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Haltestraat 44,  
2042 LN  Zandvoort 
Tel. 023 – 5716785 

Zeevis  Vereniging  Zandvoort 
 

BESTUUR: 
Voorzitter : Secretaris : Penningmeester: 
Ton Goossens Henk Bluijs Cas Al 
Celsiusstraat      209 Kostverlorenstraat 86 van Lennepweg  26 
2041 TH   Zandvoort 2042   PK  Zandvoort 2041 LJ   Zandvoort 
Tel.  023  -  5719041   Tel.   023  -  5718139  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  Boterbloem 4   
2042 RD   Zandvoort  1817 CM  Alkmaar   

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

Wedstrijdcommissie: 
Noordzee:  Strand: Pier:  

Bart  Goossens    Jeff de Vos Tony van Rooij 
Boerlagestraat     14 Mr.Troelstrastraat 62F23  Klipperkade 14 
2041 VE   Zandvoort 2042  BT  Zandvoort 2022 GB Haarlem 
Mobiel: 0653170318 Tel.  023  -  5720385 Mobiel: 0629735813 
bart.goossens@klm.com Mobiel: 0615425104             Tony.van.Rooij@vattenfall.com 
 

Waddenzee:  Algemeen; 

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

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

Weegmeesters - recordcommissie: 

Cas Al, van Lennepweg 26, 2041 LJ  Zandvoort, Mobiel: 0629512188 
Ton Goossens, Celsiusstraat    209, 2041 TH  Zandvoort, Tel. 023-5719041 
 

Redactie VISSERSL(AT)IJN:  

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

Bekermeester: 

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

Bootstalling: 

Jeff de Vos Mr.Troelstrastraat 62F23, 2042 BT  Zandvoort,  Mobiel: 0615425104 
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Redactiepraat   Redactiepraat   Redactiepraat 
 
Hallo vissers, 
 
Op 15 september is een van onze leden, Gerard Bluijs, helaas overleden. Gerard 
is voor de meesten geen onbekende, hij is van 2001 tot 2015 secretaris van onze 
visclub geweest tot zijn broer Henk het heeft over genomen. 
Door het covid-19 virus konden er bij de crematie maar een beperkt aantal 
personen aanwezig zijn maar er is een afvaardiging van het bestuur geweest. Met 
Gerard hebben we een heel enthousiast lid verloren maar hij zal altijd bij ons in 
gedachten blijven. 
Het blijft een rare wereld zo met het Corona gebeuren. De maatregelen blijven 
maar wijzigen en naar het buitenland gaan zonder in quarantaine te moeten is ook 
al haast niet meer mogelijk. Laten we hopen dat het virus weer snel de kop wordt 
ingedrukt zodat we weer vistrips kunnen gaan houden. In ieder geval staat er voor 
mei wel de vistrip naar Avik Brygge in Noorwegen op de planning onder de 
bezielende leiding van Willem Minkman en Cees Swankhuizen. 
In het verleden zijn we diverse keren in Cobh in Ierland wezen vissen en dat is 
altijd goed bevallen. Henk Bluijs zet die voor komend jaar weer op de planning en 
het is de bedoeling dat de trip eind mei of begin juni gaat plaats vinden. In dit 
clubblad lees je daar meer over en je kan je voor de trip opgeven bij Henk. 
Het Coronavirus heeft gelukkig weinig tot geen impact op de strand- en 
pierwedstrijden zodat die gewoon door kunnen gaan. Barry Paap zou de nieuwe 
wedstrijdcommissaris voor de pier worden maar heeft door privé omstandigheden 
daar mee moeten stoppen. Gelukkig gaf Tony de Rooij aan dat hij wel de nieuwe 
wedstrijdcommissaris voor de pier wilde worden wat wij als bestuur geweldig 
vinden. Tony, we heten je van harte welkom als nieuwe piercommissaris. Tony is 
te bereiken op mobiel: 0629735813 of per mail: Tony.van.Rooij@vattenfall.com 
Het bootvissen is wat lastiger door het coronavirus en het feit dat de boot van 
Herman Spaanstra nog steeds op het droge ligt. Per keer mogen er door de 
afstandsregels maar 6 personen op de boot van Rudi maar hij is bereid steeds 
twee dagen achter elkaar te vissen zodat er toch een aantal vissers aan de 
competitie kunnen mee doen. 
Terwijl ik bovenstaand stukje heb geschreven is de situatie alweer veranderd, er 
mogen tot half december geen wedstrijden 
gehouden worden, dus de competitie voor dit jaar is 
afgelopen. In dit clubblad een stuk van de voorzitter 
over de gevolgen voor onze club door het 
coronavirus. 
 
 
 
 
Cas.   
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Bestuursmededelingen 
Visvrienden 
Op woensdag 11 november heeft het bestuur vergaderd en maatregelen 
i.v.m. corona doorgenomen. 
Al de uitslagen van de wedstrijden van 2020, al zijn het er weinig, worden 
gebruikt voor de jaarlijkse prijswinnaar. Alleen wordt deze uitreiking niet op 
de nieuwjaarsreceptie gehouden. De oorkondes, waardebonnen en 
speldjes worden naar de winnaars opgestuurd. De bekers en 
herinneringen worden klaar gemaakte en zijn op een later tijdstip op te 
halen bij Ton Goossens. U wordt hier nader over geïnformeerd. 
De nieuwjaarsreceptie gaat dit keer niet door!! 
Ook is het bestuur van mening dat de meestal in maart geplande 
ledenvergadering in 2021 niet door kan gaan! Als het mogelijk is 
waarschijnlijk op een later tijdstip in 2021. 
Onze aangeklede strandwedstrijd bij Beachclub no5 die meestal eind april 
plaats vind, zal ook vervallen, maar op en later tijdstip hopelijk wel 
doorgaan. De loterij van de nieuwjaarsreceptie kan dan ook meteen 
gehouden worden. 
Met al de reeds geplande boot, pier en strandwedstrijden moeten we 
natuurlijk rekening houden met de dan geldende corona maatregelen.  
De forellen dag in Diepenheim gaat coronaproef door!! 
De vistrips voor 2021 zijn al geboekt, maar ook daar kunnen we  nog niets 
van zeggen. Ik hoop dat dit allemaal geen domper op 2021 gaat leggen, 
maar we houden er de moet in. Wij zullen als bestuur en 
wedstrijdcommissie ons uiterste best doen om u per Clubblad, E-mail, 
website en Whatsapp op de hoogte te houden. 
 
