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Zeevis  Vereniging  Zandvoort 
 

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

Bestuursleden algemeen: 

Willem Minkman,  Jochen Visser   
Max Euwestraat  40  Pieter Paapstraat  3   
2042 RD Zandvoort  2041 EC Zandvoort   
Tel.  023 - 5712120  Tel.  023 - 5730854  

whminkman@gmail.com jochen.visser@van-zwienen.nl  
 

Wedstrijdcommissie: 
Noordzee: bodem Strand en Pier: Algemeen; 

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

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

Weegmeesters - recordcommissie: 

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

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

Eli Paap en Herman Spaanstra 
 

Redactie VISSERSL(AT)IJN:  

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

Bezorging VISSERSL(AT)IJN: 

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

Bekermeester: 

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

Bootstalling: 

Jeff de Vos Mr.Troelstrastraat 62F23, 2042 BT  Zandvoort,  tel. 06-15425104 
 
Informatie over opzegging van verenigingen staat in “Artikel 35 Burgerlijk Wetboek Boek 2”. 
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Redactiepraat   Redactiepraat   Redactiepraat 
 
Beste visvrienden, 
 
Terwijl ik dit stukje type ben ik bezig met een rondreis door Noorwegen en 
Zweden gedurende twee maanden. Aangezien ik met een groepje al een paar 
keer ben wezen vissen op Leka in Noorwegen, een schitterend eiland wilde mijn 
vrouw Ria dat ook wel eens ziet. Een mooi excuus op een geweldige reis met 
onze camperbus te plannen. Toch zal ik proberen het clubblad zoals altijd uit te 
brengen. De vistrips naar Avik Brygge en Skarnsundet in Noorwegen van de 
visclub zijn alweer geweest en  totaal 24 leden zijn daar bij mee geweest. Zelf ben 
ik met een aantal leden van de visclub met een groepje van vier man naar Leka in 
Noorwegen geweest. Van alle drie de vistrips staat in dit clubblad een verslag. 
Ook de nodige wedstrijden zijn alweer geweest met wisselen succes, de uitslagen 
en verslagen staan in dit clubblad. Opmerkelijk is dat er zelfs een paar palingen 
zijn gevangen, eentje zelfs van het strand. 
Voor het najaar staan er, naast de reguliere wedstrijden ook weer een aantal 
zaken op het programma. Zo hebben we op zaterdag 02 september een dagje 
forellen in de Berenkuil in Putten, op zondag 24 september een wedstrijd 
makreelroken bij Beachclub 10, op 18 november weer de jaarlijkse mosselavond 
en op donderdag 26 oktober hebben we een clubavond. Op deze clubavond 
willen we weer een veiling houden op verzoek van een aantal leden. Alles over 
deze zaken lees je in dit clubblad. 
Helaas heb ik weinig vangst berichten gehoord van het strand. Vaak gaan er wel 
leden van de club met een paar man een middag of avond strandvissen. Zal 
waarschijnlijk ook wel gebeurt zijn maar ik heb geen vangstberichten gehoord. 
Deze week belde Ted Dekker me of ik mee wilde gaan naar het strand om te 
vissen want er zaten scholen zeebaars voor de kust. Had ik best wel zin in gehad 
maar ik zit hier in Noorwegen in herfstachtige omstandigheden. 
Verder heb ik weinig nieuws te melden en aangezien het clubblad naar de drukker 
moet stop ik met mijn stukje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cas. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wedstrijdagenda ZVZ 2017   
  

 
  

Vrijdag 25 augustus Avond strandvissen IJmuiden 

  
 

  

Zaterdag 09 september Piervissen IJmuiden 

Vrijdag 22 september Avond strandvissen Zandvoort 

  
 

  

Zondag 08 oktober Strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 21 oktober Piervissen IJmuiden 

Zondag 29 oktober  Bodemvissen Scheveningen 

  
 

  

Zondag 05 november Strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 11 november Piervissen IJmuiden 

  
 

  

Zaterdag 09 december Piervissen IJmuiden 

Evenementenagenda ZVZ 2017   
      

Zaterdag 12 augustus Zandvoorts kampioenschap Makreelroken 

  
 

  

Zaterdag 02 september Forellen in de Berenkuil Putten 

  
 

  

Zondag 24 september Makreel roken Beachclub 10 Zandvoort 

      

Donderdag 26 oktober Clubavond in hotel Faber Zandvoort 

  
 

  

Zaterdag 18 november Mosselavond in hotel Faber Zandvoort 

  
 

  

Zaterdag 6 januari 2016 Nieuwjaarsreceptie Faber Zandvoort 
 

   
 
 
Clubavond op donderdag 26 oktober in hotel Faber  
Aanvang clubavond om ca. 20.00 uur. Zaal is open vanaf 19.00 uur. De bedoeling 
van deze clubavond is om weer een veiling van visspullen te houden. Heb je 
spullen die je wilt verkopen doe er dan een stikker op met je naam en de 
minimumprijs die je voor het artikel wilt hebben. Breng de spullen in tussen 19.00 
en 20.00 uur. 10% van de opbrengst is voor de visclub. Na afloop van de veiling 
wordt alles met de penningmeester verrekend. Verder zal de avond aangekleed 
worden met foto‟s en visfilms door Jeff de Vos. 



 
 

MOSSELAVOND op zaterdag 18 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 18 november mosselen eten bij de ZVZ. 

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

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

Contributie 2018 
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 
banknummer: NL22INGB0003108377 tnv. Penningmeester 
ZVZ te Zandvoort. Begin oktober krijg je hier een brief over 
toegestuurd.                                  
 
Penningmeester Cas Al. 



 

 
 

Wedstrijdverslagen 2017 blad 1 
 
Zaterdag 25 maart 
De tweede pierwedstrijd, op de zuidpier in IJmuiden, begon al lekker met een 
noordoosten wind in de rug en de zon maakte het al gauw nog aangenamer. Acht 
man van de Zandvoortse Zeevis Vereniging kwamen opdagen. Ze namen hun 
plekken in aan de buitenkant van de pier en om negen uur gaf ik het startsein en 
de wedstrijd begon. 
Het dode tij zorgde er voor dat er  het eerste uur niets gevangen werd, maar toen 
kwam er een lichtpunt: Eric Heine ving een mooie grote bot. Zou de vis nu 
eindelijk onder de kant komen? Nee,waarschijnlijk zou het weer zo‟n dag worden 
dat er niets gevangen zou worden. Enkele vissers gingen aan de binnenkant van 
de pier vissen en ja hoor, Fred Schilpzand ving een ondermaatse wijting. Addie 
Ottho en Tom van der Horst gooiden hun lijnen ook maar aan de binnenkant van 
de pier en vingen aardig. Toch hoopten Koos Vreelink en Jeff Devos op vis aan 
de buitenkant, waar bij de vorige wedstrijd ook goed werd gevangen, maar daar 
zat zo weinig, dat we ook maar probeerden aan de binnenkant van de pier en we 
vingen een paar wijtinkjes. Maar dat was kennelijk al te laat, de wedstrijd was ten 
einde en de vis werd gemeten. 
Totaal werden er 54 vissen gevangen: 45 wijtingen, 2 gulletjes en 7 botten, met 
een totale lengte van 11,23 meter. Bij de wijtingen waren 2 maatse van 27 cm. De 
rest was ondermaats en die zijn dus weer in gezonde toestand terug in zee gezet. 
De wedstrijd werd gewonnen door Fred Schilpzand met 15 vissen met een lengte 
van 282 cm. Tom van der Horst werd tweede met 11 vissen met een lengte van 
223 cm en derde werd Ron de Jong met 9 vissen en een lengte van 183 cm. 
De grootste vis werd gevangen door Rob Wind: een bot van 37 cm en daarmee 
won hij de pot! 
Zaterdag 22 april 
Kampioen Pier 2016 geeft 8 man van zeevisvereniging les!!!! 
Afgelopen zaterdag was het weer zo ver. De derde pierwedstrijd was een feit. 
De weersvoorspellingen waren niet zo lekker, maar toch kwamen er 8 man uit 
Zandvoort naar de pier in IJmuiden om te strijden wie de meeste vis of de grootste 
zou vangen. Om negen uur gaf de wedstrijdleider het startsein en de 9 mannen 
van de zeevisvereniging begonnen aan hun 3 uur durende wedstrijd. Met een 
NNW wind in de rug was het aardig koud en nat want doordat de golven tegen de 
pier beukten, gaf dit steeds een spray van water over ons heen. Al snel zag ik dat 
Arie Koper een schar had die hij bij mij kwam opmeten: 22 cm. De wind zorgde er 
voor dat wel heel ver konden ingooien, want we hadden de wind mee. 

