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Zeevis  Vereniging  Zandvoort 
 

BESTUUR: 
Voorzitter : Secretaris : Penningmeester: 
Ton Goossens Henk Bluijs Cas Al 
Celsiusstraat     209 Kostverlorenstraat 86 van Lennepweg  26 
2041 TH  Zandvoort 2042   PK  Zandvoort 2041 LJ   Zandvoort 
Tel.  023 -  5719041   Tel.   023  -  5718139  Tel.   023 - 5718418 
Mobiel 0612848628 Mobiel   0652345829 Mobiel 0629512188 
ton.goossens@ziggo.nl h.bluijs@ziggo.nl Ibannr. NL22INGB0003108377 
  casal@casema.nl 
     

Bestuursleden algemeen: 

Willem Minkman,  Jochen Visser   
Max Euwestraat  40  Pieter Paapstraat  3   
2042 RD Zandvoort  2041 EC Zandvoort   
Tel.  023 - 5712120  Tel.  023 - 5730854  
w.minkman@zonnet.nl  jochen.visser@van-zwienen.nl  
 

Wedstrijdcommissie: 
Noordzee: bodem Strand en Pier: Algemeen; 

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

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

Weegmeesters - recordcommissie: 

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

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

Eli Paap en Herman Spaanstra 
 

Redactie VISSERSL(AT)IJN:  

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

Bezorging VISSERSL(AT)IJN: 

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

Bekermeester: 

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

Bootstalling: 

Rob Dröse, Dr.J.P.Thijsseweg 18, 2041 BM  Zandvoort, tel. 023-5717210 
Jeff de Vos Mr.Troelstrastraat 62F23, 2042 BT  Zandvoort,  tel. 06-15425104 
 

Informatie over opzegging van verenigingen staat in “Artikel 35 Burgerlijk Wetboek Boek 2”. 
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Beste visvrienden, 
 
De visvakanties zijn weer achter de rug en er zijn(op sommige trips) weer leuke 
vangsten geboekt. Dat visvakanties steeds meer in trek zijn merk je als je wilt 
boeken. Je moet nu al ruim een jaar van te voren reserveren wil je nog in 
aanmerking komen voor een bungalow of boot op de betere locaties. Daarom 
hebben we als visclub voor volgend jaar alweer appartementen besproken in Avik 
Brygge en Skarnsundet. Elders in dit blad meer over de trips en het aanmelden. 
Als club hebben we T-shirts, badges en stikkers voor 
onze leden en daar zijn nu ook blauwe petjes met witte 
voorkant met het logo van de ZVZ bij gekomen. 
Voor de liefhebbers kosten deze ZVZ petjes slechts     
€. 5,- per stuk. We hebben er maar een stuk of 50 dus 
als je zo’n schitterend petje wil hebben moet je niet te 
lang wachten.  
In de evenementen agenda staan weer een aantal 
evenementen die we gaan organiseren. We hebben 
wederom een visrook wedstrijd, dit keer niet bij 
Beachclub No. 5 maar bij Beachclub 10 op 24 september. Steeds meer leden 
gaan mee doen met het visroken zodat dit een geslaagde toevoeging aan de 
clubactiviteiten is. Verder hebben we dit najaar uiteraard weer onze uiterst 
gezellige mosselavond en ook weer een clubavond. Deze clubavond zal in het 
teken staan van een workshop onderlijnen maken. Verder is deze avond ook Jaap 
Putzes van P&S visreizen aanwezig om leuke pakketjes visspullen voor een 
aantrekkelijke prijs aan te bieden. Uiteraard hebben we deze avond ook weer de 
nodige films en foto’s van vistrips. 
Op een avond om een uur of 10 zit ik rustig TV te kijken en gaat de voordeur bel. 
Staat Willem bakkenhoven voor de deur om een mooie Tong te laten meten. Hij 
had de hele dag gevist in de buurt van het forteiland in IJmuiden en twee emmers 
met vis gevangen. Meest schar maar ook een aantal mooie tongen van tussen de 
35 en 40 cm. Dat is tenminste een doorzetter die man. Zijn grootste Tong , 40 cm. 
staat voorlopig als grootste dit jaar op de lijst. 
Voorlopig staan door het zomerseizoen de strand en pierwedstrijden even stil. Op 
vrijdagavond 19 augustus start de 
najaarscompetitie voor het strand en op 
zaterdag 27 augustus voor de pier. Het water is 
dan nog lekker warm dus moeten er de nodige 
mooie Tongen en Zeebaarzen te vangen zijn. 
Zelf zal ik helaas de eerste twee 
strandwedstrijden moet missen vanwege een 
wel verdiende vakantie.  
 
Cas. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wedstrijdagenda ZVZ 2016   

  
 

  

Vrijdag 19 augustus Avond strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 27 augustus Piervissen IJmuiden 

  
 

  

Vrijdag 02 september Avond strandvissen Zandvoort 

Vrijdag 30 september Avond strandvissen Zandvoort 

  
 

  

Zaterdag 08 oktober Piervissen IJmuiden 

Zondag 23 oktober  Bodemvissen Scheveningen 

  
 

  

Zaterdag 05 november Piervissen IJmuiden 

Zondag 20 november Strandvissen Zandvoort 

  
 

  

Zaterdag 03 december Piervissen IJmuiden 

Evenementenagenda ZVZ 2016   

      

Zaterdag 13 augustus Forellen Putten 

      

Zaterdag 20 augustus 
Zandvoorts 
kampioenschap Makreel roken 

      

Zaterdag 24 september Wedstrijd makreelroken Beachclub Tien 

      

Zaterdag 05 november Mosselavond Hotel Faber 

      

Donderdag 17 november Clubavond Hotel Faber 

      

Evenementenagenda ZVZ 2017   
      

Zaterdag 07 januari Nieuwjaarsreceptie Hotel Faber 

 

 

 

 

 



 
 

MOSSELAVOND op zaterdag 05 november 
 

Ook dit jaar zal de traditionele mosselavond van de ZVZ gehouden worden in 
Hotel Faber aan de Kostverlorenstraat 51 in Zandvoort. 

 

Hotel Faber heeft wederom zijn ruimte beschikbaar gesteld aan de koks  
Bart en Tim Goossens en Arnold Bluijs van de ZVZ.  

Eet- en regelmeester Willem Minkman zorgt samen met Eli Paap voor de inkoop 
van de mosselen en de totale organisatie is in hun handen. 

Nog steeds kun je bij ons voor 15 euro onbeperkt mosselen eten. 
 

Op het menu staat: 
 

Gekookte mosselen 
--- 

Gebakken mosselen 
-- 

Lasagna 
-- 

Brood met kruidenboter 
-- 

Diverse sausen 
 

De bar van Hotel Faber is open om 19.00 uur, waarna om ongeveer 20.00 uur de 
eerste ronde mosselen geserveerd zal worden.  
Wil je in het hotel blijven slapen, bel dan even met Martin Faber 023-5712825 en 
meld dat je voor de mosselavond komt. 
De kosten voor deze gezellige mosselavond, 15 euro p.p., zijn te voldoen bij 
binnenkomst in de zaal. 
Noteer dus op de kalender 05 november mosselen eten bij de ZVZ. 

Opgeven voor deze avond kan tot 01 november bij 
Willem Minkman 023-5712120 

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

Contributie 2017 
Beste medevissers, het is bijna weer zover. Per 1 november 
moet de contributie weer voldaan worden voor het komende 
jaar.  
Voor de leden met een zeevispas is dat €. 40,- en voor leden 
met de vispas incl. grote vergunning is dat €. 50,- Voor leden 
met een extra vispas is het bedrag €. 35,- 
De contributie dient over gemaakt te worden op 
Ibannummer: NL22INGB0003108377 tnv. Penningmeester 
ZVZ te Zandvoort. Begin oktober krijg je hier een brief over 
toegestuurd.                                  

Penningmeester Cas Al. 



 
 
 

Wedstrijdverslagen 2016  
 
28-02 Strand   Door: Jeff Devos  
Op zondag 28 februari werd de tweede strandviswedstrijd voor de leden van de 
Zeevis Vereniging Zandvoort gehouden op het zuiderstrand. Het verzamelen was 
om 8.00 uur en de wedstrijd begon om 9.00 uur. Elf deelnemers trotseerden de 
koude Oostenwind. Ter hoogte van de watertoren werd na het startsein het aas 
de zee in geworpen. Het was afgaand water en er werd in de zwin gevist waar 
voldoende water stond. Binnen vijf minuten werden de eerste vissen gehaakt. Drie 
man, waarvan Arie Koper de grootste had. Een bot van 28 cm.  Daarna werd er 
goed gevangen en bleek dat de helft van de vissers recht voor een mui stond 
waar dus veel stroming was. Fred Schilpzand, Addie Ottho, Rolf de Jong en Jeff 
de Vos stonden op de goede plek. 
Er werd door iedereen vis gevangen. Het was hoofdzakelijk bot, een aantal 
scharren en een wijting en een gulletje. Koos Vreelink, als nieuw lid begon ook 
goed te vangen.   
Na verloop van tijd zakte het water en konden de vissers die niet bij de mui 
stonden door de zwin naar de zandbank  lopen. Het water stond nog maar op 
kniehoogte. Er werd vanaf de bank de nodige botten gevangen. De anderen 
konden niet door de mui komen. Halverwege de wedstrijd waren er broodjes met 
worst en warme chocomel. De botten die werden gevangen werden na verloop 
van de wedstrijd steeds groter. Uiteindelijk hadden Fred Schilpzand en Rob Wind 
beiden een bot van 42 cm. 
Er zijn totaal 80 vissen gevangen met een totale lengte van 21 meter. 
Winnaar werd Addie Ottho met 15 vissen en een totale lengte van 484 cm. 
Tweede was Fred Schilpzand met 14 vissen en een lengte van 355 cm en derde 
Rob Wind met 9 vissen en een lengte van 265 cm. De laatste deelnemer had toch 
nog 3 vissen.    
  
19-03 Pier    Door: Jeff Devos   
Koud wind en motregen waren voorspeld, maar de wedstrijd gaat gewoon door 
voor de stoere mannen van de Zeevis Vereniging Zandvoort. 
10 man kwamen op dagen op de Zuidpier van IJmuiden, die verbaast waren dat 
er bijna geen wind stond terwijl er 4 a 5 Bft voorspeld was. Dus het zou een mooie 
dag worden om te vissen. 
Fred Schilpzand die als laatste op de fiets aankwam, begon snel ook zijn hengels 
op te tuigen. Om 9 uur gaf Jeff de wedstrijdleider het startsein. Alle vissers 
begonnen aan de wedstrijd. Met 20 hengels en 3 haken per onderlijn zijn dat al 
120 haken die in het mooie Noordzeewater liggen. 
We begonnen met laag water dus het stroomde niet echt veel wat meestal niet ten 
goede is voor het vissen, dat merkten we ook want het eerste uur werd er weinig 
gevangen. Bart Goossens die naast Arie Koper stond had al 3 onderlijnen 
verspeeld door dat hij vast kwam te zitten aan de beton blokken van de pier. 
Maar hoe later het werd en de stroming er in kwam begonnen we vis te vangen, 
Arie koper had beet en begon de lijn in te draaien maar zijn zeemolen brak af op 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de hengel en de vis zat er nog aan, gelukkig voor de vis en voor Arie kon hij hem 
met moeite binnen halen en had een gulletje van 26 cm  
Omdat we op de pier met 10 man viste en iedereen zelf mag weten waar hij staat, 
had ik niet in de gaten dat Fred Schilpzand, Addie Ottho en Tom van der Horst 
ook lekker aan het vis verzamelen waren. Dat kon ik wel merken toen ze met 
emmers vol naar me toe kwamen om hun vis te laten meten. 
Bart Goossens had het, nadat hij inmiddels zijn 6 de onderlijn had gemonteerd, 
aardig naar zijn zin. Liggend op zijn karper stoel-bed lag hij lekker onderuit.  
Want de wind begon steeds meer aan te trekken uit het noorden, en voor velen 
kwam toen ook het sein dat de wedstrijd om 12:00 uur ten einde was als een 
opluchting en begon ik aan het meten van de vis. En daar uit bleek dat…!! 
 
