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Per 20 december 2019: Haltestraat 44,  
2042 LN  Zandvoort 

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 

Mobiel: 0630316760  Mobiel: 0651693147    

whminkman@gmail.com Jochen.Visser@vanmossel.nl 
 

Wedstrijdcommissie: 
Noordzee:  Strand en Pier: Algemeen; 

Bart Goossens    Jeff de Vos Jochen Visser 
Boerlagestraat 14 Mr.Troelstrastraat 62F23  Pieter Paapstraat  3 
2041 VE Zandvoort 2042  BT Zandvoort 2041 EC Zandvoort 
Mobiel 0653170318 Tel.  023 -  5720385 Tel.  023 - 5730854 
bart.goossens@klm.com Mobiel 0615425104 Jochen.Visser@vanmossel.nl 
 

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

Weegmeesters - recordcommissie: 

Cas Al, v. Lennepweg 26, 2041 LJ  Zandvoort, mobiel 0629512188 
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,  mobiel 0629512188 
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, 
 
Het laatste nummer van dit jaar. Met ingang van 2020 is Sportvisserij Nederland 
gestopt met het uitgeven van de zeevispas en elke zeevispashouder heeft voor dit 
jaar eenmalig een vispas van Sportvisserij Nederland gekregen. Diegenen die een 
zeevispas hadden krijgen nu van onze vereniging een ZVZ verenigingspas. Deze 
pas kan je gebruiken om 10% korting te verkrijgen bij de hengelsportzaken 
Hermans Marine en IJmuiden hengelsport. 
Eind oktober heb ik bericht gekregen dat Goedvolk hengelsport per direct de zaak 
heeft gesloten. Natascha Goedvolk heeft de hele inboedel verkocht en de zaak 
opgeheven. Jammer, want het was een van onze oudste viszaken en zat lekker 
dichtbij in Haarlem. Onze waardebonnen zijn nu nog in te leveren bij drie 
hengelsportzaken in IJmuiden, te weten: IJmuiden hengelsport, Hermans Marine 
en Engelhard hengelsport. 
Op dit moment wordt er door onze vereniging nog maar één vistrip georganiseerd, 
alleen nog de vistrip naar Avik Brygge in Noorwegen door Willem Minkman. We 
hebben op de ledenvergadering al een paar keer gevraagd of er binnen de club 
liefhebbers zijn die willen meehelpen om een vistrip op te zetten maar daar is 
geen respons op gekomen. De overige bestuursleden hebben te weinig tijd of 
andere beslommeringen. Om onze leden toch de kans te geven heb ik aan Jaap 
Putzes van P&S visreizen gevraagd of hij nog wat plaats vrij heeft bij wat vistrips. 
Met Jaap zijn we in het verleden vaak mee geweest en ook dit jaar en in 2020 
gaan er weer een stel leden van onze club met hem mee op vis vakantie naar 
Skarnsundet. In dit clubblad vind je een overzicht van de plaatsen die Jaap nog 
vrij heeft. Je zal zelf contact op moeten nemen als je ergens bij mee wilt want het 
loopt rechtstreeks via Jaap. 
De deelname aan het piervissen loopt een beetje terug doordat er op een 
gegeven moment geen scooters en brommers meer de pier op mochten. Op dit 
moment worden de scooters(met blauw kentekenplaatje) weer gedoogt dus hopen 
we dat er weer wat meer deelnemers komen. Helaas zijn de meeste 
pierwedstrijden vervallen doordat de pier regelmatig gesloten was wegens de 
weersomstandigheden. Tot nu toe zijn er van de zes maar twee door gegaan dus 
we hopen dat de laatste twee ook door kunnen gaan. 
De opzet met de kleine bootvisserij is goed van 
de grond gekomen al valt de belangstelling van 
onze leden een beetje tegen. Dit jaar is er ook 
een groep wezen proefvissen op de wadden en 
dat was een behoorlijk succes. Voor 2020 staat 
er daarom een wedstrijd voor de wadden op het 
programma. Elders in dit blad een stukje hier 
over. 
 
Cas.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wedstrijdagenda ZVZ 2019   

Zaterdag 30 november Piervissen IJmuiden 

Zaterdag 14 december Noordzee bootvissen IJmuiden 

Wedstrijdagenda ZVZ 2020   

Zaterdag 11 januari Noordzee bootvissen IJmuiden 

Zondag 26 januari Strandvissen Zandvoort 
  

 
  

Zondag 09 februari Noordzee bootvissen IJmuiden 

Zondag 23 februari Strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 29 februari Piervissen IJmuiden 
      

Zondag 15 maart  Strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 21 maart Noordzee bootvissen IJmuiden 
  

 
  

Zaterdag 04 april Noordzee bootvissen IJmuiden 

Zondag 19 april Strandvissen Beachclub no 5 Zandvoort 
  

 
  

Zaterdag 02 mei Piervissen IJmuiden 

Zondag 10 mei Wadden bootvissen Den Helder 
  

 
  

Vrijdag 05 juni Avond strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 13 juni Noordzee bootvissen IJmuiden 

Zondag 28 juni Strandvissen Zandvoort 
  

 
  

Zaterdag 04 juli Piervissen IJmuiden 

Zondag 19 juli Strandvissen Zandvoort 
  

 
  

Vrijdag 07 augustus Avond strandvissen Zandvoort 
  

 
  

