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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, 
 
Op 21 juli, bij buiten een geweldige temperatuur van zo‟n 23 graden, zit ik binnen 
dit praatje in elkaar te zetten. 
Er is een zaak die ik jullie in ieder geval even onder de aandacht wil brengen. 
Een groep van onze leden is druk bezig om de club te promoten, hulde daarvoor. 
Ze organiseren op 04 augustus samen met strandtent “Aan Zee”, dat is strandtent 
12, een grote promotiedag. Victor Bol, Jan Paap en Fred Schilpzand gaan 
scharren en haring bakken. Victor Bol maakt makreelsoep en Henk Bluijs gaat vis 
roken. Er worden kinderspelen op visgebied georganiseerd door Addie Ottho en 
Rob Wind. Hedy Lever komt in Zandvoorts klederdracht schelpen beschilderen. 
Engel Lever komt in oud schipperskostuum netten boeten. Jacqueline van 
Heeringen geeft een demonstratie “werken met schelpen”. Evert Bosman komt 
uitleg geven over hengels, molens, reels en wat je allemaal nog meer nodig hebt 
voor het strandvissen. Tiny Paap met haar dochter laten zien hoe je garnalen 
moet pellen. Victor Bol en Jan Paap laten tevens zien hoe je scharren moet 
drogen. 
Het programma start om 11.00 uur. Komt allen en neem vrienden, familie, buren, 
kennissen etc. mee om hen met dit gebeuren kennis te laten maken. 
Dit alles staan onder supervisie van oa. Willem Minkman, Piet van Staveren en 
Jeff de Vos in samenwerking met de medewerkers van “Aan Zee”. 
Helaas is er op het front van het meenemen van zeebaars voor de sportvisser nog 
geen nieuws onder de zon. Er was nog hoop dat de Europese commissie 
misschien toch het algehele verbod zou opheffen maar daar is tot nu toe niets van 
vernomen. Je mag zelfs geen zeebaars in je bezit hebben, dus als je ze vangt 
dienen ze gelijk terug gezet te worden. Er zijn wel berichten dat de aantallen 
zeebaar van met name tussen de 35 en 45 cm. behoorlijk zijn toe genomen, dus 
dat kan hoop voor de toekomst geven. Misschien toch als gevolg van de 
maatregelen die zijn genomen. 
Ook met de paling schijnt het wat beter te gaan. Volgens een krantenbericht is de 
instroom van glasaal op de diverse rivieren met 6 keer de hoeveelheid van 
voorgaande jaren toegenomen. We zitten nog lang niet op het niveau van 50 jaar 
geleden maar er is hoop. Misschien dat in de toekomst dus ook weer paling mag 
worden mee genomen. 
Verder hebben we nu 4 hengelsportzaken waar 
onze waardebonnen ingeleverd kunnen worden, 
Engelhart in IJmuiden, Goedvolk hengelsport in 
Haarlem, Hermans Marine in IJmuiden en 
Hengelsport IJmuiden. Bij Hermans Marine krijg 
je 10% korting op aankoop van hengelsport-
artikelen (uitgezonderd aas) op vertoon van je 
lidmaatschapspas.  
Cas.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wedstrijdagenda ZVZ 2018   
  

 
  

Vrijdag 31 augustus Avond strandvissen Zandvoort 

  
 

  

Zaterdag 08 
september Piervissen IJmuiden 

Vrijdag 14 september Avond strandvissen Zandvoort 

  
 

  

Zaterdag 20 oktober Piervissen IJmuiden 

  
 

  

Zondag 11 november Strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 24 november Piervissen IJmuiden 

      

Evenementenagenda ZVZ 2018   
Zaterdag 4 augustus Promotiedag ZVZ strandtent 12 Zandvoort 

  
 

  

Zaterdag 18 augustus Zandvoorts kampioenschap   

  Makreel roken Zandvoort 
  

 
  

Zaterdag 25 augustus Forelvissen in de Berenkuil Putten 
      

Zondag 02 september Makreel roken Beachclub no5 Zandvoort 
      

Zaterdag 17 november Mosselavond in hotel Faber Zandvoort 
      

Zaterdag 05 januari '19 Nieuwjaarsreceptie hotel Faber Zandvoort 
  

 
  

31 mei t/m 08 juni 2019 Vistrip Avik Brygge Noorwegen 
 

Dag aan Zee, ZVZ en “aan Zee” strandtent 12 
 

Op zaterdag 04 augustus houd de ZVZ met “Aan Zee” een promotiedag bij 
strandtent 12. 
Aanvang van de festiviteiten is om 11.00 uur.  
Door  Victor Bol, Jan Paap en Fred Schilpzand wordt er schar en haring 
gebakken. Henk Bluijs is vis aan het roken. Er komen kinderspelen georganiseerd 
door Addie Ottho en Rob Wind. Hedy Lever in Zandvoortse klederdracht laat het 
beschilderen van schelpen zien. Engel Lever in oud schipperskostuum is aan het 
netten boeten. Jacqueline van Heeringen is aan het werk met schelpen. Evert 
Bosman geeft uitleg over het gebruik van hengelmateriaal voor het strandvissen. 
Tiny Paap met dochter komen garnalen pellen. Victor Bol en Jan Paap geven een 
demonstratie scharren drogen. 
Komt dus allen met familie, vrienden, buren, bekenden etc. 



 
 

 
Nieuwe hengelsportzaak “Hengelsport IJmuiden” 

 
Ronald Engelhart, familie van Engelhart hengelsport is per 01 juni een eigen 
hengelsportzaak begonnen in IJmuiden. De zaak heet hengelsport IJmuiden en 
het adres is Kromhoutstraat 56, 1976 BM IJmuiden, tel: 0255820400.(ligt vlak 
voor BACO dump). Ronald heeft een groot assortiment en heeft altijd vers 
zeeaas(pieren, zagers, mesheften etc.). Hij is zeven dagen per week open en de 
ZVZ waardebonnen zijn ook bij hem in te leveren. 



 
 
 

