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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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visvrienden, 
 
Terwijl ik dit stukje type ben ik bezig met een rondreis door Spanje en Portugal 
gedurende zeven weken. Het is geweldig om veel van Europa te zien met de 
camper maar meedoen voor de competitie met de ZVZ strandwedstrijden komt er 
daardoor niet van. Mijn eerste strandwedstrijd die ik mee heb gedaan was de 
avondwedstrijd van 22 september. De opkomst voor deze wedstrijd was geweldig, 
maar liefst negentien vissers stonden aan de voedlijn en bijna iedereen had vis. 
De vangsten waren zoals gebruikelijk, bot, tong, schar en wijting. Je hoort vanuit 
zeeland en de Belgische stranden al geluiden van diverse soorten die nu 
gevangen worden maar die vroeger niet voorkwamen in onze wateren. Door de 
opwarming van het klimaat trekken er toch een aantal vissoorten meer noordelijke 
richting. Het zal mij benieuwen wanneer we in Zandvoort wat aparte vissoorten 
gaan vangen. Het zou leuk zijn als we hier ook soorten zoals gevlekte gladde 
haai, pijlstaartroggen, tarbot etc. konden vangen.  
In het zuiden worden ook vrachten(kleine) zeebaarzen gevangen, soms we 20 tot 
30 stuks per persoon bij de wedstrijden. Grote maatse baarzen worden er haast 
niet gevangen. Ook bij ons worden er haast geen zeebaarzen gevangen en die 
gevangen worden zijn meestal nog ondermaats ook. Het is te hopen dat al die 
kleine zeebaarzen de komende jaren overleven zodat we over een paar jaar weer 
mooie maatse baarzen kunnen vangen. 
De strandwedstrijd van zondag 08 oktober was in verband met de 
weersverwachting en de wind de dagen daarvoor in overleg op vrijdag al afgelast. 
Die zondag echter viel de wind en de golfslag nogal mee en toen ik een 
strandwandeling maakte zag ik de nodige zeevissers langs de vloedlijn staan, 
zelfs een aantal van onze vereniging. Diverse vissers gesproken en ze gaven aan 
dat er met moeite te vissen was, veel stroming(200 gram bleef niet liggen) en veel 
last van apenhaar. Er werden wel mooie botten gevangen en wat ondermaatse 
zeebaars. Ook het paar Jansen en Jansen trof ik met de hengel aan en ook zij 
hadden mooie bot en een paar zeebaarzen van rond de 40 cm, net geen maat 
maar wel leuk om te vangen. 
Voor de rotonde zag ik twee 
jongens van een jaar of 12 met 
spinhengeltjes een loodje 
uitwerpen maar ik weet niet of zij 
wat gevangen hadden.  
Zo zie je maar het is altijd 
moeilijk om te besluiten of een 
wedstrijd wel of geen doorgang 
kan vinden. 
 
Cas. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wedstrijdagenda ZVZ 2018   
Zaterdag 27 januari Piervissen IJmuiden 

      

Zondag 04 februari Strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 17 februari Piervissen IJmuiden 

  
 

  

Zondag 04 maart Strandvissen Zandvoort 

      

Zaterdag 07 april Piervissen IJmuiden 

Zondag 22 april Strandvissen Beachclun no 5 Zandvoort 

  
 

  

Zondag 06 mei Strandvissen Zandvoort 

      

Zaterdag 09 juni Piervissen IJmuiden 

  
 

  

Zaterdag 07 juli Piervissen IJmuiden 

Vrijdag 27 juli Avond strandvissen Zandvoort 

  
 

  

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 6 januari Nieuwjaarsreceptie Faber Zandvoort 

  
 

  

Zaterdag 20 januari Makreel roken bij Jan Paap Zandvoort 

  
 

  

Zaterdag 24 februari Forelvissen Deepin Diepenheim 

      

11 mei t/m 19 mei Vistrip naar Avik Brygge Noorwegen 

  
 

  

Zaterdag 18 augustus Zandvoorts kampioenschap   

  Makreel roken Zandvoort 

  
 

  

Zaterdag 25 augustus Forelvissen in de Berenkuil Petten 



 

 

 

  