                                               De voorzitter, Ton Goossens 

 

Evenementenagenda ZVZ 2021   
      

Zondag 17 januari Roken Nieuw-Noord Zandvoort 

  
 

  

Zaterdag 20 februari Forelvissen Deep’n Diepenheim 

  
 

  

14 mei t/m 22 mei Vistrip Avik Brygge Noorwegen 

  
 

  

Mei of juni Vistrip naar Cobh Ierland 

  
 

  

Zaterdag 21 augustus Forelvissen in de berenkuil Putten 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wedstrijdagenda ZVZ 2021   

Zaterdag 23 januari Pierwedstrijd IJmuiden 

Zondag 31 januari Strandwedstrijd Zandvoort 
  

 
  

Zaterdag 06 februari Bootwedstrijd Noordzee IJmuiden 

Zondag 07 februari Bootwedstrijd Noordzee IJmuiden 

Zondag 28 februari Strandwedstrijd Zandvoort 
  

 
  

Zaterdag 06 maart Bootwedstrijd Noordzee IJmuiden 

Zondag 07 maart Bootwedstrijd Noordzee IJmuiden 

Zaterdag 20 maart Pierwedstrijd IJmuiden 

Zondag 28 maart Strandwedstrijd Zandvoort 
  

 
  

Zaterdag 10 april Pierwedstrijd IJmuiden 

Zondag 18 april Strandwedstrijd Zandvoort 

Zondag 25 april Roken Havanna Zandvoort 
  

 
  

Zaterdag 01 mei Bootwedstrijd Noordzee IJmuiden 

Zondag 02 mei Bootwedstrijd Noordzee IJmuiden 
  

 
  

Zondag 27 juni Strandwedstrijd Zandvoort 
  

 
  

Zaterdag 03 juli Bootwedstrijd Noordzee IJmuiden 

Zondag 04 juli Bootwedstrijd Noordzee IJmuiden 

Zondag 11 juli Strandwedstrijd Zandvoort 

Zondag 25 juli Roken Beachclub no 5 Zandvoort 
  

 
  

Vrijdag  06 augustus Strand avondwedstrijd Zandvoort 
  

 
  

Zondag 12 september Strandwedstrijd Zandvoort 

Zaterdag 25 september Bootwedstrijd Noordzee IJmuiden 

Zondag 26 september Bootwedstrijd Noordzee IJmuiden 
  

 
  

Zaterdag 09 oktober Bootwedstrijd Noordzee IJmuiden 

Zondag 10 oktober Bootwedstrijd Noordzee IJmuiden 

Zondag 24 oktober Strandwedstrijd Zandvoort 

Zaterdag 30 oktober Pierwedstrijd IJmuiden 
  

 
  

Zaterdag 06 november Bootwedstrijd Noordzee IJmuiden 

Zondag 07 november Bootwedstrijd Noordzee IJmuiden 

Zondag 21 november Strandwedstrijd Zandvoort 

Zaterdag 27 november Pierwedstrijd IJmuiden 
  

 
  

Zaterdag 11 december Bootwedstrijd Noordzee IJmuiden 

Zondag 12 december Bootwedstrijd Noordzee IJmuiden 

 



 
 
 
 

Strandcompetitie 2020                   Eind 

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

1 Wind Rob 37 28 50 0 0 0 0 0 115 0 115 

2 Bosman Evert 39 28 40 0 0 0 0 0 107 0 107 

3 Dekker Ted 36 28 41 0 0 0 0 0 105 0 105 

4 Schilpzand Fred 38 28 33 0 0 0 0 0 99 0 99 

5 Lever Hedi 33 28 35 0 0 0 0 0 96 0 96 

6 Rooij Tony van 28 28 39 0 0 0 0 0 95 0 95 

7 Lever Engel 28 28 37 0 0 0 0 0 93 0 93 

8 Minkman Willem 28 28 32 0 0 0 0 0 88 0 88 

8 Vos Jeff de 28 28 32 0 0 0 0 0 88 0 88 

10 Gaus Carla 0 50 35 0 0 0 0 0 85 0 85 

11 Prins Peter 50 0 30 0 0 0 0 0 80 0 80 

12 Heine Eric 0 28 45 0 0 0 0 0 73 0 73 

13 Ottho Addie 42 28 0 0 0 0 0 0 70 0 70 

14 Jong Ron de 40 28 0 0 0 0 0 0 68 0 68 

15 Swankhuizen Cees 45 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 

16 Horst Tom van der 0 0 38 0 0 0 0 0 38 0 38 

17 Goossens Bart 0 0 37 0 0 0 0 0 37 0 37 

18 D'Hont Guus 35 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35 

19 Laarman Paul 35 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35 

20 Al Cas 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28 

20 Bosman Willem 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28 

20 Damhoff Sverre 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28 

 

Noordzeebootcompetitie 2020                   Eind  

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

1 Driehuizen Gerrie 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 

2 Goossens Bart 45 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 

3 Rooy Tony van 42 0 0 0 0 0 0 0 42 0 42 

4 Nieuwburg Henk van 40 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 

5 Gool Eric van 39 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39 

6 Visser Jochen 38 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38 

7 Buizer Wimbart 37 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37 

8 Meij de Bie Rudy v. de 36 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36 

9 Jong Ron de 35 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35 

10 Heijne Eric 34 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34 

11 Ottho Addie 33 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piercompetitie 2020             Eind 

Nr. Naam W1 W2 W3 W4 Tot. Aftr. Totaal 

1 Heine Eric 45 42 0 0 87 0 87 

1 Horst Tom van der 37 50 0 0 87 0 87 

3 Vreeling Koos 37 45 0 0 82 0 82 

4 Wind Rob 42 38 0 0 80 0 80 

5 Rooij Tony van 37 40 0 0 77 0 77 

6 Prins Peter 37 39 0 0 76 0 76 

7 Schilpzand Fred 50 0 0 0 50 0 50 

 

ALLOVER competitie 2020       

Nr. Naam Noordzee Strand Pier Totaal 

1 Rooij Tony van 42 95 77 214 

2 Heine Eric 34 73 87 194 

 

Makreelrookwedstrijden 2020       

Nr. Naam W1 W2 W3 Totaal 

1 Laarman Paul 50 45 50 145 

2 Damhoff Yvonne 35 42 45 122 

3 Bosman Evert 33 50 35 118 

4 Lever Engel 39 40 36 115 

5 Wind Rob 45 31 38 114 

6 Minkman Willem 42 34 37 113 

6 Gaus Carla 38 35 40 113 

8 Goossens Ton 30 36 45 111 

9 Bluijs Henk 32 37 40 109 

10 Vos Jeff de 34 38 34 106 

11 Jong Ron de 40 32 0 72 

12 Paap Eli 31 39 0 70 

12 Ottho Addie 37 33 0 70 

14 Bakkenhoven Willem 36 0 0 36 
 

 
Meeste vis competitie 2020   

Nr. Naam Totaal 

1 Driehuizen Gerrie 1 

1 Gaus Carla 1 

1 Heine Eric 1 

1 Horst Tom van der 1 

 
 



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

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

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

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

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

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

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

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

Strandwedstrijden, Zondagochtend van 09.00 uur tot 13.00 uur of de 

avonden van 19.30 uur tot 22.30 uur. 

