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Beste sportvissers,
Voor u ligt alweer de 4e editie nieuwe stijl van ”De Opsteker” Zo begon ik vorig
jaar mijn voorwoord voor ons lijfblad. Zoals u vast wel is opgevallen zal dit
mijn laatste voorwoord als voorzitter zijn. Ik ga ermee stoppen. Maar niet
zonder wat hoogtepunten van het afgelopen jaar te benoemen.
Het seizoen 2005 was weer een goed seizoen om op terug te kijken. Wat opviel
vooral bij de wedstrijden in het zoete water was het mooie weer en dat vist toch
een stuk prettiger. Er stonden weer enkele nieuwe wateren op het programma,
die men kon proberen.
De een was er gelukkig mee, de ander wilde weer een oud water terug hebben.
We zullen zien wat er voor het komende seizoen weer uit de bus komt. Extreme
vangsten waren er dit jaar niet bij het zoet. Wel een mooi totaal gewicht. Bijna
elke wedstrijd had een ieder wel vis. De zout water vissers gaan ook langzaam
in hun vangsten wat vooruit heb ik begrepen. Er zit kennelijk meer vis onder de
kust. Het wederom door Danny georganiseerde NK zout was een succes. IJs en
weder dienende gaat deze strijd weer plaatsvinden, maar nu als officiële N.K
wedstrijd voor de N.P.S.B, georganiseerd door de collega’s uit Gelderland. Het
is toch mooi dat deze wedstrijd zo is opgeklommen door het niet aflatende
enthousiasme van 1 man. Dan proficiat. Over de uitslag ga ik niet veel zeggen,
alle gewichten en punten zijn weer nauwkeurig door de rekenmeesters Frans en
Danny bij elkaar gesprokkeld. Die kunt u bekijken in dit blad en op de site die
Frans voor ons heeft onderhouden.
Wat niet onvermeld mag blijven is de barbecue. De tuin van de familie Klerks
was omgetoverd tot 1 grote feesttent, waar onder de bezielende leiding van
“meesterkok” Willem er diverse gerechten konden worden genuttigd. Wim het
was perfect. Voor diegene die niet zijn geweest een misser en een aanrader voor
volgend jaar.
Het ledental is ook dit jaar stabiel gebleven zo ook de naar de waterkant
trekkende vissers. Financieel ziet het er ook allemaal goed uit. Wellicht zit er
volgend jaar wel weer een extraatje in. Door het bestuur is de mogelijkheid
bekeken om een N.P.S.B wedstrijd te gaan organiseren. Er zal hiervoor met de
N.P.S.B contact worden opgenomen. U gaat het nog horen.
Rest mij nog een woord van dank naar een ieder die zich op welke wijze dan
ook heeft ingezet voor de vereniging. We zullen het met zijn allen moeten doen.
De nieuwe voorzitter en wedstrijdleiders wens in veel succes en sterkte in hun
vooral niet te onderschatte functie. Mijn laatste woord van dank gaat uit naar Ed
Borrebach, Ed bedankt voor je tomeloze inzet om “De Opsteker” weer te hebben
afgeleverd zoals deze nu voor ons ligt.
Arie Vlok
Voorzitter H.P.S.V. afd. hengelsport
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Geachte leden van de H.P.S.V. afd. hengelsport.

Benthuizen, 21 december 2005.

Ongetwijfeld zult u gehoord of gelezen hebben dat ik ga stoppen als voorzitter
van onze afdeling. Ik ben dit jaar volgens rooster aftredend, dat is dus niets
nieuws. Dat ik niet herkiesbaar ben zal sommige van u wellicht wat verbazen. Ik
zal u zeggen tot voor een paar weken geleden mij ook. Het is niet mijn stijl om
zo zonder slag of stoot afscheid te nemen. Meestal gaat dat in overleg en met de
nodige zorgvuldigheid.
Om even terug te gaan in de tijd. Vier jaar geleden nam ik van Ben Nederpel de
voorzittershamer over. Ben had al een jaar daarvoor aan mij gevraagd hem af te
lossen. Om diverse redenen had hij geen tijd meer voor deze functie. Ik heb hem
toen verzocht nog een jaar door te gaan omdat ik in een wat onzekere situatie op
het werk verkeerde. Deze werd gaande het jaar stabiel, waardoor ik mij
verkiesbaar kon stellen. Tot een stemming behoefde het niet te komen omdat ik
de enige kandidaat was. De vereniging zat op dat moment behoorlijk in het slop.
Het overlijden van de secretaris was een domper die wij maar moeilijk te boven
konden komen. Zijn beoogde plaatsvervanger had alvast wat taken op zich
genomen, doch kon door zijn ziekte de functie ook niet zo vervullen zoals hij
wilde. Wim Klerks trad af als wedstrijdleider. Al met al geen rooskleurig
vooruitzicht om een vereniging of afdeling van, zoals u wilt, op de rails te
houden. Met behulp van veel welwillende leden is het toch gelukt en geworden
wat het nu is.
Uiteraard heb ik hier mijn steentje aan bijgedragen. Het is dan wrang om via een
van mijn mede bestuursleden te horen dat het vertrouwen, bij sommige leden, in
mij er niet is. Ik werd hier op de een na laatste bestuursvergadering even fijntjes
op gewezen. Het overviel mij dus ook. Je vraagt je dan af waar het verkeerd is
gegaan en ben ik dan zo onbenaderbaar, dat men mij niet op mijn functioneren
durft aan te spreken. Juist nu binnen ons korps de bejegening zoveel extra
aandacht krijgt. Het is vervelend als men mij via via laat weten wel
wedstrijdleider te willen worden maar niet onder mij als voorzitter. Natuurlijk
heb ik nagedacht over dit en andere verwijten in mijn richting. Ik ben tot de
conclusie gekomen dat deze voor een deel gerechtvaardigd zijn. Als voorzitter
heb je meer taken dan 3 vergaderingen per jaar leiden en af en toe een wedstrijd
vissen. Je moet deze functie met een stukje bezieling uitvoeren. Ik moet u
bekennen dat heb ik niet gedaan. Ik heb het bij mijn verkiezing ook zo niet
bekeken. De vereniging moest blijven bestaan, dat was mijn doel. Zonder
voorzitter is dat erg moeilijk. Vervolgens heb ik het minimale gedaan wat van
een voorzitter mag worden verwacht. Een rapportcijfer 6 zou hier op zijn plaats
zijn. In mijn ogen is dit nog steeds een voldoende. Daarom vind ik het triest dat
er leden zijn die mij niet rechtstreeks hebben aangesproken en mij hebben
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geholpen om van die 6 een 7 te maken.
Dit alles heeft mij doen besluiten om er mee te stoppen. Als het vertrouwen er
niet meer is moet je een conclusie trekken en die is opstappen. Zie mij maar als
een soort tussen paus, die het beste met u voor had. Dat het er niet altijd
uitgekomen is spijt mij. Ik wens de nieuwe voorzitter veel sterkte en succes.
Arie Vlok
Voorzitter H.P.S.V. afd. sportvissen
van januari 2001 – januari 2005
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Frans en Danny stoppen als wedstrijdsecretaris.