Strandcompetitie 
2018                     Eind 

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

1 Vreelink Koos 50 0 16 40 40 42 0 32 220 16 204 

2 Dekker Ted 34 0 42 45 31 27 0 50 229 27 202 

3 Schilpzand Fred 35 0 36 0 38 45 0 42 196 0 196 

4 Vos Jeff de 45 0 11 30 42 31 0 36 195 11 184 

5 Heine Eric 42 0 29 40 35 36 0 29 211 29 182 

5 Wind Rob 36 0 26 0 45 30 0 45 182 0 182 

7 Bosman Evert 39 0 39 30 32 37 0 0 177 0 177 

8 Ottho Addie 0 0 22 30 30 50 0 38 170 0 170 

9 Jong Ron de 29 0 38 30 33 29 0 31 190 29 161 

10 Goossens Bart 40 0 0 0 39 40 0 37 156 0 156 

11 Koper Arie 37 0 32 0 50 0 0 34 153 0 153 

12 Minkman Willem 0 0 22 0 36 34 0 40 132 0 132 

13 Haak Leo 29 0 17 42 37 0 0 0 125 0 125 

14 Lever Engel 29 0 11 0 0 39 0 39 118 0 118 

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

16 Laarman Paul 0 0 50 30 0 25 0 0 105 0 105 

16 Lever Heidi 29 0 11 0 0 28 0 37 105 0 105 

18 Bosman Willem 0 0 27 0 0 33 0 28 88 0 88 

19 Jong Rolf de 0 0 34 50 0 0 0 0 84 0 84 

20 Vermaat Patrick 0 0 45 0 0 35 0 0 80 0 80 

21 Visser Jochen 0 0 37 37 0 0 0 0 74 0 74 

22 Bluijs Henk 0 0 30 0 0 0 0 30 60 0 60 

23 Bakkenhoven Willem 29 0 0 30 0 0 0 0 59 0 59 

23 Schuurman Jason 0 0 0 0 34 25 0 0 59 0 59 

25 Paap Barry 0 0 23 0 0 32 0 0 55 0 55 

26 Badal Ruben 0 0 19 0 0 0 0 27 46 0 46 

27 Al Cas 0 0 0 0 0 38 0 0 38 0 38 

28 Gool Jan van 0 0 35 0 0 0 0 0 35 0 35 

28 Paap Fred 0 0 0 0 0 0 0 35 35 0 35 

30 Spaanstra Herman 0 0 33 0 0 0 0 0 33 0 33 

31 Gool Eric van 0 0 32 0 0 0 0 0 32 0 32 

32 Oosterbeek Nico 0 0 0 30 0 0 0 0 30 0 30 

33 Swankhuizen Cees 0 0 29 0 0 0 0 0 29 0 29 

34 Bluijs Gerard 0 0 26 0 0 0 0 0 26 0 26 

35 Castien Frans 0 0 24 0 0 0 0 0 24 0 24 

36 Paap Eli 0 0 22 0 0 0 0 0 22 0 22 

37 Ottho Michiel 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 18 

38 Castien Alie 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 11 

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



 

 
 

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

1 Vreelink Koos 38 36 40 50 0 0 45 0 209 0 209 

2 Heine Eric 42 39 35 38 0 0 40 0 194 0 194 

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

4 Vos Jeff de 40 37 50 0 0 0 42 0 169 0 169 

5 Wind Rob 36 38 36 0 0 0 50 0 160 0 160 

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

7 Goossens Bart 50 0 45 40 0 0 0 0 135 0 135 

8 Schilpzand Fred 0 50 37 39 0 0 0 0 126 0 126 

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 

 

********************************************************** 
Jan Paap winnaar 3

e
 rookwedstrijd 

 
De derde makreel rookwedstrijd van dit jaar werd gehouden bij Beach Club Tien. 
Door allerlei omstandigheden was de aanmelding van het aantal deelnemers 
minder dan verwacht. Acht rokers hadden zich ingeschreven.  
Het was een prachtige nazomerdag. Volop zon en de terrassen zaten vol met 
mensen. Gelijktijdig was er het Shantykoren festival.  
Alle deelnemers kregen bij aanvang koffie met appeltaart met slagroom 
aangeboden door de eigenaren Bas Lemmens en Beaudine Starink. 
Nadat iedereen geïnstalleerd was in de zonnebak werden de makrelen uitgereikt. 
Vijf makrelen voor de wedstrijd en nog 4 kleine(piepers). Enkele deelnemers 
hadden zelf ook nog wat meegenomen om te roken, zoals worst, eendenborst, 
spek, scharren en paling. 
Het was een prachtig gezicht . De zon, de palmbomen en het strand. Leek wel 
Marbella. Nadat iedereen de makrelen droog gestookt had, kon het eigenlijke 
roken beginnen. Regelmatig kwamen bezoekers een kijkje nemen en kregen we 
de vraag of er ook makrelen verkocht werden. 
Om 15.00 uur werden de beste makrelen ingenomen voor de keuring. Beaudine 
Starink werd i.v.m. de drukte vervangen door haar moeder, Francis Starink. 
De andere keurmeesters waren Kees van Dam(Kees Vis) en Joop van Nes. 
Er werd o.a. gekeurd op uiterlijk, structuur en smaak. 
Volgens de keurmeesters ontliepen de nummers een en twee elkaar niet veel. 
Beaudine kon wel de prijzen uitreiken. Deze prijzen waren door de eigenaren van 
Beach Club Tien beschikbaar gesteld. Uiteindelijk werd Henk Bluijs derde. Hij 
kreeg een tegoedbon voor een bittergarnituur. Tweede werd Jeff de Vos. Dit 
leverde hem een tegoedbon op voor een lunch voor twee personen. Eerste werd 
Jan Paap. Hij kreeg een tegoedbon voor een diner voor twee personen en het 
prijzengeld van16 euro.     
Het was een mooie dag en meerdere deelnemers bleven dan ook nog nagenieten 
van het mooie weer. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wedstrijdverslagen 2017 blad 1 
Strand avondwedstrijd 25 augustus. Verslag Jeff DeVos en Willem Minkman. 
Op vrijdagavond 25 augustus was de 2e avondwedstrijd op het strand voor de 
leden van de Zeevis Vereniging Zandvoort. 
Maar liefst 14 leden hadden zich aangemeld bij de wedstrijdleiding. Er was een 
parcours uitgezet van 300 meter ter hoogte van de watertoren. Het was perfect 
visweer. Een noordenwindje, vlak zeetje, weinig zwemmers en een heerlijk 
zonnetje. Er werd gevist met afgaand water. 
Door de afwezigheid van de meetmeester Jan Paap, moesten de deelnemers de 
gevangen vis tijdelijk in emmers met water in leven houden totdat er vanuit de 
leiding de vis gemeten werd. Daarna kon deze weer teruggezet worden in zee. 
Om 19.30 uur was het startsein van deze drie uur durende viswedstrijd.  
Na het startsein duurde het enige tijd voordat de eerste aanbeten te zien waren. 
Bart Goossens was de eerste die een vis ving. Een botje. Daarna werd er wel 
sporadisch een visje gevangen totdat de schemer inviel. Er zat veel vuil in het 
water: het zogenaamde apenhaar, wat zich om de vislijn draaide. Elke tien 
minuten moest er wel nieuw aas op de haken gezet worden omdat de krabben de 
vissen voor waren en met blanke haken vang je geen vis. Met het invallen van de 
duisternis gingen de toplichtjes op de hengels aan en anderen hadden lampen of 
hoofdlampjes. De vissen begonnen te azen en er werd toen goed gevangen. 
Mooie tongen en vooral botten. Soms enkele tegelijk. Daarna zakten de vangsten 
weer in. Jason Schuurman, een nieuw lid, ving 3 vissen. Hij vond het hartstikke 
super. Was enkele dagen voor de wedstrijd wezen proefvissen op het strand en 
ving toen een mooie zeebaars.  
Uiteindelijk  begaf iedereen zich na afloop van de wedstrijd naar de wedstrijdleider 
om de vis te laten meten. Iedereen had vis gevangen, maar Arie Koper was de 
winnaar met een totale lengte aan vis van 134 cm. Tweede was Rob Wind met 
114 cm en derde werd Jeff de Vos met 104 cm. Totaal werden er 41 vissen 
gevangen, waaronder 7 tongen. De grootste vis was van Rob Wind: een bot van 
37 cm. Fred Schilpzand had de grootste tong gevangen. Deze was 30 cm. 
 
