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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  Mobiel: 0629512188 
Mobiel: 0612848628 Mobiel:  0652345829 Ibannr. NL22INGB0003108377 
ton.goossens@ziggo.nl h.bluijs@ziggo.nl 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 
b.goossensmontage@ziggo.nl  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: 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, Mobiel: 0612848628 
 

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, Mobiel: 0612848628 
 

Bootstalling: 

Jeff de Vos Mr.Troelstrastraat 62F23, 2042 BT  Zandvoort,  Mobiel: 0615425104 
 
Informatie over opzegging van verenigingen staat in “Artikel 35 Burgerlijk Wetboek Boek 2”. 
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Redactiepraat   Redactiepraat   Redactiepraat 
 
Hallo medevissers, 
 
Hallo medevissers, 
 
Augustus als ik met mijn praatje begin, gelukkig zijn de ergste corona 
maatregelen van de baan zodat we weer het eea. kunnen organiseren. De 
wedstrijden draaien weer volop met volop animo en hopelijk kunnen er ook weer 
vistrips georganiseerd worden. Diverse leden zijn zelf wel op eigen houtje op 
visvakantie in het buitenland geweest. Bart Goossens is in Kastneshamn in 
Noorwegen met een groep wezen vissen en daarvan staat een verslag in dit 
clubblad. Zelf ben ik ook met 3 anderen wezen vissen op Leka in Noorwegen en 
ik ben zo vrij geweest om daar een verslag van te maken wat elders in dit 
clubblad staat. Doordat de strandcompetitie door de vakantie tijd op een laag pitje 
stond zijn er wel regelmatig een aantal vissers aan het strand wezen vissen met 
wisselende resultaten. Er werd hoofdzakelijk Zeebaars, Tong en Bot gevangen. 
Voorlopig heeft Dimitri Bluijs de grootste Zeebaars, eentje van 53 cm. Ook met 
Rudy zijn er diverse keren vissers, buiten de wedstrijden om, mee geweest om 
hun geluk te beproeven. De meeste keren werd er leuk gevangen en de vangsten 
bestonden veelal uit Kabeljauw, Makreel, Wijting en platvis. Er werd zelfs een 
gevlekte lipvis van 41 cm. gevangen door Addie Ottho, wat goed is voor de beker 
voor de vangst van de grootste lipvis en tevens een nieuw clubrecord. Addie, 
gefeliciteerd. Zo zie je maar, er worden nog steeds nieuwe records gevangen in 
de club. In dit clubblad staat weer het volledige wedstrijdprogramma voor 2022 en 
we hopen dat er vele vissers aan de wedstrijden mee gaan doen. 
We waren als bestuur van plan om dit najaar nog een ledenvergadering te houden 
en een mosselavond te organiseren. Helaas echter zijn er weer steeds meer 
Covid-19 besmettingen en worden alle regels weer aangescherpt. We zullen het 
dit jaar dus weer zonder moeten doen. Bij dit clubblad zit een bijlage met de 
meest relevante zaken mbt. de ledenvergadering. Het is nu ook nog niet aan te 
geven of de nieuwjaarsreceptie met bijbehorende prijsuitreiking wel door kan 
gaan. 
Op de boot met Rudy komen er toch nog steeds onverwachte vangsten boven. Zo 
ving Eric Heine op 10 oktober een pitvis van 23 cm. Deze is 3 cm. groter dan het 
bestaande clubrecord dus goed voor een beker en een speldje, Eric gefeliciteerd. 
Regelmatig aan het strand vissen levert vaak toch mooie vis op. Simon Blom ving 
eind september een mooie zeebaars van 57 
cm., dus groter dan die van Dimitri. Dat is tot 
nu toe de grootste. Het is half november als ik 
dit stukje vol schrijf en ik verwacht niet dat er 
nog een grotere zeebaars gevangen wordt, 
het zijn nu veelal de scholenbaarsjes die 
gevangen worden.  
 
Cas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wedstrijdagenda ZVZ 2022   
      

Zaterdag 23 januari Makreelroken in Noord Zandvoort 

Zaterdag 29 januari Pierwedstrijd 1 IJmuiden 
      

Zaterdag 05 februari Bootwedstrijd 1 Noordzee IJmuiden 

Zondag 06 februari Bootwedstrijd 1 Noordzee IJmuiden 

Zondag 20 februari Strandwedstrijd 1 Zandvoort 
      

Zaterdag 05 maart Bootwedstrijd 2 Noordzee IJmuiden 

Zondag 06 maart Bootwedstrijd 2 Noordzee IJmuiden 

Zaterdag 12 maart Pierwedstrijd 2 IJmuiden 

Zondag 20 maart Strandwedstrijd 2 Zandvoort 
      

Zondag 03 april Strandwedstrijd 3 Zandvoort 

Zaterdag 09 april Pierwedstrijd 3 IJmuiden 

Zaterdag 23 april Bootwedstrijd 3 Noordzee IJmuiden 

Zondag 24 april Bootwedstrijd 3 Noordzee IJmuiden 
      

Zondag 08 mei Strandwedstrijd 4 Zandvoort 

Zondag 15 mei Bootwedstrijd 4 Scheveningen 
      

Zondag 19 juni Strandwedstrijd 5 Zandvoort 

Zaterdag 25 juni Bootwedstrijd 5 Noordzee IJmuiden 

Zondag 26 juni Bootwedstrijd 5 Noordzee IJmuiden 
      

Vrijdag 15 juli Strandwedstrijd 6 avond Zandvoort 
      

Zondag 28 augustus Strandwedstrijd 7 Zandvoort 
      

Vrijdag 09 september Strandwedstrijd 8 avond Zandvoort 

Zaterdag 10 september Bootwedstrijd 6 Noordzee IJmuiden 

Zondag 11 september Bootwedstrijd 6 Noordzee IJmuiden 

Zaterdag 17 september Pierwedstrijd 4 IJmuiden 
      

Zondag 02 oktober  Bootwedstrijd 7 Scheveningen 

Zondag 16 oktober Strandwedstrijd 9 Zandvoort 
      

Zaterdag 05 november Bootwedstrijd 8 Noordzee IJmuiden 

Zondag 06 november Bootwedstrijd 8 Noordzee IJmuiden 

Zondag 13 november Strandwedstrijd 10 Zandvoort 
      

Zaterdag 03 december Pierwedstrijd 5 IJmuiden 

 



 

toevoegen in de groep “pierwedstrijden ZVZ” en blijven jullie altijd op de hoogte. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evenementenagenda ZVZ 2022   
Zaterdag 26 februari Forelvissen in Deep'n Diepenheim 

  
 

  

27-05 t/m 04-06 Vistrip Avik Brygge Noorwegen 

      