Frans en Danny, namens iedereen bedankt voor de jaren dat
jullie je als wedstrijdsecretaris hebben ingezet.
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8 februari 2005 NK TER HEIJDE
De eerste wedstrijd voor het Nederlands kampioenschap vissen zout werd
gehouden op het strand bij Ter Heijde.
Door een goede promotie van de wedstrijdsecretaris Danny TIEBAXKS, was er
een grote op komst van enthousiaste vissers.
Niet alleen leden van de NPSB, uit den lande, wist het zoute te vinden, ook was
er een groot aantal wedstrijdvissers uit de buurt van Ter Heijde.
De weergoden waren ons goed gezind.
Om de visplaats, die door loting werd verkregen, te bereiken moest er een flink
stuk door het zand worden gesjouwd. Zeker diegenen die de hoge nummers
hadden geloot, hadden met de altijd te zware uitrusting, een flinke tippel voor de
boeg.
Diezelfde wedstrijdsecretaris DANNY, had daar iets op gevonden. Hij least
gewoon een tractor met een oplegger, die de vissers helemaal naar en van hun
stek vervoert.
Nu even over het vissen zelf. Er werd niet geweldig gevangen.
Echter, 1 man stak er, qua vangst, met kop en schouders bovenuit. Ik heb in een
eerder verslag al gewaarschuwd voor deze visser, hij kan het echt.
De naam: Joop ROUETTE, hij viste een lengte van 200 cm bij elkaar.
De 2e plaats, werd afgedwongen door onze penningmeester Hans SNELS, met
vissen met een totale lengte van 92 cm.
De 3e plaats, werd ingenomen door ondergetekende, met vissen, met een totale
lengte van slechts 48 cm.
De tegenvallende vangst werd aangenaam verzacht door de goede organisatie en
het gezellige samenzijn bij de prijsuitreiking.
P.s. Danny bedankt voor de geweldige organisatie en een ………jeep kan niet
alles.
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Een goed, sportief en gezellig visjaar toegewenst door
Aad Segboer.
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22 maart 2005. Havenhoofd IJmuiden
Het zou een heerlijke dag worden, aldus de ons bekende Erwin het weerkonijn.
Als je dan verder nog weet dat er bijna altijd wel een paar gulletjes te vangen
zijn rond het havenhoofd dan begrijp je wel dat de opgekomen manschappen het
eigenlijk wel zagen zitten om er een lekkere dag van te maken.
Om 6 uur verzameld bij het bekende brugrestaurant waar we echter naar een
nieuwe plek werden geloodst om daar nog even op Frans Tangel te wachten.
Helaas kon Frans ons daar kennelijk niet meer vinden (of was hij toch net iets
later dan wij weggingen? ). Zonder Frans vertrokken wij vervolgens met z’n
elven naar IJmuiden. Gelukkig wist Frans de weg zelf ook wel te vinden en een
klein kwartiertje na ons arriveerde ook Frans bij het Havenhoofd.
Even dacht ik trouwens dat Leen deze dag zijn welbekende gebakken visjes op
het havenhoofd per fiets langs zou komen brengen. Leen had namelijk zijn vaste
maat Wilhelm zover gekregen dat hij de fiets van Leen bovenop het deksel van
zijn aanhangwagen had gebonden. Toen wij op het Havenhoofd waren bleek het
alleen maar bedoeld te zijn om ons uit te lachen tijdens onze wandeltraining die
niet zou misstaan als voorbereiding op de vierdaagse. Leen ging vrolijk fietsend
op zijn gemakje met z’n spullen iedereen voorbij en reed bijna naar het eind van
het Havenhoofd. Ik denk dat hij al een redelijk aantal pieren verzopen had
voordat wij uberhaupt op onze stekken waren en de hengels opgetuigd hadden.
Toch wel slim Leen.
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Vervolgens bleek het met het weer helemaal goed te komen. We hadden niet
teveel wind en al vanaf een uur of tien stond er een heerlijk zonnetje. Dit bleek
aan het eind van de visdag echter wel de enige echte meevaller te zijn. Er werd
bijna niets gevangen. Zoals bij sommigen al bekend was bleek het havenhoofd
rondom in de visnetten te zijn gezet. Terwijl wij dat al hadden opgemerkt kwam
de betreffende vissersboot echter ook nog even rond het havenhoofd gevaren en
werd er nog een net te water gelaten. Echt veel vertrouwen hadden we toen
helemaal niet meer op een redelijke vangst.
Harry, Hans, Wilhelm en ondergetekende stonden redelijk dicht bij elkaar en
hadden ook ruimschoots de tijd om tussendoor wat wetenswaardigheden uit te
wisselen. Daarbij bleek ook dat Hans nog niet zolang geleden een nieuwe hengel
erbij had gekocht en wel de welbekende K2 hengel. Hij had dat op aanraden
gedaan van andere vissers die Hans daarbij hadden verteld dat de top van deze
hengel zo mooi stilstond tijdens het vissen waar door je alles zeer goed kon
waarnemen. Aan het eind van de visdag merkte Hans dan ook op dat men niet
tegen hem gelogen had en dat zijn top de hele dag prachtig stil had gestaan. Er
was geen beweging in geweest. Echt super vond Hans dat niet maar helaas, de
volgende keer beter.
Ik heb zelf ook met één K2 gevist deze dag waarvan de top ook prachtig stil had
gestaan de hele dag, evenals de top van de tweede hengel overigens. Om kwart
voor één besloot ik echter om deze hengel alvast op te ruimen want het maakt
ten slotte niks uit of je met één of twee hengels niks vangt. Toen ik de lijn echter
boven water trok bleek er toch een wijting aan een van de haken te hangen
waardoor ik, zoals U begrijpt, alsnog dit stuk mocht schrijven. Ik heb eerlijk
bekend dat ik de aanbeet in het geheel nooit heb gezien en ik heb dan ook de
lezing van Hans kunnen bevestigen dat de top van een K2 prachtig stil kan
blijven staan. Gelukkig heb ik het ook al wel meegemaakt dat hij aardig kan
staan rammelen want anders zou je toch kunnen gaan denken dat je hem beter
als vlaggenmast kan gaan gebruiken.
Het mag duidelijk zijn dat de vangst aan het eind van de dag helaas bar slecht
was. Er waren vijf man met vis en de anderen hebben helaas geen beet gehad.
Hieronder de complete uitslag wat betreft de gevangen vis:
1e John Koolhoven, 3 vissen met een totaallengte van 71 centimeter. Proficiat
John.
2e Leen “Zoetemelk” van den Berg, 2 vissen, totaallengte 41 centimeter
3e Ondergetekende Alwin Koks, 1 vis, lengte 29 centimeter
4e Joop Rouette, 1 vis, lengte 19 centimeter
4e Danny Tiebackx, 1 vis, lengte 19 centimeter
Tot de volgende wedstrijd met hopelijk een betere vangst.
Alwin Koks.
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1 april 2005. Oude Rijn Zwammerdam
Zo daar was die dan de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen.
Het was wel pas op het laatste moment dat ik zelf besloot om mee te gaan omdat
ik midden in de verhuizing zit.
Maar op aandringen van mijn vrouwtje, een dagje er tussenuit kan echt geen
kwaad, heb ik dus Hans gebeld en gevraagd of hij nog wat medewerkers
overhad en een plekje in de auto.
Dit leverde beiden geen enkel probleem op, dus heb ik de wekker op 05.15 uur
gezet.
Dus vroeg het bed uit, spullen opgezocht en wachten op Hans, deze kwam
keurig op de afgesproken tijd, maar bedacht ineens dat hij onze medewerkers
vergeten was.
Niet getreurd even langs zijn huis en vandaar naar de afgesproken
verzamelplaats.
Daar waren de stekken al uitgezet, terwijl ik mijn eigen toch echt meen te
herinneren dat we op de vergadering hadden afgesproken dat we bij
Zwammerdam zouden vissen.
Dit dachten Wilhelm G en Leen v/d B dus ook en die waren alvast doorgereden,
kortom later terug gekomen en dus te laat begonnen.
Maar niet getreurd en gezeurd dus een nummer pakken en spullen naar je stek
brengen en optuigen.
Zelf zat ik op nummer 13 en Arie V op 14, deze wist niet hoe hij een uur
voorbereidingstijd moest vullen, nou ik heb hem een paar ideeën
gedemonstreerd.
Je begint met het optuigen van de feeder en dan ben je te eigenwijs om je bril op
te zetten dan duurt het wat langer voor je de lijn door de oogjes hebt en als je
dan bij het voorlaatste oogje bent laat je de lijn los en kan je vrolijk, niet echt
dus, weer opnieuw beginnen.
Dan heb je ook je korfje gemonteerd en doe je een paar proefworpen en bij je
tweede worp gooi je gewoon alles af, kortom vrol…… opnieuw beginnen.
Misschien dat Arie hier iets mee kan om in het vervolg zijn tijd te vullen HIJ
vond het in ieder geval wel komisch.
Maar goed na ook de vaste stok opgetuigd te hebben, en het voer in orde
gemaakt was, hoefde ik in ieder geval niet lang meer op het beginsignaal te
wachten.
En daarmee was de nieuwe competitie dus echt gestart.
Ik had besloten om met de vaste stok te beginnen omdat het zulk lekker rustig
weer was en er bijna geen stroming in het water zat.
Het eerste visje liet niet lang op zich wachten en na twee minuten was ik al van
de nul af.
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Arie zijn eerste vis duurde wat langer maar lag wel gelijk gewicht in de schaal,
een mooie platte dus.
Om mijn heen kijkend zag ik dat ook andere een visje wisten te verschalken.
Na ongeveer twee uur had ik even wat problemen met mijn zitvlees en besloot ik
even een rondje te maken.
Bijna iedereen had al een visje op de kant alleen Elly T nog niet, dit is haar later
alsnog gelukt.
John K deed zijn bijnaam diesel weer eens eer aan want toen ik bij hem kwam
was het nog niet veel later heeft hij dat als vanouds weer goed gemaakt.
Bij Hans was het ook nog niet wild en dat is het bij hem ook niet meer
geworden.
Maar goed het weer was prima dus ging een ieder vol goede moed door.
Ik hoopte dat de brasems nu echt op mijn plek waren aangekomen, voor mijn
wandeling had ik er een weten te landen, maar daar is er maar een van
bijgekomen.
Het was in de tussentijd ook aanmerkelijk gaan stromen, toen ben ik dus maar
met mijn feeder op de zelfde afstand als mijn vaste stok gaan vissen, ook dit
leverde een paar visjes op.
En dat een verhuizing je niet in je koude kleren gaat zitten bleek na een paar uur.
Lekker in het zonnetje een beetje onderuit en ja dan wil wel even wegzakken en
even inslapen.
Mijn buren vonden het wel grappig om mij zo te zien knikkebollen.
Maar het resultaat was ondanks dat zeker niet verkeerd.
En nadat om twee uur het eindsignaal was gegeven en alle vis was gewogen, en
een ieder zijn/ haar spullen had opgeruimd, werd de uitslag bekend gemaakt.
Op de eerste plaats bleek Roy Witte te zijn geëindigd met 6640 gram.
Als dit een zelfde trend wordt als het jaar waarin hij een 0 viste bij de
openingswedstrijd, en dit in dat jaar nog een paar keer herhaalde, dan ziet dit
seizoen er een stuk positiever voor hem uit.
Ik had het al even over hem, en ja hoor John de Diesel K werd tweede met 5140
gram, en zelf werd ik dus derde met 4920 gram.
De totale uitslagen lijsten zijn te bewonderen op de prima site van Frans
Vollebregt onder de naam www.hpsv.tk
Deze las ook de uitslagen, onder het genot van een drankje, voor.
Als dit de slechtste wedstrijd, zowel qua vangst als weer, van het seizoen was
dan zou ik daar vrede mee hebben.
Zo en nu moet ik, net als na de wedstrijd, echt weer verder met mijn verhuizing
want er is nog wel wat te doen.
Iedereen een goed seizoen verder en tot de volgende wedstrijd.
Wim Klerks
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13 april 2005. Zeevissen op de Fortuna