De gouden driehoek dit maal niet had gewonnen maar Fred Schilpzand werd 
eerste met 14 vissen en een totale lengte van 284 cm. Tweede werd Addie Ottho 
met 9 vissen en een lengte van 190 cm. En de derde plaats voor Tom van der 
Horst met 166 cm vis en 7 vissen. 
De pot voor de grootste vis ging naar Erik Heine met een Bot van 37 cm. 
Totaal werden er op de pier 68 vissen gevangen met een totaal lengte van 15,14 
meter. 
 
24-04 Strand 
Op zondag 24 april was de grote wedstrijd strandvissen voor de leden van de 
Zeevisvereniging Zandvoort bij Beachclub No5. 
Maar liefst 27 deelnemers waren op deze koude en winderige ochtend aanwezig. 
Na  de koffie met petit fours  werd er om 9.15 uur het startsein gegeven voor deze 
wedstrijd om de Beachclub No5 bokaal. 
De wind was de grootste spelbreker van deze dag. We begonnen met windkracht 
6 tijdens een overtrekkende bui. Daarna viel de wind bijna weg om bij de volgende 
regenbui weer aan te trekken tot 5 à 6. Ook de temperatuur kwam niet boven de 7 
graden uit. Er was door wedstrijdcommissaris Jeff de Vos een parkoers van 500 
meter uitgezet zodat bij deze windsnelheid je niet steeds in de lijnen van je 
buurman geraakte. 
Al snel na het beginsignaal wist Martin Bakkenhoven de eerste vis naar boven te 
halen. Een mooie bot van 29 cm. Daarna was het wachten op de volgende vis. 
Door de wind bleef de hengel niet rustig in de standaard staan en was het moeilijk 
te zien of je beet had. Dus maar om de 10 minuten inhalen en kijken of er vis aan 
zat of dat de haken blank waren doordat de krabben de zeepieren eraf gehaald 
hadden. De meetmeesters Jan Paap en Ab Bolsenbroek reden af en aan om te 
kijken of er wat gevangen was en om dan de vangst zo snel mogelijk te meten, 
zodat ze weer teruggezet kon worden in de zee. 
Door de afstervende alg was de vloedlijn vol met schuim, wat geen hinder 
opleverde voor de vissers. Pal voor Beachclub No5 werd de meeste vis gevangen 
omdat daar het meeste water stond. 
De enige vrouwelijke deelneemster, Ali Castien, wist 2 botten te vangen, 
waardoor ze aan het eind van de wedstrijd nog als zesde wist te eindigen. Een 
hele prestatie. 



Spelregels pier- en strand wedstrijden 
 

Informatie over de strand- en pierwedstrijden is te verkrijgen bij de 

betreffende wedstrijdcommissaris. In dit geval Jeff de Vos, tel. 023-5720385 

of mobiel 0615425104. Met ingang van 01 januari 2015 hebben we weer 8 

strand- en 8 pierwedstrijden per jaar. De strandwedstrijden op zondag duren 

4 uur. De strandavond- en pierwedstrijden duren 3 uur. Voor de competities 

tellen de vier beste uitslagen in beide competities. 

Verzamelen 

Strandwedstrijden, Zondagochtend van 09.00 uur tot 13.00 uur of de 

avonden van 19.30 uur tot 22.30 uur. 

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

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

Op het strand wordt er geloot om de visplaatsen 

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

de wedstrijd is van 09.00 uur tot 12.00 uur 

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

het restaurant op dezelfde tijd als op de Zuidpier.  

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

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

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

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

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

wedstrijdcommissaris genoodzaakt om de vis NIET mee te tellen. 

Bij klachten van een medevisser over een bepaalde vangstmethode aan de 

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

ongegrond dan mag de visser doorvissen. 

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

 

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

puntentelling. Aanleveren in een ruime emmer met water.  

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

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

doorgaat, moet u de avond van tevoren de desbetreffende wedstrijdcommis 

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

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

Van hem hoort u wie de vervangende wedstrijdcommissaris is. 
 

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

Er werden 36 vissen gevangen, waarvan al 6 stuks door Jochen Visser. Hij werd 
hiermede, met een totale lengte van 149 cm, de winnaar van deze wedstrijd. 
Tweede werd Addie Ottho met 4 vissen en een totale lengte van 125 cm. 
Eric Heine werd derde met 3 vissen en een lengte van 90 cm. 
De grootste vis werd gevangen door Paul Mietes: een bot van 39 cm. 
 
03-06 Strand  Door: Jeff Devos   
Verslag eerste avondwedstrijd op vrijdag 3 juni 2016 
 
De eerste avond-zeeviswedstrijd van ZVZ op vrijdag 3 juni 2016 begon bewolkt en 
met veel zeedamp, maar het was perfect om te vissen. Aangekomen op de 
verzamelplaats achter het casino, waar de loting voor de plek op het strand wordt 
gedaan, ging ik het parcours van 400 meter uitzetten voor de 16 vissers. En dat is 
een behoorlijk stuk als je een waadpak aan hebt. En dat hadden alle vissers 
gelukkig aan, want er stond een behoorlijke deining. Zelfs de golfsurfers hadden 
moeite om op hun planken te blijven staan. 
Om half acht gaf ik het startsein voor de 3 uur durende wedstrijd. 
Al gauw werden de eerste vissen gevangen, botten en niet van die kleine (41 cm). 
Er begon steeds meer zeedamp te komen en je kon dus bijna niet zien waar je 
ingooide. Maar gelukkig werd links en rechts vis gevangen. Eén "Visser" (en wel 
Jochen Visser) ging wel heel goed en ving de ene na de andere. Helaas had ik 
niet het overzicht op het hele wedstrijdparcours, maar ik hoorde wel dat er vis 
werd gevangen. Paul Mietes, die 4 plaatsen van mij af stond, ving een Fint (ook 
wel de 'gestipte reuzenharing' genoemd) van 41 cm. Een vissoort die niet zo snel 
een zeepier of zager pakt. 
Jochen Visser dacht al met zijn Bot van 41 cm samen met Paul Mietes met de 
Fint van 41 cm de pot te verdelen maar… een zeebaars van 50 cm bij Tom van 
der Horst! Addy Ottho ving ook goed, net als Paul Mietes. 
Wat me opviel was dat plaats 1 aan de buitenzijde van het parcours (Leo Haak) 
en plaats 16 aan de andere kant (Fred Schilpzand), wat meestal de beste plekken 
zijn omdat ze meer ruimte hebben, weinig vingen. 
Het werd schemerig, dus de wedstrijd zou ten einde lopen en om 22.30 uur gaf ik 
het eindsignaal. Toen begon ik de wedstrijdkaarten uit te rekenen. De wedstrijd 
nam nog een verrassende wending toen ik dacht dat ik alle wedstrijdkaarten had 
en de prijsuitreiking wilde gaan doen. Evert Bosman kwam nog met een lading vis 
aan! Wie had dat gedacht!  
Het was een mooie, 3 uur durende, wedstrijd op het Zandvoortse strand. 
In verband met het meeneemverbod werden alle 6 gevangen zeebaarzen weer 
levend en in goede conditie teruggezet! 
De uitslag van deze eerste avondwedstrijd: 
1

e
: Jochen Visser met 485 cm, 2

e
: Evert Bosman met 222 cm, 3

e
: Tom van der 

Horst met 191cm, 4
e
: Paul Mietes met 162 cm, 5

e
: Addy Ottho met 123 cm en 6

e
: 

Ted Dekker met 106 cm. 
Tom van der Horst ving de grootste vis: een zeebaars van 50 cm en won hiermee 
de pot. Er zijn deze avond 68 vissen gevangen met een totale lengte van 18,69 m. 
Het waren 60 botten, 6 zeebaarzen, 1 fint en 1 spiering. 



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

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

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

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

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

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

Zaterdag 18 juni 2016 door Jeff de Vos. 
Een dag om niet te vergeten...wat een vis! 
De zaterdag begon mooi met een opkomende, al warme, zon, maar wie op 
verschillende weersites had gekeken had kunnen zien, dat het later kon gaan 
regenen. Jammer genoeg hadden een aantal vissers geen regenkleding bij zich. 
De 3 uur durende pierwedstrijd in IJmuiden begon met 7 Zandvoortse ZVZ-
vissers. Om 9 uur ging de wedstrijd van start en bij de eerste inworp gelijk een 
paar klappen op de hengel. 
Wat is dat! Ja…vis, maar wat voor vis? Zo te zien aan de hengeltop: bot of schar. 
Bij het inhalen op alle 3 de haken vis en wel schar. 
Bij het onthaken van de vis stond de andere hengel ook al te bellen (Beet!). 
Rob Wind, die naast mij stond, had ook op de 2 hengels beet en, aan de andere 
kant van mij, Henk Bluijs ook! 
Wat gebeurt er nu? Alle ZVZ-vissers stonden als gekken hun hengels binnen te 
draaien. En dat in nog geen kwartier tijd. 
Na een paar uur vissen kwam bij de meeste vissers de bodem van hun aasbox al 
in zicht. Waar je normaal zo'n 60 tot 70 pieren voor een wedstrijd gebruikt was het 
nu al bijna op. Zo veel vis…ze lagen opgestapeld. 
Normaal hadden we op de pier wel even tijd om wat te drinken of te eten en een 
praatje te maken, maar het was stil. Met nog een uur te gaan was het heel 
spannend of iemand nog op de fiets (Rob Wind) aas voor ons moest gaan halen. 
Pang…niet een pistoolschot, maar een onderlijn stuk bij het ingooien van Fred 
Schilpzand, waar trouwens Rob Wind ook wat van kon. 
De Scharrenkoppen vissers vingen allemaal vis, wat voor aanvang van Zandvoort 
Culinair wel heel toepasselijk is! Hè, hè, eindelijk…12 uur, de wedstrijd was ten 
einde. De moegestreden vissers konden voor de laatste keer hun lijnen binnen 
draaien en het is op de pier niet zo makkelijk om 60 tot 80 meter lijn tussen de 
betonblokken binnen te draaien met vis. 
Wat een pierwedstrijd. Volle emmers met vis kwamen mijn kant op. Pff…dat zal 
wat worden. Met hulp van Ron de Jong begon ik de vis te meten. Als eerste Rob 
met 54 vissen, Eric Heine: 27 vissen en zo ging het nog een tijdje door. Totaal 
werden er door 7 vissers in een 3 uur durende wedstrijd 240 vissen gevangen met 
een totale lengte van 55,52 meter. 
De grootste schar (31 cm) was van Addy Ottho, die hiermee de pot won. 
De wedstrijd werd gewonnen door Jeff de Vos met 12,63 meter vis. Op de tweede 
plaats kwam Rob Wind met 12,49 meter, derde werd Ron de Jong met 7,82 
meter, vierde Eric Heine met 6,42 meter, vijfde Fred Schilpzand met 5,68 meter, 
zesde Addy Ottho met 5,31 meter en zevende Henk Bluijs met 5,17 meter vis. 