04-06 t/m 12-06 Skarnsundet misschien Noorwegen 

Zaterdag 13 augustus Zandvoorts kampioenschap   

  Makreel roken Zandvoort 

Zaterdag 20 augustus Forelvissen in de Berenkuil Putten 
 

  Strandcompetitie  2021                Eind 

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

1 Prins Peter 42 22 42 37 0 0 143 0 143 

2 Warmerdam Peer v. 22 45 32 40 0 0 139 0 139 

3 Schilpzand Fred 50 22 37 25 0 0 134 0 134 

4 Bosman Evert 28 22 29 50 0 0 129 0 129 

4 Buijzer Wimbart de 38 22 45 24 0 0 129 0 129 

6 Vos Jeff de 29 22 38 38 0 0 127 0 127 

7 Heine Eric 34 22 35 33 0 0 124 0 124 

8 Blom Simon 0 22 50 45 0 0 117 0 117 

9 Paap Barry 45 22 0 45 0 0 112 0 112 

10 Bluijs Dimitri 39 22 0 42 0 0 103 0 103 

10 Vreeling Koos 22 42 39 0 0 0 103 0 103 

12 Gaus Carla 37 22 33 0 0 0 92 0 92 

13 Rooij Tony van 0 22 34 35 0 0 91 0 91 

14 Jong Ron de 32 22 0 36 0 0 90 0 90 

15 Dekker Ted 35 22 0 32 0 0 89 0 89 

16 Wind Rob 33 22 0 29 0 0 84 0 84 

17 Gerke Steef 0 22 30 31 0 0 83 0 83 

18 Minkman Willem 22 22 36 0 0 0 80 0 80 

19 Ottho Addie 40 0 0 30 0 0 70 0 70 

20 Weiden Bart van der 0 0 40 28 0 0 68 0 68 

21 Lever Hedi 22 0 0 39 0 0 61 0 61 

22 Vink Frank 0 0 31 26 0 0 57 0 57 

23 Goossens Bart 0 22 0 34 0 0 56 0 56 

24 Bosman Willem 30 22 0 0 0 0 52 0 52 

25 Al Cas 0 50 0 0 0 0 50 0 50 

25 Lever Engel 22 0 0 23 0 0 45 0 45 

27 Horst Tom van der 22 22 0 0 0 0 44 0 44 

28 D'Hont Guus 37 0 0 0 0 0 37 0 37 

29 Damhoff Sverre 31 0 0 0 0 0 31 0 31 

 



 
 
 
 

Piercompetitie 2021             Eind 

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

1 Blom Simon 50 50 0 0 100 0 100 

2 Rooij Tony van 42 45 0 0 87 0 87 

2 Vreeling Koos 45 42 0 0 87 0 87 

4 Heine Eric 39 39 0 0 78 0 78 

5 Warmerdam Peer van 38 38 0 0 76 0 76 

6 Weijden Bart van der 40 0 0 0 40 0 40 

6 Wind Rob 0 40 0 0 40 0 40 

 

Noordzee bootcompetitie 2021             Eind  

Nr. Naam W1 W2 W3 W4 W5 Tot. Aftr. totaal 

1 Driehuizen Gerrie 50  50 45 0 0 145 0 145 

2 Meij de Bie Rudy van de 45 40 40 0 0 125 0 125 

3 Heijne Eric 40 37 42 0 0 119 0 119 

3 Ottho Addie 35 45 39 0 0 119 0 119 

5 Buizer Wimbart de 37 35 37 0 0 109 0 109 

6 Gool Eric van 32 0 50 0 0 82 0 82 

7 Wind Rob 0 42 36 0 0 78 0 78 

8 Goossens Bart 38 38 0 0 0 76 0 76 

9 Clausing Ben 39 36 0 0 0 75 0 75 

10 Bosman Evert 36 0 38 0 0 74 0 74 

11 Warmerdam Peer van 0 32 35 0 0 67 0 67 

12 Gerken Steef 0 33 32 0 0 65 0 65 

13 Bluijs Dimitri 31 0 33 0 0 64 0 64 

14 Jong Rolf de 42 0 0 0 0 42 0 42 

15 Weide Bart van der 0 39 0 0 0 39 0 39 

16 Gravemaker Patricia 0 34 0 0 0 34 0 34 

16 Jong Ron de 34 0 0 0 0 34 0 34 

16 Nieuwburg Henk van 0 0 34 0 0 34 0 34 

19 Paap Barry 33 0 0 0 0 33 0 33 

 

Uitslag en verslag 1
e
 rookwedstrijd. 

Lang verwacht en uiteindelijk toch gelukt. We mochten weer roken en wel bij één 
van onze favoriete adressen, Havana op het zuidstrand, waar wij door Ken en 
Ellen en het team weer enthousiast en gastvrij werden ontvangen. 
Ik was om acht uur op het strand, waar Jeff al druk bezig was om de diverse 
kasten en tonnen een plekje te geven. Al snel kwamen de eerste deelnemers hun 
opwachting maken en werd het al gezellig.  
In eerste instantie was het prachtig weer. De lange broeken gingen uit en het 
beloofde een fraaie dag te worden. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitslag en verslag 1
e
 rookwedstrijd vervolg 

 
Ondertussen was iedereen aan het opbouwen onder het genot van een bakkie en 
zat de stemming er als van ouds goed in. De makrelen werden uitgedeeld, aan de 
speten gehangen en het festijn kon beginnen. De visjes hingen heerlijk te drogen, 
toen er toch wat onheilspellend getik te horen was op de super grote parasols: 
regen! Snel schuiven met de parasol, een extra plu en een tent en het leed was 
snel geleden. Iedereen zat droog en het volgende rondje koffie kwam door.  
De vis was bij de meesten droog genoeg om de boel op te stoken. Al snel 
kwamen de eerste "vleermuizen"  tevoorschijn, die later een prijs waard bleken.  
Zo liep, onder het genot van het rijkelijk aangevoerde gerstenat en andere 
drankjes, de rooktijd ten einde en werd het tijd om de mooiste vis in te leveren.  
Een keurige jurytafel met daarop 13 gouden vissen die beoordeeld gingen worden 
door de door Ellen samengestelde jury. Nou, dat duurde even, een goed teken, de 
kwaliteit zat kennelijk dicht bij elkaar.   
Uiteindelijk kwam daar de uitslag. Verrassend?? Ja en nee.  
 
1e Paul Laarman, 2e Willem Minkman,3e Evert Bosman, 4e Yvonne Damhof, 
eervolle vermelding, 5e Carla Gaus, eervolle vermelding en tevens de winnaar 

van de zilveren eikel, jullie weten wel waarom 😉. Op naar het volgende 

rookevenement met hopelijk ook goed weer en goed gezelschap. 
Rest ons het team van Havana te bedanken voor de ruimte en gastvrijheid.  
Graag tot volgende keer!                                                                   Groet Evert. 
 

********************************************************** 
Verslag van dezelfde wedstrijd gezien en gemaakt door een journalist!! 
 
Paul Laarman wint de eerste makreelrookwedstrijd 
 
Ook de makreelrokers van de Zeevisvereniging Zandvoort (ZVZ) zijn 
eindelijk uit hun coronaslaap gewekt. De eerste wedstrijd van het seizoen 
speelde zich afgelopen zondag af bij strandpaviljoen Havana aan Zee, dat 
werkelijk uitmuntend het geheel verzorgde met onder andere toastjes met 
de vers gerookte makreel. De komende weken zullen er nog twee 
wedstrijden  volgen: op 29 augustus bij  Beachclub 6 en op 19 september bij 
Beach Club Tien. Op 14 augustus is weer het Open Zandvoorts 
Kampioenschap Makreelroken op het Raadhuisplein. 
En er was veel belangstelling voor die eerste wedstrijd. Niet minder dan 13 
rookovens werden er bij Havana neergezet. Normaal gesproken begint de 
wedstrijd om 10.30 uur maar om 10.00 uur stond alles al kant en klaar en werd en 
maar van start gegaan; zo stonden ze te popelen om te kunnen beginnen. Jeff de 
Vos, Evert Bosman en Willem Minkman hadden een paar dagen van tevoren niet 
minder dan 150 makrelen schoongemaakt en gepekeld; en dat laatste is gewoon 
een kunst. De vissen zijn absoluut te flauw als ze niet in een deskundig 
vervaardigd pekelbad hebben gelegen. 