Om 07.30 uur werd ik opgepikt door Danny Tiebackx en even daarna waren wij
aan de haven .
Het weer was redelijk de stemming was uitmuntend, om even over achten
voeren wij de Scheveningse haven uit na een klein half uur waren we ter hoogte
van de Wassenaarseslag alwaar het anker nat werd gemaakt .

De hengels werden beaasd en ingegooid en al spoedig kwamen de eerste visjes
boven .
Een ieder had de grootste lol, een geintje hier en een geintje daar .
We hadden een redelijke bezetting van vissers vraag mij niet hoeveel want dat
weet ik niet .
Om half 4 werd het anker gelicht en voeren wij weer naar Scheveningen Haven .
Na het meten kwamen we allemaal samen in de messroom van de Fortuna waar
de uitslag bekend werd gemaakt onder het genot van een drankje.
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Zoals jullie weten moet de nummer 3 een stukje schrijven nou dat was ik dus
met 221 cm Danny T werd eerste met 355 cm de nummer 2 staat niet in de
uitslagen lijst op het internet.

Leendert van den Berg
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9 mei 2005.

Het Voornskanaal

Even weg uit de verhuizing zooi en vissen op een mooie locatie het kanaal door
Voorne.
5 tot 6 meter diep, 25 tot 35 meter breed en mensen wat een vis, zeker in het
voorjaar.
En dat ze er dit jaar ook waren lieten ze bij aankomst gelijk al blijken.
Er verzamelde even voor 06.00 uur 20 vissers bij het gemaal en daar leek het het
Dolfinarium wel de brasems begroette ons springend, spetterend en draaiend.

Na de loting zocht iedereen zijn stek op om de hengels in orde te maken en alle
andere noodzakelijke voorbereidingen te treffen.
Zelf koos ik voor de winkle picker op ongeveer 12 meter uit mijn eigen kant, op
die afstand kon ik eventueel ook met mijn vaste stok uit de voeten.
Toen alles klaar was nog even een praatje bij de buren gemaakt en wachten op
het startsignaal.
Klokslag 07.00 uur was het dan zover de tweede wedstrijd van het seizoen was
begonnen.
Ondanks de duidelijke aanwezigheid van grote vis liet de eerste wel even op
zich wachten, maar men weet het als er een vis in het netje zit komen er vaak
wel meer.
Naast de brasems waren de palingen ook aardig actief, ik geloof dat er over de
hele wedstrijd een stuk of 18 gevangen zijn zelf mocht ik mij verheugen op twee
van die slijmerds, dat kost dan ook meestal wel een nieuwe haak of een hele
onderlijn.
Richard had voor mij een primeur, hij deed namelijk een gecombineerde vangst
een platte waar zich een paling aan vast gevreten had, volgens mij redelijk
uniek.
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Over het hele parcours werd een aardig visje gevangen, en toch ook weer niet,
Leen en Danny hielden het dan ook al vroeg voor gezien.
Maar dat de zittenblijvers het bij het rechte eind hadden bleek na afloop bij de
weging.
Ongeveer 135 kilo vis aangeboden door 18 deelnemers is toch niet verkeerd
alleen de verdeling was niet helemaal gelijk.
Nummer 1 werd Richard Meurs met 23.680 gram
2
Alwin Koks
17.900 gram
3
Wim Klerks
14.000 gram
Die derde plaats is de tweede op een rij maar ik hoop toch dat het geen
gewoonte wordt, ik krijg namelijk liever eelt op mijn handen van een hengel
vast houden dan van stukjes schrijven.
Bij het bekend maken van de uitslag werd ook de nieuwe kleding uit- gedeeld,
de volgende wedstrijd dus allemaal in het BAM-groen.
Tot de volgende wedstrijd.

Wim Klerks
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19 mei 2005.Waterweg tegen over DSM

Wilhelm pikte mij op en we reden naar Maassluis om met de pont over te gaan,
van de pont naar de stek aan de waterweg het was laag water dus het onderste
gedeelte van de dijk was als een spiegel zo glad het geen ik tegen Wilhelm
vertelde (Wim niet te laag hoor want je breekt je …….. als je erop terecht komt)
ja zegt Wilhelm is goed, ikzelf liep een stukje richting zee waar ik een stuk
zonder algen zag en dus zonder gevaar helemaal tot het water kon komen.
Na het optuigen van de hengels aas eraan gedaan en ingegooid.
Krabben waren er genoeg bijna iedere inhaal had ik er wel 1 aanhangen de
hengels stonden dan ook geen moment stil, tot er opeens een andere beweging
aan mijn hengel kwam ik hem ingehaald het was een botje van 24 cm .
Tussendoor had ik uit mijn ooghoeken Wilhelm 3 keer zien spartelen op het
algen gedeelte waar ik hem voor gewaarschuwd had .
De wedstrijd is vroegtijdig met instemming van een ieder beëindigd het weer
was uitstekend maar de krabben hadden de over hand .
Ik werd dus 3e met 24 cm dus vandaar dit stukje.