Vrijdag 04 september Avond strandvissen Zandvoort 

Zondag 20 september Strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 26 september Noordzee bootvissen IJmuiden 
  

 
  

Zaterdag 03 oktober Piervissen IJmuiden 

Zondag 18 oktober Strandvissen Zandvoort 

Zaterdag 24 oktober Noordzee bootvissen IJmuiden 
  

 
  

Zaterdag 14 november Noordzee bootvissen IJmuiden 

Zondag 22 november Strandvissen Zandvoort 
  

 
  

Zaterdag 12 december Noordzee bootvissen IJmuiden 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evenementenagenda ZVZ 2020   
Zaterdag 04 januari '20 Nieuwjaarsreceptie hotel Faber Zandvoort 

  
 

  

Zondag 19 januari Makreel roken Nieuw Noord  Zandvoort 

  
 

  

Zaterdag 22 februari Forelvissen Deep‟n Diepenheim 

  
 

  

22 mei t/m 30 mei Vistrip Avik Brygge Noorwegen 

      

Zaterdag 15 augustus Zandvoorts kampioenschap   

  Makreel roken Zandvoort 

  
 

  

Zaterdag 22 augustus Forelvissen in de berenkuil Putten 

 

Piercompetitie 2019                     Eind 

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

1 Schilpzand Fred 0 0 0 39 42 40 0 0 121 0 121 

2 Horst Tom van der 0 0 0 0 45 50 0 0 95 0 95 

3 Wind Rob 0 0 0 0 50 38 0 0 88 0 88 

4 Vreeling Koos 0 0 0 39 0 42 0 0 81 0 81 

5 Prins Peter 0 0 0 39 0 39 0 0 78 0 78 

6 Heine Eric 0 0 0 0 39 37 0 0 76 0 76 

7 Paap Barry 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 50 

8 Vos Jeff de 0 0 0 0 0 45 0 0 45 0 45 

9 Halderman Philip 0 0 0 0 39 0 0 0 39 0 39 

9 Vermaat Patrick 0 0 0 39 0 0 0 0 39 0 39 

 

Waddenwedstrijd vanuit Den Helder op 
zondag 10 mei 2020 

Op zondag 10 mei organiseren we weer een waddenwedstrijd. In het voorjaar 
2019 zijn we met 11 personen wezen proefvissen en zijn tot de conclusie 
gekomen dat het interessant is om dit weer in het wedstrijdprogramma op te 
nemen. We gaan vissen met de MS Rival, dit is de boot waar we ongeveer 10 jaar 
geleden ook mee gevist hebben maar nadat en nog zeer moeizaam een visje 
werd gevangen op de wadden zijn we er mee gestopt. Afgelopen april hadden we 
met 11 personen ca. 100 mooie scharren gevangen plus af en toe een wijting en 
bot. Dus de moeite waard voor mensen die niet tegen zware golven en zeeën 
kunnen om mee te gaan. We gaan aan boord in Den Helder om 09.00 uur en zijn 
om ca. 16.00 uur weer terug in de haven van Den Helder. 
De kosten zijn €. 50,- per persoon inclusief wedstrijdgeld, grootste vispot en 100 
pieren!!!!! 
Aanmelden bij Ton Goossens, telefoon 023-5719041 of mobiel 06-12848628 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Strandcompetitie „19                     Eind 