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

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

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

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

het restaurant op dezelfde tijd als op de Zuidpier.  

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

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

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

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

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

wedstrijdcommissaris genoodzaakt om de vis NIET mee te tellen. 

Bij klachten van een medevisser over een bepaalde vangstmethode aan de 

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

ongegrond dan mag de visser doorvissen. 

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

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

puntentelling. Aanleveren in een ruime emmer met water.  

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

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

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

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

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

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

Wedstrijdverslagen 2020 blad 1 
 
Strandwedstrijd Zondag 19 Juli 2020 
Wat een dag!!! Een dag om snel te vergeten? Maar dan niet om het weer en de 
mooie opkomst van de zeevissers, want die kwamen met 14 mannen en 2 
vrouwen opdagen. 
Het begon allemaal zo mooi: een mooie zondag in juli en de vooruitzichten waren 
perfect. Na de lock down waardoor er 2 wedstrijden afgelast moesten worden 
konden we eindelijk weer eens als vanouds met elkaar op gepaste afstand vissen 
en wel met 20 meter afstand. Welke sportvereniging kan dat na doen met zo veel 
deelnemers? Zo begon de wedstrijd met militaire precisie om 09:00:00 uur, 16 
zeevissers met ieder 2 hengels en 6 beaasde haken. Dat zijn 32 hengels en 192 
zeepieren die op de haken zitten en zaten! Want na 10 à 15 minuten was het aas 
er al van afgegeten! Door wat? Waren het krabben of garnalen? Die zeepieren 
zijn voor hun een lekkernij. 
De uren versteken en alle vissers tuurden naar hun hengels, maar geen teken van 
leven. Het zou zo kunnen als de stroming er weer in kwam en de vis mee zou 
komen om een van de 192 beaasde haken te pakken. En dat gebeurde bij één 
van de vrouwelijke vissers, Carla Gaus, die een botje ving. Vele andere vissers, 
die in de buurt stonden van Carla, voorzagen snel hun haken van nieuwe 
zeepieren. Maar dat mocht niet baten, want de vier uur durende wedstrijd was 
bijna ten einde. Het eindsignaal klonk en de stand werd op gemaakt: 15 
zeevissers werden ingemaakt door een botje van 23 cm. Het enige gevangen 
visje tijdens de 4 uur durende wedstrijd. 
Carla Gaus nogmaals gefeliciteerd met je eerste prijs en het winnen van de pot 
voor de grootste vis! Totaal werd er 1 vis gevangen: een botje van 23 cm. 
 
Pierwedstrijd, 12 september 2020 
Er was voorspeld dat het een mooie dag zou worden. En dat viel best tegen, toen 
in zwaar bewolkt weer met windkracht 4/5, recht tegen de wind in, de pier 
opgefietst moest worden. De wind was zelfs zo stevig dat ik maar ben afgestapt 
en dat hele eind ben gaan lopen. Vandaag was ik een keertje de  
wedstrijdcommissaris, omdat Barry het met zijn tijd helaas niet meer red. Al snel 
kwamen Peter Prins en Tony van Rooij op de brommer aanrijden. En even later 
kwam Eric Heine, die het wèl flikte om op zijn vouwfietsje tegen die harde wind in 
te fietsen. Tom van de Horst en Fred Schilpzand deden dit ook op de fiets. En met 
een vrolijke brul verscheen Koos Vreeling op „t brommertje. Dat was dan het 
piergezelschap van deze dag. 
De zee was zo ruig, dat om de bocht de golven hoog tegen de pier sloegen. Het 
leek er eventjes op dat we misschien beter de wedstrijd af hadden kunnen blazen. 
Iedereen begon dus verstandig aan de binnenkant te vissen, terwijl ik het 
eigenwijs aan de buitenkant wilde proberen in de woeste golven. Bij de eerste 
keer binnenhalen zat er meteen een flinke kluit apenhaar op de lijn en die was ook 
nog door mijn andere lijn heengegaan en alles zat lekker in de knoop. 
Ok, eigenwijsheid afgestraft, einde van het buitenkant vissen en dus snel verkast 
naar de binnenkant. 



Wedstrijdverslagen 2020 blad 2 
 
Fred pakte zijn eerste botje terwijl er verder al een tijdje nog niks gevangen werd. 
Tony haalde wel een knaap van een krab omhoog. Tot Fred opnieuw een bot 
ving. Gelukkig pakte Eric even later er ook eentje, waardoor het geloof in het 
visvangen even toenam.  De ervaren rest van het gezelschap had echter slechts 
het toekijken. De topjes bewogen wel af en toe verdacht, maar na het ophalen 
bleken de krabben er telkens alles af te hebben gevreten. Ondertussen kwam de 
reddingsbrigade er met de auto aan en we dachten al dat we verzocht zouden 
gaan worden om in te pakken vanwege de hoge zee. Maar nee, ze reden 
kalmpjes door. Eenmaal om de bocht durfden zij het niet aan om door te rijden, 
omdat de golven daar al hevig over de pier sloegen. 
Al met al was het wel gezellig om wat met elkaar te kletsen, omdat de vis zich 
toch niet aandiende. 
Fred deed z‟n visvang kunstje nòg een keer met een bot, maar verder ving 
niemand meer wat. Bij „t afblazen van de wedstrijd dacht ik door Koos zijn lijn te 
zitten, want mijn top ging zijn richting op. 
Het bleek tòch nog een klein botje te zijn, zodat de wedstrijd eindigde met Fred 
als winnaar, Eric als tweede, en ik, als mazzelaar met mijn minivisje, werd dus 
nog derde. Fred had ook de grootste vis, dus de pot nam hij ook nog mee naar 
huis. Prima dag voor Fred! 
Tony heeft zich beschikbaar gesteld om met ingang van de volgende pierwedstrijd 
de Pierwedstrijdcommissaris te zijn. Bedankt alvast Tony!                            Rob. 
 