Leendert van den Berg
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31 mei. Vlaardingse vaart (Brandweer)
Verslag overgenomen uit de RODE HAAN(brandweerblad)
Op dinsdag 31 mei 2005 is er in Vlaardingen gevist tegen de politie Haaglanden.
De Politie was dit jaar de organisator en had gekozen voor de Vlaardingse vaart
in Vlaardingen.
Deze keuze zou nooit door de personeelsvereniging De Rode Haan zijn gedaan.
Omdat wij met veel oudere mensen vissen en omdat er veel gelopen en
gesjouwd moet worden om op je visplaats te komen. Maar goed, de Vlaardingse
vaart is een mooi water en waar door menige visvereniging hun wedstrijden
worden gevist. Een unieke gelegenheid om eens veel vis te vangen. Eerst moest
er worden geloot om je visplek vast te stellen. Dit gebeurde in een eetcafé in
Maasland: een plaats op ongeveer 6 kilometer afstand. Een kleine tegenslag voor
de politie begon al op de parkeerplaats bij het café.

De auto met al het materiaal voor de loting evenals de vispapieren, was in het
slot gevallen met de sleutel er nog in. Dus moest de wegenwacht er aan te pas
komen om hem open te maken. Na dit kleine oponthoud, maar onder het genot
van een kopje koffie (voor sommigen een borreltje), werd er toch geloot. Daarna
snel naar Vlaardingen waar om 10:00 uur het start schot voor de wedstrijd viel.
Omdat deze wedstrijd voor de politie niet alleen een wedstrijd is tegen de
brandweer, maar ook voor hen eigen competitie, viel het op dat de politie altijd
meer mensen op zo’n dag heeft dan de brandweer.
Ook dit jaar was dit het geval: 19 man politie tegen 9 man van de brandweer.
De wedstrijd:
Na het gereedmaken van de visplek installeerde in totaal 28 man het materiaal
wat voor een goede visdag moest zorgen.
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Na enkele minuten zag je al dat de wolken zich samentrokken en die dachten,
laten we al ons vocht maar eens over deze mensen gieten waardoor wij
opvolgend het grootste gedeelte van de dag verscholen zaten onder een paraplu.
Maar goed, er werd weinig gevangen, dus kon je rustig onder je plu blijven
zitten zonder nat te worden. Enkele hadden toch de moed genomen om bij een
collega’s te kijken wat hun vangsten waren. Diep teleurgesteld en heel erg nat
gingen zij weer naar hun eigen plekje aan de waterkant. Uiteindelijk kwam de
zon toch nog even om het hoekje kijken. Heel even konden we er van genieten,
want de wedstrijd liep al tegen het eind.
Bij de weging bleek dat de politie het minder slecht had gedaan dan de
brandweer. De wisselbeker ging voor een jaar naar de politie en daar waren ze
echt trots op. Volgende keer is dit weer een reden voor de brandweer om zich
maximaal in te zetten dat die beker weer bij de brandweer terechtkomt.
De resultaten;
Voor het seizoen 2005 is de politie winnaar geworden met een gemiddelde van
1.332 gram per deelnemer versus de brandweer met 0,780 gram per deelnemer.
De beste op deze dag van de politie was de heer R.Meurs met 6540 gram. Bij de
brandweer was dat de heer W.Immers met 2060 gram.
Totaal is er deze wedstrijd 32.330 gram gevangen.
De prijsuitreiking werd gehouden in het eetcafé in Maasland. Daar werd niet
alleen de wisselbeker overhandigd aan de politie, maar was er ook voor de eerste
10 mensen een visbon beschikbaar.
Nadat deze allemaal waren verdeeld ging men toch tevreden naar huis. Maar
met de afspraak dat we elkaar over een jaar weer terug zien voor de volgende
confrontatie……….
Geschreven door De Afdelingsvoorzitter van de brandweer.
Gerard Bakker.
UITSLAG: 1
2
3
4
5

R. Meurs 6540 gram
R. Boutier 4020 gram.
F Tangel 2780 gram.
W. Immers 2060 gram.
R. Witte
2020 gram.

6
7
8
9
10

F. Vollebregt
A. Slootweg
L.Brooshoofd
A. Koks
W.Klerks

1420 gram.
1400 gram.
1280 gram.
1240 gram.
1020 gram.

Foto van Internet
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Vlaardingse vaart deel 2 geschreven door Frans
Een nieuw water was opgenomen in de reeks van viswedstrijden van HPSV
afdeling vissen.
De Vlaardingsevaart dat moest het zijn.
Het betrof de traditionele wedstrijd tegen de brandweer.
Als verzamelpunt was bedacht het koffiehuis nabij de Boonervliet.
Nadat wij daar op het afgesproken punt waren besloot Frans Vollebregt met
gezwinde spoed naar de visstek af te reizen om de plaatsen uit te zetten. Tot zijn
verbijstering zag hij dat de autosleutels nog in het contact staken en de auto
afgesloten.
Nerveus liep hij in het rond en in afwachting van de ANWB togen de overige
vissers alvast naar de waterkant en werd het uitzetten van de plaatsen
overgenomen door Richard.Toen men iets later bij de waterkant kwam genoot
men toch van de rust en het uitzicht over het water.
Het water stroomde licht maar met het juiste tuig moest het wel lukken.
Vol goede moed begonnen wij na het fluitsignaal aan de wedstrijd.
Hier en daar werd een visje gevangen maar het hield niet op.
Door het prachtige weer kon dit de pret niet drukken.
Gaande de dag werd Frans Vollebregt geconfronteerd met een wandelaar welke
in het bezit was van een grote hond. Hij lette hier niet zo op tot deze hond op
zijn gemakje met 3 happen de emmer met voer leeg vrat. Frans schrok hier zo
van dat hij opsprong en de hond verjaagde. Hierbij ging hij op zijn prachtige
hengel staan welke spontaan brak. Ik zag dat hij verbijsterd naar zijn hengel
keek en het niet helemaal begreep.
Hij werd dan ook die dag uitgeroepen tot pechvogel van de dag.
Men hoorde dat de brandweer steen en been klaagde over de vangst van die dag.
Ja, als het moeilijk gaat met het vangen van de vis komen de echte vissers boven
drijven.”
Aan het eind van de wedstrijd verzamelden wij weer in eerder genoemd
koffiehuis en werden de prijzen uitgereikt.
Nou, beste brandweermannen jullie zijn cum laude verslagen en de beker is
weer in handen van de politie Haaglanden.
De 3 eerste plaatsen werden ingenomen door politiemannen, te weten
1e Richard Meurs 6540 gram
2e Rene Boutier 4020 gram
3e Frans Tangel 2780 gram
Nou heren gefeliciteerd en bedankt voor deze voortreffelijke vangsten.
De visser
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13 juni 2005. Vlietzicht (boot)
Beste Visvrienden,
Toen wij s’morgens in de auto zaten leek het een slechte visdag te worden.
Eenmaal bij de visboten werd het droog en na ons bootje te hebben leeggegooid
met al het water wat er was gevallen konden wij onze visspullen in de boot
laden.
Ik zat die dag samen met Anton de Jong in een boot, en al snel kwam ik er
achter dat het niet verstandig was om hem te laten roeien.
Ja, weet ik veel dat die gozer niet kan roeien, ik heb de hele vaart gezien en toen
we eindelijk op onze visstek aanmeerde was iedereen al een half uur aan het
vissen.
Ik heb die dag voor mijn doen nog nooit zoveel vis in mijn netje gezien, je zou
bijna zeggen dat ik kan vissen!!
Maar goed, na een paar uur kwam ik er ook achter waarom mijn mede
visvrienden allemaal alleen in een bootje zaten.
Ik werd gek en misselijk van dat heen en weer gewiebel van mijn bootmaat die
dag, ik heb zelfs een pilletje tegen wiebel ziekte moeten nemen.
Maar we hebben wel heel veel lol samen gehad die dag en dat is voor mij een
hoop waard.
Het beste nieuws van de dag dat was voor mij de prijs uitreiking, daar hoorde ik
de verlossende woorden dat ik en mijn bootmaat Anton de Jong die die dag 2de
is geworden, de eerste zijn van het arrestantenhuis die onze chef Edje Borrebach
hebben verslagen. Of dit wel goed is geweest voor mijn beoordeling weet ik nog
niet maar daar kom ik nog wel achter.
Al met al het was een geslaagde visdag en ik hoop dat de boot wedstrijd op het
Vlietzicht volgend jaar er weer bij zit.
Visgroetjes Dan van Dusschoten