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

1 Vreeling Koos 0 50 50 21 38 45 0 0 204 0 204 

2 Schilpzand Fred 0 40 45 35 26 50 0 0 196 0 196 

3 Wind Rob 0 36 40 21 42 42 0 0 181 0 181 

4 Jong Ron de 0 39 17 37 50 31 0 0 174 0 174 

5 Goossens Bart 0 45 32 21 40 31 0 0 169 0 169 

6 Lever Hedi 0 37 29 42 26 31 0 0 165 0 165 

7 Vos Jeff de 0 28 37 21 26 40 0 0 152 0 152 

8 Bosman Evert 0 42 34 21 0 39 0 0 136 0 136 

9 Buijzer Wimbart de 0 0 34 31 26 31 0 0 122 0 122 

10 Lever Engel 0 28 0 36 26 31 0 0 121 0 121 

11 Gaus Carla 0 38 0 21 26 31 0 0 116 0 116 

12 Horst Tom van der 0 28 0 45 39 0 0 0 112 0 112 

13 Dekker Ted 0 0 24 40 45 0 0 0 109 0 109 

13 Prins Peter 0 0 31 21 26 31 0 0 109 0 109 

15 Bosman Willem 0 0 17 21 26 38 0 0 102 0 102 

16 Ottho Addie 0 0 35 32 26 0 0 0 93 0 93 

17 Oosterbeek Nico 0 0 36 50 0 0 0 0 86 0 86 

18 Haak Leo 0 28 26 0 26 0 0 0 80 0 80 

19 Visser Jochen 0 0 42 33 0 0 0 0 75 0 75 

20 Heine Eric 0 0 23 39 0 0 0 0 62 0 62 

20 Lever Engel junior 0 35 27 0 0 0 0 0 62 0 62 

22 D'Hont Guus 0 0 17 38 0 0 0 0 55 0 55 

22 Minkman Willem 0 34 0 21 0 0 0 0 55 0 55 

24 Laarman Paul 0 0 0 21 26 0 0 0 47 0 47 

25 Spaanstra Herman 0 0 39 0 0 0 0 0 39 0 39 

26 Jong Rolf de 0 0 38 0 0 0 0 0 38 0 38 

27 Al Cas 0 0 0 34 0 0 0 0 34 0 34 

28 Kliffen Henk 0 0 30 0 0 0 0 0 30 0 30 

29 Bluijs Henk 0 0 29 0 0 0 0 0 29 0 29 

30 Halderman Philp 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28 

30 Koper Arie 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28 

32 Swankhuizen Cees 0 0 25 0 0 0 0 0 25 0 25 

33 Vermaat Patrick 0 0 22 0 0 0 0 0 22 0 22 

34 Meij de Bie Rudy v. de 0 0 17 0 0 0 0 0 17 0 17 

34 Warmerdam Peer van 0 0 17 0 0 0 0 0 17 0 17 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Makreelrookwedstrijden „19       
Nr. Naam Wed1 Wed2 Wed3 Totaal 

1 Wind Rob 40 45 45 130 

2 Minkman Willem 45 37 42 124 

3 Bosman Evert 50 34 38 122 

4 Paap Eli 36 38 40 114 

4 Vos Jeff de 42 36 36 114 

5 Lever Engel 36 42 35 113 

5 Bluijs Henk 39 35 37 111 

8 Ottho Addie 0 39 50 89 

9 Goossens Ton 37 50 0 87 

10 Jong Ron de 38 40 0 78 

11 Bakkenhoven Willem 0 0 39 39 
 

********************************************************** 
Meer strand- en minder pierwedstrijden 
Zoals door de leden gevraagd op de ledenvergadering van 2019 heeft de 
wedstrijdcommissie voor 2020 meer strandwedstrijden en minder pierwedstrijden 
op de wedstrijdagenda gezet. Er zijn nu 12 strand en 4 pierwedstrijden. Tevens 
staan er 10 bootwedstrijden op het programma, 9 op de Noordzee en 1 op de 
wadden. 

********************************************************** 
Dankwoord van De Berenkuil 
 

Al vele jaren mogen wij het jaarlijkse forel-uitje verzorgen van de Zandvoorste 
Zeevis Vereniging.  Wij van een afstandje zien nieuwe leden komen, maar ook 
leden ontvallen. Zo gaat dat nu eenmaal. Wat echt wel heel bijzonder is is de 
saamhorigheid binnen deze vereniging. Echt het benoemen waard. Zijn er leden 
die niet meer goed mee kunnen, gezamenlijk wordt er voor gezorgd dat de 
mensen toch van het uitje en vooral de gezelligheid onder elkaar kunnen 
genieten. 
 Dagopvang? Niets mee te maken, we nemen je gezellig mee. Denk je dat je te 
oud bent? Niets mee te maken, je gaat gewoon mee! Naar mijn beleving de 
drijvende kracht achter deze club is de heer Willem Minkman. Voor ons al jaren 
de “regulateur”  van de ZVZ.  Samen doen we altijd een rondje vijver om het eten 
op te nemen. Willem kent iedereen bij naam.  Willem weet over iedereen wel wat 
te vertellen.  Afgelopen zondag hebben we al lekker genoten van de verrassing 
die Willems vrouw voor ons had mee gegeven. Bedankt. 
Elk jaar schrijft Willem dan een verslag van de trip voor het Clubblad. Wij willen 
dat verslag graag eens delen. 
Hopelijk mogen wij samen met de heer Minkman nog vele forel-uitjes verzorgen. 
Hendrik Hamstra. 



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. 

Facebook pagina 
Om de club beter op de kaart te zetten willen we een facebook pagina opzetten. 
Het huidige bestuur heeft daar echter de tijd niet voor en doet het verzoek aan de 
leden of er een liefhebber is die een facebook pagina voor de ZVZ wil opstarten. 
Als er een liefhebber is dan graag contact opnemen met Jochen Visser,   
0651693147 of  Jochen.Visser@vanmossel.nl 
 

********************************************************** 
Vissen op grote forellen tot 2  à 3 kg. bij “DEEP‟N”. 
 

Voor de negende keer gaan we weer  wintervissen op de forel in Diepenheim. 
Ooit begonnen in 2012 met 17 vissers. Afgelopen jaar hadden we 19 deelnemers 
en enkele jaren geleden een uitschieter naar 26 man/vrouw. 
De laatste keer gaven Gracia en Alex al aan, dat zij probeerden de prijs hetzelfde 
te houden als afgelopen jaar. En ze hebben woord gehouden. 
 
We gaan weer forellen  op zaterdag 22 februari 2020.  
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 22 februari 2020 gaan we in de vijver vissen met de grote forellen.  
Deze vijver is voorzien van regenboog- en zalmforel tot 2 kg. of nog groter. Geen 
kleintjes dus. Er staan voldoende stoelen en er zijn schuilhutjes langs het water. 
De vijver waar we in vissen is altijd ijsvrij bij een buitentemperatuur tot min 15 
graden. 
 