********************************************************** 
Clubavond op donderdag 17 november 

Deze clubavond zal in het teken staan van een workshop onderlijnen maken. 
Verder is deze avond ook Jaap Putzes van P&S visreizen aanwezig om leuke 
pakketjes visspullen voor een aantrekkelijke prijs aan te bieden. Uiteraard hebben 
we deze avond ook weer de nodige films en foto’s van vistrips. 



Vistrip Helsingor 2016 
 
Aantal deelnemers 14 waarvan er een door omstandigheden niet mee kon. 
Kok: Jan Lieberton Organisator: Henk Bluijs Tijdstip: van 21 mei tot 28 mei. 
 
Maandag 23 mei. 
Na een voorspoedige reis op zondag 22 mei kwamen wij, Jan, Arnold en mijn 
persoon aan bij de bungalow waar we onthaald werden door een enthousiast 
publiek die al op zaterdag 21 mei waren aangekomen. Nadat de plichtplegingen 
afgehandeld waren en de meegebrachte victualiën eer aan werden gedaan werd 
er gegeten. Zoals gebruikelijk op zo`n eerste dag waren er hamburgers en salade 
bereid door Jan. De volgende morgen kwam ik de nodige katers tegen en togen 
we omstreeks 7.00 uur naar de Havne kade waar de Aresso klaar zou liggen. 
Buurman en buurman waren al vertrokken. Er waren zeker al 10 Denen aan boord 
maar dat mocht de pret niet drukken. Nadat we waren uitgevaren ging de schipper 
linksaf en dicht onder de kant liggen waar de gepen zaten. Maar daar waren we 
niet voor gekomen. Wel werden er enige gevangen. Spoedig voeren we verder en 
bij de eerste drift werden de nodige kabeljauwen gevangen waaronder eentje van 
79 cm. En zeker zo`n 8 pond zwaar. Verder werd er die dag veel gevaren maar 
weinig gevangen. Alleen diegenen die visten met aas vingen af en toe een visje. 
Wel werden de nodige scharren gevangen. 

Henk 
Dinsdag 24 mei. 
Buurman en buurman stonden om 5 uur op om de vaatwasser uit te ruimen en 

koffie te zetten voor de mannen die iets 
later op stonden. Om 7.00 uur naar de 
boot maar ook tegen achten geen 
schipper te bekennen. Na dat er gebeld 
was naar Peter Olgaard werd gemeld 
dat afvaart om 9.00 uur zou plaats 
vinden i.p.v. 8.00 uur. Dus hadden we 
genoeg tijd om goede gesprekken te 
voeren wat s`middags en s` avonds niet 
altijd goed lukte, proost. Nadat de 
schipper was gearriveerd meldde hij dat 
het vissen op kabeljauw niet erg 
lucratief was en of het goed was als we 
gingen scharren. Na enig overleg was 
een ieder hier mee eens. Dit werd een 
topdag met heel veel maatse scharren 
van 25 cm of groter. Rudi was 
dagwinnaar met een bot van 46 cm en 
1050 gram. Nadat Ron de scharren had 
schoongemaakt en verpakt had hij wel 
een  biertje  verdiend.  Aan het eind van 

 

de middag stond Jan in de keuken om zijn eigengemaakte gehakt ballen met 
spinazie en gekookte aardappelen te bereiden. Daarna met een goed gevoel naar 
bed want de moeheid had toe geslagen en morgen weer vroeg op. 

Buurman en buurman. 
Woensdag 25 mei. 
Aan het strand stil en verlaten. Dat was dit niet deze morgen en de aankomende 
dagen. Dit was de dag om de koppel trofee in bezit te krijgen. Buurman en 
buurman hadden al broodjes gebakken en koffie gezet om een volle visdag te 
kunnen overleven. De avond daarvoor lekker gezwommen in het zwembad wat bij 
de bungalow hoorde en daarbij de mooiste visverhalen. Iedereen was mooi op tijd 
en het weer was weer prachtig met een strak blauwe lucht en een aangename 
temperatuur. Jan en Arnold waren er klaar voor om de koppeltrofee in bezit te 
nemen maar helaas liep dit toch een beetje anders. Er werd door de schipper veel 
gezocht en dus gevaren. Ook deed de schipper ontzettend zijn best maar helaas 
er werd die dag weinig gevangen. Ondanks de slechte vangsten was het een 
gezellige dag met prachtig weer en nadat bekend werd dat er koud bier aan boord 
was kon de dag niet meer stuk.  
Uitslag koppel wedstrijd. 
Fred en Patrick 6 stuks   
Henk en Leon 5 stuks Jan en Arnold 5 stuks  Rudi en Frans 5 stuks  
Ron en Addie 2 stuks waaronder een kabeljauw van 73 cm door Ron. 

Arnold 
Donderdag 26 mei  
Vanwege het feit dat er zo`n 20 opstappers bij ons aan boord zouden komen werd 
het plan gemaakt om extra vroeg aan boord te aan om zo de juiste plekken in 
bezit te nemen. Buurman en buurman waren al aanwezig. Achteraf bleken dat er 
maar zo`n stuk of 12 te zijn zodat er toch ruimte genoeg was aan boord. Alleen 
stonden we toen toch wel tussen wat jeugdige vissers en vissters en waren we 
regelmatig bezig om de lijnen te ontwarren. Ondertussen vingen zij wel een paar 
visjes maar die waren voor het grootste gedeelte wat wij noemen vals gehaakt. 
Arnold ving 
op een 
gegeven 
moment, toen 
hij met relatief 
kleine haken 
en met aas 
aan het 
vissen was, 
drie maatse 
kabeljauwen 
tegelijk. Henk 
ving er twee 
tegelijk maar 
na de poging 
van Ton om de grootste te gaffen raakte hij die kwijt. Bedankt Ton. Het begin van 



de dag was wat miezerig en bewolkt maar in de loop van de morgen kwam de zon 
tevoorschijn en moest de zonnebrand weer tevoorschijn gehaald worden. Jan ving 
nog een schol van 40 cm en een van de Denen een schelvis. Klokslag 15.00 uur 
lagen we weer aan de kade en weer in de bungalow ging Jan aan de slag om de 
varkenshazen met aardappelschijfjes uit de oven en de sperziebonen te bereiden.  

Ton 
Vrijdag 27 mei. 
Alweer de laatste dag van een mooie week. Zoals gewoonlijk vroeg op zo 6.30, 
ontbijten met vers gebakken broodjes door buurman en buurman en eieren met 
spek door Henk. Bij aankomst bij de boot kwamen we buurman en buurman weer 
tegen die zoals gebruikelijk al aanwezig waren op hun favoriete plekje, het 
achterdek waarbij Frans en Rudi zoals gebruikelijk aansloten. Bij het optuigen van 
de hengels hoorde een ieder een grote brul omdat Frans het voor elkaar had 
gekregen een haak in zijn rechter wijsvinger te  boren. Opeens was het achterdek 
leeg want niemand kon dit goed aanzien. Echte kerels. Nadat Rudi de haaksteel 
had door geknipt ging Frans naar de schipper voor wie dit dagelijkse kost is, hij 
duwde de haak door de vinger en knipte deze achter de weerhaak door en trok 
toen haak terug. Even goed laten door bloeden en toen een pleister erop en klaar.  
Al met al was het prachtig weer en doordat er in vorige dagen redelijk met aas 
was gevangen had Henk voor ieder wat zagers bij de schipper besteld. Er werd 
weer veel gevaren maar zeer weinig gevangen. Over de hele dag werd maar een 
maatse kabeljauw gevangen, verder wat schar. Om 15.00 uur terug in de haven 
waarna bij de bungalow de BBQ werd aangestoken.  

Frans. 
 
Vistrip naar Skarnsundet  van 28 mei tot 3 juni 2017 
Na de verrassende slechte resultaten tijdens de vistrip naar Helsingor 
Denemarken hebben we besloten om in 2017 naar Noorwegen te gaan. 
De trip is van 28 mei tot 3 juni en er zijn 12 plaatsen beschikbaar. De prijs van 
deze trip is vastgesteld op € 475,-  en dit alles is exclusief het reizen 
en het benodigde eten en drinken. Voor deze trip zijn 3 appartementen 
beschikbaar en 3 boten beiden voor 4 personen. Er bestaat de mogelijkheid om te 
gaan vliegen op Trondheim en dan verder met de trein waarna Phil ons ophaalt 
vanaf het station Rora. Verder bestaat de mogelijkheid om uw spullen mee te 
geven met een van onze leden. Als u bier mee neemt dan is het raadzaam om 
deze bij de douane aan te geven. Diegene die de spullen meeneemt doet dit zo 
wie zo. Waarna u € 0,30 per blikje invoer rechten betaalt. Indien u niets aangeeft 
en wordt aangehouden dan bent u alles kwijt exclusief de boete.   
U kunt zich opgeven voor deze trip bij Henk Bluijs op tel 023-5718139 of via 
h.bluijs@ziggo.nl maar haast u want vol is vol.  