  Strandcompetitie „18                     Eind 

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

1 Vreeling Koos 31 35 40 50 0 0 0 0 156 0 156 

2 Vos Jeff de 39 35 39 29 0 0 0 0 142 0 142 

3 Goossens Bart 38 35 34 29 0 0 0 0 136 0 136 

4 Wind Rob 31 35 37 29 0 0 0 0 132 0 132 

5 Laarman Paul 50 35 14 29 0 0 0 0 128 0 128 

6 Lever Engel 36 0 45 29 0 0 0 0 110 0 110 

7 Koper Arie 40 0 37 29 0 0 0 0 106 0 106 

8 Schilpzand Fred 0 0 50 45 0 0 0 0 95 0 95 

9 Heine Eric 31 0 30 29 0 0 0 0 90 0 90 

10 Haak Leo 0 0 42 42 0 0 0 0 84 0 84 

11 Bosman Evert 37 0 14 29 0 0 0 0 80 0 80 

12 Dekker Ted 0 35 14 29 0 0 0 0 78 0 78 

13 Jong Ron de 42 0 33 0 0 0 0 0 75 0 75 

14 Lever Heidi 31 0 14 29 0 0 0 0 74 0 74 

14 Aandewiel Paul van 0 50 14 0 0 0 0 0 64 0 64 

16 Buijzer Wimbart de 45 0 14 0 0 0 0 0 59 0 59 

16 Paap Barry 0 35 14 0 0 0 0 0 49 0 49 

18 Bosman Willem 31 0 14 0 0 0 0 0 45 0 45 

19 Visser Jochen 0 0 38 0 0 0 0 0 38 0 38 

20 Gool Jan van 0 0 35 0 0 0 0 0 35 0 35 

20 Vermaat Patrick 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35 

22 Gool Eric van 0 0 32 0 0 0 0 0 32 0 32 

23 Nieuwburg Henk van 0 0 31 0 0 0 0 0 31 0 31 

24 Horst Tom van der 0 0 0 29 0 0 0 0 29 0 29 

24 Minkman Willem 0 0 0 29 0 0 0 0 29 0 29 

26 Bluijs Henk 0 0 14 0 0 0 0 0 14 0 14 

26 Jong Rolf de 0 0 14 0 0 0 0 0 14 0 14 

26 Nieuwburg Gerrie van 0 0 14 0 0 0 0 0 14 0 14 

26 Paap Fred 0 0 14 0 0 0 0 0 14 0 14 

26 Reddering Michel 0 0 14 0 0 0 0 0 14 0 14 

26 Spaanstra Herman 0 0 14 0 0 0 0 0 14 0 14 

26 Swankhuizen Cees 0 0 14 0 0 0 0 0 14 0 14 

26 Teijmant Peter 0 0 14 0 0 0 0 0 14 0 14 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Piercompetitie 2018                     Eind 

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

1 Vreeling Koos 42 36 45 45 38 0 0 0 206 0 206 

2 Vos Jeff de 39 45 40 36 38 0 0 0 198 0 198 

3 Heine Eric 36 33 39 36 45 0 0 0 189 0 189 

4 Schilpzand Fred 34 37 34 36 38 0 0 0 179 0 179 

5 Horst Tom van der 50 34 31 50 0 0 0 0 165 0 165 

6 Wind Rob 40 42 35 0 38 0 0 0 155 0 155 

7 Vermaat Patrick 0 0 50 42 50 0 0 0 142 0 142 

8 Paap Barry 45 50 42 0 0 0 0 0 137 0 137 

9 Koper Arie 35 35 38 0 0 0 0 0 108 0 108 

10 Jong Ron de 38 0 31 36 0 0 0 0 105 0 105 

10 Ottho Addie 0 31 36 36 0 0 0 0 103 0 103 

12 Buijzer Wimbart de 38 32 0 0 0 0 0 0 70 0 70 

13 Paap Fred 0 38 31 0 0 0 0 0 69 0 69 

14 Bluijs Henk 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40 

15 Reddering Michel 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39 

16 Goossens Bart 0 0 37 0 0 0 0 0 37 0 37 

 

Eerste ZVZ makreelrook wedstrijd 2018 
Op zaterdag 28 april was de eerste makreel rookwedstrijd voor de leden van de 
ZVZ bij strandtent 12 "Aan Zee". Dertien rokers hadden zich bij de organisatie 
aangemeld. Deze hadden daarop ruim 100 makrelen ingekocht. Elke deelnemer 
kreeg 5 makrelen voor de wedstrijd, waarvan de beste aan het eind van de 
wedstrijd ingeleverd moest worden bij de jury. De overige makrelen werden door 
de eigenaar van de strandtent verkocht, in zijn geheel of als broodje makreel. 
Om 9.30 uur was het verzamelen, waarna om even na 10.00 uur het startsein 
klonk. Twee rokers moesten echter verstek laten gaan wegens verkoudheid. 
Ondertussen waren de rokers door Marcel en Barbara van koffie voorzien. Al snel 
waren de eerste rookwolken te zien. Om de regen voor te zijn waren er al grote 
parasols in de bakken opgesteld. Na het drogen van de makreel (dit duurt ruim 
anderhalf uur) kon met het eigenlijke roken begonnen worden. 
De meeste deelnemers hadden zelf ook nog andere etenswaren meegenomen 
om deze te roken, zoals spek, verschillende soorten worst, spareribs en nog 
andere soorten vis zoals poon. Ondanks het mindere weer was de stemming 
opperbest. Ooit begonnen met een rokersgroepje van vier man, waren er ditmaal 
ook weer nieuwe rokers aanwezig. Engel en Hedy Lever hadden een nieuwe 
rookkast aangeschaft en deden volop mee. Ook Paul Laarman had een rookton 
gekocht. Om 14.30 uur werden de beste makrelen ingeleverd, waarna de jury zich 
terugtrok om de makrelen te beoordelen. In de jury zaten Victor Bol, zijn 
schoonvader, Gino(de chef-kok) en Barbara. De winnaar van deze wedstrijd werd 
Henk Bluijs. Tweede werd Ron de Jong en derde Jan Paap. Zij kregen prachtige 
prijzen, die beschikbaar waren gesteld door de eigenaren van de strandtent.  De 
volgende wedstrijd is op 14 juli bij Havana aan Zee. 



Rob, Henk, Addie en Jan weer in de top 
Op zaterdag 14 juli was de tweede makreel rookwedstrijd van dit jaar. Totaal 
worden er door de Zeevis Vereniging Zandvoort drie wedstrijden gehouden op het 
strand bij verschillende strandpaviljoens. Ditmaal waren we te gast bij Havana aan 
Zee aan de Zuidboulevard. Weeronline gaf als weersvooruitzicht een tien voor die 
dag. Er hadden zich maar liefst 13 leden opgegeven voor deze wedstrijd.  
Bij aankomst van de leden rond 9.00 uur was alles al in gereedheid gebracht door 
Ken, de eigenaar van het paviljoen. De leden hoefden alleen nog maar de tonnen 
en kasten te installeren. Met een westenwindje hadden de badgasten ook geen 
last van de rook. De makrelen werden uit de koeling gehaald en om 10.30 uur gaf 
de wedstrijdleider Jeff de Vos het sein om te starten. 
Na de eerste koffieronde konden de deelnemers beginnen met het drogen van de 
vis. Dus zonder deksel op de ton en bij de kasten de deurtjes open. 
Het drogen van de vis, bij niet meer dan 50 graden, duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur. 
Daarna kon begonnen worden om de vis op temperatuur te brengen zonder dat 
de vis open gaat staan. Jeff de Vos hield zijn rookton niet in de gaten en de 
temperatuur liep plotseling op naar 120 graden en de vlam sloeg in de ton. Na het 
blussen met een plantenspuit bleken de makrelen niet meer geschikt voor de 
wedstrijd. De huid van de vis was verschrompeld. Uit de voorraad van de extra vis 
mocht hij weer opnieuw beginnen. Het viel de deelnemers op, dat de makreel niet 
goed wilde kleuren. Het nam meer tijd in beslag dan normaal. De reden? Door de 
wedstrijdleiding  werd besloten om de wedstrijd met een half uur te verlengen. De 
makrelen moesten dan om 15.00 uur worden ingeleverd voor de keuring. 
Ondertussen was de jury ook compleet aanwezig. Huig Molenaar, Ellen van 
strandpaviljoen Havana en Rudi van de Meij de Bie. De jury zou eerst de vijf beste 
op kleur en uiterlijk gaan 
keuren en hieruit de 
winnaar bepalen. Nadat 
de voorzitter van de ZVZ 
de mensen van het 
paviljoen en de jury 
bedankt had, kwam Huig 
met het verlossende 
woord. Tussen nummer 1 
en 2 was weinig verschil, 
maar er moest een keuze 
gemaakt worden. De 
beste roker van deze 
wedstrijd was Rob Wind, 
tweede werd Henk Bluijs, 
de derde plaats was voor 
Addie Ottho en de vierde 
plek voor Jan Paap. Opvallend is, dat deze prijswinnaars bij de vorige wedstrijd 
ook bij de eerste vier zaten. Het was volgens de deelnemers een super dag. Alles 
zat mee.  
Op naar de volgende wedstrijd op zondag 2 september bij Beachclub No5. 

