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Beste Sportvissers,
Alweer is er een jaar voorbij. Dat betekent voor mij dat mijn eerste jaar als
voorzitter er alweer op zit. Hoewel het vissend door zowel persoonlijke- als
familieomstandigheden niet is geworden wat ik gehoopt had heb ik bestuurlijk
wel een volledig / normaal jaar meegemaakt. Het is natuurlijk altijd wennen aan
zo’n functie en je hebt ook altijd even nodig om helemaal thuis te raken in de
zaken die het draaiend houden van een vereniging met zich meebrengt. Met
behulp van de overige bestuursleden is dat naar mijn idee al aardig aan het
lukken en ik wil mijn medebestuurders dan ook bedanken voor hun steun en
inzet.
Alvorens terug te kijken op het afgelopen jaar dienen we eerst stil te staan bij
wat helaas onvermijdelijk was. Het nieuwe jaar was nog maar net twee dagen
oud toen we het bericht kregen dat Frans Tangel was overleden. Na een lang
ziekbed waarin Frans zijn ziekte met een ongelofelijke positieve instelling heeft
gedragen heeft hij uiteindelijk de strijd toch op moeten geven. Frans heeft, zoals
bijna iedereen wel weet, een hoop voor onze vereniging betekent. Als oud
voorzitter heeft hij de vereniging 17 jaar onder zijn hoede gehad. Onder zijn
leiding is de vereniging destijds uitgegroeid van ongeveer 40 leden naar ruim
100 leden. In verband met zijn verdienste is Frans op 27 maart 1990 benoemd
tot lid van verdienste van de HPSV. Verder kennen we Frans als een verstokte
visser die je altijd met zijn vrouw Ellie bij de wedstrijden aantrof. Frans was
inmiddels onder de vissers ook bekend om zijn kenmerkende laatste woord dat
hij altijd op de jaarvergadering wilde hebben om zijn dank uit te spreken
richting het bestuur.
We zullen Frans missen. Wij wensen Ellie en de familie alle sterkte en steun toe
om dit verlies te dragen.
Vervolgens moet je dan maar weer het aloude cliché uit de kast halen en zeggen
dat het leven weer verder gaat. In het afgelopen jaar zijn er ook weer zaken
gebeurd waar we even op kunnen terug kijken.
Gelukkig hebben we het afgelopen jaar weer een aantal nieuwe leden erbij
gekregen. Het zijn tevens leden die actief deelnemer zijn aan de wedstrijden en
dat is een goede zaak.
Zowel bij het zoet als bij het zout hebben we weer een goede competitie achter
de rug. Bij beiden zijn de vangsten zeker niet slecht geweest waarbij de vangsten
van de zoutvissers zeker vermeldenswaardig zijn. Dat is wel eens anders
geweest, niet alleen in aantallen maar ook in soorten.
Toch viel het op dat er bij de diverse wedstrijden bij de zoutcompetitie vaak
maar weinig vissers aanwezig waren. Helaas, maar waar ligt dat aan? Zijn er
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dingen die wij over het hoofd zien of laten we mogelijkheden liggen? Laat het
ons weten en kom met suggesties.
Beide competities werden dit jaar geleid door onze nieuwe
wedstrijdcommissarissen Wim Klerks en Joop Rouette. Uiteraard had Wim
eerder al enige jaren ervaring hierin maar beide heren hebben zich volgens mij
van hun goede kant laten zien.
Nieuw dit jaar was de koppelwedstrijd welke gehouden is aan de Oude Rijn. Het
was een geslaagde dag met genoeg animo. Deze zal dan ook komend jaar
terugkeren. Het is wel een wedstrijd die verder geheel los staat van onze eigen
vereniging en competitie en een extraatje is in een stillere competitieperiode.
Het is dan ook een ieder vrij om het initiatief te nemen en een dergelijke
wedstrijd te organiseren met misschien wel een leuk gesponsord hapje of
drankje tussendoor. Wie heeft er dergelijke contacten die bij ons passen?
In dat kader kan ik wel verklappen dat een dergelijk gebeuren wel gepland staat
voor bij een onze wedstrijden. Of het doorgaat is dus even afwachten.
Wat U inmiddels ook heeft vernomen is dat Hans Snels heeft besloten om zijn
bestuursfunctie van penningmeester met ingang van dit jaar te beëindigen. Wij,
medebestuurders, vinden dat heel erg jammer en willen Hans zeer bedanken
voor zijn inzet sedert zijn aantreden in 1998. We zullen zijn enthousiasme
missen maar gelukkig heeft Hans zich wel bereid verklaard daar waar nodig
hand en spandiensten te willen verrichten.
Tot slot. Wat mij zelf altijd opvalt, is de goede sfeer en de gezelligheid tijdens
de wedstrijden. Dat is al van lange tijd en ik zelf vind het mooi dat dat altijd zo
gebleven is. Ik kijk dan ook alweer een tijdje uit naar de nieuwe reeks
wedstrijden van onze competities.
Ik hoop U daar allen ook zoveel mogelijk tegen te komen in een voor een ieder
gezond en visrijk 2007.