De inschrijving sluit op 1 november van dit jaar.  
Wellicht ten overvloede maar voor Noorwegen is een geldig identiteit bewijs 
noodzakelijk en verder raden wij aan om een goede reis en ongevallen 
verzekering af te sluiten. Uiteraard kan en wil de vereniging geen enkele 
verantwoording nemen voor deze trip. U gaat mee op eigen risico.  
U kunt alles bekijken op www.skarnsundet-fishing.com                       Henk Bluijs 

Voorzitter trotse winnaar 
 
Op zaterdag 2 april was de eerste wedstrijd makreelroken voor de leden van de 
Zeevis Vereniging Zandvoort bij Beachclub No 5. Reeds om 9.30 uur waren de 
meeste deelnemers al aanwezig en werden de rooktonnen en -kasten achter het 
glas in de bak geïnstalleerd. Allerlei verschillende modellen, zoals oude kasten 
omgebouwd tot rookkast of oliedrums omgebouwd tot rookton, waren door de 
deelnemers mee genomen. Uiteindelijk waren er 12 deelnemers komen opdagen 
voor deze eerste wedstrijd van 2016. 
Voor de deelnemers was er koffie met warm appelgebak met slagroom. 
Daarna kreeg iedere deelnemer om 10.30 uur 5 makrelen uitgereikt, waarvan de 
beste na afloop moest worden ingeleverd voor de keuring. Ook kregen de 
deelnemers nog 2 forellen om mee te roken. 
Na het startsein werden de makrelen aan de speet geregen of aan speciale haken 
opgehangen. Daarna kon het droogstoken beginnen zodat de huid 
perkamentachtig aanvoelt en de vis niet gaat openspringen (zogenaamde 
vleermuizen als de temperatuur wordt opgevoerd. Na een uur of wat langer kon 
daarna het eigenlijke roken beginnen en werden de kasten en tonnen afgesloten. 
Daarna was het zaak om de thermometer in de gaten te houden zodat de 
temperatuur niet te hoog zou oplopen. 
Na ongeveer 2 uur roken haalde de voormalig huisschilder Addie Ottho zijn 
makrelen uit zijn rookoven en kwam hij tot de ontdekking dat deze niet 
goudkleurig waren, maar enigszins grijsachtig. Een teleurstelling was op zijn 
gezicht te lezen. Hoe kon dat? Er werd geopperd dat hij misschien wel oud 
steigerhout gebruikt had om te roken. 
Langzamerhand werden er meerdere mooie makrelen uit de ovens en kasten 
gehaald. Ook waren er haringen, worsten en zalmen meegerookt. 
Jeff de Vos dacht ongestraft zijn ton achter te kunnen laten zonder verder 
toezicht. Dat was een misvatting. Grote witte wolken stegen op uit zijn ton en de 
thermometers gaven al 115 graden aan doordat het vuur onderin de ton was gaan 
oplaaien. Een collega roker wist de lade met het vuur onderuit de ton te halen en 
de jute zak boven op de ton, net voordat deze in de brand vloog, te verwijderen. 
De zalm die hij in deze ton aan het roken was bleek gelukkig nog in orde. 
Om 14.30 uur moesten alle deelnemers hun beste makreel inleveren en daarna 
konden de keurmeesters zich hierover buigen. De keurmeesters waren Ben 
Zonneveld en Tom de Roode. De vis werd in de eerste ronde gekeurd op uiterlijke 
vorm, kleur, vetgehalte en structuur. Daarna op het innerlijk, zoals aanzien, geur 
en smaak. Na een tijdje waren de keurmeesters het eens en werden de beste drie 
naar voren geroepen om hun prijs in ontvangst te nemen. 
Derde werd Willem Minkman. Hij rookte met eiken- en perzikenhout. 
Tweede werd Jeff de Vos. Hij rookte met esdoorn-, vuren- en eikenhout om af te 
roken. En winnaar was Ton Goossens. Hij rookte met beukenmot en snippers van 
een eiken whisky vat. Een leerzame dag voor de leden en leuk voor de toeristen, 
die een praatje kwamen maken. 
Te vermelden valt nog dat Addie Ottho, ondanks zijn teleurstelling over de kleur 
van de makreel, toch nog vierde werd.  

mailto:h.bluijs@ziggo.nl
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Tweede wedstrijd kampioenschap 
makreelroken 2016 

 
Op zaterdag 24 september is er weer een wedstrijd makreelroken voor de leden 
van de ZVZ bij Beach Club Tien.  
Dit strandpaviljoen ligt rechts van de rotonde in het verlengde van de Kerkstraat. 
Het strandpaviljoen is begin dit jaar overgenomen door Beaudine Starink en Bas 
Lemmens. Zij hopen dat het een gezellige, drukke en mooie dag zal worden. 
We verzamelen die dag vanaf 9.30 uur op het terras van Beach Club Tien en om 
10.30 uur beginnen we dan, onder het genot van een kopje koffie, met het roken.  
De kosten zijn net als bij het wedstrijdvissen € 4,00 (inschrijf- en wedstrijdgeld). 
Je ontvangt dan 5 makrelen, waarvan er 1 voor de wedstrijd moet worden 
ingeleverd. Het is ook mogelijk om maximaal 5 makrelen bij te bestellen à € 1 per 
stuk. Dit kun je dan gelijk bij de aanmelding doorgeven en de afname is verplicht. 
Het einde van de wedstrijd is om 15.00 uur. Daarna gaat de jury zich over de 
ingeleverde makrelen beraden. Voor de winnaar is er uiteraard het wedstrijdgeld 
en voor plaats één, twee en drie is er nog een prijsje. 
Bij onduidelijkheid beslissen de organisatoren, Jeff, Jan en Willem ter plaatse. 
Opgeven voor deze rookwedstrijd kan bij Jeff de Vos 06-15425104, Willem 
Minkman 023-5712120 of Jan Paap 06-51246962 
Inschrijven kan t/m zaterdag 17 september i.v.m. de aankoop van de vis. Ook kun 
je dan opgeven of je nog extra makrelen wilt hebben.  

 

Waardebonnen ZVZ nu ook in te leveren bij 
Hermans Hengelsport in IJmuiden 

 
Hermans Marine in IJmuiden met Robin Hermans als eigenaar is een 
watersportzaak die een heel groot assortiment aan hengelspullen heeft, zowel op 
gebied van zeevissen als voor het binnen water. 
Met ingang van heden kunnen we daar ook de waardebonnen van de ZVZ 
inleveren en tevens krijg je, op vertoon van je lidmaatschapskaart van de ZVZ, 
10% korting op de meeste hengelsport artikelen. 
Uitgezonderd hiervan zijn aas en aanbiedingen. 
Robin heeft een kundig team van medewerkers die je op elk gebied van 
hengelsportmateriaal advies van geven. 
Tevens is hij hét adres voor vers zee aas tegen een goede prijs. Ook voor trips 
naar het buitenland kun je daar aas bestellen wat op een vakkundige wijze voor 
vervoer naar verre oorden verpakt wordt. Het is wel aan te bevelen om aas 36 uur 
van te voren te bestellen via de mail of per telefoon. 
Hermans Hengelsport is gevestigd aan de Middenhavenstraat 98, 1976 CM te 
IJmuiden. 
Telefoon 0255-512963. info@hermansmarine.nl  www.hermansmarine.nl 
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 
08.00 tot 17.00 uur. 

mailto:info@hermansmarine.nl
http://www.hermansmarine.nl/


Open Zandvoorts kampioenschap makreel roken 
 
Op zaterdag 20 augustus zal deze wedstrijd voor de derde keer gehouden worden 
op het Raadhuisplein te Zandvoort. Maximaal kunnen er 20 tot 25 rokers 
meedoen aan deze wedstrijd. Een rookvat of -oven kan ook bemand worden door 
meerdere personen. 
De deelnemers moeten tussen 9.30 uur en 10.00 uur aanwezig zijn en zich 
melden in Café Koper op het Kerkplein. Het inschrijfgeld is € 2,00 per persoon, te 
voldoen bij de inschrijftafel. Hiervoor ontvang je dan van de organisatie 10 
makrelen, waarvan er 5 moeten worden ingeleverd (2 voor de keuring en 3 voor 
de verkoop voor het goede doel). 
Ook kunnen er makrelen worden bijgekocht. De prijs van deze makrelen is op dit 
moment nog niet bekend. Hierin zit ook een bijdrage voor het goede doel. 
Makrelen, die bijbesteld worden, moeten ook worden afgenomen. 
Leden van de Zeevisvereniging kunnen zich aanmelden via email of whatsapp bij 
Jeff de Vos (parketmetjeff@casema.nl). Ook kun je dan al opgeven hoeveel 
makrelen je extra wilt bestellen. 
De opbouw zal zijn om 10.00 uur. Aanvang van het roken is om 10.30 uur en de 
inname van de vis is om 14.50 uur. De keuring begint om 15.00 uur. 
Voor dit Open Zandvoorts Kampioenschap Makreel roken zijn drie prijzen 
beschikbaar. Voor de Zandvoortse deelnemers stelt de organisatie voor het eerst 
ook een prijs beschikbaar voor de beste Zandvoortse roker. 
De organisatie zal na de prijsuitreiking de ingenomen makrelen gaan verkopen 
voor het goede doel. Door de deelnemers mogen geen makrelen verkocht worden 
vóór of tijdens de openbare verkoop.  
Einde van het evenement is om 16.30 uur. 
 

********************************************************* 
Jaarverslag secretaris 2015 

 
Allereerst een woordje voor een tweetal overleden visvrienden te weten Robert 
Zandvoort en Alex van Til. Beiden zijn veel te vroeg overleden in de leeftijd van 61 
en 62 jaar.  
Het jaar 2015 was er eentje van de bestuurswisselingen nadat Gerard Bluijs als 
secretaris was opgestapt stapte ook Peter Teijmant op als algemeen bestuurslid.  
Het bestuur heeft toen besloten om met 5 man door te gaan.  
Op initiatief van een drietal leden, te weten Jeff de Vos, Willen Minkman en Jan 
Paap is er onder auspiciën van de ZVZ een onderafdeling opgezet die zich bezig 
houdt met het vis roken.  
Zo is er een eerste wedstrijd geweest bij Beach club No 5  
wat resulteerde in een overwinning van Willem Minkman.  
Ook zetten zij in om evenementen in Zandvoort op te luisteren met hun 
rookkasten cq tonnen.  
Ook zijn er in 2015 wederom een tweetal vistrips geweest naar Avik Brygge in 
Noorwegen  en naar  Cobh in  Ierland die  beiden  een  succes  genoemd  kunnen 

Vervolg jaarverslag secretaris 2015 
worden. 
Tevens zijn er een aantal leden op eigen initiatief naar Langeland in  
Denemarken geweest maar doordat de weersomstandigheden niet optimaal 
waren kon er weinig gevist worden.  
Op 15 oktober was er een clubavond met veiling georganiseerd met helaas maar 
weinig leden die interesse hadden. Ook bleven er wat zaken onverkocht.  
Het strand en het pier vissen mag zich verheugen in een toenemende belang 
stelling wellicht doordat de vangsten iets beter worden. Daar in tegen is de 
interesse voor het wrakvissen tot een diepte punt gezakt. 
De vereniging heeft 2015 afgesloten met 101 betalende leden en het ziet er naar 
uit dat dit voor dit jaar iets stijgende is.  
Verder wenst de secretaris alle leden een gezond en visrijk 2016 toe. 
 
Secretaris ZVZ, Henk Bluijs 
 

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

 
Adres :  

 
Postcode : Plaats 

 
Datum : Handtekening 

 
E-mail : Geboorte datum 

 
Telefoon   :     Mobiel 

 
Dit aanmeldingformulier opsturen naar: Secretariaat ZVZ 
 Kostverlorenstraat 86  
E-mail h.bluijs@ziggo.nl      of 2042 PK Zandvoort  
 Tel.nr 023-5718139 
Zie ook www.zvzvist.nl Mobiel 0652345829  
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Forellen voor het hele gezin bij de Berenkuil 
 
Op zaterdag 13 augustus 2016 gaan we weer forellen in de vijvers van de 
Berenkuil. 
We hebben een halve vijver afgehuurd. Het is de vijver naast het restaurant, 
maar dan het achterste deel, dus waar de vijver het breedst is. In het andere deel 
mag dan ook niet gevist worden. 
 
