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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, 
 
Zoals jullie via de brief al hebben vernomen stop ik komend jaar na de 
ledenvergadering als bestuurslid van de ZVZ. Ik ben ruim 30 jaar penningmeester 
geweest, een aantal jaren wedstrijdcommissaris en maak al vele jaren het 
clubblad Vissersl(at)ijn, oorkondes, waardebonnen etc. 
Ik heb het al die jaren met veel plezier gedaan maar tegenwoordig ben ik heel 
veel weg met de camper en heb niet altijd de tijd en gelegenheid om mij volledig 
voor de ZVZ in te zetten. Daarbij kan ik ook, doordat ik zoveel weg ben, de 
meeste activiteiten van de club niet meer mee maken. Ook Henk en Jochen 
hebben aangegeven om te willen stoppen. Op Jochen na zijn de overige 
bestuursleden 70 jaar of ouder en het is zaak dat er vernieuwing in het bestuur 
komt. Gelukkig zijn er na een oproep van het huidige bestuur  een aantal leden 
opgestaan die hebben aangegeven een aantal bestuurstaken over te nemen 
zodat de club nog vele jaren kan blijven bestaan. 
Ondertussen hebben we, na twee jaar geen doorgang gevonden te hebben ivm 
de corona, ook weer de grote aangeklede strandwedstrijd gehouden. Omdat het 
wat later in het seizoen was moesten we uitwijken naar een vaste strandtent, wat 
uiteindelijk club Nautique is geworden. Ondanks dat we mooie geldprijzen hadden 
van €. 75,- voor de 1

e
 plaats, €. 50,- voor de tweede plaats en €. 25,- voor de 

derde plaats kwamen er helaas maar 24 liefhebbers vissen. De wat lage opkomst 
zal mede gekomen zijn door de weerverwachting, een harde zuidwesten wind 
kracht 5. Om 10.00 uur werden de eerste lijnen het water in gegooid. De meeste 
vissers begonnen met een hengel totdat de wind wat afnam. Mede door de 
ebstroom bleef het lood gelukkig liggen en kon er toch gevist worden. De 
vangsten waren niet bijzonder, slechts 17 van de 24 visser vingen vis. De 
meetmeesters Henk Bluijs en Leo Haak hadden daardoor niet zo veel te doen. 
Koos Vreeling pakte de hoofdprijs van €. 75,- met een totale lengte van 76 cm., 
Simon Blom pakte de 2

e
 prijs met een lengte van 68 cm. en Rudy van de Meij de 

Bie had de derde prijs met een lengte van 67 cm. De prijs voor de grootste vis, in 
dit geval €. 60,- was voor Rolf de Jong met een bot van 32 cm. Omdat er een 
harde wind stond waren er ook een hele hoop kiters op het water wat diverse 
keren voor problemen zorgden. Na de wedstrijd kreeg iedereen wat te drinken en 
daarna kwam de fish & chips door die van uitstekende kwaliteit was. Na het eten 
werd door onze voorzitter Ton de prijsuitreiking 
gedaan waarna met nog rustig kon blijven 
naborrelen. Namens alle deelnemers wil ik Ton, 
Jochen, Jeff, Henk en Leo bedanken voor hun 
inzet. 
 
 
Cas. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wedstrijdagenda ZVZ 2023   

  
 

  

28 en 29 januari Noordzee bootvissen IJmuiden 

  
 

  

Zondag 5 februari Strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 11 februari Piervissen IJmuiden 

25 en 26 februari Noordzee bootvissen IJmuiden 

  
 

  

Zondag 5 maart Strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 11 maart Piervissen IJmuiden 

25 en 26 maart Noordzee bootvissen IJmuiden 

  
 

  

Zondag 2 april Strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 8 april Piervissen IJmuiden 

29 en 30 april Noordzee bootvissen IJmuiden 

  
 

  

Zondag 7 mei Strandvissen Zandvoort 

  
 

  

Zondag 4 juni Strandvissen Zandvoort 

24 en 25 juni Noordzee bootvissen IJmuiden 

  
 

  

Vrijdag 14 juli Avond strandvissen Zandvoort 

27 en 28 juli Noordzee bootvissen IJmuiden 

  
 

  

Zondag 20 augustus Strandvissen Zandvoort 

26 en 27 augustus 
Noordzee bootvissen(reserve 
voorjaar) IJmuiden 

  
 

  

Vrijdag 15 september Avond strandvissen Zandvoort 

28 en 29 september Noordzee bootvissen IJmuiden 

  
 

  

Zondag 15 oktober Strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 21 oktober Piervissen IJmuiden 

28 en 29 oktober Noordzee bootvissen IJmuiden 

  
 

  

Zaterdag 11 november Piervissen IJmuiden 

18 en 19 november Noordzee bootvissen(reserve najaar) IJmuiden 

Zondag 26 november Strandvissen Zandvoort 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Strandcomp 2022                           

    W W W W W W W W W W   
 

Eind 

Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot. Af. Tot. 