De lucht van gerookte makreel kon al een paar honderd meter op de Boulevard 
Paulus Loot voor de afslag naar Havana waargenomen worden. Het roken is ook 
een kunst op zich. De een neemt eikenspaanders en de andere beuken, of een 
mengsel van allerlei andere houtsoorten. Het komt allemaal terug in het gerookte 
product. De vijfkoppige jury werd het niet gemakkelijk gemaakt. Het is bijna geen 
doen om uit 13 makrelen de beste 5 eruit te zoeken en daar ook nog eens een 
selectie uit te maken. Het is ze uiteindelijk toch gelukt. 
Eerst werden de vierde en vijfde plaats bekend gemaakt. Dar was weliswaar geen 
fysieke prijs voor maar wel punten voor het klassement. Vijfde werd Carla Gaus, 
en vierde de tweede deelnemende dame Yvonne Damhoff. De derde prijs was 
voor Evert Bosman en de tweede voor Willem Minkman. Paul Laarman rookte de 
beste makreel afgelopen zondag. Die was volgens de jury uitmuntend van smaak 
en keur. Het was de derde keer dat Laarman, die nog niet zo lang rookt, won. 
 

********************************************************** 
Makreelroken, Paul verpletterend verslagen 
 
Op zondag 29 augustus was de tweede rookwedstrijd gepland bij strandtent nr. 6. 
Met een harde tot stormachtige noordenwind was het maar gelukkig dat er achter 
een glaswand wat beschutting kon worden gezocht, want de temperatuur was ook 
niet om over naar huis te schrijven. Gelukkig was een ieder op tijd dus omstreeks 
9.30 uur kon er begonnen worden met het drogen van de makrelen. Bij een 
vluchtige controle bleken de makrelen van opperbeste kwaliteit te zijn en 
uitstekend schoon gemaakt ook, hulde daarvoor aan de organisatie. Deze vroege 
start was ingegeven doordat de Grand Prix van België om 15.00 uur zou starten 
en er diverse rokers waren die dat wel wilden zien. Achteraf kwamen die van een 
koude kermis thuis, wat een regen daar, dus de race werd uitgesteld. Tijdens mijn 
rondgang zag ik, buiten Carla Gaus (zalm) en Henk Bluijs (paardenworst), geen  
alternatieve rokerslekkernijen in de rook tonnen.  Maar ondanks het weer werd het 
toch een gezellig gebeuren. Helaas kwamen er maar 11 rokers opdraven. Geen 
noemenswaardig aantal, want onze club heeft toch meer rokers in haar 
gelederen. We houden het er maar op dat het vakantietijd is. Nadat een ieder zijn 
of haar geheime recepten en kruiden hadden toegevoegd, kon er van de 5 
verstrekte  makrelen  één worden  ingeleverd  ter jurering. Schrijver  van dit stukje  
was expres naast Paul Laarman gaan staan om te zien wat hij allemaal met zijn 
makrelen deed, want hij wordt zo vaak eerste, dus er moet wel wat aan de hand 
zijn. Maar niets van dit alles, want hij rookte zoals ieder ander. Helaas voor hem, 
want onder grote hilariteit werd de uitslag bekend gemaakt en Paul werd laatste. 
Werd de spanning hem teveel of was hij met z`n gedachten al bij de Grand Prix? 
Wie weet. Nadat de jury uitgebreid van alle makrelen had geproefd werd de 
uitslag bekend. 
Derde werd Ivonne Damhoff, tweede Carla Gaus en eerste, tot zijn grote 
verbazing, Rob Wind. Rest mij om het organisatieteam, Willem Minkman, Jeff de 
Vos en met name Evert Bosman hartelijk te bedanken voor hun inzet. 

Henk 

 
 

De winnaars van de 2
e
 rook wedstrijd. 

 

Derde rookwedstrijd op zondag 19 september 
De derde rookwedstrijd was gepland bij strandtent Beachclub nr. 10. Helaas kon 
deze wedstrijd door ziekte van de heer Lemmens, de tenteigenaar, geen 
doorgang vinden. De ZVZ wenst de heer Lemmens dan ook heel veel sterkte bij 
het verwerken van zijn ziekte. Zoals een bekend voetballer ooit zei: “elk nadeel 
heeft een voordeel” en dit was nu ook weer het geval. De organisatie wist op korte 
termijn een rookplek te regelen bij strandtent Havana, een oude bekende van de 
vereniging, waarbij het altijd goed toeven is. Niet alleen door de ligging, maar 
zeker ook door de gastvrijheid die deze mensen uitstralen. Een rondgang langs 
de rokers gaf aan dat deze locatie zeker voor herhaling vatbaar was. Ook ditmaal 
waren de makrelen van uitstekende kwaliteit en fors van formaat. Dat heeft 
uiteraard te maken met de leverancier en de verdere behandeling van de vissen, 
chapeau organisatie! Ook waren de weergoden met ons, want de zon liet zich 
zien en tevens was de windrichting uitstekend en niet te hard, zodat er niemand 
last van had (buiten de rokers zelf dan). Nadat eenieder was gearriveerd, kon het 
roken omstreeks 9.45 uur een aanvang nemen. Ook nu waren er diverse rokers 
die andere waren dan makrelen in de rookton hingen. Zo zag ik: paardenworsten, 
pietermannen, zalmbuiken en zelfs een mooi stuk vlees in de ton liggen. Uiteraard 
werd van dit alles een proefje genomen, waarbij met name het vlees van 
uitstekende smaak en textuur was. Nadat er diverse kwinkslagen tussen de rokers 
waren uitgedeeld, werd het toch wat serieuzer want iedereen wilde de winnaar 
van de tweede rookwedstrijd verslaan. Nadat eenieder zijn of haar geheime 
recepten en kruiden hadden toe gevoegd, kon er van de 5 verstrekte makrelen 
één worden ingeleverd ter beoordeling door de jury, die bestond uit een drietal 
dames. Nadat er een vijftal makrelen op kleur en vorm waren uitgekozen, kon het 
proeven beginnen. Dit alles werd begeleid door Ben Sonneveld als opperspreek 
stalmeester. Rob Wind haalde het net niet. Hij werd tweede en derde werd het 
nieuwste lid van de vereniging, te weten Bart van der Weide. Eerste werd Henk 
Bluijs, die iedereen ver achter zich liet door volgens zijn geheime recept te roken. 
Rest mij om het organisatieteam, Willem, Jef en met name Evert Jan, hartelijk te 
bedanken voor hun inzet. 



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 ging het vissen niet door i.v.m. de corona maatregelen. 
Vorig jaar hadden we maar liefst 23 aanmeldingen.  
Ook nu hebben Gracia en Alex de prijs niet verhoogd en mogen we zelfs een uur 
langer vissen. 
 
We gaan weer forellenop zaterdag 26 februari 2022. Ook je vrienden/partners 
zijn van harte welkom. 
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 26 februari 2022gaan 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.  
Er is een schoonmaakplaats aanwezig. 
 
Er is een gezellige ruimte met houtkachel waar je je kunt opwarmen en waar je 
koffie, thee of andere dranken kunt nuttigen.Dit echter met inachtneming van 
het corona toegangsbewijs en het id bewijs. 
 