Bart Goossens en Koos Vreelink (kok van Thalassa) stonden naast me, dus ik kon 
van een aantal mannen goed in de gaten houden wat ze vingen en Bart Goossens  
ving aardig. Ook van de groep  ”gouden driehoek”, waarin zich Fred Schilpzand, 
Rob Wind en Tom van der Horst bevinden, was de laatst genoemde goed bezig 
om kans te maken om de winnaar van deze pierwedstrijd te worden. 
Het begon steeds harder te waaien. Addie Ottho probeerde aan de binnenkant te 
vissen, maar dat was bijna niet te doen. En hij ging maar weer naast zijn maat 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Wedstrijdverslagen 2017 blad 2 
Eric Heine staan. Ik zelf, Jeff Devos, had al 7 scharren gevangen en mocht niet 
klagen. Maar even later vingen Arie en ik ook, bijna gelijktijdig, een torretje( kleine 
gul). Sommige vissers zaten bij het binnendraaien van hun lijn vast aan de 
betonblokken. Dat gebeurde bij Koos, Fred en Arie Koper, die wel 4 onderlijnen 
kwijt raakte. Een aantal vissers zouden blij zijn dat de wedstrijd nog een uur 
duurde, maar Jeff was nog blijer. Hij ving nog meer schar en torretjes. Bij Koos, 
Tom en Bart begon het ook telopen en er werd steeds meer vis gevangen. 
Eindelijk een mooie klap op de hen el en na binnendraaien bleek het een maatse 
gul van 37 cm te zijn. Zou Jeff daarmee de pot winnen? 
Om 12 uur was de wedstrijd ten einde en begonnen we de vissen te meten. 
Totaal werden er 54 vissen gevangen:  45 scharren, 7 gulletjes en 2 botten met 
een totale lengte van 11,39 meter. 
De wedstrijd werd gewonnen door Jeff Devos met 17 vissen en een lengte van 
386 cm, Bart Goossens werd 2emet 12 vissen en een lengte van 237cm en 3e 
werd Tom van der Horst met 6 vissen en een  lengte van 122 cm. 
De grootste vis werd gevangen door Jeff Devos met een gul van 37 cm en 
daarmee won hij de pot! 
Zondag 30 april 2017 door Willem Minkman en Jeff Devos. 
Voor de 32 vissers van de Zeevis Vereniging Zandvoort, waaronder 2 dames, was 
het even spannend of het  weer wel gunstig zou zijn op die zondag. De wedstrijd 
bij Beach Club No5 is al jarenlang een goed bezochte wedstrijd, waar de leden 
van de Zeevis Vereniging Zandvoort van heinde en ver naar toekomen. Als gast 
van de ZVZ waren Gracia en Alex v.d. Brink van forelvijver “Deep´n” te 
Diepenheim  aanwezig en zij visten ook mee met de wedstrijd als introducé. 
„s Morgens om acht uur was het verzamelen bij Beach Club No5 en onder het 
genot van koffie en petit fours heette de voorzitter Ton Goossens, samen met 
Jochen Visser, de vissers welkom. Na wat administratieve handelingen en het 
inschrijven van een nieuw lid, Patrick Vermaat, waren er nog twee leden die zich 
opgaven voor de wedstrijd waardoor het totaal op 34 vissers kwam. 
Nadat het parcours van wel 850 meter door de wedstrijdleider was uitgezet, 
gingen alle vissers naar de gelote plek die op hun wedstrijdkaart stond en daar 
werden hun visspullen afgeleverd door auto‟s en tractoren met aanhangers. De 
wedstrijd startte een kwartier later dan normaal om 9:15 uur en zou duren tot 
13:15uur. Nadat iedereen zijn hengels had geprepareerd begon deze mooie 
wedstrijd om kwart over negen en de 34 vissers gooiden hun lijnen in en ver, want 
met de oostenwind van 4 Bft in de rug, zaten velen al met hun aas op de 1e bank 
en er overheen. De eerste vis werd al redelijk snel gevangen. “Plaats 17” werd er 
door de portofoon geroepen door Barry Paap en dat was het kersverse lid Patrick 
Vermaat. Jan Paap van Kee, die een van de meetmeesters was, en Ton Wiersma 
reden snel naar Patrick Vermaat: een bot van 19 cm. Ab Bolsenbroek, de andere 
meetmeester, had het lopend, met 12 vissers in zijn vak, ook lekker naar zijn zin! 
Paul Laarman riep “vis op plek nr. 4”, Dat was hij zelf met een botje van 20 cm. 
We visten van hoog naar laag water en daardoor kon een aantal vissers  met hun 
waadpak door het zwin naar de 1e bank lopen. Eric Heine stond aan het uitende 
van het parcours aan de zuidkant en Ruben Badal stond aan de noordkant van 



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. 

Wedstrijdverslagen 2017 blad 3 
het parcours. Beiden konden als eersten naar de bank lopen, waarna anderen 
volgden. Over de portofoon hoorde ik dat Ron de Jong ook goed bezig was en dat 
hij een mooie bot had gevangen die na het meten 43 cm zou blijken te zijn. 
In de loop van de wedstrijd trok de wind aan tot 5 Bft, wat niet hinderlijk was voor 
de vissers. Er werden diverse soorten vis gevangen. Bot, schar, zeebaars en 
schol. Evert Bosman was de gelukkige met een zeebaars van 34 cm. Alle vissers 
bleven tot het einde actief vissen en na het eindsignaal gingen de vissers naar 
Beach Club No5 voor de lunch. Daar werden de wedstrijdkaarten ingenomen en 
werd de uitslag van deze wedstrijd bekend gemaakt door de voorzitter. 
In totaal werden er 83 vissen gevangen, waarvan 69 botten, 11 scharren, 1 schol 
en 2 zeebaarzen. De totale lengte bedroeg 15,79 meter. De wedstrijd werd 
gewonnen door Paul Laarman met 11 vissen en een lengte van 247 cm, tweede 
werd Patrick Vermaat met  8 vissen en 180 cm en de derde plaats was voor Ted 
Dekker met 7 vissen en 139 cm. De pot voor grootste vis werd gewonnen door 
Ron de Jong met een bot van 43 cm. De Beach Club No5 trofee  werd gewonnen 
door Paul Laarman. Er was ook nog een blinde koppelwedstrijd, die gewonnen 
werd door Paul Laarman en Engel Lever. Zij hadden samen de grootste lengte 
aan vis en wonnen daarmee elk een halve wedstrijdbeker! 
Verslag pierwedstrijd van zaterdag 17 juni 2017 voor leden van de Z.V.Z.  
Voor deze wedstrijd hadden zich 8 leden aangemeld. Door afwezigheid van Jeff 
de Vos was Tom van der Horst zijn vervanger als wedstrijdcommissaris. 
Bij aanvang van de wedstrijd was het nog opkomend water, waardoor er nog een 
beste stroming stond. De vissen wilden op dat moment nog wel bijten. Er werden 
de nodige scharren naar boven gehaald. 
Zeven vissers kozen er voor om aan de buitenkant te gaan vissen, behalve Addie 
Ottho, die bleef de hele wedstrijd tussen de pieren vissen. En met succes. Hij wist 
een mooie paling aan de haak te slaan van maar liefst 71 cm. Wat gelijk de 
grootste vis was van die dag. Koos Vreelink stond op de beste plek volgens 
enkele vissers, want hij wist maar liefst 14 vissen naar boven te halen en 
daardoor de wedstrijd te winnen met 311 cm aan vis. Tweede werd Tom van der 
Horst met 8 vissen met een totale lengte van 155 cm. Derde was Addie Ottho met 
een lengte van 140 cm. Hij ving, naast de paling, ook nog enkele gulletjes. De 
vangst bestond uit: schar, paling, gul, horsmakreel en bot. 
Andere leden van de Z.V.Z waren op IJmuiden om deel te nemen aan het 
havenfestival. Op verzoek van de K.N.R.M. rookten ze daar makrelen. 
Verslag van de Avond Strandwedstrijd op vrijdag 30 juni.  Door:  Jeff Devos 
Na een maand,waarin er niet op het strand gevist werd was er voor de leden van 
de Zandvoortse Zeevis vereniging een avondwedstrijd die weer vele deelnemers 
trok. Er kwamen maar liefst 14 man op af. Iets wat de wedstrijdcommissaris niet 
had verwacht in de vakantieperiode. Het weer was aangenaam toen we 
verzamelden achter het Casino, dus het zou wel eens een mooie avondwedstrijd 
kunnen worden. Samen met Jochen Visser zette ik het parcours uit, wat begon bij 
Beachclub No5 richting Beachclub 10. De hengels werden opgetuigd en om half 
acht gaf ik het startsein voor een drie uur durende wedstrijd, samen met Jan 
 