foto cafe Vlietzicht van internet
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Woensdag 15 juni 2005 Hoek van Holland ( een avond wedstrijd)
Via een leuke mail van Danny voor deze wedstrijd, en duidelijke afspraken
betreffende het parkeren dit uitstekend geregeld En zo, n regeling is voor
hervaling vatbaar.
Maar wat een opkomst, 6 man en 1 introducé.
En het weer liep helemaal uit de hand, eerst zweten in de auto omdat de zon fel
scheen.
Eenmaal aan het water je sponsor jas aan. Om 15.30 een regenbui met veel
wind, dat duurde ongeveer 2.5 uur.
Maar dan, het strand is verlaten en wij hadden het rijk alleen.
En de vangsten! Het was gewoon knudde. Danny had geluk, 3 zeebaarsjes en 2
platte.Paul liep meters de zee in 3 platte. Ik 1 zeebaars en Joop 2 platte en de rest
noppie noppie.
John had een beetje de pest in. Hij stond tussen Danny en Paul en waarom hun
wel vis en ik niet. Je kunt vissen of niet.
Gelukkig was mijn aas op dus om 21.45 mijn spullen in gepakt en naar de auto,
alles klets en klets nat vlug in de auto en op weg naar huis en warempel de
slagbomen stonden netjes open dus niet betalen dat is koren op mijn molen.
Piet Hermes
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30 juni 2005. Boonervliet(avondwedstrijd).
Beste vis broeders.

Hier weer een klein verhaaltje van mijn zijde.
Na de laatste wedstrijd niet mee gedaan te hebben (had griep) was het weer zo
ver de Bonervliet was ons grote doel dit keer.
Helaas werkte het weer niet zo mee (hartje zomer) bijna heel de avond regen.
Maar ja ondanks dat is er toch nog wel een visje gevangen.
En moet ik zeggen, was het stukje cake wat we kregen van de vrouw van Alwin
ook heerlijk.
Ik was zelf al vroeg aanwezig aan de Bonervliet, daar zag ik tot mijn ontsteltenis
dat er al een wedstrijd was, gelukkig na informatie was deze afgelopen op het
moment dat wij gingen beginnen.
De berichten waren slecht, winnaar van de vorige wedstrijd had maar 3,4 kilo
gevangen.
Achteraf vielen onze vangsten dan ook nog wel mee. (denk dan ook dat we met
ons alle net een niveau hoger vissen )
O ja was ik nog bijna vergeten voor de wedstrijd kregen we allen nog een
presentje ( en wel een cape van de hpsv wederom geregeld door Hans. We gaan
nog op prof’s lijken met het tenue wat we nu hebben. (grapje)
Verder heb ik tijdens de wedstrijd nog wat tips proberen te geven ( ik hoop dat
ze in de praktijk uitgevoerd kunnen worden!!!!!!!!.) Als jullie nog vragen
hebben stel ze gerust ik vind het erg leuk om ze te beantwoorden, de tips die je
geeft probeert men toch gelijk in de praktijk uit te voeren, je ziet dan gelijk
verbetering in iemands gooi techniek (blijven oefenen dus)
Maar niet de vragen hoe mijn voertje in elkaar zit, want dat is mijn grote geheim
hahahahahah.
Wat mij wel opvalt, is dat laatste tijd het water in onze regio zo verschrikkelijk
groen is. Ik hoop niet dat dit een slecht teken gaat worden voor de rest van het
seizoen?????????????.
Even nog over het vissen de winnaar stak er met kop en schouders bovenuit met
11:00 kilo proficiat WILM Klerk.
Op naar de volgende wedstrijd. Ik geloof de Noord A plas. ( kijken of we weer
zo veel vangen als vorig jaar)
Ook wil ik nog even vermelden dat we als Hpsv aardig meedraaien op het Nk.
Er hebben al een aantal van ons in de prijzen gevist. ( Het is dan ook leuk om
mee te doen en erg gezellig na afloop). Ook vind ik het klasse (ik ben ook
fanatiek) dat we ook wanneer we niets gevangen hebben de winnaar toch
feliciteren met een applaus. Grote klasse (maar ik ga ook een beetje voor het
broodje bal hahahahahah)

22

Ook worden we inmiddels herkend langs de water kant, we worden dan ook de
vissers van de B.A.M genoemd (leuk hé!!!!!!!!).
Nu heren Broeders ik ga eindigen met de woorden” tot snel weer aan de water
kant”
Gegroet u vis broeder.
Richard.

Vissers in de sponsorkleding.
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30 augustus 2005. Noord AA.

Medevishobbyisten,
Het is dinsdag 30 augustus en we hebben gelukkig weer een viswedstrijd.
We moesten om 06.30 uur verzamelen bij de Noord Aa plas te Zoetermeer.
De opkomst was zoals bij vele viswedstrijden redelijk en wel 12 tot 15 personen.
Ik had plaats nummer 12 getrokken en dat was weer naast Willem Klerks.
Die zat trouwens op de zelfde plaats als in 2004 en ik zat nu alleen aan de linker
kant waar ik verleden jaar aan de rechter kant van Willem Klerks zat en toen
ging het redelijk goed met de vangst alleen niet met het materiaal maar nieuwe
ronde nieuwe kansen.
Het start signaal klonk om 07.30 uur. Na het voeren en bij de eerste worp met
maden was het al raak " BEET " maar helaas de vis was mij de baas en ik
verloor al gelijk mijn hele zooitje. Geen prettig begin en gelijk schoot mij de
viswedstrijd van verleden jaar door mijn hoofd. Ik ben gelijk een stukje dichter
bij gaan liggen en had weinig tot geen last meer, maar de vangst daar in tegen
was zeer matig tot slecht. Maar één ding hadden we mee en dat was het weer.
Onder het vissen kregen we tot mijn grote verbazing ook nog bezoek en wel van
Frans Tangel en zijn vrouw. Hij heeft met iedereen en kort praatje gehouden.
Hoe het met Frans verder gaat is nog niet te zeggen. Hij zat op de eerste uitslag
te wachten of de kuur is aangeslagen. We wensen bij deze Frans en zijn vrouw
veel sterkte toe en hopen op een goede afloop.
Zoals bij vele wedstrijden komt er een einde, de vis werd gewogen en als ik het
goed heb was de vangst van deze dag net zoveel, als het niet minder was dan
mijn vangst van mijn 12 kg verleden jaar dus een slechte dag voor ons allemaal.
De winnaar is zoals bij velen wedstrijden Richard Meurs met iets meer als 4500
gram, tweede was Roy Witte met 1850 gram.
Kortom het was weer een gezellige dag maar met een zwart randje want de
vangstopbrengst was weinig dus we hopen maar op de volgende wedstrijd dat
het beter gaat.
Groetjes
Wilhelm
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13 september 2005. Wollebrand Koppelwedstrijd.