Wedstrijdverslagen 2018 blad 1 
 
Strandwedstrijd Zondag 4 maart 2018 
Er was een hele week koud weer voorspeld met temperaturen van 6 graden onder 
nul en een gevoelstemperatuur van -15 graden. Die vooruitzichten zijn voor een 
zeeviswedstrijd niet ideaal, laat staan dat er zeepieren te krijgen zijn en dat laatste 
is een probleem, want de boten waarmee  de zeepieren gestoken worden, kunnen 
met bevroren water de pieren niet uit de grond halen! Maar donderdag kreeg ik 
van de hengelsportzaken Engelhart en Hermans Marine uit IJmuiden het 
verlossende woord dat ze genoeg zeepieren hadden. Dus één probleem was 
opgelost. Nu nog de zeevissers zo ver zien te krijgen om te gaan vissen! Na een 
groepsapp te hebben verstuurd met de mededeling dat het plaatselijke weer van 
Zandvoort er goed uit zag, meldden zich helaas toch nog velen af. 
Zondagmorgen vroeg was het dus weer zo ver. De tweede strandwedstrijd van 
onze zeevisvereniging Zandvoort zou gaan plaatsvinden. Als eerste stond ik er, 
achter het casino om de vissers op te vangen. Hoeveel zouden er komen? Dat 
viel gelukkig mee: 9 zeebonken, die de kou zouden trotseren. De wedstrijdleider 
(Jeff Devos)was alleen en daardoor moesten de visspullen op een aanhanger 
geladen worden. We begonnen met een warming up voor de zeevissers, want zij 
moesten in waadpak van de boulevard naar het wedstrijdparcours lopen. 
Na het parcours te hebben uitgezet begon de wedstrijd om negen uur. 
Paul Laarman, die zaterdagavond nog speciaal uit het Siberisch koude Oostenrijk 
kwam om zijn eerste plaats te verdedigen,had gelukkig de wind en de ijskoude 
temperatuur daar gelaten.  
Zouden we vandaag een topdag hebben? Na een uur vissen had niemand nog 
een aanbeet gezien op zijn hengel, laat staan een vis gevangen. Maar de vissers 
hadden het niet koud, het zonnetje kwam af en toe door en dat maakte het, 
samen met de afgenomen wind, zeer aangenaam. Elf uur en nog niemand een vis 
gevangen. Er begonnen zich groepjes vissers vormen, die lekker in het 
doorgebroken zonnetje stonden te praten. Alle vistechnieken werden uit de kast 
getrokken om toch nog een vis te vangen. Maar om twaalf uur had nog niemand 
een aanbeet en vis. Nog een uur te gaan en dan duurt zo‟n wedstrijd lang. 
Eén uur: het eindsignaal klonk en de wedstrijd was afgelopen. Dit hadden de 
vissers niet verwacht geen enkele vis! Maar er werd de afgelopen week, zowel op 
het strand als op de pier in IJmuiden, ook bijna niks gevangen en dat zou wel 
eens kunnen komen door de langdurige kou. 
Maar gelukkig werd er bij het binnendraaien toch nog een vis gevangen:  een bot 
van 35 cm en dat was niet zo maar wat, want hij werd gevangen door een nieuw 
jong lid van onze zeevisvereniging, Paul Aandewiel, die nog nooit een bot had 
gevangen en die daarmee wel gelijk zijn stempel had gezet. 
De wedstrijd werd dus gewonnen door Paul Aandewiel, die zowel de waardebon 
als de pot won en de andere acht wedstrijdvissers kregen alleen wedstrijdpunten 
voor het aanwezig zijn! 
Totaal werd er 1 bot van 35 cm gevangen. 
 
 



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 vijf 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 2018 blad 2 
 
Pierwedstrijd zaterdag 07 april. Lente op de IJmuidense Pier! 
Dertien man van de Zandvoortse Zeevis Vereniging gingen op zaterdag 7 april 
een onderlinge strijd aan. Voor sommigen een ongeluksgetal 13 (man) en voor 
anderen een geluksgetal 7 (april). De dag begon goed voor de jarige Barry Paap, 
die er als eerste een gul van 38 cm uit trok. 
Het was hoog water op de pier en er stond een behoorlijk stevige wind uit het 
zuiden, waardoor de vislijnen naar de pier werden geduwd. En dat zorgde er voor 
dat velen vast kwamen te zitten en de onderlijnen moesten vervangen. Fred 
Paap, die aan mijn rechterkant stond, was het zo zat dat hij ging verkassen nadat 
hij al vier keer zijn onderlijn kwijt was geraakt. Maar dat kon een aantal andere 
vissers, zoals onder andere Patrick Vermaat, niet deren want hij ving daar door 
ook vis en wel een duo aan kabeljauw. 
Het wedstrijdparcours lag behoorlijk ver uit elkaar. Dus de vissers moesten zelf 
hun vis meten met een mede-wedstrijdvisser. Daardoor had ik geen overzicht wat 
er verder op de pier werd gevangen. 
Maar van de vissers om mij heen wel en Koos Vreelink ving aardig wat schar. Arie 
Koper, die de eerste helft van de wedstrijd nog geen aanbeet had gehad, trok zijn 
hengel helemaal krom en bij het ophalen zaten er twee mooie kabeljauwen aan 
van 42 en 43 cm. Barry Paap, die inmiddels ook weer vis had gevangen, haalde 
er  een kabeljauw van 44 cm. uit. 
Rob Wind, die naar ons toe kwam fietsen, vertelde ons dat er bij de andere groep 
vissers scharren werden gevangen. En dat kwam voor Barry mooi uit, want de 
jarige Barry trakteerde ons op lekkere koeken, die Rob gelijk mee kon nemen voor 
de andere groep vissers. Dus wie zou er gaan winnen? 
Zelf had ik nog maar één scharretje gevangen en diverse vissers om mij heen 
maakten daar grapjes over, maar het bekende spreekwoord zegt: “Wie het laatst 
lacht, het best” en dat gebeurde ook. Een mooie aanbeet op de hengel van 
wedstrijdleider Jeff Devos en bij het binnenhalen een kabeljauw van 45 cm. 
De wedstrijd liep ten einde en de balans werd opgemaakt. De vangst bestond uit: 
18 kabeljauwen, in totaal 606 cm. en de grootste (45 cm.) door Jeff Devos. 
35 scharren, in totaal 733 cm. en de grootste (34 cm.) door Barry Paap. 
1 bot van 30 cm. door Eric Heine. 
De totale lengte aan gevangen vis kwam daarmee uit op 13,69 meter. 
Eerste werd Patrick Vermaat met 277 cm., Koos Vreelink werd tweede met 276 
cm. en derde werd Barry Paap met 202cm.. 
De grootste vis, een kabeljauw van 45 cm., werd gevangen door Jeff Devos en 
daarmee won hij ook de pot. 
 
Zondag 22 april was de grote Beachclub No 5 wedstrijd.  
Deze wedstrijd werd vorig jaar gewonnen door Paul Laarman, maar wie zou hem 
deze keer winnen?  
Het was een schitterende dag op het mooie Zandvoortse stranden zo kon je in je 
korte broek weer eens lekker bruin worden tijdens het vissen!  
 