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 
  
 
 

Wedstrijdverslagen 2017 blad 4 

Paap, die de meetmeester was. Het waaide niet zo hard als door het weerbericht 
was voorspeld, dus we konden met licht lood vissen en van de pal op het strand 
staande westenwind hadden we geen last. 
Rolf de Jong, die plaats 1 had geloot,ving als eerste een bot van 27 cm en Leo 
Haak, die naast Rolf stond op plaats 2, ving ook vis. Nou dachten een aantal 
vissers, dat gaat lekker. Maar tijdens de loop van de wedstrijd werd er weinig 
gevangen, doordat de haken van de vissers werden leeg gegeten door de 
krabben, garnaal of bliek. Dus dat werd hard werken!! Om de tien minuten de 
haken controleren en nieuw aas opzetten. 
Wat opviel was, dat aan de zuidkant van het pacours vis werd gevangen. Eric 
Heine, die op plaats drie stond, ving ook vis: een bot van 35 cm. Zou het “tij gaan 
keren”? Want Tom van der Horst ving een botje van 26cm en hij stond immers op 
plaats 14 aan de noordkant. Maar helaas… het aas werd zo snel van de haken 
gegeten, dat de vissen niet de kans kregen om een lekkere zeepier of zager te 
verorberen. Maar tijdens het opmeten van een botje zag ik Ted Dekker snel naar 
zijn hengel lopen en de hengel stond krom! Nou dacht ik, dat zal wel een mooie 
zeebaars zijn. Maar Ted ving een schieraal/zilverpaling van 59 cm, die even later 
weer netjes kon gaan zwemmen en zijn trek naar de Saragossazee kon hervatten. 
 De wind begon aan te trekken en er kwam ook nog lichte regen,maar gelukkig 
voor ons was de wedstrijd bijna ten einde. Om half elf ging de toeter en de vissers 
haalden hun lijnen uit het water. 
Totaal werden er dertien vissen gevangen door zeven  van de veertien vissers. 
Het waren 10 botten, 2 zeebaarzen en 1 paling., met een totale lengte van 334 
cm. De wedstrijd werd gewonnen door Rolf de Jong met 61 cm vis, tweede werd 
Ted Dekker met 59 cm en derde Leo Haak met 55 cm. 
Ted Dekker won de pot met de grootste vis:  een paling van 59 cm. 
 

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

Piercompetitie 2017                     Eind 

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

1 Horst Tom van der 39 45 42 45 0 0 0 0 171 0 171 

2 Vreelink Koos 38 36 40 50 0 0 0 0 164 0 164 

3 Ottho Addie 38 40 39 42 0 0 0 0 159 0 159 

4 Heine Eric 42 39 35 38 0 0 0 0 154 0 154 

5 Goossens Bart 50 0 45 40 0 0 0 0 135 0 135 

6 Vos Jeff de 40 37 50 0 0 0 0 0 127 0 127 

7 Schilpzand Fred 0 50 37 39 0 0 0 0 126 0 126 

8 Wind Rob 36 38 36 0 0 0 0 0 110 0 110 

9 Koper Arie 45 0 38 0 0 0 0 0 83 0 83 

10 Jong Ron de 0 42 0 37 0 0 0 0 79 0 79 

11 Bakkenhoven Willem 0 0 0 36 0 0 0 0 36 0 36 

 



  Strandcomp. 2017                     Eind 

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

1 Dekker Ted 34 0 42 45 0 0 0 0 121 0 121 

2 Horst Tom van der 39 0 40 38 0 0 0 0 117 0 117 

3 Heine Eric 42 0 29 40 0 0 0 0 111 0 111 

4 Bosman Evert 39 0 39 30 0 0 0 0 108 0 108 

5 Vreelink Koos 50 0 16 40 0 0 0 0 106 0 106 

6 Jong Ron de 29 0 38 30 0 0 0 0 97 0 97 

7 Haak Leo 29 0 17 42 0 0 0 0 88 0 88 

8 Vos Jeff de 45 0 11 30 0 0 0 0 86 0 86 

9 Jong Rolf de 0 0 34 50 0 0 0 0 84 0 84 

10 Laarman Paul 0 0 50 30 0 0 0 0 80 0 80 

11 Visser Jochen 0 0 37 37 0 0 0 0 74 0 74 

12 Schilpzand Fred 35 0 36 0 0 0 0 0 71 0 71 

13 Koper Arie 37 0 32 0 0 0 0 0 69 0 69 

14 Wind Rob 36 0 26 0 0 0 0 0 62 0 62 

15 Bakkenhoven Willem 29 0 0 30 0 0 0 0 59 0 59 

16 Ottho Addie 0 0 22 30 0 0 0 0 52 0 52 

17 Vermaat Patrick 0 0 45 0 0 0 0 0 45 0 45 

18 Goossens Bart 40 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 

18 Lever Engel 29 0 11 0 0 0 0 0 40 0 40 

18 Lever Heidi 29 0 11 0 0 0 0 0 40 0 40 

21 Gool Jan van 0 0 35 0 0 0 0 0 35 0 35 

22 Spaanstra Herman 0 0 33 0 0 0 0 0 33 0 33 

23 Gool Eric van 0 0 32 0 0 0 0 0 32 0 32 

24 Bluijs Henk 0 0 30 0 0 0 0 0 30 0 30 

24 Oosterbeek Nico 0 0 0 30 0 0 0 0 30 0 30 

26 Swankhuizen Cees 0 0 29 0 0 0 0 0 29 0 29 

27 Bosman Willem 0 0 27 0 0 0 0 0 27 0 27 

28 Bluijs Gerard 0 0 26 0 0 0 0 0 26 0 26 

29 Castien Frans 0 0 24 0 0 0 0 0 24 0 24 

30 Paap Barry 0 0 23 0 0 0 0 0 23 0 23 

31 Minkman Willem 0 0 22 0 0 0 0 0 22 0 22 

31 Paap Eli 0 0 22 0 0 0 0 0 22 0 22 

33 Badal Ruben 0 0 19 0 0 0 0 0 19 0 19 

34 Ottho Michiel 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 18 

35 Castien Alie 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 11 

35 Meij de Bie Rudy v.d. 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 11 

 

Skarnsundet Noorwegen 2017 
27 mei, opstaan om 5.30 daarna de normale dingen doen die je s`ochtends doet 
en dan wachten op de bustaxi die ons naar Schiphol zal gaan brengen. Uiteraard 
de kranten berichten gelezen over de lange wachttijden maar op het vliegveld 
liepen we zo naar de security waar we op barse toon een uitleg kregen wat we 
wel en niet mochten. Op de opmerking waarom duurt het zo lang werd mij 
gesommeerd mijn pet af te doen en door te lopen. Geen paspoort nodig ook niet 
bij het inchecken. Als we een uur van tevoren waren gekomen dan hadden we het 
ruimschoots gehaald. Note` Schiphol adviseerde ons om 3 uur van tevoren 
aanwezig te zijn. Doen ze zeker om de omzet van de winkels en horeca te 
verhogen. Enfin het vliegtuig vertrok op tijd en in Trondheim aangekomen, na het 
pinnen van NKR, door gelopen naar het station alwaar bleek dat de trein 
vertraging had en wij praktisch meteen konden instappen daar wij anders een uur 
hadden moeten wachten. Uiteraard in de trein Phill gebeld die hier niet op 
gerekend had en dus de taxi moest omzetten omdat wij een uur te vroeg waren. 
Bij aankomst in Rora staat de taxi te wachten en het was alsof ik nooit was 
weggeweest. Phill was enthousiast ons te zien en we konden meteen in ons 
appartement. Helaas hadden we geen visspullen bij ons want die zaten allemaal 
in de bus van Rudi. Nogmaals bedankt Rudi voor het vervoer van onze spullen. 
 