Wedstrijdverslag van de pierwedstrijd van zaterdag 3 oktober. 
Vanmorgen vroeg naar de noordpier gereden, het is vandaag mijn eerste 
wedstrijd als wedstrijdcommissaris van het piervissen, dat was nog een flinke 
onderneming want RWS had de afslag afgesloten ivm wegwerkzaamheden, via 
Heemskerk uiteindelijk bij de parkeerplaats van de noordpier gekomen. 
Voor de eerste keer afgesproken op de noordpier aangezien de zuidpier vandaag 
nog gesloten bleef in verband met herstel werkzaamheden aan de kop van de 
pier, hiervoor was wel een goede communicatie geweest met de uitvoerder van 
RWS, die mij zelfs zijn excuus aanbood dat we de wedstrijd niet op de zuidpier 
konden houden. Het voordeel van de noordpier is dat het gratis parkeren is en 
korter fietsen dan op de zuidpier. 
Een mooie plek uitgezocht uit de wind, achter de blokken op 1600 meter, er stond 
een krachtige oosten wind en afgaand water. 
Hengels opgetuigd en wachten op de andere deelnemers. 
Er was vandaag een gast visser met Peter Prins, de achtjarige Sem, hij is bekend 
bij“de strandprutsers” van de IJZZV, toen hij aan kwam wandelen met zijn vader 
hem ik hem een ZVZ pet gegeven en die deed hij ook gelijk op en die is niet meer 
afgegaan. Om 9:00 uur zijn we met 6 man gestart, er ontbraken een aantal 
vissers, later bleek dat die verdwaald waren en uiteindelijk bij Rotterpolderplein 
terug naar Zandvoort gegaan en op het strand zijn gaan vissen. 
Ik gokte met 1 hengel op de zeebaars en gul en de andere ver op de platvis. 
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Sem kwam af en toe even kletsen om de visvangsten door te geven van hem en 
Peter. Al gauw kwamen de scharren en botten naar boven en Rob Wind gaf een 
harde vreugde kreet, hij had zijn eerste zeebaars binnen en niet veel later ook een 
gul. Bij mij geen stootje tussen de blokken dus na een uur de tweede hengel ook 
maar op de platvis ingezet om centimeters te gaan maken. 
Om 10:00 uur begon het helaas te miezeren en dit bleef ook tot het einde van de 
wedstrijd. Voorbij Rob stonden Eric Heine en Tom van der Horst en zag dat ze de 
ene schar na de andere tevoorschijn haalde, maar bij Rob bleef het stil, ik zag wel 
dat Rob zijn onderlijnen map tevoorschijn haalde en diverse geheime lijnen ging 
uit proberen maar zonder resultaat, de scharren lagen niet op Rob zijn pieren te 
wachten. Aan de andere kant van mij stond Sem met Peter, zij vingen ook diverse 
scharren en Sem had zelfs een zeebaars zelfstandig uit het water getakeld. Nog 
een stuk verder stond Koos Vreelink alleen en ik zag ook dat hij lekker vis ving. 
Na drie uur vissen, om 12:00 uur  ging het eindsignaal en werden de vissen 
gemeten. Tijdens het meten van de viswas het gelukkig droog zodat de 
administratie niet nat werd. 
Als laatste is geëindigd Rob met 9 vissen, 221 cm maar wel de twee  grootste 2 
vissen en dus winnaar van de pot. Op de 5de plaats Peter Prins met 16 vissen, 
327cm. Op de 4de plaats Tony van Rooij met 26 vissen, 541 cm. Op de derde 
plaats Eric Heine met28 vissen,571 cm. Op de 2de plaats Koos Vreelink met 28 
vissen, 616 cm en de winnaar was Tom van der Horst met 35 vissen en 689 cm. 
Onze gastvisser Sem heeft 8 vissen gevangen met 1 hengel en heeft 135 cm vis 
gevangen, hij vond het hartstikke leuk, na afsluiting hebben we nog een 
groepsfoto gemaakt door de vader van Sem. Iedereen leverde zijn overgebleven 
aas bij Rob in want hij wilde nog een paar scharren vangen, dit is hem helaas niet 
gelukt, hij heeft er wel een nat pak aan over gehouden want na de wedstrijd ging 
het harder regenen. Iedereen vond de noordpier een top locatie en zeker voor 

herhaling vatbaar.  
De volgende pierwedstrijd staat gepland op 
zaterdag 31 oktober, iedereen is van harte 
welkom, hoe meer zielen hoe meer gezelligheid. 
Groeten en tot de volgende wedstrijd, 
Tony van Rooij Pier wedstrijdcommissaris ZVZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eindelijk een dagje uit met de ZVZ 
 
Door de Coronaperikelen was het de eerste mogelijkheid om er eens op uit te 
trekken en de leden uit de andere delen van het land te ontmoeten. Zaterdag 22 
augustus stond de familiedag forelvissen bij de Berenkuil weer op het programma. 
Na vooraf contact met de eigenaar opgenomen te hebben, deelde hij mij mede, 
weer blij te zijn met ons bezoek en dat wij, als we niet voldoende mensen hadden, 
er wel uit zouden komen met betrekking tot de huur van de vijver. 
Deze dag bestaat nog steeds omdat Barry Paap, Frans Boelaars en Willem 
Minkman zich inzetten om mensen mee te krijgen naar Putten. En dat lukt nog 
steeds. Er waren twintig aanmeldingen. Helaas moesten twee vissers verstek 
laten gaan. Door de tropische temperaturen van de laatste weken was er al een 
vijver gesloten omdat de watertemperatuur te hoog werd voor de vis. Ook werd de 
voorraad forel beperkt gehouden, omdat anders sterfte zou optreden. 
Na de weersomslag werd het dermate druk bij de vijver dat de voorraad forel 
opraakte en er geen nieuwe vis uitgezet kon worden. Iedereen die toch wilde 
gaan vissen kon voor een klein bedrag in alle vijvers vissen. 
Op de dag dat wij er waren, zouden om 13.00 uur weer forellen geleverd worden. 
Dus voor ons geen belemmeringen. In de ochtend van die zaterdag trok een 
regengebied met veel wind over Zandvoort en gaf Buienradar aan dat het tegen 
het einde van de middag in Putten zou opklaren. De aanvangstijd van de 
gehuurde vijver ging in om 17.00 uur, dus dat kwam mooi uit. 
Na de begroeting van de mensen konden we naar de vijver. 
Hendrik Hamstra gaf al aan, dat de vissen er wel op tijd waren, maar dat ze 
normaal nog een tijdje in de voorraad vijver blijven na het vervoer. Hiervoor was 
echter geen tijd. De forellen werden uitgezet in het nog warme water en het vissen 
kon beginnen. De forellen beten niet, maar bleven langs het kantje zwemmen. 
Liam Sessing pakte het net en ving een forel. Dat was niet de bedoeling en hij 
kreeg van zijn opa Ruben te horen, dat hij deze terug moest zetten. De forellen en 
de karpers zwommen aan de oppervlakte, maar weigerden om toe te happen. 
Om 19.00 uur werden we aan tafel geroepen. De spullen konden we aan de vijver 
laten liggen en het voorste gedeelte van het restaurant was voor ons 
gereserveerd. Alles op gepaste afstand. Het vriendelijke personeel deed hun 
uiterste best om het iedereen naar de zin te maken. Spareribs, schnitzels, saté, 
burger en forel stonden op het menu. De spareribs waren weer als vanouds. De 
bediening gaf aan, dat dit de beste waren uit de omgeving, waarop ik antwoordde: 
“de beste van de Veluwe”. Dit alles met patat en salade. 
Daarna weer naar de vijver om te proberen de forellen te verleiden.  
Aan het weer lag het niet dat er weinig gevangen werd. De zon was  
doorgebroken, de wind was weggevallen en de temperatuur was uitstekend. Tot 
het donker werd konden we in T-shirt blijven vissen. Maar de vis wilde niet bijten. 
Na allerlei mogelijkheden doorgenomen te hebben waarom de vis niet wilde 
bijten, zou het misschien kunnen zijn dat wij als leden van de zeevisvereniging  
niet kunnen vissen. 
Want Liam Sessing, 10 jaar oud uit Enschede, ving wel twee mooie forellen.  
 