Strand avondwedstrijd 22 september,verslag Jeff DeVos en Willem Minkman 
Op  vrijdag 22 september was de laatste avond strandviswedstrijd voor de leden 
van de Zeevis Vereniging Zandvoort. Wat de wedstrijdcommissaris niet kon 
vermoeden was, dat er op deze avond maar liefst 19 leden zich aanmeldden voor 
deze wedstrijd.  Waarschijnlijk was het mooie .n windstille weer hier debet aan. 
De wedstrijd was van 19.30 - 22.30 uur. Dus het grootste deel van de wedstrijd 
moest er in het donker gevist worden. Na het startsein was Hedy Lever de eerste 
die een vis uit het water wist te halen. Enkele leden volgden, maar de vangsten 
waren op dat moment nog niet bijzonder. Nadat de zon achter de horizon was 
verdwenen, waren de rode lichtjes van het windmolenpark op zee duidelijk te zien. 
De vis begon te azen, maar het water begon ook te zakken. Doorlopen naar de 
volgende bank was echter niet mogelijk vanwege de golfslag. Een aantal vissers 
moest dus of in het zwinnetje gooien of proberen over de bank te gooien. 
Jan Paap, de meetmeester, kreeg hulp van Kyano Paap, de zoon van Barry. Hij 
bracht de gevangen vis naar de auto. 



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 2 
Bijna alle leden wisten wel een visje te vangen. Het merendeel was bot. De 
krabben waren ook volop aanwezig, want na ongeveer tien minuten moest er 
weer aas aan de haken gedaan worden omdat ze kaal gevreten waren.  
Garnalen waren er ook, want enkele dagen voor de wedstrijd werden er al mooie 
garnalen gevangen vanaf het strand. Zowel met het zaantje als met de kro. 
Dus voer genoeg voor de vissen aan de kant.  
Waar in het verleden gebruik gemaakt werd van  petroleumlampen, heeft nu het 
merendeel een ledlampje op het voorhoofd of een oplaadbare lamp naast zich 
staan. Ook werd gebruik gemaakt van toplichtjes aan de hengel. Er werden mooie 
tongen gevangen. Fred Schilpzand had er een van 33 cm en Willem Minkman 
haalde zelfs een doublet tong naar boven aan het einde van de wedstrijd. 
De wedstrijdleider had pech aan het einde van de wedstrijd. Hij had zijn accu leeg 
getrokken door zijn lampen te laten branden om bij te schijnen tijdens het vissen. 
Met behulp van een andere auto was het probleem snel verholpen.  
Daarna werd de stand opgemaakt van die avond. 
Totaal werden er 49 botten, 1 wijting, 3 scharren en 5 tongen gevangen. De totale 
lengte aan vis was 17,09 meter. Cas Al had de prijs voor de grootste vis: een bot 
van 38 cm. De winnaar was Addy Ottho met 7 vissen met een totale lengte van 
178 cm. Tweede was Fred Schilpzand met 6 vissen en een totale lengte van 169 
cm. Als derde eindigde Koos Vreelink met 158 cm, die daarmee Bart Goossens 
met 1 cm net voor bleef. Beiden hadden ook 6 vissen.    
Strandwedstrijd zondag, 5 november 2017. Door wedstrijdleider: Jeff Devos.                                                                      
Zondag was het weer zo ver, de laatste strandwedstrijd van dit jaar van de 
zeevisvereniging Zandvoort. Het weerbericht zag er voor zondag niet zo goed uit: 
wind, regen en zelfs onweer werd er voorspeld. Maar dat mocht velen van de ZVZ 
vissers niet deren want er kwamen maar liefst 19 vissers opdagen. 
Zelfs op de fiets kwam Ruben Badal uitgeput aan fietsen, helemaal uit Enschede? 
Na de administratieve handelingen en het loten van de plaatsen ging ik samen 
met Bart Goossens het parcours uitzetten. Over 400 meter stonden de vissers 
verdeeld. Het was op het strand al druk en er vonden verschillende activiteiten 
plaats, zoals de Zandvoort-loop bij Beach Club No 5, een kite wedstrijd bij de 
zeilvereniging en de strandrace Hoek van Holland naar Den Helder. 
De wedstrijd begon om negen uur en al gauw werd er vis gevangen. Engel Lever 
ving een bot, links en rechts hoorde ik dat er steeds meer vis werd gevangen. Zou 
het weer zo’n  topdag worden. De wind was hard tot krachtig uit het westen,  dus 
pal op het strand, waardoor het inwerpen voor velen lastig was. 
Maar de zon, die toch nog af en toe scheen, maakte dat weer goed. 
Addy Ottho had een zeebaars! Maar omdat hulpmeetmeester Jan Paap van Kee 
op vakantie is moest ik het alleen doen en moest iedereen zijn vis bewaren in een 
emmer. Alleen de te kleine vis werd meteen bij mij aangeleverd door de vissers, 
omdat die dan weer snel terug in zeegezet kon worden. Willem Minkman ving ook  
lekker botten maar ook een zeebaars. Wie zou de wedstrijd winnen? Het was 
gissen, omdat niemand van elkaar wist wat men in zijn emmer had. Was het Tom 
van der Horst? Nee, die ging na een zware regenbui een uur voor het einde naar 
huis. Arie Koper ving ook een mooie zeebaars.  