De prijs is nog steeds € 17,50 per persoon. 
Vrouwen en kinderen t/m 15 jaar kunnen nog steeds gratis meevissen. 
 
De halve vijver is gehuurd van 17.00 uur tot 21.00 uur. Deze is dan ook alleen 
voor de ZVZ. Iedereen kan hieraan meedoen. Ook je buurman of goede vriend.  
Er zullen, naast de vissen die al in de vijver zitten, nog eens extra forellen worden 
uitgezet. In de vijver mag gevist worden met meelwormen, die je daar kunt kopen 
of b.v. met powerbait of met een vliegenhengel. Deze zijn daar ook eventueel te 
huur. De laatste jaren is gebleken dat vissen met wasmotten heel goed gaat. Een 
worm in de lengte op de steel van de haak en de andere half op de haak. Bij het 
indraaien werkt het als een propeller. 
De wasmotten zijn te bestellen bij de dierenspeciaalzaak Dobey in Zandvoort. 
Op dinsdag bestellen en op donderdag af te halen. 
Alle gevangen forellen mag je niet meer terugzetten maar moet je meenemen. 
Heerlijk om te roken, bijvoorbeeld op de rookwedstrijd op het Raadhuisplein of bij 
Beachclub 10.  
 
Tijdens het vissen is het ook weer mogelijk om tussendoor een hapje te eten. 
De eigenaar komt dan langs om de bestelling op te nemen, waarbij je de keuze 
hebt uit vier verschillende menuutjes: saté, veel spareribs, schnitzel of gerookte 
forel, alles met patat en garnituur. Als hij alles klaar heeft, geeft hij een seintje en 
kunnen we aan tafel. Later reken je het eten en de drankjes dan bij hem af. 
 
Na het eten gaan we dan weer vissen totdat we moeten stoppen van de eigenaar. 
 
Hoe kom je bij de forellenvijver? 
De forellenvijver “De Berenkuil” is te vinden aan de snelweg Amersfoort-Zwolle 
(A28). Neem dan de afslag richting Nijkerk en na 250 meter aan je linkerhand heb 
je “De Berenkuil”. 
Het adres is: Berencamperweg 11, 3882 SP Putten. Het telefoonnummer is 033-
2452950  
 
Wil je mee forellen, bel dan met Willem Minkman 023-5712120. 
 
Je krijgt geen nota toegezonden, maar rekent ter plaatse met me af. 
Dus wel even bellen als je meegaat. Misschien wil je ook wel met iemand samen 
naar Putten rijden.  

Willem Minkman 



 
 

 
 

Vistrip naar Avik Brygge 2016 
 
De jaarlijkse vistrip naar Noorwegen was dit jaar van vrijdag 6 mei t/m zaterdag 14 
mei. Er waren drie appartementen afgehuurd en er waren 12 deelnemers. In ieder 
appartement dus 4 man. Twee appartementen met een yellowboat en één 
appartement met 2 kleine bootjes. 
Afgesproken was dat we elkaar in Hirtshals (Denemarken) 's middags om 5 uur 
zouden treffen bij de Italiaan. 
Henk Polak werd ongeveer 10 dagen voor de trip nog plotseling opgenomen in 
het ziekenhuis met een blindedarmontsteking. Na 2 dagen mocht hij er weer uit.  
Op zijn vraag aan de arts of hij naar Avik mocht afreizen antwoordde deze: ”voel 
je je goed dan kun je gaan. Voel je je niet goed dan dus niet”. Gelukkig viel het 
positief uit. De weersvooruitzichten waren voortreffelijk. 
Bij Jan van Gool nog steekzagers bestelt, die op Hemelvaartsdag nog gestoken 
zouden worden. Hieronder mijn verslag. 
Vrijdag 6 mei. 
Om 4.00 uur opgestaan en om 5.15 uur vertrokken vanuit Zandvoort voor de 
eerste 1000 km naar Hirtshals (hemelsbreed ligt Avik op 649 km van Zandvoort). 
Cees Swankhuizen, Jeff de Vos en Willem Minkman in de auto van Cees en Fred 
Schilpzand in de auto van Henk. De eerste stop was in Duitsland, terwijl we 
daarna zo om de 2 uur van bestuurder wisselden. 
Bij het laatste tankstation voor de Deense grens kwamen we alle deelnemers 
tegen, behalve de mannen uit Brabant. Bij de Deense grens was controle en werd 
er incidenteel een auto uitgepikt. Ruben Badal en Herman Spaanstra werden aan 
de kant gezet en konden spoedig daarna weer doorrijden. 
Om 5.00 uur was iedereen op de afgesproken plek in Hirtshals bij de Italiaan. 
Allen nemen plaats aan een lange tafel en de bestelling werd opgenomen, wat 
soms nog wel wat verwarring opleverde doordat de serveerster alleen maar 
nummers van de menukaart wilde weten en niet het gerecht. Zo kwam er een 
garnalen cocktail op tafel die niet besteld was. 
Na de maaltijd naar de terminal van Color Line. Alle vijf de auto's in colonne. Ook 
hier werden we gecontroleerd en moest iedereen zijn paspoort tonen. De boot 
kwam om 12 uur 's nachts aan in Kristiansand en zonder controle konden we door 
de douane. Om 1.15 uur waren we in Avik. Uitpakken en slapen.  
Zaterdag 7 mei. 
Het was zonnig, maar er stond wel redelijk veel wind. Je kon wel vissen, maar 
alleen in de buurt van de kust. Wij gingen achter het eiland Snivor vissen. Elk jaar 
altijd onze eerste visstek. Het water was onrustig en vooral bij het rif stond een 
behoorlijke deining. Ruben ving een schar van 32 cm. Wij vingen die ochtend 6 
maatse vissen en in de avond nog vier stuks. Niet best dus. Herman ving een 
pollak van 76 cm. Dat zou dan wel de grootste vis van deze vistrip kunnen 
worden. John van Tol had een mooie zeeforel van 64 cm. Hij deed het beter dan 
wij, want hij ving, samen met zijn schoonzoon Edwin Kreuger, alleen al in de 
ochtend 12 maatse vissen. Fred Schilpzand had zich die dag op de kant laten 
afzetten want hij was zeeziek geworden. Jeff bekende later ook dat hij zich niet 
erg lekker voelde met al die golven. 



Zondag 8 mei.  
Om 6.00 uur liep de wekker af. Zonnig maar toch nog redelijk wat wind. Dus een 
rustige aanloop naar het vissen. Afbakbroodjes en eieren met spek. Daarna de 
zagers nog even nakijken. Deze hadden we in een afgesloten emmer met deksel 
in het water hangen. Aan de zijkanten waren gaten geboord en binnenin een 
fijnmazig net waardoor het water er wel doorheen kon stromen, maar de zagers er 
niet uit konden. Ze zagen er nog prachtig uit en waren nog zeer levendig. 
Het was nu windkracht 5. Dus niet naar de eilanden. Zonnig weer en de 
temperatuur was 15 graden. De watertemperatuur was 10 graden. Verschillende 
plekken uitgeprobeerd. Slechte vangst. Slechts 1 koolvis en een enkele 
ondermaatse vis. John had met z'n maat 6 maatse kabeljauwen, waaronder een 
mooie goudkleurige. Dit is een kabeljauw die meestal op dezelfde plek blijft en 
constant blijft rondzwemmen tussen het kelp. Tussen de middag terug om de 
batterijen weer op te laden. Frikadellen speciaal met ui, curry en mayo.  
Met Henk gaat het goed. Geen last van de operatie. Met Christian, de man die 
onze bootjes verzorgt, gaat het ook weer beter. Hij was afgelopen woensdag, bij 
het repareren van de elektra, 3 meter naar beneden gevallen en was buiten 
westen toen hij gevonden werd. Hij werd met een helikopter opgehaald en naar 
het ziekenhuis gebracht. Gelukkig was hij er nog goed vanaf gekomen en had 
verder geen letsel, behoudens de hechtingen aan zijn hoofd. 
's Middags naar de andere kant gevaren richting windmolens. Was geen succes. 
De wind trok weer aan en het werd steeds moeilijker om te vissen. Cees zat met 
z'n pilker vast en begon aan zijn hengel te rukken, waardoor deze in tweeën brak. 
Als troost zei hij dat het toch maar zijn oudste hengel was. Daarna naar de 
scharrenbaai. Uit de wind en in het zonnetje. Vlak water, maar geen stroming. 
Warmtepakken uit en genieten van de zonnewarmte. Na het avondeten zijn we 
nog wezen vissen. Jeff bleef thuis. Ruben ving een lipvis van 37 cm en Cees had 
een pollak van 52 cm. Totaal hadden we 5 maatse vissen en nog wat verspeeld. 
De hele avond op dezelfde plek in de kom achter het eiland Snivor gevist. Tot 10 
uur en toen naar huis. 
Maandag 9 mei. 
Om 6.00 uur opgestaan en om 7.00 uur zaten er al mensen heerlijk in het 
zonnetje op hun terras. Even later op weg naar de eilanden, omdat het windje was 
gaan liggen. De eerste 2 uur niets gevangen. Toen zag Jeff meeuwen duiken en 
op de vissen jagen. Erop af. Ja, je waande je in een paradijs van vissen. 
Opspattend water en wij maar halen. Koolvis. Als je onder de koolvis kon komen 
dan was er kabeljauw en pollak. Het was hard werken en tijd om de vis in de bak 
te doen was er niet. Zo kwamen ze en zo waren ze weer vertrokken, totdat de 
meeuwen weer een eindje verderop begonnen te duiken. Jeff liet een paternoster 
zakken en deze zat vol met koolvis. Er zat zoveel vis. Niet te geloven. Uiteindelijk 
hadden we genoeg en zijn we gestopt. Daarna terug naar de haven om ze schoon 
te maken en te fileren. Daarna kwamen ook de anderen terug. Het was druk op de 
fileerplaats. Duitsers en Belgen. Allemaal koolvis. Bakken vol en ook nog mooie 
gullen. Wij hadden 56 koolvissen, 10 gullen, 3 pollakken en een makreel. 
De anderen van onze groep, die niet naar de eilanden geweest waren, hadden 
slechts een enkele vis. 