Vissen op grote forellen tot 2  à 3 kg. bij “DEEP’N”. 
 
Voor de tiende keer gaan we weer wintervissen op de forel in Diepenheim. 
In februari dit jaar hadden we 23 aanmeldingen. 
Ook nu hebben Gracia en Alex de prijs niet verhoogd en mogen we zelfs een uur 
langer vissen. 
 
We gaan weer forellen  op zaterdag 20 februari 2021.  
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 20 februari 2021 gaan we in de vijver vissen met de grote forellen.  
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 16.00 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.  
Er zijn compleet opgetuigde hengels te huur voor een luttel bedrag en er is een 
schoonmaak plaats aanwezig. 
Er is een gezellige ruimte met houtkachel waar je je kunt opwarmen en waar je 
koffie, thee of andere dranken kunt nuttigen. Dit echter met inachtneming van het 
op dat moment geldend protocol, in verband met de corona. 
 
De kosten voor deze forellendag incl. broodje warme worst, snert, spek en 
roggebrood is nog steeds € 25. 
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 
 

 



Verslag eerste makreel rookwedstrijd bij 
Havana aan Zee op zaterdag 25 juli 2020 

 
Het was een lange aanloop naar deze wedstrijd. Door de Corona maatregelen 
waren alle evenementen tot 1 september verboden. Ook het bestuur van de ZVZ 
conformeerde zich aan deze regels. Dus geen activiteiten. 
Totdat Sportvisserij Nederland met de mededeling kwam, dat vanaf 1 juni er weer 
in clubverband gevist mocht worden met maximaal 30 deelnemers. 
In mijn enthousiasme dacht ik (Willem) dat we dan ook wel weer rookwedstrijden 
konden houden. Dus niet. Van iemand buiten de vereniging kreeg ik te horen dat 
het roken een activiteit is die onder de evenementen viel, dus tot 1 september niet 
mogelijk. Tevens kreeg ik de terechte mededeling dat het bestuur zich hierover al 
had uitgesproken en als ik het toch wilde, er een heroverweging gemaakt zou 
moeten worden door de bestuursleden. 
Ondertussen had onze secretaris, Henk Bluijs, via de mail contact gezocht met 
Team Sportservice Zandvoort om te vragen of het mogelijk zou zijn om deze 
wedstrijden te gaan houden. Als antwoord kreeg hij dat het roken een grijs gebied 
was en dat zij informatie zouden inwinnen bij de gemeente. Daarna kwam het 
bericht dat “Handhaving” akkoord was, maar dat de afdeling “Vergunningen” nog 
moest overleggen. Henk kreeg het verzoek om zelf met deze afdeling contact te 
zoeken. Uiteindelijk gingen zij ook akkoord en konden de wedstrijden doorgaan op 
voorwaarde dat we een protocol zouden opstellen.  
De datum van de rookwedstrijd bij Havana aan Zee was al vastgelegd vóór de 
Corona crisis. Op de dag, dat we de andere data zouden vastleggen, kregen we 
het bericht dat Beach Club 10 in de vroege ochtend was afgebrand, dus konden 
we deze schrappen op dat moment. 
Dus de eerste wedstrijd bij Havana. De weersberichten waren wisselend. Veertien 
deelnemers, waaronder Yvonne Damhoff, die zich nog enkele dagen voor deze 
wedstrijd had aangemeld als lid van de ZVZ. 
We begonnen met een kop koffie, aangeboden door Ken en Ellen, de eigenaren 
van dit prachtige strandpaviljoen in de Zuid. 
Nadat de makrelen waren uitgedeeld, konden de rokers gaan beginnen met het 
drogen van de vis. Maar helaas kwam er ook regen opzetten en wist Ken de grote 
parasols zo neer te zetten dat iedereen er onder kon roken op een veilige afstand 
van elkaar. 
Na enkele uren hield het op met regenen en kwamen er ook nog leden langs om 
de geur op te nemen van de vis. Na nogmaals koffie, kregen we tussen de 
middag broodjes met kroket aangeboden en gaf Ken en daarna Ellen nog een 
rondje grote glazen bier, witte wijn of wat anders. We werden weer in de watten 
gelegd. Nadat iedereen klaar was met roken konden de mooiste makrelen worden 
ingeleverd bij de jury, die bestond uit de mensen van het strandpaviljoen. 
De veertien rokers hadden allen mooie makrelen ingeleverd, maar Paul Laarman 
had de beste, Rob Wind werd tweede en Willem Minkman was derde geworden. 
De prijswinnaars kregen allen een prijs, aangeboden door Havana aan Zee.  Op 
naar de volgende wedstrijd. 