Een koppelwedstrijd aan de rustieke Wollenbrand, gelegen aan de drukke
veilingroute.
De koppels mochten zichzelf vormen. De overigen werden door loting gevormd.
Het weer was fantastisch en ik weet zeker dat een aantal vissers spijt had dat ze
geen zonnebrand crème hadden meegenomen.
Mijn lot heette Richard Meurs en dat is helemaal geen ramp, hij kan namelijk
vreselijk goed vissen en dat niet alleen, hij kan ook heel goed coachen.
Een heel behoorlijke opkomst, van zoetwater sportvissers.De plas waar
hoofdzakelijk Giebels ( een karperachtige ) wordt gevangen, was misschien net
te klein voor dat aantal.
De wedstrijdsecretaris Frans heeft in ieder geval vreselijk zijn best gedaan om
iedereen een goede plek te geven.
Er werd op die bewuste dag heel behoorlijk gevangen. Uiteraard veel Giebels en
toch ook een aantal platten ( Bargoens voor de Abramis Brama, de Brasem ).
Alwin KOKS & Roy WITTE, hadden de meeste kilo’s.
Zij vingen een totaalgewicht van: 19.310 kg.
Ed BORREBACH ving samen met zijn maat een gewicht van: 18.640 kg.
Altijd moet er ook iemand een stukje schrijven, namelijk diegene die 3e wordt.
Dus, Richard MEURS & Aad SEGBOER, wij vingen 17.880 kg.
P.s. Frans VOLLENBREGT, had door omstandigheden geen koppelgenoot. Hij
ving in zijn eentje, vissen met een gewicht van 15.040 kg.
Een sportieve visgroet van Richard & Aad.

2 mooie giebels (foto van Internet)
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27 oktober 2005. Strand hoek van Holland.
Het is alweer een tijdje geleden dat ik een stukje heb moeten schrijven en
vandaag scheelde het ook maar 11 cm. Ik heb ze wel gezien, die centimeters.
Het waren er zelfs wel een stuk of 14/15, misschien zelfs wel 16. Ze bleven
echter steken in het zeewier langs het Beerkanaal.
Ik was er nog nooit geweest. Gelukkig verzamelden we op een plek waar ik wel
al een keer was geweest maar die ik dus ook niet vinden kon. Dat ligt een beetje
aan het feit dat ze om de twee weken het gehele eiland Roozenburg omploegen
en alle afritten verplaatsen en hernoemen. Uiteindelijk zijn we door Hans S. naar
de stek geloodst. We troffen een schuine, met kinderkopjes volgeplakte schuine
kant van een meter of 10 hoog met helemaal onderaan blokken basalt, vol
gegroeid met bruin zeewier.
Ik ben begonnen met mijn hele zooitje naar beneden te sjouwen maar na een
half uurtje ben ik alles weer naar boven gaan brengen. Het gooit een stuk beter
vanaf een vlakke vloer, ook al sta je een beetje verder van het water af.
En jeeeeetje, wat een weer!! Ik heb de hele dag in mijn T-truitje rondgelopen. 27
oktober (!!) en ik denk dat de 23 graden ruim zijn gehaald. Ik moest gelijk nog
even terugdenken aan een dag zoetwatervissen in Wervershoof. Dat was een jaar
of 15 geleden op 18 mei. Toen zat ik in een snijdende sneeuwstorm achter mijn
plu kerstliedjes te zingen.
Nu even over de vangst. Het begon hoopvol met twee wijtinkjes tegelijk. Windje
schuin achter en lekker knoerten. Het is daar best wel diep. Waar ik stond was
het 63,92 meter diep. Hoe ik dat weet? Dat is best simpel te berekenen.
Je vermenigvuldigt de afstand die je gooit met het loodgewicht. De uitkomst
deel je door de lijndikte. Dan tel je de seconden vanaf dat het lood het water
raakt, totdat de lijn slapvalt. Dit getal vermenigvuldig je met 1,25 voor zeewater
( 1.00 voor zoetwater).
Dus in mijn geval: 90 meter x 175 gram: 28/100 = 562,5. Ik telde 11 seconden
tot het lood de bodem raakte. 562,5:11= 51,136. Dit vermenigvuldigd met 1,25
(zeewater) geeft dus 63,92 meter.
Goed, ik werd dus derde omdat ik 11 cm tekort kwam op Danny en 24 cm op
Joop. Voor iedereen die mijn formule na heeft zitten rekenen: Het weer was
fabeltastisch en de vangst was kut.
Groet, John
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15 oktober 2005. Voorzaan.
Frans zat in een land ver weg van hier, Richard had bezigheden elders, dus Hans
had zich voor deze dag als wedstrijdsecretaris opgeworpen. Verzamelen om
07.00 uur langs de A4 op de parkeerplaats bij het bekende restaurant. Voor de
echte laatkomers nog 5 minuten langer gewacht (waren er gelukkig niet) en met
11 vissers naar een voor mij nog onbekend water.
Toen het langzaam licht begon te worden werden de contouren van het parcours
zichtbaar. Een prachtig water gelegen aan de Havenstraat te Zaanstad. Met enige
moeite konden de nummers door Hans worden uitgezet. Er is nog al wat
begroeiing boven het parcours en er lagen boten aan de waterkant. Van een
duidelijke kop en staartstek was dus niet echt sprake en met de echte cracks
afwezig konden we allemaal weer is voor plaats 1 gaan. Ik zal het alvast maar
verklappen. Deze kans liet Ed zich niet voorbij gaan, naast mij zat hij de gehele
dag lekker te vissen. Wat opviel is dat er per nummer verschuillende vis werd
gevangen. Bij Ed had de brasem zijn stek gevonden. Allemaal middel maatjes,
bij Piet was de baars erg actief. Bij mijzelf was veel voorn op de stek. Of dit te
maken heeft met de voermethode of het aas weet ik niet, maar het viel wel op.
Over de hele dag werd er vis gevangen en ook door iedereen. Na het eindsignaal
om 14.00 uur konden allen terugzien op een mooie visdag met goed weer en
allemaal vis.

Na de weging verraste Hans ons met een overheerlijk broodje echte Unox worst.
Met het nodige vocht uit de blikjes liet het gezelschap deze goed smaken. Rond
15.15 uur verliet de laatste man de locatie en keerde huiswaarts om het op
zaterdag 5 november nog eens dunnetjes over te doen. Helaas kan ik niet van de
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partij zijn. Er moet ook ’s-Nachts gewerkt worden. Het succes lijkt mij bij
voorbaat al verzekerd.
De uitslag van de eerste 5
1. Ed Borrebach 8.900 kilo
2. Arnold Ernens 6.540 kilo
3. Arie Vlok
6.420 kilo
4. Hans Snels 5.800 kilo
5. Wim Klerks 5.350 kilo

Niet onvermeld mag blijven dat de twee introducés te weten
Bert Schottelndreier de broer van Mark 3.860 kilo en Edu van Deursen 2.040
kilo wisten te vangen. Voorwaar een mooie prestatie tussen het HPSV geweld.

Arie Vlok
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5 november2005. Voorzaan (snertwedstrijd)

5 november !! Op weg naar het beloofde ........ water !!! Ik had er zoveel van
gehoord. Het voer de avond ervoor klaar gemaakt. Kreeg een plekje (nr. 2)
onder een paar mooie bomen. Bij het proef werpen zwiepte het einde van de
onderlijn ca 5cm onder de takken door. Een te lange worm zou al fataal kunnen
zijn, maar afijn. Schrok me rot, ik had 25 tellen op een korfje van 30 gram. Iets
terug geplaatst zat ik op 20 tellen. Mooie glooiing. Na een kwartier zag ik
Hermes al zijn eerste visje pakken. Nog geen stoot. Na ca 20 min de eerste
aanbeet. Vanaf dat moment de hele dag constant beet gehad. Veel missers. Ook
een paar keer een grote bocht in mijn topje, haak eraf.