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 3 
Zou dat de winnaar zijn van de pot? Ron de Jong ving twee keer achter elkaar 
een zeebaarsje van 14 en 12 cm. Ja daar red je het niet mee. Het was één uur.  
De wedstrijd was afgelopen en de hengels werden afgetuigden de ene na de 
andere visser kwam met zijn emmer vis bij mij om de vis te laten meten. Iets wat 
ook zijn charme had en de wedstrijd spannend maakte. 
Totaal werden er 91 vissen gevangen met een lengte van 23,30 meter. Het waren 
81 botten, 9 zeebaarzen en 1 schol. De wedstrijd werd gewonnen door Ted 
Dekker met 11 vissen en 302 cm aan vis, tweede werd Rob Wind met 10 vissen 
en 253 cm vis, derde werd Fred Schilpzand met 247 cm vis en omdat er meer dan 
15 vissers meededen aan de wedstrijd is er ook een vierde prijs en die werd 
gewonnen door Willem Minkman met 188 cm vis. 
De pot werd gewonnen door 3 personen, die allemaal de grootste vis hadden: een 
zeebaars van 38 cm. Arie Koper, Willem Minkman en Addie Ottho moesten 
daardoor helaas de pot met elkaar delen. 
De grootste bot (37 cm) werd gevangen door Hedi Lever en Fred Schilpzand. 
Pierwedstrijd zaterdag 11 november. Door wedstrijdleider: Jeff Devos.                                                                      
Afgelopen zaterdag was het weer zo ver. De voorlaatste pierwedstrijd van de 
Zandvoortse Zeevis Vereniging. De opkomst was dramatisch laag: slechts 4 
vissers. Dat was misschien ook wel te verwachten, want de weersvoorspelling 
was niet zodanig dat het aantrekkelijk was om op de pier te gaan staan. Maar 
toch! Koos Vreelink en Jeff Devos op de brommer en Rob Wind en Eric Heine op 
de fiets, die dan ook afgepeigerd aan kwamen. 
Na de hengels te hebben opgetuigd begon de wedstrijd om negen uur. Het was 
hoog water en als enige stond Koos aan de binnenkant. Hij had al snel 2 
wijtingen. Rob Wind, die naast mij stond, had al gelijk een trio aan schar. Dat is 
een leuk begin van zo’n dag! Met af en toe harde windvlagen uit het noordwesten 
stonden wij ons mannetje. Jeff ving zelfs 2 kabeljauwen tegelijk en Eric Heine 
begon ook lekker vis te vangen: scharren en kabeljauw.  
Koos Vreelink ving de ene na de andere wijting. Helaas veel ondermaatse, maar 
die tellen wel mee. Ondertussen waren er al 5 soorten vis gevangen:wijting, bot, 
schar, kabeljauw en steenbolk. Terwijl ik, Jeff, mijn aas op de haken aan rijgen 
was, zag ik in mijn ooghoek mijn hengel doorbuigen. Wat was dat? Snel begon ik 
mijnlijn in te halen, iets wat met de golven en de wind behoorlijk zwaar was. Het 
was een bot van 40 cm en een kabeljauw van 51 cm. Koos had al een hele 
emmer vol met wijting en bij Rob zat zijn emmer ook al tot de rand toe gevuld. Na 
een paar regenbuien en harde wind, was het snel twaalf uur en was de drie uur 
durende wedstrijd afgelopen. Nou nou, wat een vis werd er aan geboden en 
samen met Koos begon ik te meten. 
Er werden 132 vissen gevangen met een totale lengte van 32,52 meter. Dit waren 
19 kabeljauwen(totaal 6,37 meter), 62 scharen  (14,47 meter), 47 wijtingen(10,52 
meter), 2 steenbolken (0,46 meter) en 2 botten (0,70 meter). 
De wedstrijd werd gewonnen door Rob Wind met 49 vissen en een totale lengte 
van 12,16 meter vis. Koos Vreelink werd tweede met 45 vissen en 10,11 meter 
vis. Derde werd Jeff Devos met 24 vissen en 6,65 meter. De grootste vis werd 
gevangen door Jeff: een kabeljauw van 51 cm en daarmee won hij de pot 