Wedstrijdverslagen 2018 blad 3 
 
De hoofdprijs voor deze viswedstrijd was een bedrag van €. 250,- aangeboden 
door Jochen Visser, de directeur van Citroën en Peugeot dealer van Zwienen. 
Wie wil die niet winnen? 
„s Morgens vroeg om half zeven was het voor mij zover om met de tractor met 
spullen voor de zeevisvereniging Zandvoort op pad te gaan. Het belooft een hele 
mooie dag te worden. Met een lekker zuidoosten windje van 3 Bft werd het 
parcours van 700 meter uitgezet voor de 30 aangemelde ZVZ vissers. Ton 
Goossens (voorzitter), Jochen Vissers (alg. wedstrijd commissaris) en Jeff Devos 
hadden op de Beachclub No 5 dag de touwtjes in handen. 
Al vroeg kwamen de eerste vissers om hun startnummer bij de wedstrijdcommis-
sie op te halen en na een kopje koffie met petit fours begaven zij zich naar hun 
plek op het strand. Het parcours liep van KNRM afgang de Zuid in richting van 
Reddingsbrigade Zuid. Met 5 voertuigen werden de visspullen naar de betreffende 
visplaatsen gebracht, waarna om half tien het startsein werd gegeven. 
Met de zuidoostenwind lekker schuin in de rug, het opkomende zonnetje en een 
strakke zee, begonnen de vier uur durende wedstrijd. De meetmeesters Jan 
Paap, Frans Castien en Ton Goossens reden en liepen langs de vissers, waarna 
al snel via de portofoon werd geroepen dat Engel Lever een vis had. Het bleek 
een schar van 23 cm. Op weg naar de volgende melding moesten ze rustig slalom 
rijden langs de steeds talrijker wordende badgasten, die bij de vissers stonden en 
vroegen wat ze vingen en waarover ze uitgebreid uitleg kregen. Het afgaande 
water en de strakke zee zorgden er voor dat een aantal vissers naar de tweede 
bank kon lopen. Tot aan hun borst waadden ze door het water om zo ver mogelijk 
hun lijn in zee te werpen, op zoek naar de vis, die wel dik over de tweehonderd 
meter in zee lag. En dat was voor Arie Koper geen probleem! Hij haalde er 
daardoor wel een botje van 32 cm. uit. Paul Laarman, die zijn titel verdedigde, had 
zelf nog niks gevangen! Via de portofoon hoorden we dat Leo Haak vis had: een 
botje en de meetmeesters konden gelijk door rijden naar Rob Wind, die ook een 
botje ving van 24 cm. Er werd niet veel vis meer gevangen door de 30 vissers. 
Uit het hele land kwamen de leden van onze Zeevis Vereniging naar Zandvoort, 
zoals Cees Swankhuizen uit Weesp, Peter Teijmant, Ger en Henk van Nieuwburg 
uit Zwanenburg en Erik en Jan van Gool, die helemaal uit Brabant kwamen. Ze 
hadden het naar de zin op het mooie Zandvoortse strand, maar veel vingen ze 
niet. Maar de andere ZVZ vissers vingen ook niet veel. Erik hield de eer voor 
Brabant hoog door er toch nog een botje uit te halen van 21 cm. De wedstrijd was 
afgelopen om 13:30 uur en daarna konden de wedstrijdvissers van de lunch en 
versnaperingen genieten bij de Beachclub No 5. 
Na de lunch nam de voorzitter Ton Goossens het woord om samen met Aagje 
Docters, de eigenaresse van Beachclub No 5,de winnaar bekend te maken. Zij 
reikten de Beachclub No 5 bokaal dit jaar uit aan de winnaar Fred Schilpzand en 
met een paar ferme kussen en met de envelop met €. 250,- van Jochen Visser 
kon zijn dag niet meer stuk! Eerste werd dus Fred Schilpzand met 3 vissen en een 
lengte van 77 cm. De tweede plaats was voor Engel Lever met 3 vissen en 62 cm.  
Derde werd Leo Haak met 3 vissen en 61 cm vis.  
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Van de 30 vissers vingen er 13 vis. 
Ook was er een blinde koppelwedstrijd, waarbij twee vissers met elkaar 
verbonden werden en deze koppelwedstrijd werd gewonnen door Engel Lever en 
Rob Wind met 110 cm vis. Tweede werden Jeff  Devos en Arie Koper met 104 cm 
en derde werden Fred Schilpzand en Bart Goossens met 101cm. Arie Koper had 
de grootste vis: een bot van 32 cm en daarmee won hij de pot. 
Totaal werden er 28 vissen gevangen met een lengte van 607 cm. De vangst 
bestond uit 21 botten met een totale lengte van 456 cm en 7 scharren  met een 
lengte van 151 cm. 
 

Strandwedstrijd zondag 6 mei 2018 
Wat is er nu lekkerder dan ‟s morgens vroeg op te staan en lekker te gaan vissen 
met de mannen van de Zeevis Vereniging Zandvoort. 
Op deze mooie zondagmorgen kwamen er vijftien vissers opdagen. 
De wedstrijd ging van start om negen uur en om de vele badgasten de ruimte te 
geven gingen we voorbij Havana op het zuid strand staan. De eerste twee uur 
was het lekker bijkomen in de ochtendzon, want er werd alleen maar een botje 
van 18 cm gevangen door Koos Vreelink en dat zou wel eens kunnen komen 
doordat er geen stroming was in het hoge water. Maar dat veranderde rond elf 
uur. Toen kwam de stroming er in en Koos ving zijn tweede botje van 15 cm. Het 
werd een strijd tussen Koos en Leo Haak, die een zeebaarsje ving van 30 cm. En 
waar Leo zich al rijk rekende voor de pot voor de grootste vis, maakte even later  
Fred Schilpzand een eind aan de illusies van Leo, want Fred ving een zeebaars 
van 37 cm. Dertien van de vijftien vissers hadden nog geen aanbeet gehad en dat 
met 30 hengels en 60 beaasde haken! Meetmeester Jan Paap van Kee kon wel 
weer naar Koos Vreelink,die er een zeebaarsje uit haalde van 33 cm. 
Het was inmiddels druk op het strand geworden en er stonden groepjes vissers te 
praten over de komende trip naar Noorwegen, waar zestien man aanstaande 
vrijdag een week lang gaan vissen in Avik Brygge. 
Wie zou de wedstrijd gaan winnen en de extra €. 10,-, die gesponsord waren door 
Antonio Luis de Jongh, binnen halen? Het eindsignaal werd gegeven door de 
wedstrijdleider Jeff Devos. Het was inmiddels één uur, de lijnen werden binnen 
gedraaid. “Koos” werd er geroepen “zeebaars” en bij het binnendraaien van zijn 
tweede hengel bleken er twee zeebaarzen aan te zitten. De wedstrijdkaarten 
werden bij mij ingeleverd. Dat wordt rekenen!! 
Totaal werd er 9 vissen gevangen met een totale lengte van 256 cm. Het waren 2 
botten (totaal 33 cm), 1 schar van 17 cm en 6 zeebaarzen (totaal 206 cm). 
Eerste werd Koos Vreelink met 6 vissen en 172 cm, tweede Fred Schilpzand met 
2 vissen en 54 cm en derde werd Leo Haak met 30 cm. De pot werd ook 
gewonnen door Koos Vreelink met de grootste vis: een zeebaars van 39 cm. 