We kunnen bij de vijver terecht van 9.00 uur tot 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 zijn compleet opgetuigde hengels te huur voor een luttel bedrag.  
Er is een schoonmaak plaats aanwezig. Ook is er 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 bedragen nog steeds 25 euro. 
Aanmelden voor deze dag kan bij Willem Minkman tel. 023-5712120   
 
De forellenvijver ”Deep’n” ligt in Diepenheim aan de Oude Goorseweg 10. De 
website van deze forellenvijver is te vinden op www.forellenvijversdeepn.nl 

mailto:Jochen.Visser@vanmossel.nl
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Pierwedstrijd 3 augustus 2019 door Rob Wind. 
Om 8:15 uur fietste ik (Rob Wind) met Tom van der Horst naar de pier. We troffen 
daar Eric Heine aan, maar veder niemand van de ZVZ. 
Tja, een mini opkomst, Jeff kon niet aanwezig zijn, dus zou ik de wedstrijdcom-
missaris zijn. Het was heerlijk weer. Perfecte windrichting over de pier, zodat je 
mooi ver kon gooien aan de buitenkant. Ook nog afgaand tij, wat wil je nog meer. 
Opvallend was de afwezigheid van alle gebruikelijke vismaten met een brommer. 
Er is een verbod voor bromfietsen op de pier, maar daar trok kennelijk niemand 
zich wat van aan, want de brommers kwamen, zoals gewoonlijk, bepakt en bezakt 
langsrijden. Gelukkig kwamen Fred Schilpzand en Philip Halderman nog op de 
fiets, zodat we met een schamele vijf man een wedstrijd gingen vissen. 
Na enige tijd ving ik een zeebaarsje van 40 cm, waarna er weer lange tijd geen 
stootje meer kwam aan alle hengels. Fred Schilpzand pakte wel een mooie tong 
van 31 cm. Maar echt wild werd het niet met de wedstrijd. Nadat ik nog een 
zeebaarsje van 30 cm had gevangen en we al bijna aan het eind van de wedstrijd 
waren, rekende Rob zich al “rijk” met de pot. Groot was dan ook het gelach om mij 
heen nadat Tom van der Horst toch nog een paling van 46 cm haakte. Zijn 
“Gouden Poo” werkt kennelijk nog prima! Om 12 uur hadden slechts 3 man vis 
gevangen. Totaal werden er 4 vissen gevangen,een schamele 147 cm aan vis. 
Het waren 2 zeebaarzen(70 cm), 1tong (31 cm) en een paling (46 cm). 
De wedstrijd werd gewonnen door Rob Wind met 70 cm vis, 2e werd Tom van der 
Horst met 46 cm vis en 3

e
werd Fred Schilpzand met 31 cm vis. 

 
Locatie: Havana aan Zee, Zandvoort. 04 augustus. Verslag door Jeff Devos. 
Missie: Markeelrookwedstrijd organiseren voor tien leden van de ZVZ. 
Met haast militaire precisie was de ZVZ op locatie om half zeven bij Havana. Maar 
waarom zo vroeg? Nou, dat was namelijk om alvast ongeveer 90 makrelen te 
roken voor Ellen, de eigenaresse, die voor een schappelijke prijs aan haar 
strandgasten makreel wilde aanbieden. En aangezien het rookproces zo’n vier à 
vijf uur in beslag neemt, moest er dus al vroeg begonnen worden, zodat de 
makrelen zo rond twaalf uur klaar zouden zijn en zij toast met vers gerookte 
makreel aan haar gasten kon serveren. 
Tien leden van de ZVZ hadden zich op gegeven voor de makreelrookwedstrijd, 
die om half elf zou beginnen, maar omdat er die dag Formule 1 was, zou er iets 
eerder gestart worden en wel om kwart voor tien. Wat hadden de leden van de 
zeevisvereniging het getroffen met het weer! Met het opkomende zonnetje kwam 
Ron de Jong met zijn auto en aanhanger vol rokers en rooktonnen naar beneden 
rijden, waar ze werden ontvangen door Ken met een lekker kopje koffie. 
Snel werden de rookkasten en tonnen uitgeladen, wat ook wel een wedstrijd leek: 
wie de zwaarste kast had en dat was die van Ton Goossens!Met veel gekreun 
werd die op zijn plekgezet. Het was zover. Nadat de makreel rokers zich hadden 
ingeschreven bij Willem Minkman kregen ze de makrelen. 
Ieder kreeg 5 makrelen, waarvan ze er één moesten inleveren voor de keuring. Er 
was ook nog een verassing, namelijk Willem Minkman en Cees Swankhuizen  
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hadden een paar dagen voor de wedstrijd nog gevist in de forelvijver “nDeep” in 
Diepenheim en hadden zo veel forel gevangen dat ze voor iedere roker een forel 
hadden meegenomen. De rookkasten en -tonnen werden beladen met makrelen, 
forel, worst en andere lekkernijen. 
Tussendoor werden we verwend door Ken,die bladen koffie en bier kwam 
aandragen. Wie zou er winnen? De winnaar van vorig jaar! De jury kwam namelijk 
van de strandafgang van Havana naar beneden lopen, drie charmante dames 
geheel in stijl. Ze werden ontvangen door Ellen en de tien rokers, die niet hadden 
gedacht dat zoveel vrouwelijk schoon de makreelkeuring voor hun rekening 
zouden nemen. Al snel stonden een aantal makreelrook charmeurs rond de 
keurmeesters, om zo goed mogelijk voor de dag te komen, maar zou dat lukken? 
Ellen, die de verkoop deed van de makrelen, kreeg het druk want de vooruit 
gerookte makrelen waren klaar en de strandgasten stonden al te wachten! Snel 
fileerde ik een paar gerookte makrelen voor de toastjes makreel, zodat de rest 
van de makrelen even kon afkoelen en de gasten onder het genot van een toastje 
even later een gerookte makreel konden bemachtigen. 
Het was een mooie, leuke, zonnige en goed verzorgde dag en het was een plezier 
om samen met een leuke groep makreelrokers te mogen roken bij “Havana”. 
Bedankt! 
Het was twee uur en de te keuren makrelen werden door Ellen ingenomen. Tien 
borden stonden klaar, genummerd aan de onderzijde, waar de rokers de 
makrelen op konden leggen. 
De drieledige jury, bestaande uit Sabrina, Karin en Karin, kwamen aanlopen en zij 
begonnen zeer deskundig de makrelen te keuren. Eerst het uiterlijk en de kleur, 
waardoor ze er van de tien nog vijf overhielden. De tweede ronde was keuren op 
geur en vetgehalte, waardoor ze voor de volgende ronde er nog drie overhielden. 
Welke van drie zou de winnaar worden? 
Onder applaus, een mooie fles champagne(die beschikbaar was gesteld door 
Ellen & Ken van Deinun van Havana) en ferme zoenen van de juryleden Sabrina, 
Karin en Karin werd derde: Engel Lever, tweede werd Rob Wind en winnaar van 
rookwedstrijd bij Havana werd Ton Goossens.  
 