Daarna zijn we met de hele groep van de zeevisvereniging bij elkaar gaan zitten. 
Toen eten en daarna ben ik met Ruben en Fred het dorp doorgelopen en zijn we 
de heuvel opgeklommen naar de bunkers van de tweede wereldoorlog. Het bos 
stond vol met prachtige bosanemonen en er waren wilde primula's in de 
weilanden.  
Ook de tulpen stonden bij de huizen nog volop in bloei. 
Dinsdag 10 mei. 
Vandaag de wedstrijddag. De koppelwedstrijd. Het zou de meest gunstige dag 
zijn om te vissen. Om 6.30 uur op. Volop zon en al warm. Om 9.00 uur ging ieder 
op weg naar zijn favoriete visplek. Wij stoomden gelijk door naar de kop van de 
eilanden. Er was weinig wind dus dit was onze kans. Helaas werd er door ons 
weinig op de kop gevangen en na twee uur vissen besloten we te gaan 
verkassen. Ook dat leverde weinig vis op. De stek, waar we de dag ervoor volop 
vingen, was het ook niet. Ten langen leste naar de baai waar we verleden jaar 
succesvol waren op ondiep water. Ongeveer 4 meter diep. Cees ving 2 gullen op 
de eerste trek. Weer opnieuw een trek gemaakt en Ruben ving een mooie gul van 
55 cm. Daarna moesten we terug, anders waren we niet op tijd in de haven. 
Afspraak was om om 4.00 uur binnen te zijn. De buit was voor koppel Minkman 
Swankhuizen 3 vissen. Koppel de Vos, Badal slechts 1 vis. Een slechte dag dus 
voor onze kamer. 
Om 5 uur hebben we nog even stilgestaan met de leden bij het overlijden van 
Alex van Til. Hij was een enthousiast Avik Brygge visser. We hebben de clubvlag 
gehesen en een schnaps gedronken op verzoek van Alex. 
Daarna terug naar de appartementen en daar werd Edwin Kreuger in het zonnetje 
gezet door hem te vertellen, dat ieder lid, die voor de eerste keer mee gaat, 
ontgroend moest worden. Hollandse houten klompen, een T-shirt en een pruik. Hij 
onderging het met verve.  
Daarna de prijsuitreiking door John en Cees. Eerste was het koppel John en 
Edwin. Samen hadden ze 22 vissen. Tweede werden Frans Boelaars en Fred 
Schilpzand met 8 vissen. Derde was het koppel Erik en Jan van Gool. Ook met 8 
vissen. Voor elk koppel waren er mooie prijzen, mede door de sponsoring van 
Jaap Putzes van P&S Visreizen. Christian kwam langs met heerlijk gerookte 
zeepaling. Deze wordt vooral daar in de zomer gevangen.  
Daarna konden we aanvallen op het eten, verzorgd door Jeff, voor alle 12 man. 
Bami, nasi, saté en pindasaus. Daarna werden ook nog de Oostenrijkse vissers, 
die naast ons zaten, uitgenodigd om te komen eten. Ze hadden allerlei soorten 
drank bij zich en vooral veel wijn, want ze kwamen uit een bekende wijnstreek. 
Er werd een groot kampvuur op een driepoot met schaal gemaakt. Een Noor 
kwam hout brengen en het bleef nog lang gezellig, mede door de aangevoerde 
drank waarvan het alcoholpercentage steeds hoger werd. De Oostenrijkers 
zouden de volgende dag naar huis gaan, dus de drank moest op. Ook de 
temperatuur bleef die avond nog lang aangenaam. 
Woensdag 11 mei.  
Edwin gaat met ons mee op de yellowboat en Cees gaat met John vissen. Met z'n 
tweeën. Om 5.00 uur liep de wekker af bij Cees. Maar geen reactie. Daarna nog 4 
keer. Heb Cees toen maar wakker gemaakt omdat John zat te wachten. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om 9.00 uur na het ontbijt zijn wij vertrokken naar de baai bij de oude visfabriek. 
Er stond flink wat wind maar er was volop zon. Eerst dicht onder de kant gevist 
langs de weg. Er werden gulletjes gevangen. De meeste door Edwin. Maar de 
meeste waren net niet aan de maat. Later vingen we wat grotere en nog wat 
lipvissen. Daarna naar de van Tolbaai. Op de stroom gaan liggen, maar die was 
er niet. Daarna aan de monding van de baai. Daar stonden flinke golven. Maar 
geen vis. Niets nada. Terug naar huis, op weg naar de broodjes frikadel.  
Iedereen was om 4.00 uur binnen vanwege de wind. Windkracht 5 à 6 vanuit het 
zuiden. 
Cees was met John naar de scharrenbaai geweest. Lekker uit de wind. John had 
2 gullen en Cees een mooie gul van 69 cm. 
's Avonds na het eten nog wezen vissen bij de visfabriek. Slechts één pollak. 
Donderdag 12 mei. 
Er was weinig wind. Windkracht 2 à 3. Dus maar weer naar de eilanden. Bijna tot 
aan de kop. Niet al teveel vis. Slechts 6 koolvissen en nog wat lipvissen en een 
pollak. De groep van Jan van Gool trof het beter. Zij visten aan de andere kant 
van de eilanden en kwamen in een school koolvissen terecht die aan het jagen 
waren op kleine vis. Ze konden zich 3 kwartier uitleven. 
In de avond zijn we naar de scharrenplek van John geweest, waar hij tijdens de 
wedstrijd mooie scharren gevangen had. Nou wij niet. Geen enkele aanbeet. 
Daarna naar de monding van de baai. Op de richel. Elke trek leverde vis op. 
Helaas ondermaatse. Totdat Ruben volop leven kreeg en hij met moeite een leng 
van 72 cm binnenboord wist te halen. Daarna kreeg Cees een gigantische 
aanbeet. Dat zou het record worden. Echter de vis wist zich los te werken. Het 
begon ook donker te worden dus maar weer terug naar de haven. 

 
Vrijdag 13 mei. 
Om 6.30 uur opgestaan. 
Zonnig weer en weinig 
wind. John, Edwin en Jeff 
zaten al op het terras te 
genieten van het mooie 
weer. 
De laatste keer dat we 
uitvoeren. Morgen weer 
naar huis. Op naar de van 
Tolbaai. De eerste trek 3 
gullen. Maar de wind trok 
aan en we konden daarom 
niet op de richel blijven 

vissen. Daarna richting huis en nog even bij de oude visfabriek geprobeerd. 
Ruben ving nog een mooie gul van 55 cm. Totaal hadden we 5 maatse vissen en 
gingen om 12.30 uur terug naar de haven om de boot schoon te maken en te 
eten. Daarna was aan het einde van de dag de prijsuitreiking. 
De grootste schar tijdens de vistrip was van John van Tol met een lengte van 38 
cm ( Sobakkehus-trofee).  



 
 

 

De grootste lipvis was van Ruben Badal met een lengte van 31 cm. (kandidaat 
voor de lipbokaal). De grootste vis, gevangen in die zeven dagen, was voor 
Herman Spaanstra met een pollak van 76 cm ( Noorwegen-trofee +wedstrijdgeld). 
Er zijn tijdens onze trip 16 soorten vis gevangen. 
Schar, gul, pollak, wijting, koolvis, grondel, lipvis, steenbolk, zeeforel, makreel, 
rode poon, tongschar, pieterman, leng, grauwe poon en bot. 
Zaterdag 14 mei. 
Om 5.30 uur allen in colonne naar de boot in Kristiansand. Vertrek van de boot 
om 8.00 uur. Op de boot hadden we een ontbijt( lopend buffet) als afsluiting. Bij 
aankomst in Hirtshals ging ieder zijns weegs. De eersten waren om 9.30 uur in de 
avond weer terug op Zandvoort.                                           Willem Minkman 
 

 
 
Reactie deelnemers vistrip Avik Brygge. 
John: Geweldig, hoop vis gevangen. Samen met Edwin hebben we totaal 155 
vissen gevangen. Maatse en ondermaatse. We hebben ongeveer 20 kilo 
kabeljauwfilet en 4 kilo pollak. 
Edwin: Geweldig mooie ervaring. Gezellig, mooi vissen. 
Jan: Geweldige week. Veel soorten vis. Zeker weer voor volgend jaar. 
Eric: Mooie week. Vele methodes gevist. Soms gericht en ook gevangen. Voor 
herhaling vatbaar. 
Frans: Jammer van de kampioensvis die ik verspeeld heb. Een zwart moment op 
een fantastische week. 



Fred: Schitterende week. Mooi weer rnet goede vangsten. 
Cees: Zoals elk jaar: Prima week. Wat minder vis dan de andere jaren. Ik kom 
niet alleen om te vissen, maar ook om te genieten. Prima kamergenoten. 
Herman: Zoals altijd, dat meen ik serieus. Een mooiere locatie is er niet. Ik vind 
wel dat de vangsten en grootte van de vis teruglopen. 
Henk: Gezien het weer is het een prima week geweest. Mensen idem dito. De 
verzorging was perfect. De vangst was redelijk. Maar goed genoeg om volgend 
jaar weer terug te komen. 
Ruben: Al direct aan het begin ontzettend veel zin gehad. Goed gezelschap. 
Mensen op de boot die elkaar steunen, humor en bereid taken met elkaar te 
delen. 
Jeff: Net als vorige jaren perfect. Alles goed geregeld. Chapeau voor Willem en 
Cees. 
Willem: Voor mij is het altijd maar afwachten of we er financieel wel goed 
uitkomen. De prijs van de appartementen is in Noorse Kronen. Ook de verbruikte 
benzine is in Kronen. Het pakte dit jaar heel goed uit, dus de mensen kregen nog 
een mooi bedrag retour. Altijd prettige mensen die mee gaan. Sommigen al jaren. 
Voor mij is het ook vakantie. Het regelen gebeurt al voor de trip. 
De vangsten van onze kamer waren minder. Maar dat had ik al gehoord voor dat 
we naar Avik gingen van de vrouw van Magnus. De vis liet zich niet zomaar 
vangen.  
 
Langs de vloedlijn gehoord dat: 
 

 Sommige mensen, zoals 
Ton, geholpen moeten 
worden om hun bed te 
vinden. 

 Dat Rudi de hele avond 
door Ton werd 
aangesproken als Arnold.  

 Dat de kookroom geen 
pak melk is hé Arnold. 

 Frans Lammers zich zelf 
haakte om zo doende de 
prijs voor de grootse en 
zwaarste in de wacht te 
slepen.  

 Buurman en buurman zo 
vroeg opstonden dat de 
door hun afgebakken 
broodjes weer oud waren 
toen de overigen 
opstonden. 

 
 

Vistrip naar Leka in Noorwegen 
 Groep Timmers verslag door Cas Al 

 

Voor het eerst ben ik, Cas Al, met de groep van Jos Timmers mee naar Leka in 
Noorwegen geweest. De groep bestond uit vier man, Jos, Tiny Endevoets, Reinier 
Stuij en ondergetekende. Ik had van die groep al zo veel sterke verhalen gehoord 
en ook mooie foto’s gezien dat ik het ook wel eens wilde proberen. Nou die trip is 
geslaagd, hieronder het verslag. 
Vrijdag 24 juni 
Vertrek was op 24 juni om 04.00 uur uit Maarn, onze verzamelplaats waar Reinier 
woont. Ik moest dus om 02.30 uur op, lekker vroeg. We zouden met z’n vieren in 
een VW bus richting Noorwegen gaan. Na een kop koffie bij Reinier de bus verder 
vol geladen, die zat al vol met een vriezer met eten en ook de nodige koelboxen 
stonden al in de wagen met allerlei 
versnaperingen en een hoop drinken. 
Om 04.30 uur op weg richting Vestby 
in Noorwegen, een plaats ca. 30 km 
onder Oslo waar onze overnachting 
was. Het was onderweg lekker weer 
dus we konden in de zon onze lunch 
gebruiken.  
Om ca 17.30 uur kwamen we in 
Vestby aan waar Jos een hitter had 
gereserveerd maar alles was vol dus 
kregen we 2 hotelkamers 
toegewezen, hadden we in ieder geval tenminste een eigen douche. Na een paar 
biertjes was het vroeg naar bed want om 04.00 uur was het weer op voor het 
vervolg van de reis. 
Zaterdag 25 juni 
 

Nog ruim 900 km te gaan. Iedereen 
begon goed gemutst aan het begin 
van de 2

e
 dag. Het ontbijt hebben we 

in de bus tijdens het rijden gebruikt. 
Omdat de weg naar Leka nogal 
bochtig is mag je haast nergens 
harder dan 70 km rijden, je bent dus 
wel even onder weg. 
Maar er valt genoeg te zien, her en 
der een eland en het nodige ander 
wild. Bij een parkeerplaats kwamen 
we een wel hele grote eland tegen. 
Na een dag sturen kwamen we op tijd 
aan om de veerboot naar Leka te halen. Nog een kwartier met de veerboot en we 
kwamen eindelijk op Leka aan. Gelijk naar de camping gereden waar we een 6 
persoons bungalow hadden gereserveerd.  