28 mei, De eerste echte visdag.  
Henk, Jochen, Bart en Jan waren het eerste weg. Daarna konden Rudi, Herman, 
Ron en Ab, na eerst op hun zwemvesten gewacht te hebben het ruime sop 
kiezen. Ton, Fred, Piet en Patrick gingen als laatste van start maar hadden wel de 
eerste en grootste vis van die dag. Fred 
ving een kabeljauw van 85 cm. Na deze 
vangst werden er nog een paar visjes 
gevangen maar voor het overgrote deel 
was het gedaan met de vangsten op deze 
stek. Nog wat andere stekken 
uitgeprobeerd maar geen visje te vangen. 
Na wat zoeken in het stekkenboek van 
Phill zijn we rustig gaan trollen naar een 
volgende stek. Met een snelheid van circa 
2 knopen hadden we snel de ene beet na 
de andere. Kabeljauwen onder de 60 cm 
werden resoluut teruggezet zodat we 
omstreeks 13.00 uur naar de haven 
gingen met 14 mooie kabeljauwen en een 
mooie schar van 38 cm want we wilden 
met afgaand tij nog onder de brug vissen. 
Omstreeks 15.00 uur wederom gaan 
vissen met als resultaat koolvis en leng. 
Teruggekomen in de haven bleek dat er niet alleen kabeljauw was gevangen 
maar ook schelvis, leng, schar, grauwe poon en koolvis. Na het eten zijn er nog 2 
vissers uitgevaren met de belofte voor donker terug te  



zijn maar dat is een loze belofte want het wordt omstreeks deze tijd van het jaar 
daar niet donker. 
 
29 mei, 
Door  drukke omstandig heden is er geen stukje. 
 
30 mei,  
Afgesproken om kwart voor acht op de kade te staan voor de koppelwedstrijd. 
Heel belangrijk want Henk heeft gezegd dat niemand mag weten wie zijn 
koppelmaat is. Het voorstel was namelijk dat er blind gekoppeld zou worden. Aan 
het eind van de wedstrijd zouden de koppels bekend gemaakt worden door 
middel van loting.  Er werd iets later uit gevaren door de avond daarvoor. De 
wedstrijd bestaat uit 3 boten met elk 4 man en ieder vaart een andere kant op met 
als gegeven om 15.00 uur terug in de haven. Wij zijn  naar de zuidkant gegaan en 
in een windstil gebied terecht gekomen met in de eerste uurtjes kleine visjes maar 
die telden wel omdat het koolvisjes waren. Om een uur of 11 naar de andere kant 
van het eiland gevaren waar Jan zich ontpopte als een echte dood aas visser. Hij 
ving 2 lengen en een doornhaai. Jochen ging op de schol vissen, er zitten 
schollen van 2,5 kilo en meer, met stukje vis. Hij pakte wel een leng op de 
paternoster. Om 15.00 uur moesten we terug zijn. Eenmaal terug in de haven 
bleek dat Piet een ongeluk had gehad en naar het ziekenhuis moest. De uitslag 
van dat onderzoek was dat hij de top van de wijsvinger moest missen en dat van 
zijn middel en ringvinger nog niets bekend was. Tevens diende hij een nachtje in 
het ziekenhuis te blijven. Patrick die met hem meegegaan was werd die avond 
door Phill weer teruggebracht. De volgende dag besloot Piet dat het beter was om 
naar huis te gaan en na enige omzettingen in de tickets was Piet donderdag 
morgen weer thuis alwaar hij werd opgewacht door een team van specialisten 
waarna hij in het Spaarne ziekenhuis in quarantaine werd geplaatst.  
De uitslag van de koppelwedstrijd was als volgt: 
Nummer 6 Piet en Jan 1 vis, nummer 5 Ton en Fred 2 vissen, nummer 4 Ron en 
Patrick 9 vissen, nummer 3 Jochen en Ab 14 vissen, nummer 2 Herman en Henk 
17 vissen en als klap op de vuurpijl Bart en Rudi met 24 vissen. 
Het was een hele mooie dag met als afsluiting een heerlijk bittergarnituur verzorgd 
door Herman 
 
31 mei,  
Een dag na de spectaculaire koppelwedstrijd. Gisteren een forse score van 
appartement nummer 8 van 39 maatse kabeljauwen, De grootste was 93 cm. Wat 
zou het vandaag worden? In tegenstelling tot de voorgaande dagen besloot de 
groep (democratisch) dat we vandaag andere soorten vis wilden vangen. Zalm 
stond hoog in het vaandel. Haaien? Noem maar op. Even na achten weg, er stond 
een frisse wind, de haven uit en direct bakboord en dan oostelijk tot het einde van 
de watervlakte tot aan de rivier. Maar wat was het koud , iedereen stond in zijn 
handen te wrijven om ze een beetje warm te krijgen. Maar ja er moest gevist 
worden. Maar de slogan van Rudi ; elke dag moet het beter; mislukte behoorlijk. 
Spullen zat, de voorplecht leek wel de Keukenhof. Daar hingen een reeks pilkers 

en blinkers van allerlei kleuren en maten. Rudi had het dashboard omgetoverd tot 
de etalage van een hengelsport winkel. Daaronder stond nog een emmer met 
pilkers, kortom aan spullen geen gebrek. Het weer vandaag was grillig en vooral 
koud. Regelmatig veel wind met hoge golven, regen en af en toe hagel. Het weer 
werkt niet mee aan een goede vangst. Steeds maar weer verkassen om behoorlijk 
te kunnen vissen. Kampioen visser Herman begon maar weer eens te tonen hoe 
krom zijn hengel kon staan en zei dan grijnzend; moet je mijn hengel ook even 
vasthouden? Of wil jij hen even binnen halen. Vooral Rudi en Ron moesten het 
ontgelden. Alhoewel Rudi toch ook goed ving. Ron en ik waren tot tweede viool 
veroordeeld. We probeerden wel goed mee te doen wat toch redelijk lukte, nou 
ja? Tussen de middag zijn we naar de stek van Ron gegaan. Pracht plek om te 
lunchen. De boot vastgelegd aan een steile wand waar een door erosie gevormd 
oog in zat. Als goed huisvader heeft Ron voor heerlijke broodjes gezorgd, zoals 
verschillende worst soorten, sardientjes en haring in tomatensaus enz. Onder het 
eten gooide Rudi nog even een lijntje uit met een halve makreel eraan en toen 
boem. Het resultaat was een knoeperd van een Haddock ( schelvis) van 85 cm. 
Omdat Jan om een schelvis had gevraagd is deze ook meegenomen. Daarna nog 
verder gevist zonder al te veel resultaat helaas en de wind begon ook weer aan te 
wakkeren. Dus maar weer huiswaarts gegaan. Het resultaat van vandaag waren 
ongeveer 13 vissen waaronder die grote schelvis . een paar grote kabeljauwen. 
Dus toch nog eind goed al goed. 
 
1 juni,  
Om half drie wakker geworden van het geknerp van de kiezeltjes rondom het 
complex. Julian was zo vriendelijk om Piet naar het vliegveld in Trondheim te 
brengen voor de vlucht om 6.30 naar Stockholm alwaar hij door kon vliegen naar 
Schiphol. Toch maar weer omgedraaid en nog een paar uur geslapen. Dat lukt 
overigens prima, doordat we de hele dag buiten zijn bij een temperatuur van circa 
6 graden, s`middags een paar wijntjes, dan weet je het wel. Henk voelde zich niet 
erg lekker waarschijnlijk door het koude weer van gisteren. Om ongeveer 10 uur 
de trossen losgegooid, na eerst weer de benzinetank te hebben bijgevuld. Vijftig 
PK gaat wel lekker alleen hoor je constant een gorgelend geluid achter je. Wellicht 
is 10 uur wat aan de late kant om te vertrekken maar voor de wat oudere visser is 
het een prima vertrektijd. Die avond daarvoor vele sterke verhalen gehoord over 
de koolvissen die bij elke haal op je shad duiken dus wij door het `kanaal` naar de 
mosselkwekerij. Trouwens een prima plekje om otters te spotten. Er stond een 
stevige wind met regelmatig een flinke plensbui dus het weer was anders dan 
waar we de week mee begonnen. Bij de kwekerij onze collega vissers van 
appartement 8 begroet die waarschijnlijk al vroeg van morgen daar bezig waren. 
Niet echt spectaculair gevangen, een paar kabeljauwtjes en koolvisjes. Tegen 
drieën had de voorzitter het wel zo`n beetje gezien met die buien en die wind dus 
Ton naar de kant gebracht met het idee om nog een beetje te gaan vissen. Maar 
het weer bleef slecht dus zijn we maar niet meer gegaan. Nu hebben we nog een 
dag om te proberen om het record van de grootste vis te verbreken, die met 2 cm 
werd verbroken door Jan,met een doornhaai, naar 1 meter en 4 cm. Hiervoor 
stond het record op 1 meter en 2 cm met een doornhaai van Fred. 