Derde en laatste makreelrookwedstrijd voor 2019 
Zondag 1 september stond de derde makreelrookwedstrijd van de ZVZ op het 
programma.1 september, het begin van de meteorologische herfst. De dag 
daarvoor deed de zomer nog van zich spreken met bijna tropische temperaturen. 
De berichten voor zondag waren niet heel positief, maar dit viel alles mee.  
Negen leden van de ZVZ kwamen één voor één het strand op en de rookovens en 
-tonnen met toebehoren werden in de zonnebak zoveel mogelijk uit de 
noordenwind geplaatst. Hetgeen goed lukte.  
Door Beachclub 10 werden wij ontvangen met een prima kop koffie en de 
volgende ronde was daar ook nog appeltaart met slagroom bij.  
Rond 10.00 uur werden de wedstrijdmakrelen uitgedeeld en begonnen de 
voorbereidingen. Een vergeten vuurlade, een essentieel onderdeel van een  
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rookkast, zorgde voor wat vertraging maar om 10.30 uur werd het startsein 
gegeven. Iedereen ging met hout en vuur aan de slag en de sfeer zat er direct 
goed in. Mede door de zon, die een flink aandeel had in het slagen van deze dag. 
Ondertussen liep het terras van Beachclub 10 al lekker vol met dagjesmensen, 
die net na de middag werden getrakteerd op toastjes met vers gerookte makreel.  
Rob Wind liet zijn traditionele bittertje de ronde doen en zo kwamen wij geleidelijk 
aan bij het moment dat de mooiste vis ingeleverd moest worden. Mooie 
exemplaren werden ingeleverd, waarbij vermeld mag worden dat Eli Paap en 
Willem Bakkenhoven misschien wel eens in de punten zouden kunnen gaan 
vallen. De vissen werden in ontvangst genomen door Jacqueline en Bella - Rosa 
en de enthousiaste jury bestond uit het team van Beachclub 10. De jurering werd 
door de leden zeer serieus genomen. Er verdwenen zes makrelen van de tafel en 
de laatste drie waren onderdeel van kijken, ruiken, voelen en..... vooral proeven. 
Van de laatste drie bleven alleen kop, vel en graat over. Smaakte prima kennelijk.  
De uitslag liet even op zich wachten, aangezien de Grand Prix van België van 
start ging.  
De uitslag: De derde prijs was voor Willem Minkman, tweede werd Rob Wind en 
eerste werd de snelste roker van het land, Addie Ottho.   
Mooie prijzen, beschikbaar gesteld door Beachclub 10, werden hun deel.  
De laatste rookwedstrijd van 2019 was hierbij een feit. Alle drie de keren zat het 
weer mee en op alle drie de locaties werden wij gastvrij ontvangen. Dit geeft 
goede hoop voor 2020.  

Evert Bosman.   
 
Avond strandwedstrijd vrijdag 13 september 
Er waren 14 man gekomen om mee te doen aan deze wedstrijd. Het mooie 
visweer van die avond zou nog wel eens voor verrassingen kunnen zorgen, want 
met het aflopende tij zagen we al een gedeelte van de eerste bank vrijkomen. 
Maar ook met bossen apenhaar aan de vloedlijn, wat vele vissers zorgen baarde. 
Na de administratieve afhandelingen en het trekken van de plaatsnummers 
gingen we naar het strand, waar ik ondertussen de bordjes met nummers had 
geplaatst. Snel gingen de vissers aan de slag om hun hengels op te tuigen, want 
om half acht precies zou ik het startsein geven voor de tweede avondwedstrijd 
van dit jaar. 
Nog niet iedereen was klaar, maar het startsein werd gegeven voor de drie uur 
durende wedstrijd. Al snel werd er heel veel apenhaar gevangen; lijnen en 
paternosters zaten er helemaal vol mee. Eigenlijk behoort dit fenomeen gewoon 
bij het afnemen van de temperatuur van ons kustwater! Ook het plantenleven op 
de zeebodem gaat zich voorbereiden op een rustfase en de aankomende winter. 
Om energie te besparen voor de volgende groeiperiode, laten de planten en 
zeewieren op de zeebodem hun overtollige ballast los om hun energie te 
verzamelen in hun wortels. Een aantal vissers hadden er al snel de buik van vol 
en zij gingen hun hengels aftuigen om naar huis te gaan. Aan het weer kon het 
niet liggen met een noordelijke wind van 2 Bft en een volle maan op vrijdag de  
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dertiende en met het steeds verder afnemende water werden er hier en daar toch 
nog wat botjes gevangen.  
De meeste vissers waren blij dat het half elf was en dat het eindsignaal klonk. 
Veel was er niet gevangen, maar toch hadden we een winnaar! 
Totaal werden er 10 vissen gevangen, allemaal botten met een totale lengte van 
223 cm. De eerste plaats was voor Fred Schilpzand met 63 cm, tweede werd 
Koos Vreeling met 45 cm en derde werd Rob Wind met 43 cm. 
De grootste vis werd gevangen door Koos Vreeling: een bot van 27 cm en 
daarmee won hij de pot. 
 