 
 

uitgeladen en ons in de bungalow geïnstalleerd. Hierna eerst even rustig bijkomen 
onder het genot van een koud biertje. 
Jos Timmers had voor een weeshuis aan eten en drinken mee genomen, dus we 
zouden niets te kort komen. Reinier is kok en maakte onze eerste maaltijd daar 
klaar.  
We hadden al te horen gekregen dat de campingeigenaar(Justin) druk was en ons 
de volgende morgen de boot zou aanwijzen. Hij had twee nieuwe boten waarvan 
wij er een zouden krijgen. 
Iedereen begon nu toch wel een beetje zenuwachtig te worden en begon maar 
vast zijn visspullen klaar te maken zodat we de volgende dag goed beslagen het 
water op konden. Na nog een paar biertjes vroeg gaan slapen want we hadden 
een lange dag gehad. 
Zondag 26 juni 
Om 10.00 uur kregen we van Justin 
uitleg over het gebruik van de boot en 
de apparatuur. Daarna kon het grote 
werk beginnen.  
Leka is een eiland van ca 110 km2 
met zo’n 600 inwoners en is omgeven 
door een heleboel kleinere eilanden 
waardoor je altijd wel ergens uit de 
wind kan vissen. Is er weinig wind 
dan ben je na een half uur varen op 
de Atlantische oceaan en na nog een 
uurtje varen met zo’n 35 km per uur 
ben je op de echt goede stekken. 
Helaas kan dat alleen als er weinig wind staat. 
Deze dag was het nogal winderig en die middag hebben we tussen de eilanden 
gevist. Er zaten heel veel scholen met kleine koolvis waaronder de kabeljauw zat. 
Ze waren deze eerste dag nog niet zo groot. We hebben er een aantal gevangen 
tot ongeveer 9 kilo. We hebben meest gevist met shads en kleine pilkers. Wel een 
mooie visserij en de eerste kilo’s filet gingen die avond de diepvries in. 
Maandag 27 juni 
De weersverwachting was niet 
best, veel wind en regen. Wel zou 
het tegen de avond droog worden 
en de wind zou dan ook gaan 
liggen. We besloten om pas die 
avond uit te gaan. Overdag hebben 
we ons vermaakt met het 
verkennen van de omgeving en het 
maken van onderlijnen.  
We gingen vroeg eten en dan om 
18.00 uur het water op. We 
moesten   vanwege   de   wind   wel 
 



tussen de eilanden blijven. De vangsten waren deze avond beter dan verwacht, 
nadat we de koolvis hadden gevonden werd er volop kabeljauw gevangen. 
Reinier ging op een gegeven moment vissen met een hele koolvis ca. 40 cm. als 
aas en pakte daarmee gelijk de eerste echte kabeljauw, een van 14 kilo.  
Omdat het daar de hele nacht licht blijft kan je zo lang door vissen als je wilt. Maar 
om 24.00 uur besloten we te stoppen en na ruim een uur fileren waren we om ca. 
02.00 uur terug in de bungalow. Gauw nog een drankje en toen het bed in want 
de volgende dag zou de wind verder gaan liggen en zouden we naar buiten 
kunnen. 
Dinsdag 28 juni 
Omdat het vannacht laat was geworden deze morgen niet zo vroeg weg. Om 12 
uur besloten we de Atlantische oceaan op te gaan want de wind was gaan liggen 

en was er een prettig zonnetje bij 
gekomen. Na anderhalf uur varen wist 
onze geweldige schipper Jos de boot op 
een fantastische visstek te 
manoeuvreren. Er werden al snel de 
nodige mooie grote kabeljauwen, 
koolvissen en pollakken gevangen. 
Uiteraard zat er ook weer ruim voldoende 
koolvis wat als aas gebruikt kon worden. 
Helaas had ik zelf een pilletje te weinig 
genomen waardoor ik tijdens het vangen 

van de nodige mooie kabeljauwen een paar uur in het vooronder voor oud vuil 
heb gelegen. 
Reinier had de zwaarste deze dag, een kabeljauw van 16 kilo. 
De overige vangsten waren ook niet slecht, Jos had een kabeljauw van 14 kilo en 
een koolvis van 12 kilo. Ook Tiny pakte 
een kabeljauw van 14 kilo. Verder 
werden er veel gevangen van tussen 
de 5 en 10 kilo. Totaal hadden we zo’n 
30 stuks vis boven de 5 kilo. Twee hele 
grote visbakken die we hadden liepen 
over zodat we om 17.30 uur besloten 
om terug te varen en de vis te gaan 
fileren. Hier naast de foto van de grote 
jongens. Na ruim anderhalf uur fileren 
hadden we de vis schoon en kon die de 
vriezer in. Die avond was het nog even 
lekker nagenieten van deze geweldige 
visdag. 
Woensdag 29 juni 
Het weer is nogal wispelturig op Leka, dat bleek deze morgen maar weer. Een 
stevige Noordoosten wind en een spatje regen maakten het niet mogelijk om het 
weid op te gaan zodat we genoodzaakt waren om een stek tussen de eilanden op 
te  zoeken. Tiny  zag  dat  niet  zitten  en  besloot  een  dagje  het  eiland  te  gaan 

verkennen zodat we de boot voor ons drieën hadden. Het was even zoeken want 
door de stevige wind gingen de driften erg snel en was het moeilijk om vis te 
vangen. We hebben gevist tot ca. 15.00 uur en het resultaat was acht stuks 
kabeljauw tussen de acht en 13,5 kilo. Reinier had de zwaarste, de kabeljauw van 
13,5 kilo. Verder hebben we heel veel kabeljauw en koolvis dat kleiner was als 60 
cm. terug gezet. We hebben tegen de wind in moeten terug varen wat nogal wat 
tijd in beslag nam. In de haven aangekomen hebben we de vis weer gefileerd en 
hadden we weer een mooie partij vis voor de vriezer die ondertussen al aardig vol 
begon te raken. 
Donderdag 30 juni 
Het weer wil nog steeds niet erg mee werken, nog steeds veel wind dus moesten 
we weer een plek uitzoeken tussen de eilanden. Om 09.30 uur uit gevaren naar 
een nieuwe stek die schipper Jos de vorige avond had gevonden op de kaart. 
Deze stek leverde veel vis op en een aantal soorten die we nog niet hadden 
gevangen. Er werden een stuk of 8 grote lommen en schelvissen van ca. 3 kilo 
gevangen, heel veel kabeljauw tot ca. 60 cm. die allemaal terug gingen. Er waren 
5 kabeljauwen van ongeveer 80 cm. die goed genoeg waren om mee te nemen. 
Ook hier werd heel veel kleine koolvis tot ca 50 cm. op de shad gevangen, echter 
geen enkele grote. 
Omdat de weersverwachting er voor de volgende dag erg positief uit zag besloten 
we niet al te lang door te vissen want Jos wou kijken of hij voor die dag een paar 
mooie nieuwe stekken kon vinden op de kaart. 
Vrijdag 01 juli 
Leka liet zich van zijn mooiste kant zien, weinig wind en een zonnetje dus wij om 
08.00 uur de wijde wereld in. Jos wist nog een paar stekken van vorig jaar waar 
ze toen goed gevangen hadden en we besloten om het daar eerst te proberen. Na 
anderhalf uur varen op de plaats van bestemming aangekomen waar we eerst wat 
kleine koolvis als aas moesten vangen. Er zat heel veel mooie vis op de twee 
stekken die we deze dag probeerden, er werden zo’n 30 stuks kabeljauw 
gevangen van tussen de 6 en 10 kilo. Jos en Reinier hadden elk een kabeljauw 

van ca. 10 kilo en Reinier ook nog 
een koolvis van 10 kilo. Reinier, 
onze meester met de shad, pakte 
wederom de zwaarste deze dag, 
een kabeljauw van 13 kilo en 114 
cm. lang. Verder werden er een stuk 
of 5 lommen van tussen de 3 en 4 
kilo gevangen en een aantal mooie 
pollakken. Om 17.30 uur waren we 
binnen waarna we konden gaan 
fileren, bij elkaar zo’n 180 kilo vis, 
maar omdat het grote vis was waren 
we vrij vlot klaar met fileren. Dit was 

voldoende om de vriezer volledig te vullen dus wat we de laatste dagen zouden 
vangen moesten we terug zetten(behalve als we wat speciaals zouden vangen, 
niet wetende wat er nog zou komen). 



Zaterdag 02 juli 
De afgelopen nacht was de wind 
aangetrokken maar die zou al vroeg 
gaan liggen. Om 10.00 uur vonden we 
dat het tijd was om weer naar buiten te 
gaan. Er stond nog wel wat deining 
maar de vooruitzichten waren goed en 
inderdaad nam de wind steeds meer af. 
Twee dagen geleden al had Jos een 
paar uur lang op de kaart zitten 
studeren en had een paar veel 
belovende stekken gevonden. Er was 
er een met een oppertje van 17 meter 
aflopend naar een lang plateau op 40 meter diepte zodat je mooie lange driften 

kon maken. Nou, dat was een schot in 
de roos want dit werd de beste visdag 
van deze trip. Eerst wat kleine koolvis 
gevangen als aas en daarna kon het 
feest beginnen. Er werd erg veel en 
grote vis gevangen. Er was veel 
kabeljauw van 8 tot 13 kilo. Reinier ving 
oa. een 5 tal grote koolvissen en een 
heilbot van 11 kilo. Tiny had een paar 
mooie kabeljauwen van 8 tot 12,5 kilo. 
Ondergetekende had zijn geluksdag en 
ving oa. een koolvis van 15 kilo, een 
verbetering van het bestaande 

clubrecord, een kabeljauw van 13 kilo 
en een heilbot van 7,5 kilo.  
Ik denk dat we die dag zo rond de 400 
kilo vis hadden gevangen. Op de 
heilbotten na hebben we bijna alle vis 
terug gezet. Zo rond 18.00 uur waren 
we weer terug in de haven en is de 
heilbot door Reinier, onze kok, gefileerd 
en alles is in 4 gelijke parten verdeeld 
zodat iedereen een portie had. Het was 
die avond best even lang napraten over 
deze geweldige visdag. 
Zondag 03 juli 
Laatste visdag. Na de dag van gisteren waren we vol goede moed. De 
weersverwachting zag er redelijk uit. Eerst weinig wind en een beetje regen, later 
een uurtje iets meer wind en dan zou die weg vallen. Maar, net zoals in Holland 
hebben ze het daar ook wel eens mis. Toen we om 07.45 uitvoeren stond er al 
behoorlijk wat wind en het regende flink. Maar de dag van gisteren in het hoofd 
besloten  we toch naar  dezelfde  stek te gaan. Na anderhalf  uur varen daar in de 