1 Blom Simon 0 45 50 50 40 50 40 34 45 45 399 34 365 

2 Jong Ron de 0 40 45 40 42 38 39 37 32 28 341 28 313 

3 Driehuizen Gerrie 0 0 34 36 38 42 42 39 38 32 301 0 301 

4 Heine Eric 0 42 32 38 35 36 50 0 30 36 299 0 299 

5 Vos Jeff de 0 25 35 45 37 32 37 38 39 30 318 25 293 

6 Rooij Tony van 0 29 38 0 45 34 45 35   40 266 0 266 

7 Dekker Ted  0 39 0 39 0 45 31 40 29 42 265 0 265 

8 Wind Rob 0 35 0 31 36 40 0 0 37 35 214 0 214 

9 Meij de Bie Rudy v. d. 0 0 33 26 38 0 31 0 42 38 208 0 208 

10 Ottho Addy 0 28 37 35 0 0 38 0 33 31 202 0 202 

11 Bosman Evert 0 0 0 37 50 35 0 36 20 0 178 0 178 

12 Gerken Steef 0 50 40 27 0 0 0 0 20 37 174 0 174 

13 Warmerdam Peer v 0 22 28 29 0 32 31 0 0 28 170 0 170 

14 Bluijs Dimitri 0 31 36 0 0 39 0 42 0 0 148 0 148 

15 Buijzer Wimbart de 0 32 31 0 0 0 0 50 20 0 133 0 133 

16 Lever Hedi 0 37 0 25 0 0 0 0 35 34 131 0 131 

17 Damhoff Sverre 0 0 0 42 0 0 0 0 32 50 124 0 124 

18 Bosman Willem  0 38 29 34 0 0 0 0 20 0 121 0 121 

19 Minkman Willem 0 27 0 28 0 0 31 0 28 0 114 0 114 

20 Lever Engel 0 22 0 30 0 0 0 0 20 40 112 0 112 

21 Vink Frank 0 30 0 33 0 0 0 0 34 0 97 0 97 

22 Gaus Carla 0 26 0 0 0 37 31 0 0 0 94 0 94 

23 Bosman Johan 0 33 0 0 0 0 0 0 20 33 86 0 86 

23 Schilpzand Fred 0 36 30 0 0 0 0 0 20 0 86 0 86 

25 Paap Barry 0 34 42 0 0 0 0 0 0 0 76 0 76 

26 Al Cas 0 0 0 0 0 0 0 45 27 0 72 0 72 

27 Laarman Paul 0 0 0 0 0 0 31 0 36 0 67 0 67 

28 Vreeling Koos 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 

29 Jong Rolf de 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 0 40 

30 Goossens Bart 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39 

31 Melis Salvatore 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32 

32 D'Hond Guus 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Nieuwjaarsreceptie met prijsuitreiking gaat weer door!!! 
 

Gelukkig kan de nieuwjaarsreceptie op 07 januari 2023 van de ZVZ weer door 
gaan, helaas niet bij hotel Faber want gelukkig voor hem is het hotel  zo‟n beetje 
volgeboekt, maar we gaan naar het Louis Davids Carre nummer 1 in Zandvoort. 
De opzet van de nieuwjaarsreceptie is als van ouds. Onze gastheer daar is 
Marcel Busscher en de zaak gaat “Rabbel” heten. 
Vanaf 19.00 uur kunnen jullie daar terecht.  
 

Evenementenagenda ZVZ 2023   
  

 
  

Zaterdag 7 januari Nieuwjaarsreceptie LDC Zandvoort 
  

 
  

Zaterdag 25 februari Forelvissen Deep’n. Diepenheim 

      

Zaterdag 19 augustus Forelvissen in de Berenkuil Putten 
  

 
  

18 mei t/m 28 mei Vistrip Avik Brygge Noorwegen 
 

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

Recept van een van onze chef koks 
 

Gebakken heek met gemarineerde rode ui 
 

Ingrediënten: 
600 g heekfilet (zonder vel), in 12 stukken 
2 kleine rode uien, gepeld 
150 ml wittewijnazijn 
2 theelepels gemalen komijn 
50 g bloem, 5 eetlepels olijfolie 
2 kropjes little gem, 2 eetlepels kappertjes 
 

Bereiding: 
Snijd de uien in flinterdunne ringen en leg deze in een kom. 
Schenk de azijn erbij en laat de uienringen zeker 1 uur marineren tot ze zacht 
zijn. Wrijf de stukken heek in met 2 eetlepels van de marinade, zout, versgemalen 
zwarte peper en komijn. Laat de filets 10 minuten liggen. Laat de uienringen 
uitlekken. Strooi de bloem in een diep bord en wentel de stukken heek erdoor. 
Verwarm 3 eetlepels olijfolie in een grote koekenpan en bak de stukken heek in 6-
8 minuten rondom bruin en gaar. Snijd de kontjes van de kropjes sla en maak de 
blaadjes los. Klop een dressing van 2 eetlepels marinade met 2 eetlepels olijfolie 
en wat zout en peper. Leg de slablaadjes op borden en druppel de dressing 
erover. Leg de stukken gebakken heek erop en verdeel de uienringen en 
kappertjes erover. Lekker met dikke frieten. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noordzeebootcompetitie 
2022                   Eind 