Noordzee bootwedstrijd 14-09-2019 
Wederom zijn er weer een 9 tal mannen, afgelopen zaterdag uitgerukt om weer 
mee te doen met de kleine boot competitie op de Noordzee. ,smorgens om 8 uur 
was iedereen weer paraat. Vol goede moed werd er weer een verdeling gemaakt 
wie op welke boot ging en al gauw zaten we bij het windmolen park voor Egmond 
aan zee. In eerste instantie werden er enkele makreeltjes en wijtingen gevangen. 
Maar de grote gullen bleven weg. Nog een paar wrakjes af en na een paar uurtjes 
gingen we dichter onder kust. Lekker voor anker in het zonnetje werd de ene vis 
na de andere gevangen, aan het eind van de dag toch bij elkaar zo”n 250 visjes. 
Ron de Jong had grootste vis (kabeljauw van 39cm) en ging er met de pot 
vandoor. Er waren 5 soorten vis gevangen wijting,schar!kabeljauw! 
Schol!steenbolk en makreel. Rudi van der Meij de Bei werd eerste! Henk van 
Nieuwburg werd tweede en Henk kliffen werd derde. 
 
Noordzee bootwedstrijd 20-09-2019 
20 oktober stonden er 6 man bij Hengelsport IJmuiden. 
Bart moest helaas vandaag verstek laten gaan. 
Rudi, Gerrie, Ron, Eric, Rob(wedstrijdleiding) en als verrassing Herman. Met dit 
aantal mensen hoefde hij niet met zijn eigen boot te varen. Dus gingen we aan 
boord bij Rudi. De gastvrije ontvangst was weer fijn met tosti’s en koffie. We 
hoopten vandaag op een kalm zeetje, maar er bleek toch een vreemde lange 
deining te staan. Rond de noordpier gingen we op een wrak af en Rudi legde de 
boot daarboven voor anker. We lagen goed op het wrak want de steenbolkjes 
kwamen achter elkaar omhoog. Omdat we maar met z’n zessen waren hadden 
we afgesproken vandaag alles te meten direct na de vangst, en het kleine spul 
meteen daarna weer overboord te zetten. Dat werkte prima, behalve dat je door 
de rare roldeining soms vreemde dronkemansstappen moest maken om te meten 
en te schrijven in het midden van de boot. 
Iedereen viste met aas en afhouders, maar Herman kennen we, die hield vast aan 
zijn onafscheidelijke pilkertjes. Er werd geen enkel scharretje gevangen. Ineens  
had Ron een flinke beuk op zijn hengel en we wisten allemaal dat hier kabeljauw 
aan zat te komen. Hij haalde inderdaad een mooie maatse gul omhoog onder 
gejuich (met grote gunfactor) van de anderen. Dit gaf hoop voor ons dat er meer 
mogelijk was dan steenbolk. 
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Herman deelde nog lekkere broodjes met worst en mosterd rond, hetgeen goed 
gewaardeerd werd door eenieder. Een oppepper voor het moreel. De wind begon 
behoorlijk te draaien, waardoor we af en toe flink vervelend dwars op de diepe 
deining lagen. Ikzelf werd met een rotklap van mijn luxe bejaardenstoel 
afgedonderd tussen de emmers op de grond. Eric was zo vriendelijk om mij 
omhoog te hijsen want de dreun was nogal hard aangekomen. Herman viel niet 
op de grond maar wèl van zijn pilkergeloof af en vond het nodig om toch ook maar 
eens met aas te gaan vissen. Prompt ving hij nu wèl vis. 
Rudi en Herman visten trouwens met een stiekem flesje smerig stinkende lokstof 
over hun pieren, waardoor de hele boot vreselijk goor meurde. Volgens mij  kwam 
het hierdoor en niet door de diepe deining, dat Rudi zelfs wat pips begon te zien. 
Ron pakte opnieuw een kabeljauw en de anderen begonnen flink schar te vangen. 
Toen Ron met z’n snoer aan het knoeien was, gooide ik gauw even  “op Ron z’n 
stekkie” uit en…. Yes, ook ik pakte precies daar ook een mooie maatse gul.  
Het scharrenfestijn ging in hoog tempo door bij Rudie en Gerrie. 
Ron, (intussen de kabeljauwenmepper genoemd), haalde toch nòg een gulletje 
omhoog, maar omdat de boot geheel omging in de wind kwamen we op het zand 
te vissen en werd er verder alleen schar gevangen met soms een wijtinkje of 
steenbolkje. Gerrie had vandaag weer stilletjes zijn “geheime snoertje met rode 
fladdertjes” en ging als een trein, de ene na de andere schar. 
Hij werd dan ook overtuigend winnaar met 11,35 meter en 60 vissen. Rudi werd 
tweede met 8,81 meter en 43 vissen. Ron was derde met 7,38 meter en 33 
vissen. De pot werd door Rob gepakt met een gul van 44 cm.  
Het was wèèr een heerlijk dagje vissen op de gastvrije boot van Rudi met de 
mazzel van goed weer. 