buurt aangekomen bleek de wind alleen maar toe te nemen. We hebben een 
uurtje gevist en een stuk of 8 kabeljauwen gevangen variërend van 4 tot 8 kilo. 
Daarna was het geen vissen meer, de stroming en de wind waren zo heftig dat er 
driftend niet meer te vissen viel en de regen maakte het er niet beter op. We 
besloten de visdag af te breken en de verdere dag te besteden aan het 
schoonmaken en opruimen van de visspullen. Gelukkig brak die middag de zon 
door zodat alle natte spullen konden drogen. 
Maandag 04 en dinsdag 05 juli 
Om 05.30 uur op om de eerste veerboot te halen. Na een 12 uur durende autorit 
waren we weer in Vestby waar we dit keer wel een hitter hadden. Een pizza laten 
komen en om 22.00 uur naar bed want het was de volgende morgen weer om 
03.00 uur op want we wilden bijtijds in Nederland terug zijn omdat er een aantal 
de volgende dag weer moesten werken. Om 17.00 uur waren we weer terug in 
Maarn. 
Alles bij elkaar hebben we een geweldige visweek gehad en volgend jaar gaan we 
op herhaling. Er zijn deze trip maar liefst 8 specimens gevangen en een 
verbetering van een bestaand clubrecord is gerealiseerd. 
Cas. 
 

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

Recept van een van onze chef koks 
 
Gebakken koolvis met zoetzure tomatensaus 
 
Ingrediënten: 
600 gram koolvisfilets 
2 teentjes knoflook 
4 eetlepels bloem 
25 gram boter, zout en peper 
2 eetlepels olijfolie 
100 gram kleine zoetzure zilveruitjes 
1½ dl curryketchup 
2 eetlepels fijngehakte koriander of bieslook 
 
Bereiding: 
Pel en snipper de teentjes knoflook. Spoel de koolvisfilets af onder de koude 
kraan en dep ze droog. Bestrooi de visfilets vlak voordat u ze bakt met de bloem, 
wat zout en een snufje peper. Verhit de boter met de olijfolie in een ruime 
koekenpan. Bak de koolvisfilets in het hete vet bruin en gaar (ca. 10 minuten, 
afhankelijk van de dikte van de stukken vis). Voeg de zilveruitjes en de knoflook 
toe en bak ze 1 minuut mee. Neem de stukken vis uit de pan en houd ze even 
warm. Voeg de curryketchup, 3 eetlepels water en de koriander of de bieslook 
aan de zilveruitjes in de pan toe en roer alles goed door elkaar. Schep de saus 
over de vis. 
Lekker met maïskorrels en aardappelkroketjes. 



Weekje ZVZ activiteiten 
 
We hebben het dan over de laatste week van februari 2016. Enkele dagen eerder 
kreeg ik per mail het verzoek van de Volkstuin Vereniging Zandvoort of wij 
makrelen wilden roken op hun complex. Willem Bakkenhoven had gevraagd of het 
niet leuk was om een demo makreelroken te organiseren en dat ze dan maar met 
mij contact moesten opnemen.  
Ik heb toen het verzoek doorgemaild naar Jeff de Vos en Jan Paap.  
Zij vonden het een goed idee. Dus op maandagochtend met beide heren rond de 
tafel gezeten en besproken wat wij voor hen konden betekenen. Wij zullen de 
makrelen inkopen en er zijn twee datums geprikt. 
De dag er op bij het lid van de Volkstuinvereniging thuis langs geweest om het 
een en ander te bespreken. Hij moest daarna nog overleggen met de 
evenementencommissie. We zouden er meer over horen. Van Cas Al de week 
ervoor een stapeltje nota's ontvangen van de adverteerders in ons clubblad. Bij 
elke adverteerder ga ik langs om te vragen of ze ook voor het lopende jaar weer 
in ons “Vissersl(at)ijn” willen staan. Enkele adverteerders deze week bezocht. Ook 
bij de nieuwe eigenaar van strandpaviljoen “Beachclub 10 langs geweest. 
Gelukkig kende hij mij nog uit de tijd dat ik jeugdleider van zijn voetbalteam was. 
De advertentie was geen probleem. Ik moest maar een keer langskomen om een 
bakje koffie te komen drinken zodat we dan verder konden praten. Ook zag hij het 
wel zitten om een rookwedstrijd bij hem te organiseren. 
Op vrijdagochtend om 08.00 uur een rondje hardgelopen in de 
Waterleidingduinen. Er lag op sommige plaatsen nog sneeuw. Even wat anders. 
Daarna een mailtje naar Joop van Nes gestuurd of hij een verslag van onze 
strandwedstrijd van die komende zondag wilde hebben voor de Zandvoortse 
Courant. Hij belde mij terug met het verzoek of ik wat gegevens kon aanleveren 
voor deze komende wedstrijd. Dan kon hij het die dag nog promoten bij de 
plaatselijk radio omroep ZFM. Ook mailde hij dat een artikeltje welkom was en hij 
een fotograaf zou regelen. 
Vrijdagavond vroeg naar bed, want op zaterdag was de forellendag in 
Diepenheim. Om vier uur al wakker. Om even voor vijf uur eruit. Om even na 
zessen Jeff en Arie opgehaald. Daarna door naar Weesp om met de auto van 
Cees verder te gaan. Om 08.30 uur waren we bij de forellenvijver Deepn. Het was 
2 graden onder nul met een strak blauwe hemel en geen wind. Mooier kon niet. 
Bij de vijver stond een bordje “gereserveerd”. Een prachtige geste van de 
eigenaren van de forellenvijver Alex en Gracia. De vijver voor ons alleen. 
De familie Goossens en de mannen uit Pijnacker en Delfgauw, Koos, Mart en een 
vriend waren al aan het vissen. Wij ook het hengeltje uitgegooid. Koffie halen. De 
eigenaar Alex was aanwezig en hij had de houtkachel opgestookt en koffie gezet. 
Na de begroeting vertelde hij mij, dat als hij er niet mocht zijn, we dan zelf de 
koffie uit de koffiekan konden halen. Ook vertelde hij, dat we als we naar huis 
gingen, we weer forellen konden meenemen uit de vriezer voor de rokers van de 
club. Jeff had al de eerste vis gevangen met wasmotten. Om 09.00 uur was bijna 
iedereen er en werden er 70 forellen in de vijver losgelaten 
 

met een afmeting van allen rond de 35 cm. De forellen lieten zich niet gemakkelijk 
verleiden om toe te happen. Je moest er echt werk van maken. 
Al vroeg in de ochtend kwam Arie met de vraag of ik een broodje haring wilde wat 
hij had meegenomen.  
Cees viste met powerbeet en Jeff met wasmotten. Beiden wisten de nodige 
forellen naar de kant te halen. Zij vingen die dag dan ook de meeste vis. 
Ruben Badal kwam wat later, maar hij had echte Twentse krentenwegge 
meegenomen. Hij ging de vijver rond om uit te delen. 
Om even voor één uur werden we door Gracia naar binnen geroepen. Daar was 
een lange tafel gedekt en stond er een grote zwarte ketel met dampende snert op 
tafel. Gracia heette iedereen van harte welkom en wenste hen smakelijk eten. 
Een bord eigengemaakte snert met roggebrood en een plak spek en nog een 
broodje met een groot stuk rookworst. Verrukkelijk. Een goede bodem om daarna 
nog te gaan vissen op de laatste forellen tot 15.00 uur. De zon scheen fel en er 
was nog steeds weinig wind. Bart Goossens heeft de hele middag zonder jas 
staan vissen. En dat voor eind februari! Aan de schaduwzijde van de vijver was 
het wel koud. 
Er werden die dag 50 forellen gevangen. Volgens de eigenaar niet slecht. De 
forellen kwamen zelfs in de middag aan de oppervlakte zwemmen door de 
opwarming van het water door de zon. 
Zelf was ik niet zo gelukkig met het vissen en bleef het slechts bij 1 vis. Cees had 
er negen en Jeff 8 stuks. 
Nog even naborrelen in de kantine en toen we weggingen stonden er 6 zakken 
met diepgevroren forellen buiten. Bij thuiskomst gewogen. Zeventien kilo maar 
liefst. Mijn koelbox was ook goed gevuld met forellen. Twaalf stuks van de 
jongens gekregen. 
Om 19.00 uur weer in Zandvoort. Gegeten en toen forellen schoongemaakt.  
Ook nog spullen klaargezet voor de strandviswedstrijd van zondag. 
Zondagochtend om 05.00 uur al wakker. Om 06.00 uur eruit. Eten en spullen 
verzamelen. Om even voor achten met de fiets en karretje naar het strand. 
Elf man om te vissen. Koud maar weinig wind en een zonnetje. Die dag heb ik 5 
vissen gevangen. De grootse was een bot van 37 cm. 
Halverwege de wedstrijd kwamen Jeff en Jan langs met een broodje warme worst 
en warme chocomel. Hulde heren. 
Einde wedstrijd om 13.00 uur. Toen naar huis om te eten. De rest van de dag 
niets meer gedaan en vroeg naar bed. 
Op maandag een verslag gemaakt voor de Zandvoortse Courant en het verslag 
naar Cas gestuurd voor de nieuwe website. 
Geachte lezer. U zult zich misschien afvragen waarom schrijft hij nou zo'n stukje. 
Wel: mijn termijn als lid van het bestuur loopt in maart af. Ik heb de laatste tijd nog 
zitten dubben of ik me wel herkiesbaar wil stellen voor weer 4 jaar. De activiteiten, 
hiervoor beschreven, hebben mij toch wel aan het denken gezet. Achter de 
geraniums of doorgaan. Als de leden positief beslissen op de ledenvergadering 
van 9 maart, dan kunt u de komende 4 jaar weer op mij rekenen. 
 
Willem Minkman 



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

Met dank aan de adverteerders.                    
Autorijschool Barry Paap Autoservice de Nieuwe Beach club No 5 
Beach club Tien Bloemenhuis J. Bluijs Bloemenhuis W. Bluijs 
B&B printoffice Boekhandel Bruna Cafe Bluijs 
Chin/Ind. rest. Fong Lie Dobey dierenspeciaalzaak Fa. IJzerhandel Zantvoort 
Grieks restaurant Filoxenia Grieks restaurant Zaras Hengelsport N. Engelhart  BV 
Hengelsport P. Goedvolk Hotel Faber Kenamju Sportcenter 
Koene cleaning service        Pizzeria La fontanella P&S Hengelsport 
Strandtent Thalassa Versteege's IJzerhandel  Tandprothetische Pr.P.Teijmant   
van Zwienen Auto´s  Guijt vis Tegelzetbedrijf van de Meij de Bie  
   

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

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

 

 