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

1 
Meij de Bie Rudy 
van de 0 50 50 0 50 39 0 0 189 0 189 

2 Jong Ron de 0 45 40 0 39 50 0 0 174 0 174 

3 Driehuizen Gerrie 0 37 42 0 40 45 0 0 164 0 164 

4 Heijne Eric 0 36 39 0 45 40 0 0 160 0 160 

5 Warmerdam Peer v. 0 42 35 0 36 38 0 0 151 0 151 

6 Bosman Evert 0 38 45 0 0 42 0 0 125 0 125 

7 Wind Rob 0 40 36 0 38 0 0 0 114 0 114 

8 Rooij Tony van 0 34 0 0 42 37 0 0 113 0 113 

9 Nieuwburg Henk v. 0 39 38 0 0 0 0 0 77 0 77 

10 Wimbart de Buijzer 0 33 37 0 0 0 0 0 70 0 70 

11 Gerken Stefan 0 32 0 0 37 0 0 0 69 0 69 

12 Spaanstra Herman 0 0 0 0 0 36 0 0 36 0 36 

13 Goossens Bart 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35 

 

Piercompetitie 2022               Eind 

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

1 Rooij Tony van 0 50 0 50 0 100 0 100 

2 Wind Rob 0 38 0 45 0 83 0 83 

3 Heine Eric 0 38 0 42 0 80 0 80 

4 Warmerdam Peer van 0 38 0 40 0 78 0 78 

5 Blom Simon 0 38 0 0 0 38 0 38 

5 Bluijs Dimitri 0 38 0 0 0 38 0 38 

 

Makreelrookwedstrijden 2022       

Nr. Naam Wed1 Wed2 Wed3 Totaal 

1 Vos Jeff de 45 50 0 95 

2  Ottho Addy 50 40 0 90 

3 Damhoff Yvonne 42 45 0 87 

4 Bluijs Henk  38 39 0 77 

5 Bosman Evert  34 42 0 76 

6 Minkman Willem 40 35 0 75 

7 Jong Ron de 39 34 0 73 

7 Lever Engel-Heddy  36 37 0 73 

9 Wind Rob 0 38 0 38 

10 Laarman Paul 37 0 0 37 

11 Gaus Carla 0 36 0 36 

12 Mei de Bie Ruud van de  35 0 0 35 



 
 
 

Traditionele mosselavond weer terug 
 
Na een afwezigheid van 3 jaar door corona konden we weer een mosselavond 
organiseren. Deze was op zaterdag 19 november bij Hotel Faber. 
De aanmeldingen kwamen de laatste weken goed op gang. Uiteindelijk hadden 
we 46 aanmeldingen. Echter bleek de corona nog niet uit de wereld, waardoor we 
nog enkele afzeggingen hadden. 
Uiteindelijk waren we met 40 man op de gezellige locatie aan de Zeestraat. We 
waren de eerste vereniging die weer toegang had tot het hotel. 
Vanaf maart tot in oktober zaten ze helemaal vol. Na een korte renovatie waren 
we aan de beurt.  
Ditmaal hadden we een andere leverancier van de mosselen. Voorheen uit 
Amsterdam, nu uit IJmuiden. Vijftig kilo mosselen met dop en 3 kilo gepelde. 
De koks waren we dezelfde als in 2019. Martin Faber, Jeff de Vos en Alfredo, de 
voormalige eigenaar van “La Fontanella”. 
De weersvooruitzichten waren hetzelfde als 3 jaar terug. Koud en een 
oostenwindje. Waar we toen problemen hadden om de mosselen aan de kook te 
krijgen, was Jeff nu beter uitgerust. Een partytent in de hoek tegen het hotel aan 
en daar een paar grote branders in. 
Zelfs voor zessen waren er al eters aanwezig. En enkelen hadden al vanaf vrijdag 
een kamer bij Hotel Faber geboekt. 
Martin had gezellige zitjes gemaakt en nadat de mensen aan tafel waren gegaan 
kwamen de eerste warme gebakken broodjesop tafel, gevolgd door garnalen- en 
kaascroquetten. 
Daarna de salade, patat en de eerste bakken met gekookte mosselen. Ook  
bakjes met gebakken mosselen met kaas kwamen op tafel. 
Ook de zo genaamde “mossel verkeerd” was er weer. Dat is een gesloten mossel, 
waarin een knikker zit. Door te rammelen hoor je dat het geluid maakt. Met deze 
mossel verkeerd kon je dan naar de keuken om een prijsje uit te zoeken. 
Daarna kwam de tweede ronde met mosselen en nadat deze bijna waren 
opgegaan, kwamen de lang verwachte mosselen op Italiaanse wijze bereid door 
Alfredo. 
Dat was ook smullen. 
Nadat de koks bedankt werden 
door de aanwezigen, kwam er 
nog voor ieder een bordje met 
een paar bolletjes ijs, aardbei 
en peertjes op tafel. 
Een prachtige afsluiting en 
rond elf uur zochten de 
meesten weer hun jas op, want 
het vroor ondertussen met een 
heldere nacht. 
Met dank aan Martin en zijn 
crew. 



Zeevis Vereniging Zandvoort op Facebook 
  

Hoe begin ik? 
Allereerst is het belangrijk dat je beschikt over een persoonlijk Facebookaccount, 
hiermee kun je lid worden van de groep „Zeevis Vereniging Zandvoort‟, deze is te 
vinden via de zoekbalk boven aan de pagina van Facebook. Klik op de button „lid 
worden‟. Nu is het wachten tot een van de beheerders jou accepteert als lid van 
de groep. Er zijn 3 beheerders te weten: Yvonne Damhoff, Rob Wind en Tony van 
Rooij. 
  