 
 

 

Vistrip naar Skarnsundet in Noorwegen 2018 
 
Beste visvriend, 
 
Een prachtige bestemming gelegen in het Trondheimfjord. Door de gunstige 
ligging kan hier eigenlijk altijd gevist worden, ook op de dagen dat het weer niet 
meewerkt. Kijk hier voor meer info over deze bestemming. Enige clubleden gaan 
al mee en die weten exact waar de plekken zijn voor het vangen van vis. 
De reizen naar Skarnsundet zijn geheel verzorgd in de meest complete zin van 
het woord. 
Dus ook inclusief alle maaltijden! Daarnaast verzorgen wij het vervoer van het 
hengelsportmateriaal en overige bagage zodat u geen toeslagen hoeft te betalen 
aan de luchtvaartmaatschappij. U dient er alleen voor te zorgen dat dit materiaal 
in Zandvoort Noord gebracht en gehaald wordt. Uiteraard is het ook mogelijk om 
met eigen vervoer te reizen. 
 
Momenteel is er nog een appartement van 6 personen met 2 boten beschikbaar. 
Haast u want weg is weg. 
 
Reisschema: 5 mei tot 12 mei 
Dag 1 (zaterdag)   -  Vertrek vanaf Schiphol naar Trondheim. Rechtstreekse 
vlucht met KLM. Een bus brengt u van het vliegveld naar Skarnsundet 
Fjordsenter. De reistijd is ca. 1 uur en 15 minuten. Zondag tot en met vrijdag  zijn 
6 volle visdagen. Zaterdag weer retour naar schiphol Amsterdam. 

 
Bijkomende kosten zijn: 
- toeslag gebruik visboot met 2 personen € 175 p/p 
- evt. alcoholische dranken 
- verbruikte benzine van de visboten 
- evt. hengelsportmateriaal te huur 
- retour bagage(indien u vis mee neemt) 
 
Prijs p.p. € 980,- 
 
Met vriendelijke groet, Rudi de Meij Bie. Info 06-15606401 

http://www.psvisreizen.nl/bestemmingen/2-noorwegen/7-skarnsundet-fjordsenter


                  
 

********************************************************** 
Vissen op grote forellen van 2 à 3 KG bij “DEEP’N”. 
Na het succes van de vorige keer (20 vissers)  gaan we weer wintervissen op de 
forel in Diepenheim. We gaan op zaterdag 24 februari 2018.  
De vijvers, gelegen achter de boerderij van Alex en Gracia, zijn uitstekend 
geschikt om daar een ontspannend dagje door te brengen. Omdat het toch een 
eindje rijden is, hebben we met de eigenaars het volgende afgesproken: 
 
Op zaterdag 24 februari 2018 gaan we in de vijver met de grote forellen vissen.  
Deze vijver is voorzien van regenboog- en zalmforel tot 2 kg of nog groter. Geen 
kleintjes dus. Er staan voldoende stoelen en er zijn schuilhutjes langs het water. 
De vijver waar we in vissen is altijd ijsvrij bij een buitentemperatuur tot min 15 
graden. We kunnen bij de vijver terecht van 9.00 uur tot 15.00 uur. Het hek is al 
om 8.30 uur open. Halverwege de dag worden we dan voorzien van een broodje 
warme rookworst. Tijdens de middagpauze gaan we allen aan de lange tafel op 
de boerderij voor snert met spek en roggebrood. 
 
Alle vis die gevangen wordt moet meegenomen worden. Hieraan zijn geen extra 
kosten verbonden. De vis mag alleen bewaard worden in koelboxen. Er is een 
schoonmaakplaats aanwezig. Er is een gezellige ruimte met houtkachel waar je je 
kunt opwarmen en waar je koffie, thee of andere dranken kunt nuttigen. 
 
De kosten voor deze forellendag incl. broodje warme worst, snert, spek en 
roggebrood zijn nog niet bekend. Gracia en Alex willen even afwachten of er 
nog een BTW verhoging aan staat te komen. In januari zal de prijs bekend 
zijn. (Afgelopen jaar was dit 25 euro.) 
 
Aanmelden voor deze dag kan bij Willem Minkman tel. 023-5712120   
 
De forellenvijver ”Deepn” ligt in Diepenheim aan de Oude Goorseweg 10. De 
website van deze forellenvijver is te raadplegen op www.forellenvijversdeepn.nl 

Wie wil er nou niet roken? 
 