 



Verslag forellendag in Diepenheim 
Op zaterdag 24 februari waren we weer te gast bij Gracia en Alex. 
Het was voor de zevende keer dat we met een ploeg naar Diepenheim trokken 
om daar in de winter te gaan vissen. Na drie afmeldingen hielden we toch nog 27 
vissers over om naar het verre Diepenheim te rijden. 
De storm in januari had ook zijn spoor in Twente achtergelaten. 
Het dak van de kapschuur van de forellenvijver was tijdens de storm opgelicht en 
weer op dezelfde plek teruggevallen. Gelukkig was het kantinegedeelte nog in tact 
en konden we ons daar bij binnenkomst aan de kachel warmen. 
De vijver was bijna ijsvrij ondanks dat het al enkele nachten gevroren had. 
De eerste vissers meldden zich al om 8.00 uur bij de parkeerplaats. Om 8.30 uur 
mochten we het terrein op. De deelnemers kwamen o.a. uit Pijnacker, Weesp, 
Zandvoort, Etten-Leur, Breda en 's-Hertogenbosch. Bij aankomst was het min 
twee graden en stond er een matige wind uit het Oosten. De opkomende zon 
vergoedde veel. Het eerste uur zat er nog wel regelmatig ijs in het topoog, maar 
door dit in het water te houden verdween het ijs weer. 
Bij aankomst kregen we al de mededeling dat er nog weinig vis van de vorige 
dagen in de vijver zat. De vis, die in de vijver werd losgelaten, werd er ook weer 
uitgevist. Dus even wachten totdat de forellen en de grote “zalmforellen” in de 
vijver werden uitgezet. Toen een half uurtje wachten totdat ze begonnen te azen.  
De grote vijver was goed bezet door onze mensen en er waren verder geen 
andere bezoekers op het terrein. De andere vijvers waren namelijk bevroren. 
De jongste deelnemer was Kyano, de acht jaar oude zoon van Barry Paap. De 
oudste deelnemers waren in de zeventig en er waren ook twee dames aanwezig: 
Alie Castien en Hedy Lever. Een gemêleerd gezelschap dus. De eerste forel werd 
gevangen door Barry Paap en daarna werden er meerdere forellen gevangen van 
diverse afmetingen. Kyano kreeg van Gracia ook een hengeltje om mee te vissen. 
Hij ving drie stuks, waaronder een “zalmforel”. Om 12.00 uur  werden er weer 
forellen uitgezet en een half uurtje later werden we door Gracia verzocht om 
binnen te komen eten. De tafels waren netjes gedekt en kregen we dampende 
snert, roggebrood met spek en daarna nog een broodje rookworst. Een goddelijk 
maal op deze koude dag. Naast elk bord lag ook nog een briefje met een 
nummer. Er werden twee toegangsbewijzen verloot door de eigenaars. Een mooie 
geste. Daarna weer naar de vijver. Met enige regelmaat werden er mooie forellen 
uitgehaald. De een had wat meer dan de ander. De meeste vis werd gevangen 
door John van Tol en Cees Swankhuizen. Samen hadden ze 26 forellen 
waaronder enkele van meer dan een kilo. Anderen hadden er een stuk of 5 of 
minder. De meeste vis werd gevangen met power bait met de kleuren 
oranje/bruin. Ook de wijze van vissen was anders dan in de zomermaanden. Nu 
werd de powerbait in het water geworpen. Deze moest dan tot op de bodem 
zakken, dan het lijntje strak trekken en wachten tot de vis toehapt. De forel in het 
koude water gaat namelijk niet jagen, maar blijft alleen azen over de bodem. 
Om 15.00 uur was het einde oefening. Alle deelnemers hadden tijdens de lunch 
gehoord dat ze zich bij vertrek nog even moesten melden bij Gracia. Iedereen 
kreeg een gerookte forel mee naar huis. 
Een geslaagde dag met veel deelnemers. 

MOSSELAVOND op zaterdag 17 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  
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 18.00 uur, waarna om ongeveer 19.00 uur 
de eerste ronde mosselen geserveerd zal worden.  
Wil je in het hotel blijven slapen, bel dan even met hotel 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 17 november mosselen eten bij de ZVZ. 

Opgeven voor deze avond kan tot 14 november bij 
Willem Minkman 023-5712120 

 

********************************************************** 
Contributie 2019 
Beste medevissers, het is bijna weer zover. Per 1 november 
moet de contributie weer voldaan zijn voor het komende jaar. 
Zoals in de ledenvergadering is afgesproken zijn we helaas 
genoodzaakt om de contributie met €. 5,- te verhogen. 
Voor de leden met een zeevispas is dat €. 45,- en voor leden 
met de vispas incl. grote vergunning is dat €. 55,- Voor leden 
met een extra vispas blijft 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. 



Geen viswedstrijd maar een Casting cursus!         
 
Zondag 18 maart was het zover: er werd een verwerp cursus georganiseerd door 
Bart Goossens, lid van de  Zeevisvereniging Zandvoort en de Dutch Surf Casting 
Federatie uit Uithoorn. Het doel hiervan is, het op de juiste wijze aanleren van de 
werptechnieken en dat zal in de praktijk al gauw resulteren in grotere afstanden 
en het vangen van meer vis. Helaas waren de weergoden ons niet goed gezind, 
veel wind tot wel 6 á 7 Bft uit ONO richting met windstoten van 8 Bft en het was 
ook koud, iets wat je met een casting cursus niet wilt. 
Maar omdat we voor dit evenement een vergunning hadden aangevraagd bij de 
gemeente om het grasveld van het parkeerterrein zuid te mogen gebruiken en 
omdat deze datum voor ons het beste uitkwam ging de cursus toch door. Er 
waren 14 ZVZ-leden naar de tent met versnaperingen gekomen. Zij kregen van 
drie leden van de Dutch Surf Casting Federatie, de baancommissarissen Peter 
Meijerink en Nico van Leeuwen en de voorzitter Ernst Mulder, een uitgebreide 
uitleg. 
Ook liepen er veel mensen langs de parkeerplaats en die mensen dachten 
natuurlijk: wat is dat? Kun je ook op land vis vangen? 
We kregen les in de Overhead worp en de Pendule worp. Het is namelijk zo, dat 
hoe verder je kunt gooien in zee, zodat je net achter de tweede bank komt, hoe 
meer kans je hebt om vis te vangen want daar kan nu juist de vis liggen of 
zwemmen. 
De overhead worp is de meest gebruikte worp langs de Nederlandse stranden en 
pieren. Maar wat maakt  deze worp nou zo uniek en waarom gebruikt iedereen 
deze worp? Is het om de veiligheid, of omdat het een makkelijke worp is? Of 
omdat je met deze overhead verder werpt? De overhead is meer gebaseerd op de 
spierkracht van de armen. Dus veel oefenen resulteert in verder werpen. 
En dat merkten velen, want bij de eerste worpen zaten de meesten op een 
afstand van 50 tot 100 meter. Maar oefening baart kunst, dus al snel zaten velen 
op 100 tot 138 meter. 
De Penduleworp werd ook voorgedaan maar i.v.m. met de wind en de veiligheid 
werd deze niet door de leden van de visvereniging uitgeoefend. 
Door de casting cursus hebben velen veel geleerd. Nu nog het leren knopen van 
verschillende knopen zoals onder andere: de voorslag op de hoofdlijn, waarvoor 
binnenkort ook een cursus komt. 
 

Stand per 20-07-2018 van de te vangen vissen voor een beker.   