Ik ben lid, wat kan ik nu allemaal? 
Gefeliciteerd! Je bent nu lid van de Facebookgroep! Wat kan ik nu allemaal? 
Hieronder vind je een kort overzicht: 
 
Je kunt nu berichten plaatsen, delen, liken en reageren op berichten van anderen 
binnen deze groep. 
Je kunt nu foto‟s bekijken en zelf plaatsen binnen deze groep. 
Je kunt nu evenementen vinden zoals wedstrijden en aangeven dat je aanwezig 
bent of niet. 
 

Regels 
Binnen de groep gelden enkele belangrijke regels. Dit doen wij om het gesprek 
gezellig te houden. Deze regels zijn het belangrijkste: 
Er dienen geen mensen te worden gepest, beledigd of gediscrimineerd. 
 

Praat normaal met elkaar 
Geen advertenties met eigenbelang, het is niet toegestaan te adverteren 
voor je eigen bedrijf. 
 
Probeer eerst je antwoord te zoeken via de zoekfunctie, het kan zijn dat 
iemand al eerder dezelfde vraag heeft gesteld. 
 
Blijf bij het onderwerp, ga niet onder een bericht een discussie starten 
over een ander onderwerp. 
 

Geen spam 
Zie je een bericht dat niet past, laat het weten aan de beheerder, ga niet 
zelf de discussie aan, beheerders hebben hier passende tools voor. 
 
Denk na voor je iemand rapporteert bij de beheerder. 

 
Als we ons allemaal houden aan bovenstaande regels, houden we het gezellig en 
informatief voor iedereen. 
 
 

Belangrijk! 
Even wat administratieve dingen om het overzichtelijk te houden.  
 
Deel je iets over strandwedstrijden?  
Maak gebruik van #strandwedstrijden in je bericht. 

·      Deel je iets over pierwedstrijden? 
 Maak gebruik van #pierwedstrijden in je bericht. 

·      Deel je iets over vistrips? Maak gebruik van #vistrips in je bericht. 
·      Deel je iets over werpinstructies? 

 Maak gebruik van #werpinstructies in je bericht. 
·      Deel je iets over visdiners?  

 Maak gebruik van #visdiners in je bericht. 
·      Deel je iets over excursies?  

 Maak gebruik van #excursies in je bericht. 
·      Deel je iets over eigen ervaringen?  

 Maak gebruik van #ervaring in je bericht.  
  

Gebruik het teken “#” om de pagina overzichtelijk te houden en berichten 

makkelijker terug te vinden zijn. Het is een beetje vergelijkbaar met het onderwerp 
in een e-mail.  
Maak hier gebruik van!  
De mogelijkheden zijn oneindig! 
 
Op deze manier houden we het overzicht en is ieder bericht makkelijker terug te 
vinden. Mocht er een categorie missen laat het weten aan de beheerders. 

********************************************************** 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook Bart Goossens is in Noorwegen geweest. 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.facebook.com/hashtag/strandwedstrijden?__eep__=6&__cft__*5B0*5D=AZX5IGuoIELjRNdAiIRkmcr5-w6f2CqH4lVTWWnd0Z8SNr14s7OLgf-rq3ighDisyTZtgs95uPMPMyUn-Fg-Ca5X6Lae5xNclFwHxWVXakInzXPruz-jT0WKzWpwaLKHjh0&__tn__=*NK-R__;JSUq!!Oqvv-oCmSU8!QpANOqPI8z8URhJMQUlMDnL_cqdhGsBvy84rc9CXy8P9ha4lBaRgqbnVfgwUuIKLnE7qcntNslV7ZEaCZKpW4XG2KSvr$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.facebook.com/hashtag/pierwedstrijden?__eep__=6&__cft__*5B0*5D=AZX5IGuoIELjRNdAiIRkmcr5-w6f2CqH4lVTWWnd0Z8SNr14s7OLgf-rq3ighDisyTZtgs95uPMPMyUn-Fg-Ca5X6Lae5xNclFwHxWVXakInzXPruz-jT0WKzWpwaLKHjh0&__tn__=*NK-R__;JSUq!!Oqvv-oCmSU8!QpANOqPI8z8URhJMQUlMDnL_cqdhGsBvy84rc9CXy8P9ha4lBaRgqbnVfgwUuIKLnE7qcntNslV7ZEaCZKpW4aucfUqi$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.facebook.com/hashtag/vistrips?__eep__=6&__cft__*5B0*5D=AZX5IGuoIELjRNdAiIRkmcr5-w6f2CqH4lVTWWnd0Z8SNr14s7OLgf-rq3ighDisyTZtgs95uPMPMyUn-Fg-Ca5X6Lae5xNclFwHxWVXakInzXPruz-jT0WKzWpwaLKHjh0&__tn__=*NK-R__;JSUq!!Oqvv-oCmSU8!QpANOqPI8z8URhJMQUlMDnL_cqdhGsBvy84rc9CXy8P9ha4lBaRgqbnVfgwUuIKLnE7qcntNslV7ZEaCZKpW4XIBsdhL$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.facebook.com/hashtag/werpinstructies?__eep__=6&__cft__*5B0*5D=AZX5IGuoIELjRNdAiIRkmcr5-w6f2CqH4lVTWWnd0Z8SNr14s7OLgf-rq3ighDisyTZtgs95uPMPMyUn-Fg-Ca5X6Lae5xNclFwHxWVXakInzXPruz-jT0WKzWpwaLKHjh0&__tn__=*NK-R__;JSUq!!Oqvv-oCmSU8!QpANOqPI8z8URhJMQUlMDnL_cqdhGsBvy84rc9CXy8P9ha4lBaRgqbnVfgwUuIKLnE7qcntNslV7ZEaCZKpW4bKsh_v4$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.facebook.com/hashtag/visdiners?__eep__=6&__cft__*5B0*5D=AZX5IGuoIELjRNdAiIRkmcr5-w6f2CqH4lVTWWnd0Z8SNr14s7OLgf-rq3ighDisyTZtgs95uPMPMyUn-Fg-Ca5X6Lae5xNclFwHxWVXakInzXPruz-jT0WKzWpwaLKHjh0&__tn__=*NK-R__;JSUq!!Oqvv-oCmSU8!QpANOqPI8z8URhJMQUlMDnL_cqdhGsBvy84rc9CXy8P9ha4lBaRgqbnVfgwUuIKLnE7qcntNslV7ZEaCZKpW4QBjy2se$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.facebook.com/hashtag/excursies?__eep__=6&__cft__*5B0*5D=AZX5IGuoIELjRNdAiIRkmcr5-w6f2CqH4lVTWWnd0Z8SNr14s7OLgf-rq3ighDisyTZtgs95uPMPMyUn-Fg-Ca5X6Lae5xNclFwHxWVXakInzXPruz-jT0WKzWpwaLKHjh0&__tn__=*NK-R__;JSUq!!Oqvv-oCmSU8!QpANOqPI8z8URhJMQUlMDnL_cqdhGsBvy84rc9CXy8P9ha4lBaRgqbnVfgwUuIKLnE7qcntNslV7ZEaCZKpW4RbRbYuw$
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Vissen op grote forellen tot 2  à 3 kg bij “DEEP’N”. 
 