Ja, dat vragen we steeds aan mensen die ook interesse tonen bij onze rook 
wedstrijden. Ook deze mensen willen we in het genot van het roken laten delen. 
De laatste keer, bij Jan Paap, hadden we maar liefst 21 aanmeldingen. Dat 
moeten er meer kunnen worden. Dit jaar hadden we 3 wedstrijden op het strand 
en deden ook leden mee aan het Open Kampioenschap Makreelroken van 
Zandvoort. 
We houden nogmaals een promotiedag om misschien nog wat leden over de 
drempel te halen. Neem ook een vriend, kennis of buurman mee om het roken 
onder de knie te krijgen. Iedere deelnemer krijgt makrelen en misschien nog wat 
andere vis. De deelname is kosteloos. 
 
Op zaterdag 20 januari 2018 kunnen we weer terecht voor de loods van Jan 
Paap. De verwarmde loods is gelegen aan de Curiestraat 3 E in Zandvoort 
Nieuw Noord. Verwijsborden naar de loods zullen worden aangebracht. 
 
De bedoeling is, dat degenen die een rookton bezitten, maar er weinig of nooit 
gebruik van maken, dan ook hier met hun rookton naar toe komen. 
Uiteraard mag je zelf ook andere vis of vleessoorten meenemen om te roken. 
Ook degenen die geen rookton of -kast hebben zijn van harte welkom. Ook 
degenen die geen rookton hebben en toch willen roken kunnen zich melden bij 
onderstaande personen. We hebben nog enkele tonnen en hout om het eens te 
proberen. Om 10.00 uur gaan we beginnen.  
Vooraf moeten de rooktonnen/kasten natuurlijk gebracht worden. 
Het is de bedoeling dat we met z'n allen het roken onder de knie krijgen. We gaan 
dan ook gegevens uitwisselen omtrent het gebruik van de materialen, zoals 
haken, hout, rookmot en bv. de temperatuur waarop gerookt moet worden. 
 
Ook zullen we voor een warme drank zorgen. We gaan er dus een gezellige dag 
van maken. Aanmelden kan tot 15 januari kan bij onderstaande personen. 
Voor verdere inlichtingen kun je ook onderstaande nummers bellen: 
 
Jeff de Vos,  tel. 06-15425104 
Willem Minkman,  tel. 06-30316760 
Jan Paap, tel. 06-51246962 

 

********************************************************** 
Te koop aangeboden: 
 
Goed werkende diepvrieskist, inhoud 150 liter. Tegen elk aannemelijk bod. 
Info bij Henk Bluijs, 0652345829. 

 
 

http://www.forellenvijversdeepn.nl/


 
 
 

TOEN...........EN NU.  
 
Uiteraard gaan de meeste verhalen in ons 
clubblad over het vissen. Om nu eens wat meer 
over ” de visser “ te weten te komen zijn we 
met hem in gesprek gegaan over het verleden 
en het heden. Je komt dan tot bijzondere en 
verrassende verhalen. In deze serie is nu de 
beurt aan Cas Al. Cas heeft diverse functies 
binnen onze vereniging. Hij is penningmeester, 
redactielid van het clubblad en webmaster. 
 
Dus voldoende om hem eens aan de tand te 
voelen. Zelf kwam hij met de vraag of ik nog 
iemand wilde interviewen voor het clubblad. 
Waarop ik zei: noem maar een naam. Waarop Ria zijn vrouw zei: zeg Cas sta jij 
er al in? Zodoende kwamen we dus bij hem uit. Ik zou met hem een afspraak 
maken wanneer dat zou gebeuren, maar hij was me al voor. Hij stuurde mij een 
mailtje met de tekst : Hallo Willem, volgende week woensdag vertrekken we naar 
Spanje en Portugal. 
Ik gebeld en een uur later zat ik al bij hem thuis aan de keukentafel. 
 