Rob Wind 

********************************************************** 
Vistrips 
 

Omdat we zelf op dit moment haast geen vistrips meer organiseren heb ik Jaap 
Putzes gevraagd of hij nog wat plaatsen vrij heeft voor 2020 bij de vistrips die hij 
organiseert. Een aantal leden van de club gaan al met hem mee in mei naar 
Skarnsundet. Helaas is die vistrip al helemaal vol geboekt. 
Jaap heeft nog wel wat plaatsen vrij op andere vistrips. Indien jullie interesse 
hebben in een van onderstaande trips moet je contact opnemen met Jaap Putzes, 
0624216664 of info@psvisreizen.nl. 

 Er is nog plaats voor het Skrei vissen en er is een appartement met 
visboot beschikbaar op Soroya. Periode 26 maart  tot 2 april 
2020. Arrangement op aanvraag ivm verschillende vlucht mogelijkheden. 

 De mei trip naar Skarnsundet zit vol. 

 Bij de juni trip(v.a. €. 1089,-) van 6 - 13 juni heeft Jaap nog wel ruimte en 
ook bij de trip van 20 - 27 juni naar Lauvsnes 
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Vistrips vervolg 
 Voor Zanzibarinn heeft hij extra ruimte beschikbaar gekregen en dus ook 

nog mogelijkheden(incl. 23ft/150hp 4 pers. app. €. 1.269,- p.p.).  

 Standaard  arrangement is €. 1.189,- 

 Oksfjord van 21 - 29 juli ( rond de €. 1250,- p.p.) 

 Misschien dat er iemand nog zin heeft om in Februari naar Bonaire mee 
te gaan. Jaap is daar van 11 tot 25 februari  bij van der Valk met een all 
incl. verblijf. Hij raad mensen aan om zelf te kijken via Tui om daar het 
arrangement te boeken. Wanneer ze voordelige vluchten hebben met de 
KLM kan Jaap ook het verblijf verzorgen. Arrangement zal op basis van 2 
pers. kamer met 4 visdagen rond de 2700 euro voor een week 
komen(vissen wordt door Jaap geboekt ). 

********************************************************** 
ROKEN? JA GRAAG. 

 

Na een jaartje van afwezigheid gaan we weer roken in januari. De traditie moet 
weer opgepakt worden na het trieste overlijden van Jan Paap. 
Ondertussen hebben we al een groepje van 14 man die wel eens of regelmatig 
aan een demonstratie(zoals deze) of aan een wedstrijdje  meedoen. De groep 
wordt steeds groter. Dit jaar hadden we 3 wedstrijden op het strand en deden ook 
leden mee aan de 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 wat makrelen. De deelname is 
kosteloos.  
Op zondag 19 januari 2020 kunnen we nu terecht voor de loods van Cees 
Swaan. Deze loods ligt naast die van Jan Paap. Deze 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. 
Vanaf 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 13 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 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het was een topdag vandaag 
 
Dat waren de woorden van Willem Bakkenhoven op de terugweg in de auto, na 
afloop van het forelvissen bij de Berenkuil in Putten. Willem was na een kleine 
onderbreking weer lid geworden van de Zeevis Vereniging Zandvoort. 
Met zijn 82 jaar bepaald niet meer het jongste lid van de club. 
Op mijn verzoek of hij zin had om mee te gaan forellen reageerde hij enthousiast. 
Hij had wel zin in een dagje uit. Op zaterdag 24 augustus reden wij vroeg in de 
middag richting Putten. Daar aangekomen een bakje koffie gedronken en de 
spullen uit de auto gehaald. Willem vroeg wat voor soort onderlijnen hij moest 
gebruiken, want hij had alles weggegeven. 
Ik zei dat hij het beste een hengeltje kon huren met alles erop en eraan. En 
zowaar, Willem verscheen met een compleet opgetuigde forellenhengel met 
dobber en een bakje met wasmotten en een schepnet. 
Nadat hij zich geïnstalleerd had op een goede plek uit de zon(het was 28 graden), 
kon het vissen beginnen en zowaar… Willem had beet. Een mooie grote 
zalmkleurige forel had hij aan de haak geslagen. Nu nog de vis uit het water 
scheppen met in de ene hand de hengel en de andere hand het schepnet. Dat 
lukte natuurlijk niet. Gelukkig kreeg hij hulp van Patrick Vermaat, die de vis op de 
kant bracht. Willem kon zijn geluk niet op. Als eerste zo’n mooie vis. 
Met hem waren nog 14 vissers via onze vereniging aanwezig. Ze kwamen uit 
Weesp, Delfgauw, Zwanenburg en Zandvoort. 
We hadden de beschikking over een hele vijver, waarbij de familie Hamstra, 
eigenaren van deze vijver, wel heel coulant waren m.b.t. de prijs die wij moesten 
betalen om deze vijver te kunnen huren op de duurste dag van de week. 
Hendrik Hamsta vertelde dat hij dat er graag voor over had voor onze vereniging, 
omdat wij al zoveel jaren daar komen en het avondvissen op zijn eind liep. 
Hij zette 85 forellen uit, waarop we vanaf 17.00 uur tot het donker mochten vissen. 
Om even na 19.00 uur werden we geroepen om in het restaurant te komen eten. 
Daarna konden we weer verder vissen. Op het menu stond: kipsaté, gerookte 
forel, schnitzel, spareribs en grote hamburger. 
Na het eten werd er weer gevist en uiteindelijk wisten we er 65 forellen uit te 
halen, waaronder 3 grote zalmkleurige forellen. Deze zaten al enige tijd in de 
vijver, omdat er door de hoge temperatuur van het water geen zalmkleurige 
forellen uitgezet werden. Bijna iedereen had vis. Jeff de Vos en Patrick Vermaat 
waren de beste vissers van deze dag met respectievelijk 11 en 10 vissen. 
De reden, dat ik met Willem Bakkenhoven ben begonnen, is dat wij ons als 
vereniging moeten inzetten om te proberen om ook de oudere leden voor de club 
te behouden. Zo zijn we met een aantal leden op het idee gekomen om 
makreelrookwedstrijden te regelen, waarbij de oudere leden, die niet meer op het 
strand kunnen vissen, toch met hulp wel aan deze activiteiten kunnen deelnemen.  
Zo zijn er nog meer voorbeelden, zoals forellen in Diepenheim, wadvissen en de 
mosselavond. 
Je zult zien, de waardering is groter dan het deelnemen aan een activiteit. 