We gaan weer forellen. 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 25 februari 2023 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 
schoonmaakplaats aanwezig. 
Er is een gezellige ruimte met houtkachel waar je je kunt opwarmen en waar je 
koffie, thee of andere dranken kunt nuttigen. 
 
De kosten voor deze forellendag incl. broodje warme worst, snert, spek en 
roggebrood zijn € 28,50. Aanmelden voor deze dag kan bij Willem Minkman 
tel. 023-5712120 of 06-30316760 
 
De forellenvijver ”Deep‟n” ligt in Diepenheim aan de Oude Goorseweg 10. De 
website van deze forellenvijver is te vinden op www.forellenvijversdeepn.nl 
 
 

 
 
 

http://www.forellenvijversdeepn.nl/


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, behalve makreel, alles gemeten) Paling 
wordt niet gemeten maar telt mee als 35 cm. Per 01-01-2022. 
 

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. 

Jeugdlid ZVZ Sverre Damhoff onderweg naar zijn 2e WK 
 
Het is alweer even geleden, maar van 25 tot en met 28 april jl. vond het WK 
Kustvissen voor de jeugd plaats langs de Franse Atlantische kust. Uitvalsbasis 
van Team Holland, met daarin ons 15-jarige jeugdlid Sverre Damhoff, was La 
Tremblade, in de streek Bordeaux. Sverre en zijn team hadden in maart al een 
trainingskamp in dezelfde omgeving achter de rug en reisden dus vol ambitie en 
goed voorbereid naar het WK af. Althans, vrijwel direct was er sprake van 
meerdere tegenslagen. Eén bondscoach was geveld door het coronavirus en kon 
niet met de groep mee naar Frankrijk. De andere bondscoach moest nog op de 
dag van aankomst om privéredenen terug naar huis. In allerijl werd er wat 
geswitcht en kreeg het team een alternatieve bondscoach aangewezen. Niet 
ideaal dus. 
De eerste dagen werd een aantal trainingen afgerond in regen, wind en met hoge 
golven. Sverre wist vooral zeebaarzen aan de haak te slaan en deed het erg 
goed. Gunstig, want daarmee hoopte hij een basisplek in het team af te dwingen. 
Er volgde een officiële openingsceremonie waar alle landenteams gepresenteerd 
werden en waar het volkslied werd gespeeld. De andere landen die aan het WK 
deelnamen waren Frankrijk, Italië, Kroatië, Portugal en Spanje.  
De eerste dag van het WK bestond uit twee officiële oefenwedstrijden. Ondanks 
dat Sverre daar de nodige vissen had gevangen, werd hij toch als reserve 
aangewezen voor de eerste echte wedstrijddag. Een flinke tegenvaller helaas. 
Zodra het WK van start ging, was er sprake van een complete weersomslag. 
Regen en wind maakten plaats voor zon en windstil weer. Niet bepaald de 
weersomstandigheden waar Team Holland mee had getraind. Als reserve had 
Sverre alsnog een belangrijke rol om alle Team Holland leden te helpen en 
coachen en de standen bij de te houden voor de coach. Maar toch had Sverre 
natuurlijk liever in de basis gestaan. Er werd slecht gevangen door eigenlijk alle 
landen, maar in het bijzonder door Team Holland. Maar het team liet de moed niet 
zakken. Na twee keer vier uur vissen werd de boel ingepakt en ging men terug 
naar het vakantiepark. Spullen schoonmaken, lijnen maken en alles weer klaar 
zetten voor dag 2. Gelukkig stond Sverre toen wel in de basis. Het wedstrijdtempo 
lag zeer hoog en het was echt volle bak met uitgooien, nieuwe lijn prepareren, 
binnenhalen, lijn wisselen en weer uitgooien. Maar al wat er werd binnen 
gehaald… geen vis. Sverre, maar ook de andere team Holland vissers, vingen 
weer nauwelijks vis. Dag 3, weer een nieuwe locatie en opnieuw een plek in de 
basis, top! Maar wederom geen goede dag. Het team werd er echt moedeloos 
van, er werd van alles geprobeerd, voor de bank, achter de bank, ver, lange 
wappers, korte wappers, kopielijnen van Team Portugal. Alle variaties kwamen 
voorbij maar de vissen wilden echt niet bijten. Een zware teleurstelling, die nog 
groter werd toen Sverre op de laatste dag weer reserve werd gezet in een laatste 
poging van de bondscoach om een andere troef in te zetten. Wederom 8 uur 
vissen maar de conclusie was vooral, dat Franse vissen blijkbaar niet van 
Nederlandse haken houden. Het WK eindigde dan ook met een teleurstellende 6