Tegen vijven kwamen Rudi met zijn medevissers terug  die op delfde locatie waar 
wij gevist hadden wel wat meer hadden gevangen. Kwaliteit komt altijd boven 
drijven. Straks een hapje eten en dan schiet het weer op voor vandaag. 
 
2 juni, 
Puntje 16, puntje 32….oh kijk hier! Puntje 9…Als een volleerd navigator, 
stuurman, stoker en dekzwans rollen we vrijdagmiddag  om 15.00 de boot af en is 
het mooi geweest.  Nimmer zoveel uren effectief gevist als in Skarnsundet. 
Zowaar twee keer afgemeerd om half twaalf in de avond want ja…dat licht 's 
avonds…dat hebben we niet in Nederland. fantastische week gehad! Even schrik 
in de gelederen van een boot en een vingerincident wat volgens laatste 
berichtgeving goede kans op genezing heeft en gelukkig maar, we denken aan je 
Piet!  Opvallend deze week is en waren de keuzes om hoe te vissen en waar. We 
hadden de immer „‟easy laid back en trollen maar boot‟‟… we „‟speren overal vol 
gas heen en rammen ze eruit boot‟‟ (miami-vice varen hahaha) en de meest 
productieve en we weten waar we wezen moeten boot. In metafoor…dat begrijpt 
u. Een vis vangen kan ik best heel aardig…een vis vinden in een immens 
fjordengebied heb ik deze week nederig geleerd is toch heel iets anders.   
Goed, de laatste dag van de week mag je beschouwen, de dag zelf is namelijk in 
detail niet per definitie heel veel anders als de voorgaande van de week. Feit...Ab 
Bolsenboef ving deze dag een knappert van een kabeljauw, toffe sport had ie er 
aan. Mooi Noors weer maakt een bek van leer...betekend dorstig van keel en 
verbrand van huid. Iedereen ving de vrijdag weer z'n visje... of niet, de trend van 
de week dus voortzettend. Opmerkelijk zijn toch de verschillen onderling in termen 
van boot en manschap. Hard werken levert meer op…bijna een tegelwijsheid 
echter wordt toch overtroeft door kennis van stek en omgeving. We zijn finaal van 
de sokken gevist door Rudi met z‟n boottrawanten en in werkelijk alles overtroffen. 
Bakken kabeljauw op de kade van de mannen. De rest wist slechts enkele povere 
panharingen te produceren of helemaal niets wederom in metafoor, dat begrijpt u. 
  
Al met al. 
Een fantastisch concept met alle vrijheid en zeemanschap. Verdieping van de 
hobby door alle facetten van water, wind, vis en boot onder de knie te krijgen. 
Genereert ook een andere voldoening als je er 1 (en het liefst een knappe) uit het 
fjord weet te pulken op een zelfgekozen stek waar we uiteraard even een 
„‟waypointje‟‟ dan van maken. Brengt me vanzelf op de titel van het verslag. 
Op 230 meter water gaan zitten rommelen heeft niet zo veel zin, dat idee was van 
tevoren al geconcretiseerd. Structuur onder water, verschil in diepte en ondieptes 
herbergen naar gelang wind en stroming een populatie vis. Tactiek op een 
immens water kan dan zijn om de afgemeten ondieptes met omringend diep water 
af te vissen. Dat gaat heel rap, zoeken op de kaart, een mark zetten en 
hoppa….vol gas naar de volgende belofte. Al piepend en bliepend op de plotter 
de kaart afsnuffelen naar potentiële stekken genereert zulk commentaar als in de 
aanhef, het getal staat voor de waterdiepte. Eenmaal op de stek…en Bart weet 
wat ik bedoel.  
Oeoeoeoe……kijk es wat een bananen!!!!  Tot de volgende keer! 

Forellen voor het hele gezin bij de Berenkuil 
 
Op zaterdag 02 september 2017 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 2017 
 
De vistrip naar Noorwegen was van vrijdag 26 mei t/m zaterdag 3 juni. Vertrek op 
vrijdag na Hemelvaartsdag. 
Om 5.00 uur vertrokken uit Zandvoort en aankomst in Hirsthals om 16.30 uur. 
Vertrek van de boot naar Noorwegen om 20.45 uur en aankomst in Kristiansand 
om 24.00 uur. Daarna nog ruim een uur rijden. Uitpakken en naar bed. 
Zaterdag. 
Eerste visdag. Om 7.30 uur opgestaan. Zonnig weer en geen wind. Andere 
vissers uit Duitsland waren al om 4.30 uur gaan vissen bij de eilanden en kwamen 
terug met 2 kuipen met vis. Koolvis en wat makrelen. Tot 8.00 uur hadden ze 
goed gevangen en daarna niets meer. Wij kozen ervoor om achter het eiland 
Snivor te beginnen. Was niks. Daarna opgestoomd naar de baai bij de oude 
visfabriek. Schar, gulletjes en wijtingen. Cees Swankhuizen had nog een rode 
poon. Om vier uur in de middag weer terug naar de haven. Om 5 uur eten en dan 
naar de van Tolbaai. De hele dag hadden we een onbewolkte lucht en 21 graden 
met weinig wind. Eric en Jan van Gool hadden een pollak van 58,5 cm. Frans 
Boelaars een bot van 36 cm. In de ochtend vingen ze kleine vissen en om twaalf 
uur was  de stroming eruit. In de middag waren ze naar de eilanden. Slechts wat 
lipvissen. John van Tol had 5 gullen en een pollak van 56 cm. Henk Polak had 4 
gullen en 3 pollakken. Hij doet z'n naam eer aan volgens John. John had meer 
dan 2 kg filet. Fred Schilpzand had klein spul en 2 maatse vissen. 
Koos van der Helm had 3 gulletjes en de rest was  klein. Tegen de avond gingen 
de meesten weer het water op. Wij gingen weer richting van Tolbaai. Cees pakte 
een gulletje van 47 cm en Ruben Badal een mooie pollak van 63 cm, waardoor hij 
aan de leiding ging voor de grootste vis. Willem Minkman pakte een schar van 32 
cm en nog een mooie schol. Ook waren er lipvissen van helblauw tot oranje geel. 
Bij terugkomst bleek John succes gehad te hebben met slepend vissen. Hij had 
maar liefst 12 maatse gullen en 18 ondermaatse met zagers als aas en een 
wappertje met een loodje van 100 gram vlak over de bodem. Jan was niet 
tevreden over de eerste dag en Ruben had een nieuwe manier van vissen. 
Nieuwe pilkertjes met de plastic beschermers nog om de haken.  
Zondag.  
Om 7.00 uur liep de wekker af. Bakje koffie drinken. Boot klaarmaken en aas 
nalopen. We hadden het aas (kweekzagers en steekzagers) verdeeld over een 
emmer met gaten erin in het water en een piepschuimbak met veel koelelementen 
en kranten. Het had 's nachts nog geregend en geonweerd. Het was bewolkt. Na 
het ontbijt op naar de eilanden. Het was nog relatief rustig weer. Eerst weinig 
succes met het vissen daar. Alleen lipvissen. Tot grote ergernis. Daarna verkast 
naar een smalle kreek met een diepte van 6 tot 10 meter. Elke trek was raak. 
Zelfs een keer met 3 man tegelijk. Mooie gul. We bleven vissen en uiteindelijk 
hadden we 9 maatse gullen en een mooie pollak. Daarna via de andere kant van 
de eilanden weer terug naar Avik(dachten we). Na lang varen kwamen we uit bij 
het plaatsje Spangereid. Vandaar weer terug naar Avik. Bij de kreek was het 
begonnen te regenen en ook tijdens de terugweg. Na lang stil zitten op de boot 
 