Jeugd en werk. 
Ik ben geboren in de P C Hooftstraat in Amsterdam, maar op m'n tweede ben ik 
naar Zandvoort gekomen. Dus van de Amsterdamse periode weet ik niets. 
In Zandvoort ben ik opgegroeid in de Vogelenbuurt. We woonden in de 
Vinkenstraat. Ik heb een halfbroer en van de andere broers ben ik de oudste. Ik 
heb zeven broers, dus we waren met z'n tienen thuis. De bekendste broer zal 
Rens zijn. De bloemenman voor de Hema. 
Mijn vader heeft het huis laten bouwen in 1954. Ik heb eerst op de Mariaschool 
gezeten, maar mijn vader vond de Antoniusschool in Aerdenhout beter. Dus 
vanuit de 4e ben ik daar naar toe gegaan. 
Mijn vader had een boekhoudbureau, hij zat in het roestvrij staal en was verkoper 
van plastic. Hij is ook de ontwerper van die oranje plastic manden met die gaatjes. 
Mijn broer heeft nog het alleenrecht voor de verkoop over de hele wereld. 
In die tijd zat ik bij de padvinderij, de St. Willibrordus, “de Bluijzen” zo gezegd.  
Die zaten toen in de bunker schuin tegenover het TZB terrein. 
Heb ook nog op judo gezeten. Ik viste al op jonge leeftijd op de Vinkeveense 
plassen met m'n vader. Vanaf 11-12 jaar stond ik al op het strand met een 
spinhengeltje. Toen ving je nog wat. We visten toen met strandschelpen als aas. 
Na de lagere school in Aerdenhout ging ik naar de Gertenbach Mavo in 
Zandvoort. Ik heb er maar één jaar op gezeten. We hadden een groep van 13 
man en altijd was er een feestje. Van die dertien zijn er dan ook twaalf blijven 
zitten. Dansen en muziek maken bij m'n vader in de garage. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn vader vond het dan ook beter dat ik naar de LTS in Haarlem zou gaan. Deze 
school was op de Prins Bernhardlaan. Ik mocht gelijk naar de tweede klas. 
Uiteraard ging ik op de fiets, want in de bus werd ik wagenziek. Dus 13 km heen 
en 13 km terug. Later op de brommer. 
Ik ben toen elektra gaan doen, want dat was volgens mijn vader de toekomst. Zelf 
wilde ik eigenlijk voor automonteur. Het diploma elektra heb ik gehaald en toen 
door naar de MTS. Ik heb er slechts één jaar op gezeten, vanwege mijn minimale 
aanleg voor talen. Dat ging dus niet. 
Toen moest ik aan het werk. Ik had al een nachtmerrie als ik eraan dacht dat ik 
kilometers elektra moest gaan aanleggen in flats. Dat ging het dus niet worden. 
Dus toen de Hema in Zandvoort geopend zou worden had ik daar gesolliciteerd 
als verkoper. Ik kreeg eerst een opleiding van twee maanden in Hillegom en werd 
daarna in Zandvoort ingezet als eerste verkoper na de opening. Als een manusje 
van alles werd ik overal ingezet. Bijvoorbeeld bij het bouwen van de Bierwinkel 
boven de Hema, omdat ik handig was. 
Na een jaar vroeg ik om salaris verhoging. Hoorde niets. Dus ontslag genomen en 
toen kwamen ze pas met alsnog een verhoging, maar ik had al een andere baan 
in het magazijn van de MSD in de Waarderpolder. Zij maken pillen voor patent 
geneesmiddelen. Ik ging toen ook op kamers in Haarlem. Daarna moest ik na een 
jaar opkomen voor de dienstplicht. Bij de marine, wat ook mijn voorkeur was. Heb 
negatieve ervaringen in dienst gehad. Zoals dat korporaals voorgingen bij het 
eten. Ik werd ook niet bevorderd omdat ik een negatieve instelling had en de boel 
liep op te ruien. 
Ik zat op de “Brabant”, een oude torpedobootjager, die meer stuk was dan dat hij 
het water op kon. Ben toen nog wel naar Noorwegen, Portugal en Madeira 
geweest. 
Daarna weer terug naar de MSD en in die tijd ging ik ook met Henk Bluijs op 
kamers in Haarlem. We hadden een grote etage waar we in de winter elke 14 
dagen een groot feest gaven voor onze vrienden uit Zandvoort. 
Veertig tot vijftig man kwamen daar op af, zoals : Joop van Nes, Slappe Dirk, Ab 
van der Moolen, Mark van de Meij, Frits Stiekel en Robbie van Zantvoort. 
Iedereen nam wat mee. Amerikaans systeem. 
Velen bleven ook slapen, 
We hadden een vlaggenstok aan de gevel met aan het uiteinde een verlicht 
bierflesje, zodat ze konden zien waar we woonden. 
Op een weekend dat we waren wezen stappen, vloog Henk, met mij achterop de 
brommer, van de weg af bij het kopje van Aerdenhout. Mijn knie lag in puin, want 
ik bleef achter een boom hangen. Henk had een gat in zijn hoofd en een gebroken 
elleboog. Ben toen in het ziekenhuis beland voor twee maanden. 
Zomers gingen we feesten op het strand en toen kwam ik Ria tegen, die hier op 
vakantie was. Ik viel voor haar omdat het een spontane, leuke en aardige meid 
was en ze zeggen: wat je van ver haalt is lekker. Ze komt namelijk uit het Oosten 
van het land. 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
Hobby's.  
Vissen is mijn grootste hobby. Vroeger was het karpervissen, snoekvissen, 
vliegvissen en natuurlijk zeevissen. 
In de jaren tachtig ging ik met oa. Frits naar Duitsland, naar de Eifel, Hillesheim 
om te vissen op forel en vlagzalm. Een dag of vier. Vliegen en nimfen maakten we 
zelf. Les gehad en toen zelf gaan binden. 
Een andere hobby van mij is het verenigingsleven. Maar dan in het bestuur. Zo 
zat ik in “het stekkie” ( jongerensoos) en was ik voorzitter van de vereniging van 
flatbewoners in de Lorentzstraat. We hebben toen een fietscrossbaan en een 
speeltuin gerealiseerd. Ben ook voorzitter geweest van de vereniging van 
huiseigenaren  van waar ik nu woon. Wat ik me nog goed herinner is de strijd die 
we uiteindelijk gewonnen hebben tot aan de Raad van State. De woningen 
mochten niet gebouwd worden van de provincie omdat ze binnen een bepaalde 
straal van het circuit lagen. Uiteindelijk is het, met een vertraging van 10 
maanden, ons toch gelukt. Gert Toonen was toen nog onze woordvoerder bij de 
Raad  van State. 
Alleen gezinnen met 2 kinderen of de vrouw moest zwanger zijn van het tweede 
kind, konden toen  in aanmerking komen voor deze koopwoningen. 
Ben verder ook nog penningmeester en bestuurslid van de scouting “de Buffalo's” 
geweest. 
 