Soort Lengte       

Nederlandse naam in cm. Recordhouder Datum Vangplaats 

Grootste Lipvis         

Grootste Paling 70,0 Horst Tom van der 07-07-'18 IJmuiden 

Grootste Tong         

Grootste Zeebaars 39,0 Vreeling Koos 06-05-'18 Zandvoort 

 

Vistrip naar Avik Brygge 2018. 
 
De negendaagse vistrip naar Noorwegen vond plaats van vrijdag 11 mei t/m 
zaterdag 19 mei. De 16 deelnemers hebben vooraf tweemaal een brief ontvangen 
van de ZVZ over de betalingen en verdere informatie over deze trip. 
Enkele weken voor het vertrek hebben de deelnemers nog een mailtje ontvangen 
van Cees Swankhuizen over onder andere waar en hoe laat we elkaar zouden 
treffen in Hirtshals, in de kop van Denemarken. Iedereen uit Zandvoort of directe 
omgeving werd aangeraden om op tijd te vertrekken, zodat we aan het einde van 
de dag gezamenlijk konden aanschuiven bij het plaatselijke Italiaanse restaurant. 
 
Vrijdag. 
Om even voor 5.00 uur vertrokken uit Zandvoort en langs de snelweg buiten 
Haarlem afgesproken met Henk Polak en Ton Poelgeest om samen verder te 
rijden. Ton was na afwezigheid van enkele jaren, wegens ziekte, weer van de 
partij. Ton zelf en wij waren benieuwd of het hem weer zou bevallen. Toch een 
hele reis. Daarna door tot vlak voor de Duitse grens waar we met Ruben Badal en 
John van Tol hadden afgesproken. Onderweg enig oponthoud door 
wegwerkzaamheden bij Osnabrück. Hier werden we door de stad heen geloodst.  
Om 17.00 uur, met een half uur vertraging, kwamen we aan in Hirtshals. Sommige 
leden waren er al en de anderen volgden snel. Op naar de Italiaan. Daarna door 
naar de terminal van Color Line. Even voor 21.00 uur vertrok de ferry naar 
Kristiansand in Noorwegen. Exact om 24.00 uur meerde de boot aan. Daarna van 
de boot af en door de douane. We zouden daarna in colonne naar Avik rijden met 
de zeven auto‟s. Helaas, John met Edwin Kreuger werd eruit gepikt en Ruben met 
Jeff de Vos ook. John mocht weer snel doorgaan maar Ruben z‟n Volvo werd in 
een ander pand aan een grondig onderzoek onderworpen. Toen iedereen van 
boord was mocht hij ook vertrekken. Niets bijzonders gevonden. 
Daarna met z‟n allen naar Avik. De lichten brandden, de deuren waren open en 
het was lekker warm in de vier appartementen. Daarna uitpakken en naar bed. 
 
Zaterdag. 
Eerste visdag.  Zonnig weer en weinig wind in de ochtend. De temperatuur bleef 
bij 14 graden steken. John en Edwin begonnen leuk te vangen. In de ochtend 
hadden ze samen 12 maatse gulletjes (waarvan de grootste 63 cm was) en ook 
nog een pollak. De rest van de dag vingen ze nog 30 ondermaatse en 9 maatse 
vissen. Ze hadden bijna 6 kg filet op de eerste dag. Wij, de kamer met Ruben, Jeff 
, Cees en Willem hadden 1 tongschar, 6 gulletjes (net aan de maat), een koolvisje 
en 3 maatse wijtingen. „s Avonds werd er alleen ondermaatse vis gevangen. 
Mart en Koos hadden die dag 8 maatse gulletjes, 2 pollakken en een schol van 51 
cm met een gewicht van 1690,5 gram. De boot met Frans, Leon en Danny had 
slecht gevangen. Slechts 1 maatse vis. Leon was voor de eerste keer mee. Op de 
vraag hoe hij het allemaal vond vertelde hij het volgende. De tocht van 1000 km 
naar de kop van Denemarken viel hem mee. De overtocht naar Noorwegen was 
hem goed bevallen. Leuke boot. Goede zanger aan boord en aardig wat mensen 
die een slokje op hadden. Leuke winkeltjes. Daarna mooie weg naar Avik.  



Leon werkt bij de douane op Schiphol en hij vertelde dat hij precies wist hoe het 
werkt bij de controle. Ruben voor laten gaan bij de douane. 
Het vissen beviel hem wel. Hartstikke leuk, hoewel de vangst tegenviel. 
 
Zondag. 
Eerst wat wolken, maar daarna trok het open  en werd het zonnig met wel meer 
wind. Ton en Henk hadden in de ochtend 4 maatse vissen. 
Edwin ving een mooie kabeljauw van 76,5 cm. De grootste tot nu toe. John en 
Edwin hadden die dag 7 maatse vissen. 
Wij hadden besloten om het op een andere plek te gaan proberen. Andere vissers 
vingen op die plek mooie pollakken. Jeff gooide in en voordat de pilker de grond 
raakte had hij beet. Een grote pollak. Ruben ving ook. Even later zat Ruben vast 
aan de bodem met zijn pilkertje. Jeff wilde de motor starten om hem los te varen, 
maar de motor deed het niet meer. De lijn van Ruben dus maar kapot getrokken 
want het was te diep om te ankeren. Via de portofoon de andere boten 
opgeroepen. Maar iedereen zat ver weg. Danny en Leon reageerden op onze 
oproep en zouden ons komen ophalen. Het was wel een half uur varen. Klasse 
mannen!! Toen op sleep naar de haven. Christian, de botenman, kreeg hem ook 
niet aan de praat. De volgende dag zou er een monteur komen.  
Cees gaat ‟s avonds met John en Edwin nachtvissen. De hele nacht in de van 
Tolbaai. Het leverde niet veel vis op. Slechts 5 scharren en 2 palingen van 50 cm. 
Om 5.00 uur gingen ze maar verkassen en dat leverde nog 15 maatse gullen op. 
 
Maandag. 
Weerbericht voor Mandal. Het belooft een stralende dag te worden. Het kwik kan 
oplopen naar 20 graden. De wind komt uit het oosten en is matig. 
Ruben en Jeff gaan met de auto naar Vigeland om inkopen te doen voor de 
barbecue van morgen. Jeff had deze in de koelkast in Zandvoort laten liggen. 
Cees was vis fileren en Willem was een stukje aan het schrijven. De monteur was 
ook langs  geweest, maar de motor liep direct! 
Cees ging daarna naar bed en Jeff ging aan de slag met de voorbereiding van de 
bbq. Ruben en Willem gingen naar de oude visfabriek om even wat gulletjes te 
trekken, maar dat viel tegen. Slechts 2 gullen en 2 scharren. 
De boot van Frans had wat gulletjes, kleine gul en platvis. 
Ton en Henk hadden 3 gulletjes, wel aardige visjes, volgens hen. 
 