e 

plaats voor Team Holland. Tijdens de sluitingsceremonie werd Team Portugal tot 
wereldkampioen uitgeroepen. 

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


 
 

Het WK was een supermooie ervaring en een mooie basis voor het NK dat 
inmiddels al weer in volle gang is. Twee van de drie wedstrijddagen hebben al 
plaats gevonden, in resp. in Noordwijk en Zeeland. In de tussenstand van het NK, 
dat gelijk als kwalificatie voor het WK in 2023 in Zeeland geldt, staat Sverre op 
een mooie 2

e
 plaats. Dat biedt perspectief dus, met nog één wedstrijddag te gaan. 

Die vindt plaats op 29 oktober in Zoutelande. Dat Nederlandse vissen wel willen 
bijten blijkt wel uit de cijfers: Sverre heeft over twee wedstrijddagen 271cm vis 
gevangen. Een kleine stap naar de huidige nummer 1, die 299cm vis heeft 
gevangen. Een mooie doelstelling dus om die eerste plaats te veroveren in 
Zoutelande.  
 

Hoor je Berenkuil, dan zie je forellen vliegen! 
Zaterdag 20 augustus 2022 was het weer zover! Vissen in de vijvers van de 
Berenkuil. Inschrijven bij Willem Minkman, die alles geregeld en besteld had. De 
vissen moest je uiteraard zelf vangen. 
Willem gaf wel in ons clubblad „Visserslatijn‟ enige voorlichting hoe je forellen kon 
vangen. Welk aas aan te bevelen was, wat wel en niet mocht en ga zo maar door. 
Helaas had Willem geen voorlichting gegeven wat te doen als je niets of weinig 
vis vangt.  Dat hebben wij zelf ingevuld met: Gewoon doorvissen, extra 
wasmotten enzovoorts.  
Het leuke van dit forelvissen is dat je dan kennissen en familie kan meenemen, 
waardoor het m.i. nog gezelliger wordt. Ik was er met mijn zoon en de vriend van 
mijn dochter. Al met al goede reclame voor de club en misschien aspirant leden. 
Ik zag ook nog Ted Dekker in de weer met zijn kleinzoon. Ted met de vlieghengel 
en kleinzoon met werphengel. Volgens mij viste Ted er zo‟n 8 á 9 forellen uit. Het 
is maar de vraag of je zo blij moet zijn met zoveel forellen! Na afloop moet je ze 
allemaal schoonmaken in het pikkedonker met scherpe messen… 
Rechts van ons zaten Willem Minkman en Gerrit Halderman. Ik kan het verkeerd 
gezien hebben, maar volgens mij vingen ze helemaal niets. Ze waren echter 
sportief en bleven tot donker doorvissen. Zelfs nadat op een paar meter van hen 
af de kruiwagen met extra forellen was gekomen voor „onze„ vijver vingen ze nog 
niets. Volgens mij hadden de vissen instructie gekregen om niet te bijten… 
We waren in totaal met 12 vissers. Wat de andere mannen gevangen hebben 
weet ik niet en we hebben het er verder ook niet over gehad. Wij hadden: m‟n 
schoonzoon 3 mooie forellen, mijn zoon 2 mooie forellen en ik 1 forel zo groot als 
een haring. Moeder, wat wil je nog meer? 
Om een uur of 6 gingen we naar het restaurant om te eten. Het duurde nogal een 
tijdje eer er wat gebeurde. De eigenaars hadden het restaurant nèt verkocht en 
misschien waren de afspraken die Willem had gemaakt niet goed doorgekomen 
bij de nieuwe eigenaars? Voor dit ongemak kregen wij een consumptie en 
mochten we doorvissen tot donker. Dit natuurlijk omdat we door het wachten 
minder tijd hadden om te vissen. Leuk, maar er werd weinig meer gevangen. En 
we moesten in het donker de „vangst‟ schoonmaken. Ging uiteindelijk goed, geen 
verwondingen. En toen naar huis met het vizier op de volgende keer, met veel 
tevreden gezichten.                                 Groet met een vis smile, Ab B 
 



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.  
(Tot nader order wordt op het strand en de pier, behalve makreel, alles gemeten) 
Paling wordt niet gemeten maar telt mee als 35 cm. Per 01-01-2022. 
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. 