Rechts voor mij lag een vrachtschip afgemeerd. De schipper maakte zich gereed
af te varen. Voordat hij de trossen los gooide, startte hij de motor. Mijn topje
stond direct behoorlijk krom door het schroefwater. Op een gegeven moment
keek ik opzij. Mijn leefnet was daar niet meer. De steun was op een schilfertje
na van het plateau gescheurd. Ik kon hem nog net grijpen. Je raad het al, ook het
leefnet werd door het schroefwater weggetrokken. Had de steun de dag ervoor
gekocht in Monster, waar men mij had gegarandeerd dat hij oersterk was. Ik
ving om 2 voor 2 nog een brasem, schepte hem en eenmaal op de kant sprong hij
doodleuk uit het schepnet in drie sprongen ( of spartelingen?) vanaf de walkant
het water in. Maar goed. Al met al een leuke dag gehad met in de voormiddag de
overheerlijke erwtensoep van Willem. Zag ook nog een gedresseerde reiger
voorbij komen.Hij zat op de voorplecht van een motorbootje, met aan het roer
een sociaal bewogen visser, die het beest vanaf de achterplecht kleine visjes
toewierp. "Gomes" was er niets bij. Zo zie je maar weer Alwin, ik weet ook nog
iets van voetballen. Mensen, ik heb een heerlijke dag gehad. De volgende keer
graag iets minder bomen. Edje Borrebach schijnt die dag nog veel meer te
hebben meegemaakt, vandaar dat hij dit stukje nog wat wil uitbreiden.
Ed, ga je gang.
Vr.gr. Harry
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Ja, inderdaad Harry bedankt voor het voorzetje.
Het begon al vroeg toen ik rechts uit mijn ooghoeken plots een visparaplu het
water in zag gaan. Deze was van mijn maatje Arnold die dit wijselijk stil
probeerde te houden. Jammer het was gezien.
Half uurtje later besloot een eend tot hilariteit van mij en mijn maatje Edu
gewoon van de kant in mijn schepnet te springen welke boven het water hing.
Moest hem nog helpen er weer uit te komen.
Vervolgens gooide ik weer in en wat denk je, een aanvliegende eend dwars door
mijn lijn. Nou is deze gevlochten dus bond ik de strijd aan met deze
blindganger. De eend wist gelukkig voor hem te ontsnappen.
Tja en toen de klapper van de dag. Vlak voordat we aan de soep gingen schrok
ik me het laze…… Een hoop gespetter links van mij en wat denk je. Edu was
met viskoffer en al in het water gesode… Zijn poot van de steiger was in een gat
geschoten en hij dus bijna koppie onder.
Hem en zijn spullen gauw uit de sloot getrokken en daar stond hij gelukkig
helemaal heel maar wel drijfnat. Tja, en dan denk je einde visdag. Maar nee
hoor, die bikkel heeft op straat wat in allerijl aangereikte droge spullen
aangetrokken (nog bedankt mensen) en ging doodleuk verder vissen. Toen ik
hem de volgende dag belde had hij helaas toch een dikke knie en een klein
pleurisje opgelopen.
Vond dit toch zaken die je met mede vissers moet delen hahahah.
Harry bedankt voor de ruimte.

Met pijn in de buik van het lachen Ed.
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17 november 2005. Waterweg.
Hierbij een verslag van de vis wedstrijd van 17 november 2005.
Deze wedstrijd werd gevist op de waterweg in plaats van Scheveningen, dit had
te maken met de gunstige vangstberichten opdat een ieder gelijke kansen zou
hebben.
Voor velen was dit een geheel nieuwe stek, zodat het gros voorritjes ging
houden om niet voor verrassingen te komen staan.
Aad is zelfs gaan voorvissen met een goed resultaat. Op het moment suprème
mocht dit niet baten, want hij werd negende,helaas!!! Om acht uur werd er
gestart en al gauw werden de eerste gulletjes, bot, zeebaars en wijting en een
tong gevangen. Een paar man waren verder gelopen en kregen daar al gauw spijt
van, vooral Danny want hij verspeelde ( naar eigen zeggen) voor 40 euro aan
lood en lijnen. Hij moest zelfs naar huis bellen om te vragen om spullen te
brengen (goed gedaan jochie). Na het verkassen beviel hij van de grootste gul
van de dag ca. 54 cm.
Ondanks regen/hagel en zelfs sneeuw bleef iedereen vis vangen. Om 14.00 uur
weer op weg naar het tunneltje, inmiddels viel de regen met bakken de hemel uit
.In het tunneltje werden de vissen opgemeten, na veel rekenwerk werd John
eerste, Danny tweede en ondergetekende derde (dus de L…..)
De volgende wedstrijd (de snertwedstrijd) is in Maassluis op 13 december 2005
en worden de messen geslepen voor de eerste/tweede en derde plaats in de
algemene rangschikking.
Joop
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13 december 2005. Snert wedstrijd Maasluis
Na de leuke dag bij het tunneltje en de goede vangsten op die dag werd besloten
om de laatste wedstrijd te vissen in de Waterweg. Gekozen werd om vlak naast
het haventje te vissen. De P plaats ligt daar vlak bij het water, zodoende hoefde
Nol ook niet zo ver te lopen.
Vandaag zal er gevist worden van 08.15 uur tot 11.00 uur. Dan zal Hans Snels
voor een heerlijke bak snert zorgen(bedankt Willem). Na de soep wordt er dan
weer gevist tot 14.30 uur.
Nadat een ieder zijn plekje had gevonden werd om 08.15 uur met de wedstrijd
begonnen.
Door een kleine miscommunicatie was Joop iets eerder begonnen en hij pakte
voor het beginsignaal gelijk een mooie gul(43 cm). Gelukkig maakte het in de
eindstand niet uit dat deze vis niet werd meegeteld.
Zelf stond ik op de laatste plek in het parcours naast John en Aad.
Waarschijnlijk had ik een goed voertje want vanaf het begin heb ik aardig zitten
vangen.
Om 09.00 uur lagen er al 2 mooie gullen op de kant.
Ook vriend wijting liet zich niet onbetuigd.
Naast mij kwamen steeds meer mensen staan die ook een poging deden om te
gaan vissen, gelukkig versta ik geen Berbers dus kon ik me ook niet met ze
bemoeien.
Nadat een aantal van deze Noordafrikaanse vrienden mij een paar mooie vissen
zagen vangen vond een van hen dat vissen een erg leuke sport was en verdween.
45 minuten later kwam deze vriend terug met 2 nieuwe zeehengels, 2 prachtige
Shimano zeemolens met daarop dyneema gespoeld, een nieuwe hengelsteun,
viskoffer met attributen en niet te vergeten aas.
Er zijn dagen bij dat als ik een keer iets leuk vind toch een tijdje moet sparen
voor het geheel, ach ja……soms zit het mee, soms zit het tegen.
Maar goed, het visen ging deze dag erg leuk en ik mocht de dag afsluiten met
een eerste plaats en een voldaan gevoel.
Leo Brooshooft heb ik ook even in de keuken laten kijken van het maken van
onderlijnen wat resulteerde in een mooie 2e plaats. Misschien toch een
aanstormend talent?
Joop Rouette werd mooi derde ondanks de niet meetellende gul.
12 mensen sloten het seizoen 2005 af, de vaste kern was uiteraard weer
aanwezig.
Dit jaar is wel opgevallen dat de beroepsvisserij een hoop kapot maakt.
Vanaf de stranden wordt bijna niets gevangen en daar waar de beroepsvaart niet
mag komen(waterweg) wordt nog wel vis gevangen.
Hopelijk gaan de ogen van onze vertegenwoordigers een keer open zodat de
stranden ook weer aantrekkelijke plekken worden om te gaan vissen.
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Een nieuwe wedstrijdsecretaris zout zal de kar gaan trekken met hopelijk net
zoveel plezier als ik het gedaan heb.
Bedankt voor jullie opkomst en dat we nog maar vaak samen aan de waterkant
mogen staan.
Groetjes
Danny T.
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Einduitslag zoet 2005

Gemaakt door Frans Vollebrecht.
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Eind uitslag zout 2005

naam
plaats punten
Danny Tiebackx
1
6
Joop Rouette
2
9
John Koolhoven
3
11
Hans Snels
4
18
Piet Hermes
5
23
Paul van Oijen
6
27
Jilles van Koutrik
7
35
Nol van den Berg
7
46
Aad Segboer
Leo Brooshooft
Leen van den
Berg
Wilhelm Geradts
Frans Tangel
Ellie Tangel
Harry Greive
Han Hendriks
Henk Jansen
Ko van Essen

aantal
vissen
50
49
51
29
15
19
15
8
15
18

geviste
wedstr.