De kosten voor deelname aan deze forellendag, incl. broodje warme worst, 
snert, spek en roggebrood, zijn nog steeds 25 euro. 
Aanmelden voor deze dag kan bij Willem Minkman tel. 023-5712120   
De forellenvijver ”Deep‟n” ligt in Diepenheim aan de Oude Goorseweg 10. De 
website van deze forellenvijver is te vinden op www.forellenvijversdeepn.nl 
 

********************************************************** 
De secretaris heeft de bij de vergunningen behorende boekjes. Deze kunnen 
worden afgehaald of tegen betaling van € 2,75 worden verzonden. 

 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 Fred 
“de Hoge” Schilpzand. “de Hoge” is de oud-
Zandvoortse bijnaam van de familie. 
 
Eigenlijk was ik bevreesd dat hij nee zou zeggen 
op mijn verzoek om een verhaaltje met hem te 
maken, maar tot mijn verwondering was het 
akkoord en vertelde hij dat we al eens een 
verhaaltje gemaakt hadden. Dat moet dan wel lang geleden zijn in verkorte vorm. 
Een paar dagen voor dit gesprek belde hij me nog op om een afspraak te maken. 
 
Jeugd. 
Ik ben geboren op de Kanaalweg te Zandvoort. Het gezin bestond uit: vader, 
moeder, mijn oudere broer Willem en ik. Mijn ouders zijn overleden en ook Willem 
is vlak voor de corona overleden. Ik heb tot mijn trouwen op de Kanaalweg 
gewoond. Mijn vader was stratenmaker, wat later ook mijn beroep werd. 
In die buurt hadden we een leuke jeugd. Overwegend jongens. We voetbalden 
veel op het Zwarte Veldje en zaten „s zomers ook veel op het strand. Voetballen 
en zwemmen.  
Zwemmen heb ik geleerd bij de Zandvoortse zwemvereniging “de Zeeschuimers”. 
In eerste instantie gingen we met de tram naar Haarlem, naar het 
Sportfondsenbad. Ik was toen negen of tien jaar. De tram zat toen helemaal vol 
met jongens en begeleiders van de zwemvereniging. 
Ik heb toen ook nog gevoetbald bij Zandvoortmeeuwen. Vanaf de jeugd tot de 
senioren, het niveau is nooit zo hoog geweest, het hoogste was het 3

e
 of 4

e
 elftal. 

Eenmaal in de week zaten we toen „s avonds ook nog op een zaagcluppie 
(figuurzagen) in het clubhuis van de  gereformeerde kerk op de Julianaweg. 
In die  tijd was mijn vader een  verwoed garnalenvisser. Ze visten toen  met een 
zaantje, een treknet. 
Je liep dan achterwaarts met een soort tuig om je middel, gemaakt van 
b.v.  brandweerslang en trok dan met een lange lijn van zo‟n 100 meter het 
garnalennet door de zee. Een speciaal bord zorgde er dan voor dat het net steeds 
dieper ging. De vangsten waren toentertijd beter dan nu. 
De garnalen werden gekookt en daarna gepeld en werden verkocht aan 
particulieren. Mijn vader had zo zijn klantjes. Ook werd er wel weggegeven aan 
buren. Mijn vader heeft tot z‟n 85

e
garnalen gevist. De laatste 20 jaar  ging hij 

meestal met een kro (duwnet). Hij ging op zijn fiets naar het strand en ging dan 
meestal alleen. 
 

http://www.forellenvijversdeepn.nl/


School en werk. 
Ik heb op de Hannie Schaftschool gezeten en ben nog een extra jaar op school 
gebleven. Voortgezet Lager Onderwijs. Na de lagere school stimuleerden mijn 
ouders mij om te gaan werken. Er was werk voldoende en weinig personeel, net 
als nu. Mijn vader spoorde mij aan om  met hem mee te gaan om te werken. Hij 
was stratenmaker, net als mijn opa. Ik was toen nog maar net 14 jaar. In het begin 
zaten we in Aalsmeer. Ik achterop de brommer bij mijn vader naar het werk. Mijn 
vader was zelfstandige (onderaannemer noemde men dat toen). 
 
Later werken op het terrein van de Hoogovens en de papierfabriek. We moesten 
daar om 7.00 uur zijn, dus met de trein van 6.00 uur en om 5.00 uur opstaan. Als 
we ergens voor het eerst kwamen ging het gereedschap mee in een jute zak. 
In het begin werkte ik ook nog op zaterdagmorgen. Ik ging vrijdags naar een 
ambachtsschool in Amsterdam. Daar heb ik mijn diploma gehaald voor de 
bestrating. Ik heb negen jaar bij mijn vader gewerkt en toen ben ik bij de 
gemeente Zandvoort als stratenmaker gekomen. 
Na ongeveer 14 jaar als stratenmaker gewerkt te hebben bij de gemeente, werd al 
het straatwerk geprivatiseerd en kwam ik in algemene dienst. Eerst nog achter de 
vuilnisauto, wat extra premie opleverde, daarna naar het vuillaadstation aan de 
van Lennepweg. Ik had daar een mooie tijd, (financieel) maar ongezond werk. Al 
het huisvuil van Zandvoort werd daar gestort in wagons en daarna werd het naar 
Wijster afgevoerd. Door fysieke problemen werd ik afgekeurd voor 
werkzaamheden in de buitendienst. Toen ben ik een klein jaar thuis geweest,dat 
was het ook niet. Er kwam toen een baantje vrij als telefonist/receptionist op het 
gemeentehuis. Ik ben toen persoonlijk naar de gemeentesecretaris gegaan en 
vroeg of dat baantje niet iets voor mij zou zijn. En zo ben ik op kantoor beland. 
Eerst bij de telefoon/receptie en later op de afdeling facilitaire zaken, facilitaire 
inkoop en bouwarchief. Ik heb het 40 jaar volgehouden bij de gemeente. Op de 
dag af. Nog een afscheid gehad en een mooie premie bruto/netto. 
 
Hardlopen. 
Hardlopen deed ik met andere ambtenaren. Onder andere bijverschillende 
hardloopevenementen. ‟s Woensdags een rondje Circuit, later in de 
Waterleidingduinen. Meestal alleen. Ik kreeg toen knieproblemen door slijtage. 
Ben toen geopereerd en heb nu een kunstknie. 
 
Vissen. 
Ik ben in „89 of „90 lid geworden van de Zeevisvereniging. Strandvissen en 
piervissen vind ik het leukst. In het begin deed ik ook nog met het bootvissen 
mee, maar de vangsten vielen toen tegen. En dan de tripjes naar Denemarken en 
Noorwegen. Wel 25 of 30 jaar mee geweest. Dat waren hele mooie en gezellige 
tijden. Nu vis ik alleen nog op het strand en de pier. Ik ben meer een strandmens. 
Ik ga bijna elke dag naar het strand. Even kijken. Ik denk dat het inde genen zit. 
Zowel van mijn vaders als moeders kant. Ik fiets altijd naar de Zuid en dan ga ik 
het strand open loop dan richting Noordwijk. Het mooiste is in de winter, als er 
geen mens is. De zee, het strand en de duinen. Wat wil je nog meer. 