hebben we het toch nog koud gekregen. Dus snel naar het huisje . Lekker warm 
en Jeff maakte de lekkerste hamburgers. Op de tv was F1 race in Monaco. 
De mensen op de boot met Fred hadden ongeveer 15 vissen gevangen. Mooie 
gullen en ook enkele schollen. Zij waren ook naar de eilanden geweest. 
Mart Mooijman had 7 gullen en zijn maat Koos van der Helm had er 4. Allen 
gevangen in de van Tolbaai. Koos vond het een goede dag. John had 8 gullen 
waarvan de grootste 64 cm was. Hij gaat nu aan kop. Hij heeft na twee dagen 
vissen al bijna 9 kilo kabeljauwfilet. Vandaag is het ook de verjaardag van John. 
Zijn terras was met vlaggetjes versierd. Hij had voor de mensen drank, gerookte 
zalmforel en andere etenswaren. 
In de avond hebben we nog gevist. Acht wijtingen, twee scharren en een grauwe 
poon. We hebben veel jonge wijting teruggezet. Het was de hele dag bewolkt 
gebleven met soms wat regen. Door de wind was het fris op het water. Jan van 
Gool had ook nog wat vis gevangen in de avond. Schol en ook grauwe poon. 
Maandag. 
Om 6.00 uur op. Zonnig. Om 7.30 uur naar de eilanden. De eerste trek in de kreek 
leverde gelijk 3 mooie maatse vissen op. Daarna was het afgelopen. Op naar de 
buitenkant van de eilanden. Op 80  meter diepte ving Willem een pollak van 70 
cm (2.86 kg) waardoor hij aan kop gaat voor de grootste vis. Tegen de middag 
kwam de zeedamp opzetten. De andere jongens gewaarschuwd via de portofoon 
en gezamenlijk terug naar de kust. Mart en Koos gingen alvast met de snelle boot 
vooruit, maar kregen gaandeweg een oriëntatie probleem. Waar ligt Avik? Zij 
gingen weer terug naar de eilanden om zich daar te oriënteren en daarna ging het 
goed. Nog even voor Avik op de schar en Willem ving een mooie van 35 cm. De 
grootste tot nu toe. Daarna naar huis. Hamburgertje eten. John en Henk samen in 
een bootje. John 7 gullen en Henk 1. Hetzelfde materiaal. Henk snapt er niets 
van. Koos en Mart hadden samen 5 gullen. In de avond nog even naar de oude 
visfabriek. Wijtingen. Een stuk of zes. Daarna naar de van Tolbaai. Grauwe poon 
en een mooie felgekleurde gul. De wind maakte het er niet behaaglijker op. Koud. 
Morgen de koppelwedstrijd.  
Dinsdag. 
Om 6.30 uur opgestaan. Jeff en Ruben waren al op. Bewolkt en een beetje regen 
en wat wind. Eerst maar een bakje koffie, douchen en ontbijten. Om 9.00 uur 
begint de wedstrijd. De vraag is: Gaan we voor de grote vissen of gaan we naar 
de stek met de wijtingen. Naar de eilanden zal niet gaan. Windkracht 5 en de 
voorspelling voor woensdag is windkracht 6. 
Naar de buitenkant van de van Tolbaai. Was helemaal niets. De hele ochtend een 
paar kleintjes. Ook in de baai was het niks. Dan de visfabriek en ja hoor. Mooie 
gullen van 50 cm op aas. Maar net toen we goed gingen vangen moesten we 
terug omdat we om 16.00 uur binnen moesten zijn. Einde wedstrijd. Jeff had een 
barbecue geregeld voor de leden. Saté, bami en nasi plus wat er bij hoort. 
Christian, de man die onze bootjes elke dag van brandstof voorziet, had dikke 
paling gerookt en deze smaakten voortreffelijk. Polsdikke paling. Winnaars van de 
koppelwedstrijd waren Jan en Eric van Gool. Samen hadden ze 18 vissen. 
Tweede waren Frans en Fred met 15 vissen en derde John en Henk met 8 vissen.   
Na het eten de stellingen van de 2e wereldoorlog boven Avik bezocht. 



 
 

 

De loopgraven in naar de geschutskoepels en de gangen in die dwars door de 
berg lopen. Daarna als klimgeiten door de bush bush naar beneden. 
John van Tol heeft al 14 kg filet.  
Woensdag.  
Laat opgestaan. Na 7.00 uur. Er stond deze dag te veel wind om ver uit de kust te 
gaan. Dus de baaien langs kust opgezocht. Slechts 12 vissen leverde dat op. Veel 
ondermaatse vis werd er gevangen. Wijting en steenbolk. 
In de middag zijn Fred, Ruben en Willem wezen wandelen. Ze werden afgezet 
met de boot in de buurt van Spangereid. Daarna terug naar Avik door de bossen,. 
De vangsten waren overwegend slecht die dag. Ook bij de anderen. Jan van Gool 
is jarig vandaag. Hij had een schol aan de haak van maar liefst 55 cm. 
Na het avondeten er nog op uit geweest om langs de kust te gaan vissen. Jeff 
bleef thuis. De wind was ondertussen gaan liggen. Cees ving een mooie pollak. 
Willem had er ook een, echter deze was kleiner. Daarna had Willem meer geluk, 
een mooie gul van 63 cm op een heel klein pilkertje. Ruben verspeelde veel vis. 
Er zat een trek bij waar we 9 vissen vingen. Het was erg koud op het water, 
ondanks de zon. Om 22.30 uur was het afgelopen en vingen we niets meer. Terug 
naar de haven, vis schoonmaken en nog wat drinken.    
Donderdag. 
Om 7.15 uur opgestaan. Eten en naar de eilanden. De rest was al weg. Eerst naar 
de kreek. Helder water, leek wel kraanwater. De bodem was op 10 meter zelfs te 
zien. Geen vis te bekennen. Dus maar naar buiten de eilanden op dieper water. 
Op de golven leek het wel een cakewalk. Maar geen aanbeten. Dan naar de 
andere kant van de eilanden, meer uit de wind. Vissen op stukken van 20 tot 100 
meter. Cees ving daar een mooie pollak van 60 cm. Verder werd er niets 
gevangen. Dus dan  maar weer terug naar de kust. Daar werd nog wel vis 
gevangen. Een schar van 34 cm. Een wijting van 42 cm en verder mooie gullen 
en nog wat kleinere wijtingen. Om 15.45 terug naar de haven. Bijtijds eten en 
weer terug naar deze stek. Het bleef de hele dag zonnig maar er stond wel een 
koude wind. John had 7 vissen. Omdat de wind was toegenomen kon hij niet 
overal vissen met het kleine bootje. Op zijn vaste stek was het de hele dag niet 
mogelijk. Henk, zijn maat, had er 3. Mart had zijn dag niet. Hij had niets 
gevangen. Koos had een mooie pollak van 68 cm. Niet genoeg om de pot voor de 
grootste vis te winnen. Jan van Tol had weer een schol van 55 cm. Hun boot had 
leuk gevangen ondanks de wind. 
In de avond werd er weer gevist. Jan had wat platvis en wijting. John had 20 
wijtingen en een steenbolk. Wij vingen wat gullen, mooie wijtingen en aan het eind 
nog de grootste gul van de avond. Eentje van 54 cm. Net voor de schemer waren 
we weer terug in de haven, terwijl het ook wat begon te regenen. 
Vrijdag. 
Om 7.00 uur  loopt de wekker af. Het is bewolkt en ziet er wat grauw uit. De 
laatste visdag tot zo'n 14.00 uur. Daarna de boten schoonmaken en beginnen met 
wat spullen te pakken voor vertrek naar Nederland de volgende dag. 
Nog een keer geprobeerd achter het eiland Snivor. Was niks. Op een andere stek 
geprobeerd voor de koolvis. Ook niets. Daarna weer langs de kust. Twee gullen 
en 3 scharren. Daarna terug naar Avik. 
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John had nog wat gullen. Henk had niets. John kwam uiteindelijk uit op bijna 20 
kg kabeljauwfilet. De hele week hadden we een temperatuur van 14 à 15 graden, 
behalve 1 dag met 21 graden. En dan te bedenken dat de temperatuur in 
Nederland die week op 28 à 30 graden lag. 
Aan het eind van de middag was de prijsuitreiking. 
Willem had de prijs voor de grootste vis: een pollak van 70 cm.    
Zestig euro en twee bekers. Willem kwam ook in het bezit van de 
Sobakkehustrofee voor de grootste schar. Deze was 35 cm. 
Er zijn die week 14 soorten vis gevangen. Rode poon, schar, gul, wijting, bot, 
pollak, koolvis, steenbolk, lipvis, schol, pitvis, grauwe poon, pieterman en zeeforel. 
De vistrip voor 2018 naar Avik zal plaatsvinden van vrijdag 11 mei t/m zaterdag 19 
mei 2018.   