Hierbij het verslag van de tweede makreel 
rookwedstrijd bij Beachclub 5 op zondag 16 augustus. 
Na de eerste wedstrijd bij Havana, waar het regenachtige  weer een belangrijke 
rol speelde, leken de weergoden ons nu prima gezind. Het beloofde een 
schitterende dag te worden met zeer aangename temperaturen. 
Om zeven uur ging de wekker en om half acht ging ik richting strand, waar Jeff al 
volop bezig was de diverse kasten en tonnen neer te zetten. 
Om 8.30 uur kwamen de eerste deelnemers hun opwachting maken, totdat rond 
9.00 uur de club compleet was . 
Ondertussen werden wij door Gijs op onze wenken bediend, koffie in allerlei 
variëteiten en appelgebak met een flinke dot slagroom, lekker! 
Voordat de wedstrijd van start ging was het een over en weer van grappen en 
grollen. Opvallend, Zandvoort, altijd al bekend van de bij- en scheldnamen, heeft 
er weer een nieuwe bij. Bijna spontaan geboren: “Paul Knijpertje”, „t is maar dat 
jullie de naam onthouden. Even voor half 10 werden aan de dertien deelnemers 
de makrelen uitgedeeld. Er was vis voldoende, dus allemaal een vis extra. Voor 
een gerookt makreeltje zijn liefhebbers genoeg. 
Zo ging om 9.30 uur precies de fik in de tonnen, wat de temperatuur nog wat deed 
oplopen. Iedereen zat op zijn gemak te praten met de buurman of met de 
passanten die langskwamen. Zo vloog de tijd om en al snel was het al dik in de 
middag, toen diverse rokers al klaar waren met, op het oog prachtige, vissen 
Terwijl anderen nog ruim tijd nodig hadden. 
Zo werd het half drie en was het tijd om de mooiste makreel uit de ton in te 
leveren. Ze kwamen op een keurig genummerd schaaltje terecht, waar de jury zijn 
oordeel over moest gaan vellen. 
De jury was deze keer Joop van Nes.  
Hij had het lastig, niet zozeer om een goede keuze te maken, maar wel omdat er 
nogal wat omkoop pogingen over hem uitgestort werden. Dit varieerde van 
diverse makrelen, een bos paling, bier, zalm en wat je nog meer kunt verzinnen.  
Uiteindelijk, Joop nam de tijd ervoor, kwam hij met een weloverwogen besluit. 
Er was geen slechte vis bij, de één was wat donkerder of wat lichter van kleur, 
buikjes dicht of een klein beetje open, alles was prima, echter, de nummers 3 – 2 
en 1 wist hij er toch uit te vissen. 
De derde plaats was voor Yvonne Damhoff. Een prima prestatie, voor de tweede 
keer een wedstrijd gerookt! Op de tweede plaats kwam Paul Laarman. Weer in de 
prijzen na de eerste plaats de vorige keer, continuïteit dus. Eerste werd Evert 
Bosman, niet verwacht toch gekregen, het visje scheen erg lekker te zijn. 
Een speciaal woord van dank naar Beachclub 5 voor de gastvrijheid, wij hadden 
het prima naar ons zin. 
Vervolgens proeven van elkaars product, opruimen en toen konden de liefhebbers 
via Ziggo naar Barcelona voor de Formule 1. 
Er komt nog een derde rookwedstrijd, maar de locatie is nog niet bekend. Maar er 
zijn diverse opties. 
Deze rokerij zal ergens in september plaats gaan vinden.  Tot dan!! 
Vriendelijke groet, Evert Bosman. 
 



 

 
 

 

Derde en laatste rookwedstrijd 
 
Na twee rookwedstrijden op het strand moest er nog een derde wedstrijd 
georganiseerd worden om van een competitie te kunnen spreken. Zo viel de 
keuze op 11 oktober. Het liefst hadden wij op strand gestaan, maar het werd de 
loods van Cees Zwaan in noord. Altijd weer een prima adres, waar wij gastvrij 
worden ontvangen en van alle faciliteiten gebruik mogen maken.  
Het weer liet zich de afgelopen dagen niet van zijn beste kant zien met heel veel 
regen, maar vooral „s morgens was het prima met een zonnetje en weinig wind.  
Zaterdag hadden Jeff, Willem en Piet de 100 makrelen schoongemaakt en in de 
pekel gezet. Om 8.00 uur werd begonnen met de voorbereidingen voor deze dag. 
Diverse kasten en tonnen werden neergezet en in de loods werd de catering 
voorbereid. Ondertussen stond de koffie te pruttelen en regelde Piet van Staveren 
de catering. Om 09.00 uur kwamen de eerste deelnemers en om 09.45 uur 
stonden 10 heren en dames klaar om te beginnen. De makrelen werden 
uitgedeeld, voor iedereen nog een bonus makreeltje en toen de vlam erin.  
Ik de loop van de ochtend kwamen er uit diverse tassen flessen met geestrijk 
vocht, altijd lekker bij de koffie.  
Ondertussen werd de buienradar druk geraadpleegd. Er kwam wat aan! Het was 
van korte duur en mocht de pret niet drukken. Broodjes worst en een kom snert 
vonden gretig aftrek, net zoals de haringkoninkjes van Henk en later de 
ganzenborst van Engel.  Alles werd keurig uitgeserveerd door Piet. Rond half drie 
werden de makrelen ingeleverd om door de jury beoordeeld te worden.  
De deskundige jury, o.l.v. Victor Bol, nam ruimschoots de tijd om de vissen te 
beoordelen. Deze keer werd er niet in eerste instantie naar de kleur gekeken, 
want een wat blekere makreel kan toch heel goed smaken. De kwaliteit ontliep 
elkaar dus erg weinig gezien het aantal gelijke scores. De uiteindelijke winnaar 
werd wederom Paul Laarman. Over continuïteit gesproken!  GEFELICITEERD.  
Het volgende evenement, ijs en weder dienende,  is de vrije rokerij medio half 
januari op hetzelfde adres.  
 
Vriendelijke groet, Evert Bosman  
 

  
 



Spelregels Noord- en Waddenzee bootwedstrijden 
 
Aanmelden: 
Voor alle wedstrijden kunt U zich aanmelden. Dit dient ruim een week van tevoren 
te gebeuren want vol is vol. 
Noordzee vanuit IJmuiden, Bart Goossens, mobiel 0653170318. 
Waddenzee vanuit Den Helder, Ton Goossens, tel.  0235719041  of mobiel 
0612848628 
Als u zich te laat aanmeldt kan het zijn dat geen plaats meer is. 
 
Kosten en aas Noordzee vanuit IJmuiden: 
De kosten voor de Noordzee vanuit IJmuiden zijn €. 30,-. Wedstrijdgeld €. 2,- .  
Voor € 2,00 kunt u ook meedoen voor de pool voor de grootste vis. 
We verzamelen „s morgens om 08:00 bij Hengelsport IJmuiden. 
Adres: Kromhoutstraat 56, 1976 BM IJmuiden 
Daar is ook de mogelijkheid om je aas te halen. 
 
Kosten en aas Wadden vanuit Den Helder: 
We gaan aan boord in Den Helder om 09.00 uur en zijn om ca. 16.00 uur weer 
terug in de haven van Den Helder. 
De kosten zijn €. 50,- per persoon inclusief wedstrijdgeld, grootste vispot en 100 
pieren!!!!! 
 
Doorgaan van de wedstrijden: 
Alleen als de wedstrijd niet doorgaat word je voor 20.00 uur gebeld of krijg je een 
WhatsApp of mail. 
Als een van de 2 deel wedstrijden in het betreffende weekend niet door gaat 
vervalt die wedstrijd. 
 
Afwezigheid: 
Afzegging voor een wedstrijd dient minimaal een week voor de wedstrijd te 
gebeuren. 
 
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 het bootvissen 
 

Noordzee vanuit IJmuiden, Bart Goossens, mobiel 0653170318. 
 

Waddenzee vanuit Den Helder, Ton Goossens, tel.  0235719041  of 
mobiel 0612848628. 

Roken in Nieuw-Noord? 
 