totale lengte
1314 cm
1136 cm
1049 cm
573 cm
348 cm
449 cm
407cm
149 cm
296 cm
415 cm

10 286 cm
1 20 cm
0
1 20 cm
0
0
238 cm
1 33 cm

9
9
8
7
8
5
5
5
4
4

0
0
0

3
3
2
1
1
1
2
1

Gemaakt door Danny Tiebackx.
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NK wedstrijden Kustvissen 2005.
Door steeds 4 sportvissers werd er deelgenomen aan de tweede en derde
wedstrijd om het Nederlands Politie Kampioenschap Kustvissen.
De tweede wedstrijd werd gehouden bij de Hondsbossche zeewering nabij
Petten.
Aan deze wedstrijd werd deelgenomen door Danny Tiebackx, Hans Snels, Paul
van Oijen en Jilles van Koutrik.
Hoewel het weer goed was te noemen stond er een flinke stormachtige wind
windkracht 7 a 8 die recht vanuit zee kwam. Dus was het al moeilijk om de
lijntjes ook maar een flink eindje van de kant te krijgen, als dat al was gelukt
werd er door het vele groen dat er in het water dreef en aan je lijn bleef zitten al
snel een zak in je lijn getrokken en lag je loodje met onderlijn binnen de kortste
keren weer onderaan de zeedijk. Gevangen werd er door alle deelnemers
eigenlijk niet totdat een van de deelnemers tussen het groen aan zijn onderlijn
een klein visje ontdekte. Deze gelukkige man werd dus winnaar van deze
wedstrijd. De organisatie van deze dag was in handen van onze eigen sportvis
afdeling en de organisatie van de laatste wedstrijd van het NK Barry van der
Kooij. HPSV verzorgde de inschrijvingen en Groningen bij monde van Barry
had de zeer fraaie prijzentafel verzorgd. De winnaar van de wedstrijd ging er
met een fraaie hangel vandoor en voor de overige prijzen werd een verloting
gehouden. Jilles kwam als eerste Hagenees uit de doos en zocht een fraaie
zeemolen uit zoals ook Paul van Oijen. Er lagen namelijk 5 van deze molens.De
ander Hagenaars kwamen veel later uit de doos en moesten met wat mindere
prijsjes genoegen nemen. Maar er was voor ieder deelnemer aan deze wedstrijd
wel iets. Jammer dat de vis ontbrak.
De laatste wedstrijd werd gevist op 7 oktober bij Zurich op de bekende locatie.
De deelnemers voor Haaglanden waren Paul van Oijen, Hans Snels, Joop
Rouette en Jilles van Koutrik.
Er werd wel uitgezien naar deze wedstrijd omdat Hans en Paul nog Nederlands
kampioen konden worden.
Joop kon dat ondanks zijn eerste plaats bij de eerste wedstrijd in Ter Heijde niet
omdat B leden nu eenmaal geen lid van de NPSB kunnen zijn. Aan Jilles werd
medegedeeld dat hij doordat hij in juli met FLO is gegaan ook geen Nederlands
Kampioen kon worden omdat hij door de nieuwe reglementen van de NPSB ook
geen lid meer is.
Hierover zijn overigens door het bestuur van de afdeling hengelsport aan het
NPSB hoofdbestuur vragen gesteld. Het kan toch niet zo zijn dat een lid van
verdienste van de Haaglandse Politie Sport Vereniging opeens geen lid meer is
van de NPSB.
Joopt Rouette was overigens de enige die 2 visjes wist te verschalken tijdens
deze wedstrijd
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waar alleen de lokaal goed bekende vissers wat meer vis hadden weten te
verschalken.
Joop had indien hij NPSB lid was geweest zich Nederlands Kampioen mogen
noemen.
Doordat de overige Hagenaars niets konden verschalken bleven zij buiten de
prijzen.
Barry van der Kooij had hier overigens voor alle deelnemers de inmiddels
bekende vleesprijzen beschikbaar.
De afdeling sportvissen van Groningen werd goed vertegenwoordigd en had
zowel de nieuwe Nederlands Kampioen als de tweede plaats in huis gekregen.
De uitslagen lijst wordt nog bijgevoegd
Jilles van Koutrik
Uitslag Petten:
1.
Richard Vaillant
Andere deelnemers geen vis !

ANIMO

1 vis

19 cm.

Pronkjewail
Pronkjewail
Pronkjewail
Pronkjewail
Den Haag
Pronkjewail
Pronkjewail
Animo
Pronkjewail
Pronkjewail
Kenn.land

5 vissen
4 vissen
4 vissen
2 vissen
2 vissen
1 vis
1 vis
1 vis
1 vis
1 vis
1 vis

1.41 cm
1.22 cm
1.22 cm
57 cm
56 cm (intro)
33 cm (intor)
29 cm
25 cm
25 cm (intro)
25 cm (intro)
22 cm (intro)

Uitslag Zurich
1
2.
3.
4.
.
.
5
6

Bart Mulder
Ludi Westra
Chris Dijksma
Hans Kuipers
Joop Rouette
van der Belt
Wout Oldenhuis
Rik Jansen van’t Land
Edy Groll
Ronald Mollema
Ton Schutter
Rest wist geen vis te vangen.

Nederlands Kampioenschap Zeevissen 2005
Den Haag
Petten

Zurich

totaal punten

1.
2.
3.
4.

5 (29 cm)
6 (25 cm)
4 (57 cm)
geen vis

7
9
15
16

Wout Oldenhuis
Rik Jansen v.’t Land
Hans Kuipers
Richard Vaillant

2 (83 cm)
3 (82 cm)
11 (21 cm)
15 (16 cm)

n.v.t.
geen vis
n.v.t.
1 (19 cm)

rest ving bij twee wedstrijden geen vis (dan wel was afwezig) zodat er geen telling kon
plaatsvinden, d.w.z. dat er geen punten gegeven konden worden.
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Graag voorts aandacht voor het volgende en plaatsing in NPSB blad.
Oproep zeevissers om hun Email adres aan mij te zenden, resp.
Albert.kooij@groningen.politie.nl dan wel kooybarry@hotmail.com
Er vinden vier (!) wedstrijden in NPSB verband plaats nl.
Februari 2006
Maart/april 2006
???
sept/okt 2006

IJmuiden
Den Haag
Petten
Zurich

organisatie ANIMO
organisatie Den Haag
organisatie Den Haag/ Pronkjewail (gron)
organisatie Pronkjewail (Groningen)

3 wedstrijden tellen mee, 1 wedstrijd kan worden afgetrokken voor Ned.Kamp.
Nieuw reglement ivm punten telling wordt opgemaakt.
Vr. groet Barry Kooy
2`
3
4
5
6
8
9
10 X
11X

Dhr. V.d. Belt
W. Oldenhuis
B. Braams
Braams sr.
J. Kuipers (Johannes)
B. Kooij
Chris Dijksma
Eddy Grol
Ronald Mollema

intro
lid
lid
intro
lid
lid
lid
intro
intro

12
13
14
15
16X.
17X
18X

Rene v.d. Schoor
Henk Huijsmans
Hans van Rooijen
Ton Schutter
Tania Meijer
????
vervalt

lid
lid
lid
intro
intro
intro

Kenn.land

19X
20
21
22

Joop Roulette
Hans Snels
Paul van Ooijen
Jilles van Koutrik

intro
lid
lid
lid

Haaglanden

23
24
25
26
27
28X
29X
30X
31
32.

Richard Vaillant
Klaas d’Hanis
Herman Dik
Ed Bruin
Rik Jansen van ’t Land
Wally Klompenmaker
Wilfred Hagen
Boaz Looy
Rein Visser
Jan Stouten

lid
lid
lid
lid
lid
intro
intro
intro
lid
lid

Gooi & Vechtstreek

Friesland
ANIMO
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