Willem Minkman 
 



 
 
 

Lood en pilkers te koop, tevens lood en pilkermallen te leen:  
Voor leden hebben we lood en pilkers voor oa. het wrak- en strandvissen te koop 
in vele maten en gewichten. Op bijgaande foto een greep uit ons assortiment. Als 
dit lood is te verkrijgen bij Herman Spaanstra, Burg.Engelbertsstraat 12, 2042 KN    
Zandvoort, tel.  023 – 5712610. Mocht je lood of Pilkers willen hebben dan moet je 
eerst de bestelling plaatsen bij Herman, hij heeft niets op voorraad. Onderstaand 
een overzicht van het lood en de pilkers met de bijbehorende prijzen. 
 
Bopedo bootlood Strandlood zonder ankers 
340 gram á €. 0.70, 115 gram á €. 0.50 
450 gram á €. 0.80,  140 gram á €. 0.50 
560 gram á €. 0.90  170 gram á €. 0.60 
670 gram á €. 1,- 200 gram á €. 0.60 
 
Sandael pilkers Haring pilkers groot 
500 gram á €. 1,- 100 gram blank á €. 0.80 
 200 gram blank á €. 0.80 
Haring pilkers klein 300 gram blank á €. 1,- 
100 gram blank á €. 0.80 400 gram blank á €. 1,- 
200 gram blank á €. 0.80 
 100 gram gespoten á €. 1.20 
100 gram gespoten á €. 1.20 200 gram gespoten á €. 1.20 
200 gram gespoten á €. 1.20 300 gram gespoten á €. 1.40 
Gespoten alleen in overleg met Herman 400 gram gespoten á €. 1.40 

Gespoten alleen in overleg met 
Herman  

 
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  
Burg.Engelbertsstraat 12  
2042   KN    Zandvoort  
Tel.   023   -   5712610 
 
Of 
 
Eli Paap 
Gasthuishofje     12 
2042 JR  Zandvoort 
Tel.  023  - 5719723 

 
 



 

 
 

Recept van een van onze chef koks 
Tomatencurry met gamba's 
 
Ingrediënten: 
12 gamba's, 1 grote ui 
2 tenen knoflook, 2 eetlepels (roerbak)olie 
¾ eetlepel currypasta of kerriepoeder 
1 blikje tomaatstukjes (400 gram) 
2 dl kokosmelk (uit blik), zout en versgemalen peper 
 
Bereiding: 
Laat de gamba’s eventueel ontdooien, spoel ze met koud water en dep ze droog. 
Pel de gamba’s en verwijder het zwarte rugadertje. Pel en snipper de ui en de 
teentjes knoflook. Verhit de olie in een wok en bak de garnalen op matig hoog 
vuur in ongeveer 2 minuten gaar. Schep ze op een bord. 
Fruit de ui, knoflook en kerrie zachtjes in het bakvet. Bak de tomaatstukjes met 
vocht 2 minuten mee. Voeg de kokosmelk toe en kook het geheel in ongeveer 5 
minuten zachtjes in tot een dikke saus. Voeg zout en peper naar smaak toe. 
Schep de garnalen door de curry en warm het gerecht nog 2 minuten zachtjes 
door.  
Lekker met (basmati)rijst en verse korianderblaadjes. 

 
 
 
 



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 
Hengelsport  IJmuiden  Dobey dierenspeciaalzaak Fa. IJzerhandel Zantvoort 
Grieks restaurant Filoxenia Kenamju Sportcenter Hengelsport N. Engelhart  BV 
P&S Hengelsport Hotel Faber Tegelzetbedrijf van de Meij de Bie 
Koene cleaning service        Pizzeria La fontanella Tandprothetische Pr.P.Teijmant   
van Moorsel  Auto´s Versteege's IJzerhandel   
    

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. Een cap slechts €. 5,- 
 

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 
  