Vistrip naar Leka, Noorwegen(niet georganiseerd door de ZVZ} 

 
Op 27 juli vetrok ondergetekende met Jos Timmers, Reinier Stuy(ZVZ leden) en 
Tiny Endevoets(voormalig ZVZ lid) in een Mercedes bus naar Leka om daar 8 
dagen te vissen. Leka is een eiland aan de Noorse zee in het midden van 
Noorwegen ca. 100 km hoger dan Trondheim. 
We verzamelen altijd om 04.00 uur bij Reinier in Maarn en rijden dan in een ruk 
door naar Vestby, vlak voor Oslo, waar we een huisje voor een overnachting 
hebben. Daar om ca. 20.00 uur aangekomen, even wat eten, een biertje drinken 
en snel naar bed want om 03.30 uur gaat de wekker af om die dag door te rijden 
naar Leka. De 2

e
 dag zijn we dan om ca. 16.00 uur op Leka waar we een 6 

persoons bungalow hebben. Jos had al het benodigde eten en drinken voor de 
trip al ingeslagen. In de bus stond een vriezer met alle etenswaren. Bij de 
bungalow aangekomen eerst de bus helemaal leeg gehaald en de bungalow 
verder ingericht. Daarna even acclimatiseren na twee stevige reisdagen. Reinier 
is kok en die begon vast met de voorbereiding van het eten. Na het eten zijn we 
de hengels en overige visspullen gaan klaarmaken om de volgende morgen 
bijtijds te kunnen gaan vissen. 
29-07 de eerste visdag. Om 09.00 uur uitgevaren, gelukkig weinig wind, 
bewolking maar geen regen dus we konden de Noorse zee op. Als er veel wind is 
moeten we tussen de eilanden blijven waar de vangsten veel minder zijn. We 
moeten zo‟n 1,5 uur varen om op de 
goede stekken buiten de eilanden te 
komen. Meestal gaan we eerst wat 
koolvisjes en makreel vangen om dat 
als aas te gebruiken. Normaal 
gesproken moet je daar toch wel een 
paar stekken voor af varen maar nu 
stikte het overal van de kleine koolvis 
en makreel. We hadden al snel 
voldoende aasvis dus op zoek naar de 
grote kabeljauwen, koolvissen en 
pollakken. Het was toch behoorlijk 
zoeken en varen om een paar mooie 
vissen te vangen. Totaal vingen we die 
dag 8 kabeljauwen tussen de 4 en 8,5 
kilo waarvan Jos de drie grootste had 
gevangen. Verder hadden we een stuk 
of 10 pollakken van 3 tot 6 kilo die we 
ook hebben meegenomen. Meestal 
nemen we alleen maar kabeljauw mee 
maar we hadden al gehoord dat de 
vangsten niet bijzonder waren dit jaar. 
Verder hadden we die dag diverse lommen en lengen. Om ca. 18.30 uur waren 
we terug in de  haven en na een klein  uurtje was alle vis  gefileerd. Terug naar de 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

bungalow om de vis in te pakken, in de vriezer te stoppen en een biertje te 
pakken. Daarna lekker gegeten. 
30-07 tweede visdag. Gelukkig weer 
weinig wind en nu zonnig weer. Gelijk naar 
de verre stekken gevaren maar het was 
heel veel zoeken om een paar mooie vissen 
te vinden. Ondanks dat het overal stikte van 
de kleine koolvis en de makreel was er 
weinig grote vis te vinden. Na een dag 
zoeken en varen hadden we 4 maatse 
kabeljauwen en 3 maatse pollakken. De 
enige vangst van formaat was een heilbot 
van ongeveer een meter gevangen door 
ondergetekende.  
Verder wel weer de nodige lengen en 
lommen maar die zijn, net zoals de heilbot, 
allemaal weer terug gezet. 
Vanwege de matige vangsten zijn we wat 
eerder gestopt en na het schoonmaken van 
de vis waren we om 18.30 uur weer terug in 
de bungalow. 
31-07 derde visdag. Het weer was omgeslagen, Gelukkig nog steeds weinig 
wind, 19 graden maar wel bewolkt en regelmatig regen. Even gewacht tot het een 
beetje droog werd en toen om 09.30 uur uitgevaren. Deze dag regelmatig 
regenbuien gehad. Verder is het een beetje hetzelfde verhaal als de dag ervoor, 
veel varen en zoeken en weinig vangen. Ondanks dat we met allerlei vistuig 
hadden gevist, aas, pilkers, shads, en nog veel meer soorten kunstaas hadden we 
deze dag 3 kabeljauwen en 3 pollakken van 
tussen de 3 en 5 kilo. Buiten de lommen en 
lengen die dag was het enige bijzondere de 
vangst van een roodbaars door Jos die we 
ook terug gezet hebben. Ondanks het 
regenachtige weer waren we pas om ca. 
19.00 uur weer terug in de bungalow. 
01-08 vierde visdag. Nu echt een 
duidelijke weersomslag, stortregen en meer 
wind. Om 15.00 uur klaarde het een beetje 
op en zijn we uitgevaren. Meestal varen we 
in zuidelijke richting uit omdat de vangsten 
daar meestal beter zijn als in de noordelijke 
richting. Maar door de stevige wind waren 
we genoodzaakt om de noordkant op te 
gaan omdat je daar een beetje in de luwte 
van het eiland kan vissen. De vangsten 
waren matig daar, ondergetekende had 2 
kabeljauwen, een  koolvis  van ca. 5 kilo en 



