen, dan door de ei(alleen het eiwit) en dan door de fijne 
paneermeel. Ik doe zelf dan weer door de eiwit en weer door de paneermeel, 
daardoor krijg je een hardere korst en minder kans dat ie leeg loopt met frituren. 
Als ie uit de koelkast komt op 170 graden ongeveer 3 minuten frituren tot ie mooi 
goud kleurig is. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 



 
 

Groepsreis met Jaap Putzes van P&S naar het 
Skansundet fjordcentre in Noorwegen. 

 
Jaap Putzes van P&S visreizen heeft nog ruimte in de groepsreis van 18 tot 25 
mei in 2019. Hij heeft een leuke aanbieding voor de clubleden van de ZVZ. 
Een arrangement prijs van 995,- euro, inhoudende een volledig verzorgde vistrip 
naar het Skansundet fjordcentre. 
7 nachten verblijf in een 4/5 persoons appartement, 6 dagen vissen met 3/4 
personen per boot, catering op locatie, transfers luchthaven Trondheim SKFC v.v. 
vluchten KLM, Amsterdam - Trondheim (alleen handbagage). 2 stuks bagage kan 
mee gegeven worden met de auto vanuit Nederland. 
 
Voor verdere info of vragen contact opnemen met Jaap, 0624216664 of 
info@psvisreizen.nl 

 

********************************************************** 
Aanmeldingsformulier nieuw lid 
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 € 45,- (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  
            2042 PK Zandvoort  
      Tel.nr 023-5718139 
Zie ook www.zvzvist.nl    Mobiel 0652345829 
      E-mail h.bluijs@ziggo.nl 
 

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


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

Met dank aan de adverteerders.                    
Autorijschool Barry Paap Guijt vis Beach club No 5 
Beach club Tien Bloemenhuis J. Bluijs Bloemenhuis W. Bluijs 
B&B printoffice Boekhandel Bruna 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 

  