 
Volkstuin. 
Ik heb in de jaren zeventig een volkstuin gehad maar toen het grondwater zo hoog 
steeg in het voorjaar ben ik gestopt. Maar toen ik met pensioen ging heb ik me 
weer opgegeven als lid. En ik ben nu al weer tien jaar met veel plezier aan het 
tuinieren. Op de tuin is altijd wat te doen. Zomer en winter. Groente in de zomeren 
onderhoud aan het huisje in de winter. Ik teel o.a. bonen,aardappelen, kolen en 
aardbeien. En tomaten en komkommers in de kas. 
Ik zit ook in de inkoopcommissie van de volkstuin. Dat doen we met z‟n vieren. 
We kopen voor de leden o.a. pootaardappelen, koemestkorrels, uien, zaden en 
houtwerk in. Dat vind ik wel leuk. Het is een gezellig ploegje met elkaar. 
Een aantal keren in het voorjaar en in de zomer kunnen de mensen dan ook 
terecht in het tuinwinkeltje. 
 
Oud-Zandvoort. 
Ik ben geïnteresseerd in Oud-Zandvoort.De uitvoeringen van het genootschap 
Oud-Zandvoort, de Babbelwagen ende folklore vereniging “de Wurf” bezoek ik. 
 
Naschrift van de redactie. 
Fred is zeer geïnteresseerd in het oude Zandvoort. In zijn huis hangen overal 
foto‟s van het verleden. En een oud juk, wat gebruikt werd door zijn opa, die met 
fruit liep te venten op strand. Ook oude miniatuur schelpkarren, nog gemaakt door 
Eli Paap, en weet hij heel veel over de bijnamen van de Zandvoortsers. Op tafel 
lag de nieuwe uitgave van de Klink, het blad van het genootschap Oud-Zandvoort. 
 
Het was gezellig onder het genot van een kopje koffie. 

********************************************************** 
Vissen met P&S in Noorwegen 
 
Goedemorgen heren, 
Jaap Putzes is de laatste weken druk geweest met het plannen van de 
groepsreizen voor 2022. 
Ik ben in mei uitgekomen bij Lauvsnes (Zanzibarinn) omdat Phil de week van 
hemelvaart (21 -28 mei 2022) al voor de helft had volgeboekt.  
Verder heb ik wel de week van 4 - 11 juni in Skarnsundet in het groepsreis 
programma opgenomen. 
Daarna is Lauvsnes weer aan de beurt van 18 - 25 juni 2022. 
Ik weet uiteraard nog niet of jullie al plannen willen en kunnen maken maar mocht 
je vragen hebben hoor ik het graag. 
P&S bestaat in 2022 alweer 30 jaar en dit wil ik zeker niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. 
mbt skarnsundet is er nog wel ruimte in de week van 21 - 28 mei 2022 voor 
individuele reizen. Max 8/9 personen. (2 appartementen) 
  
Vriendelijke groeten, Jaap, 06-24216664 



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. 
 

Vissen in Kastneshamn in Noorwegen 
 
Beste medevissers afgelopen jaar na een jaar vertraging ben ik met 6 mannen 
naar Noorwegen geweest. Het was nog best spannend tot het laatste moment 
omdat de coronaregels alles nog in het roet konden gooien. 
Maar op 29 augustus was het dan zover, om kwart over 7 morgens met zijn allen 
afgesproken op Schiphol voor de vlucht naar Kopenhagen war we over moesten 
stappen voor een vlucht naar Oslo. Daar hadden we een overnachting om 
vervolgens de volgende dag om door te vliegen naar Bardufoss. Daar werden we 
opgehaald door een busje van ons  verblijfplaats om het laatste stukje van onze 
reis te overbruggen. 
Uiteindelijk kwamen we aan in het plaatsje Kastneshamn bij Jaeger Adventure 
Camp  
  
Gauw even kennismaken en bootuitleg want we waren vroeg en wilden in de 
middag natuurlijk al onze eerste vissen vangen. De vangstberichten die we 
hebben gelezen over deze plek en de vele YouTube filmpjes hadden ons al gek 
gemaakt en de verwachtingen waren hoog gespannen. 
  
De eerste  vissen werden al gevangen dat was natuurlijk rede genoeg om de 
volgende dag vroeg op te staan na het ontbijt gelijk te gaan vissen. 
Het materiaal welke we gebruikte was wel iets zwaarder dan wat er gebruikt wordt 
in Skarnsundet. Maar voor de fun had ik toch ook een zeebaars hengel 

meegenomen, en daar ving ik mooie koolvissen 
mee tot wel 97 cm.  
De kleine koolvissen een cm of 40 en makrelen 
van hetzelfde maatje gebruikte we voor aasvis 
om op de heilbot te gaan vissen. De aasvis 
sleepte we als het ware achter de boot aan op 
de drift mee.  
Een meter of 8 boven de bodem  hiervoor 
gebruikte we een stuk sleeplood waar een 

dwarrellijn van 0,8 mm van een meter aan zat 
met  aan  het  uiteinde een  cirkelhook  maatje 

https://www.google.nl/maps/place/9311+Kastneshamn,+Norway/@66.2830033,28.3135634,4.71z/data=!4m5!3m4!1s0x45db65604b7e793b:0x5aeef9f9663a9804!8m2!3d68.996366!4d17.474883
https://www.jaegeradventure.com/
https://www.jaegeradventure.com/
https://www.jaegeradventure.com/


 

 
 

 

heel groot. Of een haak met daarachter nog een dreg. Dit zat allemaal op een 
hengel van 20 tot 30 pond met een grote reel.  
Daarnaast viste we veel met sandeels en shads met loodkoppen tussen 80 en 
140 gram aangezien de 
gemiddelde diepte waar 
we viste tussen 70 en 25 
meter zat waren deze 
gewichten wel nodig.  
  
We hebben ook wel dieper 
gevist tot een 200 meter 
maar dan had je al gauw 
een speedpilker nodig met 
een assist hook aan de 
bovenkant en welke ook 
perfect werkte was de 
specifieke Noorwegen pilker de zogenoemde bananenmodel maar dan helemaal 
in het zwart. 
 
Om in de ochtend wat aasvissen te vangen gebruikte we gewoon de makrelen 
lijntjes die we op de Noordzee ook gebruiken. Op een 
gegeven moment had er iemand een makreel aan 
zijn makrelenlijntje, deze makreel werd gegrepen 
door een kabeljauw van 146 cm, dat werd wel 
spannend maar uiteindelijk haalde hij de kabeljauw 
binnen op ze makrelenlijntje.  
Ik had 3 hengels bij me 1 zware hengel voor de 
heilbot, 1 middelzware hengel tussen 10 en 20 lbs en 
de zeebaarshengel. 1 reel, 1 zware molen en 1 klein 
molentje voor de zeebaars hengel,  op de reel zat 
een gevlochten lijn van 20 honderdste op de molen 
van 18 honderdste en op de kleine molen een lijn van 

12 honderdste.  
  
Vanwege het weer 
hadden we de keus 
gemaakt om 
zeilpakken aan te 
schaffen deze zijn 
namelijk wind en 
waterdicht en ruim 
genoeg om daaronder gewone kleding of 
eventueel warmtekleding aan te doen. Een paar 
waterdichte schoenen om het af te maken. En wat 
was ik blij dat ik hier een goede keus in had 
gemaakt   want  we  hebben  veel  wind  en  regen 



Spelregels Noord- en Waddenzee bootwedstrijden 
 

Aanmelden: Voor alle wedstrijden kunt U zich aanmelden. Dit dient ruim een 
week van tevoren te gebeuren want vol is vol. 
Noordzee vanuit IJmuiden, Bart Goossens, mobiel 0653170318. 
Waddenzee vanuit Den Helder, Ton Goossens, tel. 0235719041  of mobiel 
0612848628 
Als u zich te laat aanmeldt kan het zijn dat geen plaats meer is. 
 