Antares 
hairstudio 

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

 

                                    Swaluestraat 33, 2041 KA Zandvoort, 
 
 
 
 
 
 

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

 

Cafetaria Grillroom 

Chef Amigo 
Haltestraat 53,                        Zandvoort,                       023-5713512 
 

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

een roodbaars. De anderen hadden alleen maar kleine koolvis, makreel, leng of 
lom. De wind trok in de loop van de avond verder aan zodat we toch naar binnen 
moesten, we waren om 21.00 uur weer terug. 
02-08 vijfde visdag. De wind was weer een beetje gaan liggen dus om 09.30 uur 
uitgevaren, het was weer veel zoeken naar de vis, maar aan het eind van de dag 
hadden we toch twee kabeljauwen van ca. 5 kilo en 8 pollakken van ca. 3 kilo om 
mee te nemen. Ondergetekende ving die dag nog een zeeduivel, mijn eerste in 
mijn lange viscarrière. Uiteraard is die ongeschonden weer terug gezet. Verder 
ook weer een hoop kleine koolvis, makreel en leng. Om 16.00 uur trok de wind 
weer sterk aan en moesten we voorzichtig terugvaren. Om 18.00 uur waren we 
gezond en wel weer in het rustige vaarwater van de haven. 
03-08 zesde visdag. Over deze dag kan ik kort zijn, veel regen en heel veel wind 
dus niet uitgevaren, die middag, toen het even een beetje droger was, hebben we 
nog een bergwandeling gemaakt naar een forellenmeer, maar ook daar kwamen 
we nat van terug. 
04-08 zevende visdag. Wederom veel regen en wind maar om 12.00 uur toch 
besloten om uit te varen en dan maar tussen de eilanden te vissen. Na veel 
zoeken konden we 5 maatse pollakken vangen waarvan Tiny de grootste, een van 
ruim 6 kilo, had. Omdat het weer voor de laatste visdag ook al niet veel goeds 
voorspelde wilde Tiny graag een aantal mooie grote makrelen hebben om mee te 
nemen. Die hebben we toen maar even voor hem gevangen zodat hij een mooi 
maaltje kon meenemen om te roken. Verder uiteraard de nodige kleine koolvis, 
leng en lom gevangen. Om 21.00 uur waren we weer terug in de bungalow. 
05-08 laatste visdag. Weer een dag om kort over te zijn, de hele morgen 
stortregens en veel wind dus maar vast de bungalow een beetje opgeruimd. In de 
middag werd het droog maar nog steeds veel wind en hebben we de visspullen 
van boord gehaald en de boot schoongemaakt. 
Verder alle vispullen inpakken en de diepvries vullen met de filet die we hadden, 
We delen altijd alles eerlijk en iedereen had zo ongeveer 13 kilo filet om mee te 
nemen. 
Alle groepen die dit jaar op Leka zaten hebben weinig gevangen, hoever ze ook 
waren uitgevaren. Volgens de camping- en booteigenaar komt dat omdat er dit 
jaar zo verschrikkelijk veel regen in Noorwegen is gevallen dat het water aan de 
kusten haast meer zoet dan zout is waardoor de vis veel verder weg trekt. Ook de 
kwekerijen daar hebben er veel last van en proberen met plastic om de kwekerijen 
de zalmen te laten overleven. Het was inderdaad opvallend dat het water bijna 
zoet proefde en er geen zoutsporen op je spullen zaten. 
07-08 de terugreis. Om 08.00 de eerste veerboot naar het vaste land genomen 
om in twee dagen terug te rijden naar Nederland. Uiteraard weer een tussenstop 
in Vestby en op 08-08 om 19.00 uur waren we weer terug in Maarn waarna ieder 
zijn eigen kant op ging. 
Dit was een vistrip met ups en downs maar we hebben veel plezier gehad en toch 
ook leuke vangsten gehad zodat we hebben besloten om volgend jaar mei, Als 
het water nog koud en minder zoet is, toch weer op herhaling te gaan. 

 

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

Met dank aan de adverteerders.                    
Scholtes Jorg en Netty Guijt vis Antares Hairstudio  
Beach club Tien Bloemenhuis J. Bluijs Bloemenhuis W. Bluijs 
B&B printoffice Boekhandel Bruna De Tandartsen 
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     Kostverloren Vastgoed Beheer V.O.F. 
    

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:   
Rob Wind, Celsiusstraat 207, 2041 TH, Zandvoort. Tel: 0640851181. 
 
 

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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