 

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

Verrassende uitslag Makreelrookwedstrijd 
 
Op zaterdag 15 april werd de eerste makreelrookwedstrijd voor dit jaar 
georganiseerd voor de leden van de ZVZ bij strandclub 12 “Aan Zee”. 
Tien deelnemers hadden zich opgegeven voor deze wedstrijd. 
Als laatste had Paul Laarman zich aangemeld, zonder dat hij ooit nog een 
makreel gerookt had. Met een geleende ton en een plek tussen gelouterde rokers 
Jeff de Vos en Jan Paap mocht hij ook van start gaan om 10.30 uur. 
Doordat er een nogal koude en straffe wind stond was het voor de deelnemers 
niet makkelijk om de tonnen en kasten op temperatuur te krijgen. 
Na ruim anderhalf uur droogstoken van de makrelen, konden de deksels op de 
tonnen om werkelijk te gaan roken.  
De temperatuur werd dan van 50 graden naar maximaal 90 graden gebracht. 
Iedere deelnemer had 5 makrelen gekregen, waarvan er één ingeleverd moest 
worden voor de keuring. Ook werden er door de deelnemers andere vlees- en 
vissoorten meegerookt, zoals worst, haring en hamburgers en worsten van 
ganzenborst. Om 15.00 uur moesten de beste makrelen, buiten het zicht van de 
juryleden, worden ingeleverd voor de keuring. 
De juryleden Victor Bol en Arie Koper en Marcel en Barbara van de strandclub 
mochten daarna de vis keuren. Daarna werd door Victor Bol de uitslag bekend 
gemaakt. De gelouterde rokers vielen dit keer buiten de prijzen. Jan Paap had 
een nieuwe kast die hij niet op temperatuur kon krijgen, waardoor de makrelen 
niet de goudbruine kleur hadden. Jeff de Vos was meer met de organisatie bezig 
waardoor hij de temperatuur niet constant kon houden van de rookton. 
Eerste werd Addie Ottho met een superieure makreel volgens de jury. Tweede 
werd verrassend Paul Laarman, als nieuwkomer. Hij gaf gelijk aan de volgende 
wedstrijd ook weer mee te gaan roken. Beiden kregen een mooie prijs 
aangeboden door strandclub 12 “Aan Zee”. 
Derde werd Willem Minkman, die ook met een mooie prijs naar huis ging. 
De tweede wedstrijd is in juli bij Havana en de derde wedstrijd tijdens het Shanty- 
en Zeeliederen festival in september bij strandtent 10. 
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Vistrip naar Leka 2017 
 
Op zaterdag 10 juni vertrokken Cas Al, Tiny Endevoets, Reinier Stuy en Jos 
Timmers voor een 7 daagse vistrip naar Leka in Noorwegen. 
Zaterdagmorgen om 04.00 uur verzamelen in Maarn bij Reinier. Tiny had een 
nieuwe Mercedesbus waar alles ingeladen moest worden. De vriezer in de bus 
zat al vol met etenswaren en het nodige bier was ook al ingeslagen. Aangezien 
deze bus een stukje kleiner was dan de vorige was het een hoop passen en 
meten voor we alles in de bus hadden. Om 05.00 uur na een kop koffie klaar voor 
vertrek. Met zo‟n luxe nieuwe bus heb je ook de nieuwste snufjes. Je kan bv. 
converseren met je routeplanner. Is hartstikke makkelijk, hoef je geen plaatsen 
meer in te typen. Het plan was om die dag in Vestby(onder Oslo) een hotel voor 
de overnachting te pakken dat al door Jos was gereserveerd. Aangezien we met 
de ferrie over moesten van Puttgarden naar Rotby gaven we de routeplanner 
mondeling opdracht om naar Puttgarden te rijden. De routebeschrijving gaf aan 
via Bremen en Hamburg en ongeveer 650 km. dus dat zat wel goed. Echter een 
stuk voorbij Hambrug reden we anders dan vorig jaar, maar deze routeplanner 
wijzigt automatisch de route als het ergens druk is of als er file staat dus dat was 
niet zo vreemd. Wel vreemd was dat we op een gegeven moment steeds meer 
Poolse kentekens zagen en toen begonnen we toch argwaan te krijgen. De auto 
aan de kant gezet en gekeken waar we waren. Bleek dat we al aardig op weg 
waren naar Polen. Daar zit een plaatsje Putgarden met een T en wij moesten naar 
het Duitse plaatsje Puttgarden met dubbel TT. We waren dus al een km. of 80 de 
verkeerde richting uit gereden. Toen met een behoorlijke snelheid richting het 
juiste Puttgarden om alsnog een beetje verloren tijd in te halen. Zo rond 20.00 uur 
waren we dan eindelijk bij ons hotel en na een hapje en een drankje was het om 
22.00 uur naar bed want de wekker stond weer op 03.30 uur voor de laatste 
langer rit naar Leka. De rit naar Leka verliep verder voorspoedig en met de 
veerboot van 16.00 uur kwamen we op Lekacamp aan waar we gelijk de 
bungalow in konden en ons nog even uitleg werd gegeven door Justin, de 
eigenaar van Lekacamp, over het gebruik van de boot. De avond door gebracht 
met het klaarmaken van de hengels en het uitzoeken 
van de visspullen zodat we de volgende dag gelijk 
het water op konden. De weersverwachting voor de 
komende dagen was goed dus er waren hoog 
gespannen verwachtingen. 
Maandag 12 juni, 1

e
 visdag.  

Na een uitstekend ontbijt alle spullen op de boot 
geïnstalleerd en om 09.00 uur uitgevaren. Het was 
windstil en droog en een graad of 14 zodat we 
besloten gelijk de oceaan in zuidelijke richting op te 
gaan. Is wel anderhalf uur varen maar daar zitten de 
grote jongen. Er werden inderdaad hele mooie 
kabeljauwen, grote pollakken en lommen gevangen. 
Verder uiteraard de overal aanwezig koolvis. Helaas 
geen grote koolvis maar wel mooie koolvis om als 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aas te gebruiken. Deze 1
e
 dag was gelijk al een klapper, Jos had een kabeljauw 

van 10 kilo, Reinier een van 11,8, Cas een van 12, 1 en Tiny een van 11 en een 
van 13,5 kilo. Jos pakte tevens een paar grote lommen maar aangezien Jos daar 
geen liefhebber van is werden die in het water al onthaakt. 
Zo rond 15.30 uur hadden de drie grote bakken vol met vis liggen en besloten we 
om terug naar de haven te gaan om de vis schoon te maken. De ingewanden 
hadden we er al uit gehaald maar de kwaliteit van de vis wordt er niet beter op als 
hij lang blijft liggen. Om 17.00 uur begonnen met fileren wat nog best enige tijd in 
beslag nam want 150 kilo met een paar man is best wel even werk. Gelukkig is 
Reinier kok van beroep 
en kan daardoor heel 
snel en kundig fileren. 
Na ruim een uur fileren 
was de vis schoon en 
konden we van een 
biertje gaan genieten. 
Daarna moest de vis die 
stond uit te lekken nog 
wel even ingepakt 
worden om ingevroren 
te worden. Gelukkig 
heeft Jos daar een 
systeem voor bedacht 
en samen met Tiny is 
dat in een poep en een 
zucht gedaan. 
Ondertussen was Reinier het diner aan het klaar maken en verrichte 
ondergetekende hand en spandiensten. Aan tafel en de verdere avond kwamen 
er uiteraard de nodige sterke verhalen naar boven.  
Dinsdag 13 juni, 2

e
 visdag. 