Kosten en aas Noordzee vanuit IJmuiden 
De kosten voor de Noordzee vanuit IJmuiden zijn €. 30,-. Wedstrijdgeld €. 2,- .  
Voor € 2,00 kunt u ook meedoen voor de pool voor de grootste vis. 
We verzamelen „s morgens om 08:00 bij Hengelsport IJmuiden 
Adres: Kromhoutstraat 56, 1976 BM IJmuiden 
Daar is ook de mogelijkheid om je aas te halen. 
 

Kosten en aas Wadden vanuit Den Helder: We gaan aan boord in Den Helder 
om 09.00 uur en zijn om ca. 16.00 uur weer terug in Den Helder 
De kosten zijn €. 50,- per persoon inclusief wedstrijdgeld, grootste vispot en 100 
pieren!!!!! 
 

Doorgaan van de wedstrijden: Alleen als de wedstrijd niet doorgaat word je voor 
20.00 uur gebeld of krijg je een WhatsApp of mail.. 
 

Afwezigheid: Afzegging voor een wedstrijd dient minimaal een week voor de 
wedstrijd te gebeuren. 
 

Vangsten geldig voor de wedstrijd: Voor de gevangen vis geldt de wettelijke 
minimum maat. Ondermaatse vis telt niet mee. 
Makreel, horsmakreel, pieterman, pitvis en geep tellen niet mee. 
De overige zeevissoorten waarvoor geen wettelijke maat is vast gesteld zoals 
steenbolk en puitaal tellen vanaf 20 cm. mee. Schar telt mee vanaf 25 cm. 
Vastgelegd door de ZVZ ledenvergadering van 09-03-2016. 

(Tot nader order wordt op de kleine boot alles gemeten) 
 

Minimum vismaten per 01 januari 2020 

Vissoort           Minimum   Vissoort       Minimum Vissoort                      Minimum    
 maat  maat  maat 
Aal/Paling verboden Kabeljauw 35 cm Tongschar 20 cm 
Ansjovis 12 cm Leng 63 cm Wijting 27 cm 
Blauwe Leng 70 cm Makreel 30 cm Witte Koolvis (Pollak)  30 cm 
Bot 20 cm Sardine 11 cm Zalm verboden 
Haring 20 cm Schelvis 30 cm Zeebaars(regels) 42 cm 
Heek 27 cm Schol 27 cm Zeeforel verboden 
Horsmakreel 15 cm Tong 24 cm Zwarte Koolvis 35 cm 

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

gehad, golven tot een meter of twee maar net als in Skarnsundet kan je daar na 
een klein stukje varen op plekken terecht die uit de wind liggen en je dus rustig 
kan vissen. 
  
Uiteindelijk elke dag zoveel gevangen dat na 4 dagen onze piepschuim viskisten 
al vol zaten met visfilet van onderhand Heilbot, kabeljauw, koolvis, roodbaars en 
makreel. Daarnaast hebben we ook nog Leng en Lom gevangen.  
Om de vis te verpakken hadden wij een mobiel vacuümmeer apparaatje bij ons 
waar we mooie filets in konden vacuümmeren. 
  
Groet Bart 

********************************************************** 
FORELVISSEN? We zijn geen evenementen vereniging 
 
Dat waren de woorden, toen ik in het verleden voorstelde om eens wat anders te 
doen voor de clubleden. Samen met Frits Stiekel hebben we toen in 1997 toch 
maar het forellen opgestart. De eerste jaren in Zeewolde en in 1999 gedwongen 
een uitstapje gemaakt naar Julianadorp. 
In 2001 zijn we overgestapt naar de Berenkuil in Putten. De opzet was om er een 
familiedag van te maken. Net als nu. De dames en de kinderen tot 15 jaar gratis 
mee en tussendoor eten. Dat sloeg goed aan. Dat jaar hadden we 34 deelnemers. 
Nu, 20 jaar later, gaan we nog steeds forellen in de Berenkuil en zijn we nog 
steeds te gast bij Esther en Hendrik Hamstra. Het aantal deelnemers is wel 
teruggelopen, maar we waren toch nog met z‟n achttienen. 
Leden, oud-leden, niet-leden, dames, kinderen. Het familiegevoel is er nog 
steeds. Alleen zijn de kinderen groot geworden en is het wachten op de 
kleinkinderen. Zaterdag 21 augustus j.l. was het weer zover. Het weer was 
uitstekend. Weinig wind en een aangename temperatuur. Je kon in je T-shirt tot 
het donker blijven zitten. 
Bij aankomst was het overvol op het terrein. In de coronatijd zochten de mensen 
toch vertier en daar profiteerden de forellenvijvers van. Om 17.00 uur mochten we 
beginnen aan onze vijver, die we afgehuurd hadden. Dus voor ons alle ruimte. 
Afgesproken met de eigenaar om 90 forellen uit te zetten. Gerard van Diemen 
ving al snel meerdere forellen. Hij verspeelde echter nummer vier. Er zat een gat 
in het schepnet. De groep van Barry Paap had voor het eten al 22 forellen 
gevangen. Niet slecht dus. 
De eigenaar had ons al medegedeeld, dat het dit keer wel moest lukken i.v.m. de 
temperatuur van het water. Verleden jaar wilden de forellen niet bijten. 
Halverwege de sessie konden we aan tafel. Spareribs en saté waren de 
favorieten. Drie tafels met aan iedere tafel 6 man. Dit vanwege de 
coronavoorschriften. Na het eten weer vissen tot het donker werd. Cees 
Swankhuizen had de meeste. Hij had er 13 gevangen. Jeff had er 7. Iedereen had 
vis. Een gezellige middag en avond, waarbij we oud-leden en mensen uit andere 
plaatsen weer eens konden ontmoeten en dat op 85 km. van Zandvoort. 
 

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


    
 

  
 

Vistrip naar Leka in Noorwegen(niet door ZVZ georganiseerd) 

Op woensdag 21 juli gingen we met vier man vissen in Leka. We gaan altijd met 
vier personen in een Mercedes Vito. Het betrof  hier de ZVZ leden Cas Al, Reinier 
Stuy en Jos Timmers en ex ZVZ lid Tiny Endevoets. Jos heeft altijd de organisatie 
van de vistrip in handen, Tiny is onze chauffeur, Reinier is onze kok en ik ben er 
voor de hand en span diensten. 
Alle benodigde etenswaren, drinken en overige spullen had Jos al ingeslagen. 
Achter in de bus staat een vriezer met daar in al het eten wat we nodig hebben 
deze trip. In de bus verder nog een aantal koelboxen met eten en drinken dat we 
voor onderweg nodig hebben op deze twee daagse heenreis. Gelukkig mag ik 
naast de koelboxen zitten en de overige heren zo af en toe voorzien van een 
broodje, wat drinken, Bifi worstje, snoep of iets anders wat de heren wensen. 
21 juli. We verzamelen altijd om 04.00 uur bij Reinier in Maarn, daar de spullen in 
de bus pakken en bij Reinier nog een bak koffie drinken en dan op weg. De eerste 
dag rijden we zo‟n 1280 kilometer. Via Duitsland, Denemarken en Zweden naar 
Vestby in Noorwegen, vlak onder Oslo, waar we een hotelovernachting hebben.  
Het was spannend deze reis want het was nog maar de vraag of we Noorwegen 
in mochten. Volgens de gegevens van de campingeigenaar waar we altijd de 
bungalow en de boot huren konden we Noorwegen in als we de DCC app hadden 
waarin staat dat we twee keer gevaccineerd zijn. Aangekomen bij de grens van 
Noorwegen stond er een hele lange rij wachtende voor de grens. Op de Tom Tom 
hadden we gezien dat er een paar kilometer verderop nog een grensovergang 
was. Op mijn advies naar die overgang gereden maar daar stonden militairen die 
ons terug stuurden naar de grenspost op de snelweg. Deze overgang was alleen 
voor de locals. Dus toch maar in de rij gaan staan en anderhalf uur later waren we 
aan de beurt. Gelukkig werd alles in orde bevonden en konden we door rijden. 
Door de covid-19 perikelen nam de douane ook niet de moeite om de inhoud van 
de auto‟s te controleren, gelukkig maar want we hadden etenswaren en bier voor 
acht dagen bij ons. Om ca. 19.00 uur kwamen we in Vestby aan, wat eten bij een 
Turks eettentje, hotelkamer opzoeken, biertje drinken en vroeg naar bed want om 
03.30 ging de wekker weer. 
22 juli. Vroeg op en om 
04.00 uur vertrokken. Nog 
850 kilometer voor de boeg, 
weinig snelwegen en veel 
slingerende binnenwegen 
dus nog een hele zit. 
Dankzij Tiny (Verstappen) 
werd het laatste stuk in no 
time afgelegd en waren we 
om 14.45 uur al bij de 
veerboot die ons naar Leka 
zou overzetten.  
Op Leka aangekomen was 
het grauw en somber weer, 
 