Ja, we gaan ook in deze coronatijd proberen zo veilig mogelijk te roken. 
We hebben regelmatig contact met Sportservice Noord-Holland, die ons op de 
hoogte houden wat wel en wat niet kan. Gelukkig is het roken in de buitenlucht en 
zijn de maatregelen minder streng.  
Inmiddels 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 1 wedstrijd op het strand en 2 bij de loodsen in 
Noord. We houden nogmaals een promotie dag 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 wat makrelen. 
De deelname is kosteloos. 
Op zondag 17januari 2021 kunnen we nu terecht voor de loods van Cees Swaan. 
Deze loods ligt naast die van Jan Paap. De loods is gelegen aan de Curiestraat 
3-E in Zandvoort Nieuw-Noord. Vlaggen 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 met hun rookton hier naartoe 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. 
Vanaf 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. De kachel in de loods zorgt voor de warmte. 
Aanmelden kan tot 11 januari kan bij één van de onderstaande personen. 
Voor verdere inlichtingen kun je ook de onderstaande nummers bellen: 
Jeff de Vos,      mobiel: 06-15425104,  Willem Minkman, mobiel: 06-30316760, 
Evert Bosman, mobiel: 06-36299495 

 

 
                              Swaluestraat 33, 2041 KA Zandvoort, 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


 
 

 

Vissen in Ierland nog 1 plaats beschikbaar 
 
Eind mei c.q. begin juni van 2021 is de club van plan om een visreisje naar Ierland 
te organiseren. 
Uiteraard afhankelijk hoe de situatie zich ontwikkelt voor wat betreft corona en de 
voorwaarden hierover. 
Het idee is om te gaan vissen in de Cobh een van de grootste natuurlijke havens 
van de wereld en niet ver van het vliegveld Cork gelegen. 
We vliegen met KLM of Air Lingus en verblijven in het hotel Commodore of Bella 
Vista met ontbijt en diner. De lunch kan in een schattig winkeltje worden 
aangeschaft als we richting boot gaan.  
Bij voldoende animo huren we een schipper met boot, geschikt voor 8 man en 
gaan op de conger, kabeljauw, pollak, gevlekte haaitjes, wijting etc. maar eerst 
gaan we makrelen vangen om als as te gebruiken. Doordat het commercieel 
vissen op zeebaars is verboden bevindt zich een fantastische populatie zeebaars 
in de baai.  Schrik niet, congers van 25 pond zijn geen uitzondering en soms met 
een uitschieter naar boven tot bijna het Ierse record aan toe, vraag maar aan 
Rudi. Door de natuurlijke ligging van de baai kan er in principe altijd gevist worden 
maar de bedoeling is vissen op het rif buitengaats op de oceaan. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers is de prijs van dit alles, zonder 
consumpties uiteraard, ongeveer € 1450,-. 
Hierbij is inbegrepen, de vlucht en retour naar Cork met 1 stuks bagage, de 
transfer en retour naar het hotel, ontbijt en diner, de boot en schipper. 
Uiteraard neemt de club geen enkele verantwoordelijkheid voor deze trip u gaat 
mee op basis van vrijwilligheid en sluit zelf een annulering en reisverzekering af. 
Betalingen aan de hotels etc. worden alleen uitgevoerd als de trip voor 100% 
doorgaat zodat bij annulering een re fund kan plaatsvinden. 
 
Heeft u interesse voor deze trip geef u dan op bij Henk Bluijs mobiel 0652345829 
e-mail h.bluis@ziggo.nl 

 

Antares 
hairstudio 

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

mailto:h.bluis@ziggo.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Engel Lever. ( Lid 
van onze vereniging.) 
 
Ook dit keer een medetuinder van de volkstuin 
Zandvoort. Engel zit aan hetzelfde pad op het 
complex. Hij vertelde mij weleens, dat ik altijd 
een beroep op hem kon doen. Dus bij deze. 
Op maandag hem met zijn vrouw Hedy op de 
tuin aangesproken. Op dinsdagmiddag afgesproken om 14.00 uur. Bij binnen-
komst een bakje koffie met een appelflap. Niet verkeerd. 
Om 17.00 uur waren we klaar. Een beetje uitgelopen, maar erg gezellig. 
 
Jeugd. 
Ik ben geboren en getogen in Zandvoort. In de Oosterparkstraat. Het gezin 
bestond uit vader, moeder, twee zusters en een broer en ik was het jongste kreng 
daarvan. 
Onze familienaam van moederskant was “Sjoggertje” de “van Duivenboden“. 
Haar vader, dus mijn opa, was er een van “Engel van Teunis de Bijl”. 
Deze naam kreeg hij, omdat hij als hij een tukkie aan het doen was op de werf en 
wakker gemaakt werd door de jongelui, altijd naar de bijl greep, zonder er iets 
mee te doen. Het bijlenras. 
Mijn overgrootvader bouwde en repareerde bomschuiten. Hij was daarmee de 
laatste op het dorp aan de oude Strandweg. Mijn vader was timmerman. 
Toen ik twaalf of dertien jaar oud was ging ik met mijn broer beugen op het strand. 
We hadden dan een stuk paktouw (van hennep) van ongeveer een meter lang 
met aan het ene einde een stuk lood en meestal vijf haken verdeeld over de 
lengte van het touw. Aan het andere eind bonden we een vijftig meter lang 
katoentouw en dat rolden we op een stokje. Daarna ging het de zee in met als aas 
“putters” (putschelpen) en mesheften. De haken haalden we bij Potten Kees. 
Honderd stuks voor een gulden. Zo zetten we vijf lijnen uit met totaal 25 haken. 
Je had altijd vis. Meestal schar, bot, gul, tong en paling. 
 
School en werk. 
Na de lagere school, de Hannie Schaftschool, ging ik naar de LTS in Haarlem. 
Altijd op de fiets. Ik heb daar een opleiding tot timmerman gevolgd. 
Daarna ook bij verschillende bedrijven als timmerman gewerkt. Toch beviel me 
dat vak toentertijd niet zo en ik ben toen in Haarlem een avondopleiding gaan 
volgen in de elektrotechniek tot sterkstroommonteur en wikkelaar.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondertussen had ik ook nog mijn dienstplicht vervuld in Roosendaal, bij de 
commando‟s. Vierentwintig maanden. 
En voetballen deed ik ook nog bij HBC in Heemstede. Ik werkte namelijk bij Boot 
in Heemstede, zodoende kwam ik bij die club terecht. 
Uiteindelijk ben ik op 25-jarige leeftijd weer de bouw in gegaan. Soms werkte ik 
door heel Nederland, want dan kon je meer verdienen.  
 