ZVZ en buitenlandse trips. 
Vanaf het ontstaan van de ZVZ ben ik hier mee bezig geweest. 
Wedstrijdcommissaris, clubblad, penningmeester, weer clubblad en webmaster. 
Bij de EFSA Nederland ben ik specimen registrator geweest. Op dit moment ben 
ik nog wel webmaster en commissielid van de NCBZ ( Nederlandse Commissie 
Record Zeevissen). 
Voordat ik met een buitenlandse trip van de ZVZ meeging had ik zelf al wat 
ondernomen. Een vistrip naar Ierland. Vissen op de Shannon, de grootste rivier 
van Ierland. Vanaf de boot trollend op zoet water. 
Met de ZVZ ben ik diverse keren mee geweest naar Kerteminde en omgeving in 
Denemarken. Daarna heb ik het Gele Rif opgepakt. Dat was ongeveer 20 jaar 
geleden. Soms ging ik wel twee weken achter elkaar. Totaal zal ik zo’n 16 weken 
hebben georganiseerd. We vertrokken dan vanuit Hanstholm en verbleven dan vijf 
dagen aan boord. Dus vissen en slapen. Bij goed weer bleven we dan ook op zee. 
Vooral in de beginperiode waren de vangsten fantastisch. Ik ving dan bijvoorbeeld 
een kabeljauw van ruim 20 kilo en een leng van 24 kilo. Later werd het minder. 
Peter Olgaard, de eigenaar van de rederij nodigde me uit, na de tiende vistrip, om 
op zijn boerderij te komen met m'n gezin. Dat was op het eiland Bornholm. 
Wij namen deze uitnodiging aan en omdat we de veerboot moesten halen reden 
we 's nachts. Alleen midden in de nacht stond onze Daewoo zonder olie en met 
een vastloper in Duitsland.   
Door de hulpdienst werden we weggesleept en naar een hotel gebracht. Na twee 
dagen weer terug naar Nederland met de trein en zonder de defecte auto. Deze 
werd een week later teruggebracht met de thermoskan en de broodjes er 



 
 
 
 

nog in. Hij was totalloss. Toen een Vectra gekocht en we zijn er een jaar later wel 
geweest.  De vistrip naar Kenia heb ik ook georganiseerd. De dames gingen toen 
ook mee. Acht leden met aanhang.   
Camper. 
Na mijn pensionering hebben we een camper gekocht. We willen hiermee eerst 
Europa gaan verkennen. Drie keer per jaar willen we voor 8 weken weg. We zijn 
al in Noorwegen, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, België en Zweden geweest.  
Over de trip naar Noorwegen en Zweden kan ik zeggen dat we 7000 km gereden 
hebben in negen weken tijd. Zweden is afzien. Tachtig procent van de wegen is 
gravel. Zweden is alleen maar berken en dennenbomen. Noorwegen is het mooist 
met z'n fjorden, bergen, prachtige natuur en overal kun je met de veerpontjes 
over. En nu gaan we naar Spanje en Portugal. We starten via Andorra en gaan 
dan via de Oostkust van Spanje naar het zuiden en dan naar de Algarve. 
Het komend voorjaar zal het misschien de Balkan worden. 
Toekomst ZVZ. 
Het is een gezellige club met leuke vistrips, maar er wordt niet echt fanatiek 
gevist. Mag ook wel wat verjonging komen in de club en ik denk dat we ook wat 
meer moeten doen met de bootvisserij. 
Als laatste. 
Het is jammer dat je geen vrijwilligers krijgt om wat te organiseren. 
 

Meer vis in de vijver dan aan de hengel 
 
Op zaterdag 2 september j.l. vond weer de traditionele familiedag forelvissen 
plaats bij de Berenkuil in Putten.  
Ondanks de receptie op dezelfde dag van de familie Bakkenhoven, waren er toch 
nog 21 deelnemers voor deze dag. 
Het was prachtig weer met zon en weinig wind. Vanaf 17.00 uur konden we 
gebruik maken van de vijver, die door de vereniging was afgehuurd.  
Er zat al volop vis in de vijver. Vooral aan de beide uiteinden zwommen de 
forellen aan de oppervlakte in grote hoeveelheden. Maar bijten? Nee, dat zat er 
niet in. Na een kwartier werden er nieuwe forellen uitgezet. Toen werd er 
mondjesmaat gevangen. 
Dax Goossens ving de eerste en even later ving hij nog een mooie forel. 
Ted Dekker was met z'n maten aan het vliegvissen en hij wist wel de nodige 
forellen te vangen. Hij probeerde wel 12 verschillende kleuren vlieg uit en wist ze 
te vangen door voorbij de forellen te gooien en dan de vlieg door de rond 
zwemmende forellen heen te trekken. Op het moment dat een forel achter de 
vlieg aanzwom versnelde hij het binnenhalen, waarna de forel dan meestal 
toehapte. Hij ving in totaal 12 vissen. John van Tol, die verleden jaar meedeed 
aan het Nederlands Kampioenschap Forelvissen, wist er slechts één binnen te 
halen. Tussentijds werden we aan tafel geroepen om te gaan eten. Spareribs (de 
beste van de Veluwe),gerookte forel en saté. Na het eten konden we weer terug 
naar de vijver om tot het donker te blijven vissen. 
De vangsten waren ook daarna niet best. Het bleef bij enkele forellen. Dus vis 
genoeg, maar ze wilden niet bijten. 



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 

 

 