Weersverwachting was goed, eerst weinig wind en in de middag wat aantrekkend 
en weer een graad of 14. Na een uitgebreid ontbijt zijn we, en nadat we de boot 
weer helemaal volgetankt hadden, om ca. 09.00 uur weer uitgevaren. We hadden 
besloten weer de oceaan op te gaan in zuidelijke richting maar wat meer stekken 
richting het westen op te zoeken. Aangezien de stekken waar we vissen toch zo‟n 
anderhalf tot twee uur varen weg zijn zorgen we er altijd voor dat de boot 
volgetankt is. Eerst gingen we tussen de eilanden vissen op de koolvis om 
voldoende kleine aasvis te hebben voor het betere werk. Op de oceaan vang je 
ook een hoop koolvis maar die zijn dan al gauw 50 tot 60 cm en dat is een beetje 
groot om als aas te gebruiken. Na korte tijd hadden we voldoende koolvis en zelfs 
wat makreel om de oceaan op te gaan. Het was even zoeken voor we de mooie 
stekken met grote vis hadden gevonden. De vangsten waren vergelijkbaar met de 
dag ervoor, veel kabeljauw tussen de 6 en 13 kilo alleen iets minder in aantal. 
Reinier had een kabeljauw van 13 kilo en Cas een van 10,8 kilo. Verder werden er 
weer de nodige grote pollakken tot ca. 100 cm. gevangen. In de loop van de 
middag trok de wind inderdaad aan en om 15.00 uur besloten we de terugreis te 



 

 
 
 
 

aanvaarden. We hadden toch al weer bijna drie bakken vol dus dat zou nog wel 
even fileren worden. Om ca. 16.30 uur waren we terug in de haven en na een 
uurtje fileren en de spullen schoonmaken was het weer tijd voor een biertje.  
Woensdag 14 juni 3

e
 visdag. 

Na de sterke verhalen en de nodige biertjes is het gisteravond wat later geworden 
dan de bedoeling was zodat we vandaag pas om 09.30 uur de haven verlieten. 
Na een stevige discussie de vorige avond hadden we afgesproken om in het 
noorden te gaan vissen. Jos en Tiny waren daar eigenlijk niet voor omdat de 
vangsten daar altijd minder zijn dan aan de zuidkant van het eiland. Maar we 
hadden besloten om het toch maar eens te proberen. In mistig weer en gelukkig 
met weinig wind in de noord 
de nodige stekken opgezocht. 
Jos had voor deze dag een 
zakje met speciaal 
uitgezochte visspullen klaar 
gelegd in de bus, maar toen 
we op de visstekken 
aankwamen bleek dat het 
zakje nog in de bus stond. 
Was dus een behoorlijke 
domper voor Jos. 
Het was nogal zoeken naar 
de vis en de kabeljauw was 
beduidend kleiner dan in de 
zuid. We hebben veel kleine kabeljauw(van onder de 5 kilo) terug gezet en een 
stuk of 10 grote mee genomen. Tiny had de zwaarste kabeljauw, een van 14,5 
kilo. Dat zou ook de zwaarste van deze trip blijken te zijn. Cas ving een heilbot 
van 10,4 kilo die een goede sport gaf. Toen die eindelijk boven was en Reinier de 
heilbot wou gaffen dook die weer naar de bodem terug op 30 meter diepte. Dat 
kreeg hij nog een paar keer voor elkaar. Fantastische sport, een Heilbot vangen.  
Verder werd er veel kleine koolvis gevangen en 
een paar mooie pollakken. Zo rond 18.00 uur 
waren we weer terug in de haven en vrij snel 
klaar met fileren omdat we beduidend minder 
hadden dan de dagen daarvoor. 
Donderdag 15 juni 4

e
 visdag. 

Aangezien de vangsten in de noord toch wat 
tegen vielen hadden we besloten om weer de 
zuid in te gaan. Na de benodigde visspullen 
uitgezocht te hebben en de boot met diesel 
gevuld hadden gingen we zo rond 10.00 uur het 
water op. Wederom zo‟n anderhalf uur varen 
naar de eerste stekken. De vangsten waren een 
beetje gelijkwaardig aan de eerste visdag. Veel 
kabeljauw van 7 tot 10 kilo. Ondergetekende had 
die dag de zwaarste kabeljauw, een van 12 kilo. 



 

 
 
 

Er werden ook een stuk of vier grote pollakken gevangen. Ondergetekende ving 
ook nog een heilbot van 11 kilo. Deze dag hadden we zo‟n 20 stuks grote vis die 

we meenamen om te fileren. Om 19.00 uur weer 
in de haven en maar weer fileren. De vriezer zat 
nu ruim vol. We hadden nu al 4 dagen buiten 
kunnen vissen met geweldige vangsten, een 
ongekend iets want meestal zijn er veel 
winderige dagen en moet je tussen de eilanden 
blijven. 
Vrijdag 16 juni 5

e
 visdag. 

We hadden het blijkbaar verdiend, weer weinig 
wind en zonnig weer. We konden dus weer naar 
buiten. Om ca 09.00 uur uit de haven vertrokken 
en naar de visstekken gevaren die zo tussen de 
12 en 60 meter diep zijn. Vanaf de ondiepte naar 
het diepe varen. Ook deze dag heel veel vis, 
alleen al een stuk of 30 tussen de 6 en 10 kilo 
dus weer genoeg om te fileren. Er werd deze dag 
geen kabeljauw boven de 10 kilo gevangen dus 

er kwam geen foto van ons op de site van Leka. www.leka-camp.no onder fishing 
photo‟s. Wel ving Jos nog een mooie roodbaars. 
Zaterdag 17 juni 6

e
 visdag. 

Het mooie weer kon niet aanblijven. De verwachtingen voor deze dag waren al 
slecht, veel wind en veel regen, ze zaten er niet naast. We waren wel van plan om 
het toch te proberen maar Cas moest eerst naar de huisarts omdat hij woensdag 
een vinger had opengehaald aan de kieuw van een kabeljauw. Is op zich niet zo 
erg, maar dat was gaan ontsteken en was nu dik, blauw en kloppend. Bij de 
huisarts een paar prikken en sneden gehad, alles weer goed ingepakt, antibiotica 
kuurtje en we konden weer vissen. Om 13.30 uur dan toch eindelijk op het water. 
Tussen de eilanden gedrift met wisselend resultaat. Het was zoeken naar een 
visje. Totaal hebben we deze middag een 12 stuks kabeljauw gevangen tot ca. 7 
kilo. 
Tiny ving op het laatst nog twee heilbotten, een van ca 7 kilo en een van 10 kilo. 
Die van 7 kilo hebben we terug gezet en die van 10 kilo hebben we meegenomen. 
Alle kabeljauw is terug gezet omdat we al ruim voldoende file hadden. 
Zo rond 18.00 uur waren we weer in de haven terug. Bij de bungalow alle natte 
warmtepakken bij de vriezer in het voorraadhok te drogen gehangen zodat we ze 
de volgende dag weer konden gebruiken. 
Zondag 18 juni, laatste visdag. 
Wederom veel wind en regen. Na een kort overleg besloten we om  deze dag niet 
meer te vissen maar op ons gemak de boot en spullen schoon te maken en alles 
in te pakken. We hadden tenslotte een stel hele mooie visdagen gehad en de 
volgende morgen moesten we toch om 05.00 uur weer op om de eerste veerboot 
naar het vaste land te halen. Het was tenslotte ook weer twee dagen terug rijden. 
Tijdens de terugrit is er niets bijzonders meer gebeurt en dinsdag om ca. 17.00 
uur waren we weer in Maarn terug.                                                               Cas 

http://www.leka-camp.no/


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, Badges en petjes ZVZ 
We hebben weer volop T-shirts en badges van onze club in voorraad.  
Een schitterend T-shirt of badge kost U slechts €. 7.00 
Verkrijgbaar bij: 
Badges Badges T-Shirts Petjes(Caps) 
Ton Goossens Henk Bluijs Willem Minkman Cas Al 
Celsiusstraat     209    Kostverlorenstraat 86     Max   Euwestraat 40   van Lennepweg 26 
2041 TH  Zandvoort 2042 KH Zandvoort   2042 RD  Zandvoort  2041 LJ Zandvoort 
Tel.   023 - 5719041 Tel.  023 - 5718139 Tel. 023  -  5712120 Tel. 023 - 5718418 

 

 