Schaatsen. 
Schaatsen deed ik toen ook op natuurijsbanen en ik ben toen lid geworden van 
IJsclub Haarlem. Die hadden een eigen ijsbaan, daar waar nu de overdekte hal 
staat. Ik heb toen ook voor de K.N.S.B. gewerkt als coördinator in Haarlem en 2 
jaar in Alkmaar op de kunstijsbaan. Als vrijwilliger gaf ik ook les aan zowel groten 
als kleinen. 
Ik heb ook 2 maal de Elfstedentocht gereden en in Ottowa de alternatieve. 
Heb ook nog marathons gereden in Nederland. Toen waren er nog geen ploegen. 
In de zomer trainde ik op de fiets en werkte er ‟s avonds ook nog bij op het strand 
en in het weekend. Als stoelenman en in de bediening op het terras. IJs, broodjes 
kroket en een kop soep. Meer was er toen nog niet. Ik werkte bij Bol, tent 10. 
 
Garnaal. 
Mijn opa maakte kro‟s. Daar leerde ik ook hoe het moet. 
Garnaal vissen deed je vroeger als de R in de maand zat. Nu is het oktober, 
november en december tot aan de vorst, anders blijven ze tot januari. 
Ik ga meestal 2 uur voor laag water. Het liefst heb ik een zuidwesten wind. 
Windkracht 2 á 3. Golfslag kan ik hebben. Ik heb altijd mijn duikpak aan. Samen 
met Hedy. We hebben een sleepnet. We lopen meestal tot ons middel in het 
water. Allebei een tuig om en dan achterwaarts. We gaan altijd met z‟n tweeën en 
daarom gaan we met het sleepnet. Anders moeten we met 2 kro‟s het water in. 
Een jaar of vijf geleden hadden we in één trek van de Rotonde tot aan Beachclub 
5 16 á 17 kg. De garnaal hoef ik niet te horren, want ik heb een vrij grof net. 
Het koken van garnaal gaat heel simpel. Water koken, handje zout erin. Garnaal 
erin en aan de kook brengen en dan een paar keer roeren. Dan blaas ik over de 
pan met garnaal en zie ik dat de garnaal een wit ruggetje krijgt, dan kijk ik of ze 
goed pellen en dan proeven of ze gaar zijn. Dat proeven is iets wat je uit ervaring 
geleerd hebt. Daarna leg ik ze op een hor te drogen. 
 
Visroken. 
Lekker!!! Verder weet ik er nog niet zoveel van. Ik ben nog steeds zoekende. 
Wanneer is een gerookte vis lekker en wanneer niet. Als ik naar IJmuiden ga, zal 
ik die gerookte vis daar niet meer lekker vinden. 
 
Volkstuin. 
Leuk om een volkstuin te hebben. Neemt enorm veel tijd in beslag. Verder moet je 
je eigenlijk niet met de vereniging bemoeien. Alleen met de tuinders om je heen. 
Wat ik teel? Alles. Aardappels, groente en fruit. Zoals aardbeien, frambozen, witte 
kool, spitskool, postelein, worteltjes, raapstelen etc. 



Een tip: Aardbeien doen het niet goed op grond waar eerder aardappelen op 
geteeld zijn. 
 
Strand. 
We, Hedy en ik, vissen vaak met Ted Dekker op het strand en ook met Carla 
Gaus. We halen dan wurmen en gaan vissen. Engel, hoe beleef je het 
strandvissen? Als je alleen al op het strand ben, ben je vrij. 
Het geluid van de zee, de kleuren van het water. Alleen al het kijken naar het 
water, de golven, het hele gebeuren van de zee. Het zit in je aderen .Het 
fluorescerend oplichten van het water… je wilt niet weten wat voor gevoel dat 
geeft. We lopen eigenlijk altijd richting de Zuid. Het is daar wat rustiger. 
We zijn een keer „s nachts naar het staand want geweest. Op de fiets door het 
duin. De belevenis daarvan is één en al vrijheid. Er kan niets aan tippen. 
 
Zeevisvereniging en hobby’s. 
Gezellig. Heel gezellig zelfs. Je wordt goed opgenomen door de leden en het is 
een goede aanvulling op de volkstuin. 
Een laatste opmerking. Ik zag kippen in de tuin. Ja, ik dacht eerst ook wat moeten 
we met kippen. Verleden jaar hadden we “pulletjes “ (kuikentjes) gekocht van het 
ras Welsummer uit het plaatsje Welsum in de Achterhoek. Een hele mooie kip. 
Vier stuks. Maar eieren leggen? Ho maar. We kwamen tot de ontdekking dat ze 
meer licht moesten hebben in het nachthok. Dus geen succes. Opgegeten. 
Nu hebben we echte leghennen. Elke dag leggen ze een ei. 
Ik heb nog een tip tegen bloedluis, maar niet verder vertellen. Neem de stelen van 
een tabaksplant en ga deze koken. Als het water afgekoeld is, kun je dit gebruiken 
om met een verstuiver de binnenzijde van het kippenhok te besproeien. 
Gegarandeerd dat je geen luis meer in je hok vindt. Ik gebruik de stelen ook voor 
in het legnest.  
Oh ja, we hebben ook nog een nieuwe hobby. Kanoën op zee. We hebben beiden 
een kano aangeschaft van 2,60 m lang en 78 cm breed, waardoor die erg stabiel 
is. We zijn al tot Bloemendaal aan Zee gevaren. Leuke ervaring dat peddelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Adres :  

 
Postcode : Plaats 

 
Datum : Handtekening 

 
E-mail : Geboorte datum 

 
Telefoon   :     Mobiel 

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

********************************************************** 
Zeebaars: meer ruimte voor de sportvisserij 
Begin dit jaar is bekend geworden dat sportvissers in 2020 van 01 maart tot en 
met november per visdag twee zeebaarzen mogen meenemen. Vergeleken met 
het jaar 2019 is dat één vis meer en een verlenging van het open seizoen met 
twee maanden. 

********************************************************** 
Facebook pagina 
Om de club beter op de kaart te zetten willen we een facebook pagina opzetten. 
Het huidige bestuur heeft daar echter de tijd niet voor en doet het verzoek aan de 
leden of er een liefhebber is die een facebook pagina voor de ZVZ wil opstarten. 
Als er een liefhebber is dan graag contact opnemen met Jochen Visser,   
0651693147 of visser1239@zonnet.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 Versteege's IJzerhandel 
Hengelsport  IJmuiden  Dierspecialist Fa. IJzerhandel Zantvoort 
Grieks restaurant Filoxenia Kenamju Sportcenter Hengelsport N. Engelhart  BV 
P&S Hengelsport Hotel Faber Tegelzetbedrijf van de Meij de Bie 
Koene cleaning service        Pizzeria La fontanella Tandprothetische Pr.P.Teijmant   
van Mossel  Auto´s Antares Hairstudio Fysiotherapie De Prinsenhof  
    

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, C. v. d. Lindenstraat 2F29,  2042 CA  Zandvoort, tel. 023-
5634350 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie over opzegging van verenigingen staat in “Artikel 35 Burgerlijk Wetboek Boek 2”. 

 
 
 
 
 