Dinsdag. 
Weer mooi zonnig weer. Vandaag is de koppelwedstrijd. Acht koppels gaan met 
elkaar de strijd aan van 9.00 uur tot 16.00 uur. Het gaat om de meeste vis, waarbij 
ondermaatse vis is uitgesloten. 
Reacties na afloop: Koos: fantastisch zonnig heerlijk weer. Weinig vis. 
Frans: Naar de eilanden geweest, de oude visfabriek en de zwarte paal. Zag de 
zwarte paal niet en zat er toen bovenop.  
Danny: Leon is fanatiek. Weer vier onderlijnen kwijt.  
Willem: wij hadden 5 vissen, waaronder een kleine leng en Ruben een grotere.  
 

had een gul van 60 cm. Voor de prijsuitreiking kwam Chistian nog langs met 
gerookte paling. De prijsuitreiking werd gedaan door John met Cees. De uitslag 
was: John en Edwin waren eerste met 14 vissen. Jan en Eric tweede met 10 
vissen en de derde plaats was voor Frans en Leon met 7 vissen. Daarna was er 
nasi en bami en saté van Jeff met toebehoren. Hulde hoe hij het altijd weer weet 
klaar te maken. Pindasaus kennen ze niet in Noorwegen, dus met potjes 
pindakaas en andere ingrediënten wist hij het toch weer te fiksen. 
Daarna gingen sommigen wandelen, een andere groep ging nog vissen en de rest 
bleef op het terras om nog na te genieten van het mooie weer. Vandaag was het 
22 graden en morgen wordt het 24 graden. 
 
Woensdag.. 
Cees ging met de familie Castien mee en Willem met Henk. Ton met Jeff, Ruben 
en Edwin. John was die ochtend al om 5.00 uur gaan vissen in de scharrenbaai. 
Tot 9.00 uur had hij 5 gullen gevangen. Daarna is hij nog blijven vissen tot 13.00 
uur en ving hij nog 12 gullen en een schar. Verder werd er door de anderen slecht 
gevangen. Willem ging met Henk naar een nieuwe stek om uit te proberen. Vijf 
jaar geleden werd er bij Spangereid een kanaal gegraven van 500 meter naar een 
binnenmeer. Hier werden makrelen gevangen van 65 cm. Deze makrelen waren 
vanuit de zee via het kanaal naar het meer gezwommen maar konden de uitgang  
niet meer vinden. Het leverde ons echter niet veel vis op. Er zijn daar de laatste 
jaren veel huizen gebouwd en er is een groot hotel gekomen en een nieuwe 
haven. Kristoffer, de zoon van Magnus is daarop ingesprongen. Bij mooi weer 
gaat hij met de hotelgasten de zee op om op pollak te gaan vissen. Ook gaan ze 
dan naar een eilandje om te gaan barbecueën.  De boot van Henk en Ton was 
aangepast. Op een grote koelbox, gevuld met water, was een draaistoel met 
rugleuning vastgemaakt waardoor Ton comfortabeler kon vissen dan op een 
bankje. 
 
Donderdag. 
Weer prachtig weer. Op tijd vertrokken, nu naar de eilanden. Proberen om op de 
kop van de eilanden te komen. Het was daar echter te wild om te kunnen vissen. 
Dus maar in de luwte gaan vissen. Leverde alleen maar kleine koolvisjes op. 
Slechts 1 maatse vis en een wijting. Gevist op 60 meter diepte. Daarna nog 
verschillende stekken uitgeprobeerd. Daarna terug naar de haven voor de 
worstenbroodjes en hamburgers. John had 10 gullen, een rode poon en scharren. 
Ook  Koos had 7 maatse gullen en 8 platvissen. Leon 3 gullen en 7 ondermaatse 
teruggezet. Jan had wijting, platvis en 4 maatse gullen. Henk had 9 gullen. 
Donderdagavond ving Willem een schol van 47,5 cm. Er is die avond goed 
gevangen door de vissers. De vis wilde weer bijten. Er werd door een andere 
groep vissers een monster gevangen. Een zeeduivel van 80 cm met een gewicht 
van 7,5 kg. Zelfs op de snijtafel zat er nog volop leven in. Magnus kwam ook nog 
even langs. Hij vertelde dat hij iets nieuws had opgezet. Hij handelde sinds kort in 
lipvissen. Deze lipvissen koopt hij op en verkoopt deze dan aan de 
zalmkwekerijen. De zalmkwekerijen hebben last van de luizen die op de zalm 
zitten. De lipvis eet deze luizen. 



Vrijdag. 
De laatste visdag. Het begint ondertussen al gewoon te worden dat het zonnetje 
schijnt. Zolang het hogedrukgebied boven Scandinavië blijft hangen profiteren wij 
ervan. Om 7.00 uur op het terras voor de woning. Waar vind je dat. In Spanje of 
Griekenland. Ik heb me wel eens laten vertellen dat Zuid-Noorwegen net zoveel 
zonuren heeft als Marbella in Spanje. 
Cees ging weer met John op pad en wij met Edwin. Leuk dat dit zo gaat. Niet 
eerder meegemaakt. Er staat meer wind. Vissen tot 14.00 uur. Prijsuitreiking om 
16.00 uur. Ondertussen moeten de boten nog schoongemaakt worden. Christian 
is erg streng. Schoner inleveren dan dat je hem ontvangen hebt. 
Christian heeft ook de koud gerookte zalm geregeld. Voor onze groep 33 kg. 
Edwin wist een mooie stek en inderdaad. Vissen tussen de 9 en 25 meter. 
Regelmatig beet, maar net aan de maat of er onder. Drie maatse gullen, een 
grauwe poon en schar. Allen hadden last van de harde wind en moesten een stek 
in de luwte opzoeken. 
Per 1 januari van dit jaar is er een nieuwe regel ingegaan in Noorwegen. Omdat 
er heel veel vis wordt meegenomen en verkocht hebben ze het volgende erop 
gevonden. Je mag 10 kilo meenemen, tenzij je dagelijks invult wat je vangt. Dan 
mag je 20 kilo filet meenemen. Dit registratieformulier verkrijg je dan bij de 
organisatie. We hebben het wel ingevuld maar de vangsten waren niet zo als 
andere jaren. Er zat nog weinig koolvis en ook nog geen makreel en haring. De 
gulletjes waren net onder de 40 cm.  
Aan het eind van de middag was de prijsuitreiking.  
De grootste vis was voor Edwin. Hij had deze al op de tweede dag gevangen. Een 
gul van 76,5 cm. Hij kreeg de pot (80 euro), de wisselbeker en nog een beker als 
aandenken. De grootste schar was voor John met een lengte van 37,5 cm. 
Er zijn 13 soorten vis gevangen. Kabeljauw, koolvis, polak, schar, tongschar, 
schol, lipvis, grauwe poon, bot, steenbolk, paling, vijfdradige meun en rode poon. 
 

 

 
 

 



Forellen voor het hele gezin bij de Berenkuil 
 
Op zaterdag 25 augustus 2018 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 

 

 
 
 



 
 

Vissen op Leka in Noorwegen 
 
Drie leden van de visclub, Jos Timmers, Reinier Stuy en Cas Al,  zijn met een 
vierde deelnemer, Tiny Endevoets,  naar Leka in Noorwegen geweest om daar 8 
dagen te vissen. 
Verzamelpunt in Maarn op vrijdagmorgen 29 juni om 04.00 uur. Bakkie koffie, 
spullen in de bus laden en om 05.00 uur richting Noorwegen. Onze overnachting 
is ruim 1500 km verder, Vestby in Noorwegen. Onderweg bij de grensovergang 
Zweden-Noorwegen nog douanecontrole gehad. De goede man geloofde niet dat 
we maar 3 biertjes bij ons hadden en wou de auto controleren. Achterklep deels 
open waarbij er al het eea uit rolde. De beambte zag 3 treeën bier staan en een 
doos wijn en vroeg of dat alles was. Jos beaamde dat en stelde voor om de auto 
leeg te pakken. Gelukkig vond de betreffende beambte dat niet nodig want er zat 
nog veel meer bier in de bus. We konden zonder problemen verder. Om 19.00 uur 
in Vestby bij het hotel aangekomen wat eten en tijd voor een biertje. Vroeg naar 
bed want om 03.30 uur ging de wekker weer om de laatste 850 km. door 
Noorwegen naar de veerboot te rijden die ons op Leka zou afzetten. Om 18.00 
uur zijn we eindelijk op Leka aangekomen. Bus uitpakken, eten maken en spullen 
klaarmaken voor de 1

e
 visdag. 