was zo met 12 graden niet al te warm. Gelukkig weinig wind dus dat was een 
goed teken.  
Bij de bungalow alle voorraden en hengelspullen uitpakken en de bungalow 
verder inrichten. Daarna werd er door Reinier een lekkere maaltijd klaar gemaakt 
en toen was het tijd om de visspullen in gereedheid te brengen voor de eerste 
visdag. 
23 juli, eerste visdag. Meestal is het veel zoeken de eerste visdag maar deze 
dag begon heel goed. Als er weinig wind is kunnen we naar buiten om te vissen 
op de Noorse zee, als er meer als windkracht 4 staat moeten we tussen de 
eilanden blijven waar veel minder vis zit en 
waar je veel meer moet zoeken, ook naar een 
plek met weinig wind. Om 09.00 uur 
uitgevaren met hetzelfde grauwe weer als bij 
aankomst. Gelukkig was er weinig wind dus 
dan is het uitvaren geblazen, eerst ruim een 
half uur tussen de eilanden door en dan nog 
een klein uur op de Noorse zee. Deze eerste 
dag geprobeerd wat aasvis te vangen tussen 
de eilanden maar daar konden we niets 
vinden dus toch al snel naar buiten gegaan. 
Buiten zat overal aasvis(Makreel en kleine 
Koolvis) genoeg. Meestal vissen we met 
shads of stukjes aasvis of zelfs met hele 
aasvissen, speciaal voor de grote 
Kabeljauwen. 
Al snel werden de eerste Kabeljauwen en Pollakken gevangen op shads, later  
ook op aasvis. De zwaarste vis deze dag was een Kabeljauw van 9 kilo, 
gevangen door Reinier. Er werden deze dag 30 maatse vissen gevangen, meest 
Kabeljauw. Daarnaast werd er heel veel (veelal kleine)Koolvis en Makreel 
gevangen. 
We hadden veel vis en die moest nog 
gefileerd worden daarom rond 16.30 uur terug 
gevaren naar de haven waar de fileerplaats is. 
Om 18.00 uur in de haven aangekomen en na 
een uurtje fileren was de eerste 30 kilo binnen. 
24 juli, tweede visdag. Wederom om 09.00 
uur uitgevaren. Na de eerste dag waren we 
vol goede moed om de vangsten van die dag 
te evenaren. Het weer  was hetzelfde, weinig 
wind, mistig en kil. Als snel de nodige aasvis 
gevangen en daarna op zoek naar de grote 
vis. Maar dat viel even tegen, overal aasvis op 
de fishfinder doch geen grote vis te vangen. 
Na lang zoeken vonden we toch een stek 
waar aardig vis op zat. Jos ving hier een 
mooie  Kabeljauw  van 11,5 kilo en ik ving een 

Heilbot van 14 kilo. De vangsten werden wel 
uitgebreider, behalve Kabeljauw, Pollak, 
Koolvis en Makreel werden er nu ook een 
aantal kleine Lengen en grote Lommen 
gevangen. De Lengen en Lommen werden 
allemaal terug gezet, evenals de Heilbot en 
alle ondermaatse vis. Na een wat taaie visdag 
en de vangst van 13 maatse vissen waren we 
om 19.00 uur klaar en hadden we weer een 
kilo of 12 filet. Daarna een lekker hapje eten, 
spullen voor de volgende dag klaarmaken 
want je verspeeld nog wel eens wat, biertje er 
bij en dan duiken. 
25 juli, derde visdag. Prachtig weer, weinig 
wind en zonnig dus om 08.30 uur uit gevaren. 
Eerst iedereen even insmeren want op het 
water in de zon gaat het verbranden snel. 

Uiteraard in een ruk door naar buiten en even 
snel de benodigde aasvis vangen. Was wederom 
veel zoeken naar de vis, aan het einde van de 
dag hadden we 9 maatse Kabeljauwen tot ca. 6 
kilo en 4 grote Pollakken.  Tiny had die dag de 
grootste Kabeljauw en Jos de meeste vis. Jos 
probeert vaak met een verenpaternoster en een 
shad daaronder grote vissen te vangen maar 
vangt daar door ook héééééél veel kleine Koolvis. 
Wat eerder naar binnen na een wat taaie visdag. 
Om 18.00 uur hadden we de vis schoon en weer 
10 kilo filet erbij. 
De filet snijden we altijd in staartstukken en 
haasjes, bij de bungalow altijd alle vis gelijk in 
folie rollen en de vriezer in. Elke bungalow is 
voorzien van een grote vriezer dus genoeg ruimte 

om de vis in te vriezen. 
26 juli, vierde visdag. Mistig, koud en winderig, kracht 3 en later aangetrokken 
naar 4, met deze wind kan je, met onze 6,5 meter lange boot, nog net naar buiten 
al is dat niet prettig. In de ochtend buiten gevist waar de vangsten matig waren. 
Rond het middag uur trok de wind nog wat verder aan en besloten we naar binnen 
te gaan en tussen de eilanden te gaan vissen. Buiten hadden we, behalve de 
aasvis, al 8 maatse Kabeljauwen en 2 Pollakken van ca. 5 kilo gevangen. Ook 
werden er weer een paar kleine Lengen gevangen. Tussen de eilanden hebben 
we wel de nodige Kabeljauwen gevangen maar alles was tussen de 40 en 50 cm. 
dus die gingen allemaal terug. Om 18.00 uur waren we binnen en om 18.30 uur 
was de vis gefileerd. 
27 juli, vijfde visdag. Het weer is op Leka altijd net een roulette, gisteren wind, 
mist en een graad of 13 en vandaag bijna windstil, zonnig en naar verwachting 26 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

graden. Dus eerst weer smeren voor we het water op gaan. Dit is de dag van Tiny 
geworden, eerst een mooie Heilbot van 22 kilo met 
een lengte van 122 cm. Zijn dag kon niet meer stuk 
zou je denken. Even later was het weer raak voor 
Tiny, nu met de vangst van een Doornhaai van 105 

cm. Een vis die niet 
zo veel gevangen 
wordt op Leka, Tiny 
helemaal gelukkig. 
De anderen hadden 
nog bijna niets 
gevangen, wat 
kleine Kabeljauw, 
grote Lom en kleine 
Lengen. Later ving 
Tiny een Kabeljauw 
van 10 kilo, de grootste van die dag. De Heilbot en 
Doornhaai zijn uiteraard weer terug gezet. Totaal 
hadden we die mooie dag 5 maatse Kabeljauwen 
om te fileren dus daar waren we snel mee klaar. 