 
01-07 eerste visdag. 
Het weer kon haast niet beter, zonnig en bijna geen wind. Eerst getracht om 
koolvissen te vangen die we als aas konden gebruiken. Helaas geen koolvis te 
vinden. De hele ochtend zoeken naar de vis maar er wilde niets bijten. Die middag 
kwam de stroom er in en toen gingen we vangen. We hebben die middag alleen 
met shads gevist. Totaal vingen we die middag 26 stuks vis tussen de 50 en 85 
cm wat dus groot genoeg was om mee te nemen en te fileren. De vangsten 
bestonden voor het grootste gedeelte uit Kabeljauw, wat Pollak en een stuk of wat 
Koolvissen. 
 
02-07 tweede visdag 
Gelukkig weer zonnig en weinig wind dus gelijk 25 km de oceaan opgevaren. 

Wederom gevist met shads en de 
vangst was fantastisch. Schipper Jos 
had een paar geweldige stekken 
gevonden, goed gedaan Jos. De 
Kabeljauwen die we vingen waren 
tussen de 5 en 12 kilo. Jos had er 
een van 10 kilo en Cas een van 12 
kilo. Reinier ving een Heilbot van ca. 
80 cm. Die is gelijk terug gezet. 
Verder werden er een aantal grote 
pollakken van 100 cm.+ gevangen en 
nog een paar Lommen. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Omdat we deze 2

e
 dag al zoveel vingen  

besloten we om de grote Kabeljauwen, 
Pollakken en Koolvissen terug te zetten. De 
kleinere soorten van zo tussen de 60 en 90 
cm zijn immers lekkerder. Totaal hadden we 
32 stuks mee dus dat kostte even wat tijd met 
fileren.  
 
03-07 derde visdag 
Heel ander weer, bewolkt en koud ca. 12 graden en wat winderig. Toch de 
oceaan op gegaan maar misschien door de weersomslag was de vis haast niet te 
vinden. Met veel moeite wisten we 8 Kabeljauwen van tussen de 60 en 80 cm. te 
vangen. Tiny had wel een mooie Pollak van ca. 100 cm.. Wel een aantal kleine 
vissen terug gezet. 
 
04-07 vierde visdag. 
Koud weer ca. 10 graden maar gelukkig weinig wind, maar ook weinig vis te 
vangen. In de middag trok de wind wat meer aan en misschien mede daardoor  
werden de vangsten beter. We hadden 13 maatse Kabeljauwen en hebben er 
zo‟n stuk of 10 terug gezet. Tiny had nog een mooie Leng. Verder werd er veel 
kleine Koolvis tot 40 ca. gevangen. 
 
05-07 vijfde visdag. 
Gelukkig weer weinig wind en een klein beetje zonnig. Gelijk de oceaan 
opgestoomd maar in de ochtenduren wederom niet veel vis te vangen. In de 
middag ging het een stuk beter, we vingen 14 Kabeljauwen van tussen de 5 en 10 
kilo. Reinier had twee Kabeljauwen van tegen de 10 kilo, net geen foto modellen. 
Jos had een grote Koolvis van ruim een meter en er werden een paar grote 
Pollakken gevangen. Jos en Reinier vingen elk weer een mooie grote Lom. Ook 
werden er weer veel kleinere Koolvissen gevangen. Eind van de middag trok de 
wind plotseling lelijk aan en daardoor moesten we voorzichtig en langzaam varen 
en duurde de terugtocht bijna twee en een half uur. Om ca. 20.30 uur waren we 
terug in de haven. Daarna nog een uurtje fileren voor we met eten konden 
beginnen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06-07 zesde visdag. 
Die morgen zat de wind van de vorige dag er nog goed in dus besloten we om die 
morgen niet uit te varen. De verwachting voor de rest van de dag was dat de wind 
behoorlijk zou afnemen dus zouden we die middag er uit gaan. 12.00 uur zijn we 
uit gevaren en de oceaan op gegaan. De golven waren aardig gaan liggen dus we 
zouden naar de plek gaan waar we de vorige dag goed hadden gevangen. Na 
ruim 5 kwartier varen bleek dat de weersvoorspelling niet zo was als eerder 
aangegeven en de wind trok toch weer aan. Daarom maar besloten om tocht weer 
terug te gaan en tussen de eilanden de vis proberen te vangen. Daardoor wel 
ruim 2 uur vistijd verloren. Tussen de eilanden was de vis ook moeilijk te vangen. 
Cas had een mooie Kabeljauw en Reinier een mooie Lom. Verder werd er alleen 
kleine Koolvis gevangen. Omdat er verder niet veel werd gevangen waren we om 
18.30 uur weer binnen. 
 
07-07 zevende visdag. 
Veel wind deze dag dus we konden alleen maar tussen de eilanden vissen. 
Eigenlijk een dag om te vergeten. Jos ving veel kleine Koolvis, 1 Kabeljauw, 1 
Leng en 1 Pollak. Cas ving 1 Kabeljauw en een aantal kleine Koolvissen. Helaas 
hadden Reinier en Tiny niets deze dag. 
 
08-07 laatste visdag. 
De voorspellingen waren goed, 
weinig wind en zonnig dus om  

 
07.00 uur al uitgevaren. Omdat dit de laatste 
visdag was en we die middag alles moesten 
schoonmaken en opruimen zou het een korte 
visdag worden. We hebben die ochtend nog 
leuk gevangen, 12 mooie kabeljauwen 
waarvan Cas er een had van 10 kilo. Tiny 
ving een mooie heilbot van bijna 18 kilo en er 
werden nog wat mooie pollakken en lommen 

gevangen. Om 13.30 uur waren we weer binnen. Die middag de boot schoon 
gemaakt en alle spullen in gepakt. Alles bij elkaar hebben we toch 8 hele mooie 
dagen gehad dus we gaan volgend jaar op herhaling. Helaas was het meeste al 
volgeboekt zodat we alleen nog in Mei kunnen. 



 

 
 
 

Aanmelden voor de vistrip naar Avik Brygge in 
Noorwegen 2019 

 
De vistrip is van vrijdag 31 mei t/m zaterdag 08 juni 2019..  
Op dit moment hebben 14 leden zich aangemeld voor deze trip. Er zijn op 
voorhand 4 appartementen vastgelegd. Er zijn dus nog 2 plaatsen beschikbaar.  
Het vertrek is op vrijdagochtend vroeg en aan het eind van de middag ben je dan 
in Hirtshals in de kop van Denemarken. De boot vertrekt dan naar Noorwegen om 
even voor 21.00 uur en de aankomst in Noorwegen is om middernacht. Daarna is 
het nog ruim een uur rijden. Vanaf zaterdagochtend heb je 7 dagen de 
beschikking over een boot. De kosten voor deze trip zijn ca. 575 euro. In de 
kosten zitten de overtocht naar Noorwegen, de huur van het appartement, de huur 
van de boot en de benzine voor deze boot en een ontbijt op de boot bij de 
terugreis. . 
Aanmelden voor de trip kan bij Willem Minkman 023-5712120  
 

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

mailto:h.bluijs@ziggo.nl
http://www.zvzvist.nl/


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

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

 

 