28 juli, zesde visdag. Hetzelfde weer als de dag 
daarvoor, dus smeren en vissen in je T-shirt en 
genoeg frisdrank en water mee aan boord. Om 
09.00 uur uit en naar de nog wat verdere stekken te 
gaan om te kijken of we toch wat meer Kabeljauw 
konden vangen. Het leverde inderdaad meer vis op 
alhoewel niet zo groot. Van de 22 Kabeljauwen 
waren de meeste tussen de 4 en 6 kilo met een 
uitschieter van 11,2 kilo gevangen door 
ondergetekende. Er was wel een verscheidenheid 
aan vangsten, Jos ving zelfs een kleine Roodbaars. 
Aangezien het goed weer was en we ver weg zaten 
waren we om 18.30 uur terug in de haven en een 
uurtje later hadden we alle vis gefileerd. Daarna nog 
alle filets in folie verpakken en de vriezer in. Het 
werd dus een latertje met eten. 
29 juli, zevende visdag. Zoals ik al zei zijn de weersverschillen vaak erg groot. 
Deze dag hadden we wel weer heerlijk zonnig weer, maar helaas echter was er 
een flinke hoop wind komen te staan. We zijn een paar uur de Noorse zee 
opgeweest maar met die wind was het haast geen vissen, de boot ging 
verschrikkelijk te keer en de driften gingen veel te snel. Nadat we een 7 tal 
Kabeljauwen tot ca. 5 kilo en een mooie Pollak hadden gevangen besloten we, 
mede omdat de wind nog meer aantrok, zo snel mogelijk naar binnen te gaan en 
het tussen de eilanden te proberen. Er werd tussen de eilanden regelmatig een 
visje gevangen, het waren hoofdzakelijk kleine Pollakken en Lengen. Ook de 
kleine Koolvis zat er in grote mate  maar er zwommen  helaas geen groten tussen 
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Chef Amigo 
Haltestraat 53,                        Zandvoort,                       023-5713512 
 

Een top cafetaria in Zandvoort: 
Bij Cafetaria Chef Amigo in Zandvoort moet je zijn! 

 

door. Maar ook tussen de eilanden had je vrij veel last van de wind dus besloten 
we er een korte dag van te maken. Om 17.00 uur was de vis gefileerd en lag die 
in de vriezer. 
30 juli, achtste en laatste visdag. Om ca. 08.00 uur uitgevaren, het plan was 
om, als het weer voldoende mee werkte, in een keer door te varen naar de 
verdere stekken. Daar een aantal mooie Kabeljauwen te vangen en dan zo rond 
15.00 uur weer terug in de haven te zijn. We moesten die middag nog de boot en 
bungalow schoonmaken en alle hengelspullen opruimen want de volgende 
morgen was het vroeg op om de terugreis aan te vangen. We zijn wel naar buiten 
gegaan, maar niet naar de verre stekken omdat daar toch nog te veel wind voor 
stond. Het was zoeken naar de vis, we hebben deze dag wel drie mooie 
Pollakken en 4 Kabeljauwen tot ca. 6 kilo. Verder een aantal kleine Lengen, zat 
Makreel en heel veel kleine Koolvis. Begin van de middag begon het ook nog te 
regenen en toen hebben we besloten om terug naar de haven te gaan en alles op 
te ruimen en schoon te maken. Twee man hebben de boot schoon gemaakt en 
twee man waren vast begonnen om de bungalow uit te mesten. 
Die avond alle filets uit de grote vriezer van de bungalow gehaald en gewogen, 
tevens alles verdeeld in vier porties. Bij elkaar was het ongeveer 100 kilo filet. Drie 
porties in de vriezer in de bus gedaan en het vierde portie in een polystyreen box. 
De vriezer in de auto aangezet en de polystyreen box nog voor de laatste nacht in 
de grote vriezer gezet zodat die de volgende morgen lekker bevroren de bus in 
kon. Daarna alle visspullen, weekendtassen en spullen die we niet meer nodig 
hadden vast in de bus gepakt.  
31 juli, eerste reisdag terug. Om 06.00 uur opgestaan, gegeten en alle 
benodigde eten en drinken voor onderweg weer in de koelboxen geplaatst. We 
hadden een hoop flessen water in de grote vriezer gedaan om zodoende genoeg 
koeling voor in de koelboxen te hebben. Alle overgebleven levensmiddelen bij 
elkaar gezocht en klaar gezet voor de campingeigenaar. Daarna nog een 
stofzuiger en dweil door de bungalow en we konden naar de eerste veerboot die 
zaterdag, om 08.00 uur zou vertrekken. Na een lange dag rijden kwamen we om 
ca. 19.00 uur in Vestbey aan. Eerst de sleutels van onze hotelkamer opgehaald 
en toen naar de supermarkt om nog wat bier te kopen voor die avond want de 
laatste biertjes waren de vorige avond op gegaan. In het verleden mocht er in 
Noorwegen op zondag geen bier verkocht worden maar gelukkig was het 
zaterdag. In de supermarkt aangekomen bleek dat de regels aangepast waren en 
dat ze zowel zaterdag als zondag geen alcohol meer mochten verkopen. Nou, 
dan meer een hapje gaan eten bij de Turk naarst ons hotel. Aangezien er die 
avond toch niet meer te beleven viel besloten we na de lange reisdag om vroeg te 
gaan slapen en de volgende dag om 02.00 uur op te staan om de laatste 1280 km 
naar huis aan te vangen. 
01 augustus, thuiskom dag. De trip door Noorwegen, Zweden en Denemarken 
liep voorspoedig. Ook de veerboot van Rodby naar Puttgarden hadden we vroeg. 
Maar ja, het kan geen feest blijven, in Duitsland veel regen wat nogal voor wat 
opstopping en vertraging zorgde. Zodoende waren we toch pas om ca. 18.00 uur 
in Maarn waar we afscheid van elkaar namen en ieder zijn eigen weg ging. 
 

mailto:info@fisioprins.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 Antares Hairstudio  
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 Bar kitchen “Freddo” Hengelsport N. Engelhart  BV 
P&S Hengelsport Hotel Faber Tegelzetbedrijf van de Meij de Bie 
Café Anders         Pizzeria La fontanella Fysiotherapie De Prinsenhof 
Jochenvisserautomobielen      Scholtes Jorg en Netty 
    

Advertentiemeester:   
Wilt U een advertentie plaatsen, wijzigen cq. informatie, neem dan even contact 
op met:   Willem Minkman Cas Al 
 Tel.    023  - 5712120 Mobiel: 06-29512188 
       casal@casema.nl 
Verdeling VISSERSL(AT)IJN door:   
Tom van der Horst, C. v. d. Lindenstraat  2F29,  2042 CA  Zandvoort, tel. 023-
5634350 
 

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. 023-5718139 

Zie ook zvzvist.nl    Mobiel 0652345829 
      E-mail h.bluijs@ziggo.nl 
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