Alwin Koks
Voorzitter HPSV-Sportvissen
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11 februari 2006 Zee, hoek van Holland

8.9,10 februari, koude noordwester kracht 6 tot 8 voorspelt meestal niet zo veel
goeds.
Maar in de ochtend van de 11e, om 07.30 uur stonden 12 man tevreden naar de
zee te kijken op het strand bij de Hoek.
Zeetje zag er mooi uit…..maar schijn bedriegt.
Eerst moesten we ons door een halve meter messchede’s worstelen om bij het
water te komen, bleek dat die dingen ook nog eens 10 cm hoog opgestapeld
lagen op de bodem van het zilte nat.
Bij het binnendraaien gemiddeld een vuilniszak vol met apehaar en vergane
messchede’s

Kortom een drama.
Na een uur hadden een aantal hun spullen alweer ingepakt.
Besloten werd om richting de waterweg bij Maassluis te gaan vissen.
Ondanks m’n oude nieuwe praktischer ingerichte strandkarretje blijft het een
pleu….eind sjouwen door het zand, en de vette randjes zijn dan ook weer
spontaan van mijn hart afgesprongen.
Snel weer inladen en richting Maassluis.
Daar het eigenlijk wel eens druk zou kunnen zijn besloten we om aan het einde
van de Schenkeldijk bij het koelhuis te gaan vissen.
Daar aangekomen stond er nog niemand en we konden dan ook direct onze
positie’s innemen.
Tussen twee en half drie werd er door de iedereen gestopt. De meeste van ons
hebben weer eens ouderwets hun oude spullen weg kunnen gooien. 8 maal een
nieuwe onderlijn eraan knopen was geen uitzondering. Leo brak de steun van
zijn molen en moest met 1 hengel verder vissen.
Toch werd er door 5 man nog vis gevangen.
Ik mag eindelijk weer eens een stukje schrijven omdat ik met 2 gulletjes toch
nog derde werd.
Leo Brooshooft werd met 1 hengel eerste met 110 cm vis.
Verder was het lekker weer, waren er gezellige mensen, ben ik lekker door mijn
oude materiaal heen, en ben ik nu zo rozig as un knijn.
Groetjes
Danny T.
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9 maart 2006 zee, Maassluis
De wedstrijd werd georganiseerd door de collegae van de Gooi enVechtstreek
die een heel mooie prijzentafel hadden samengesteld.
De noord pier is net zo leuk qua wandelen ( lees lang ) als de zuid pier.
Het organiserende korps had daar echter een goede oplossing voor gevonden. De
vissers werden door een bus met een platte wagen vervoerd naar de, na loting
verkregen, visplek op de pier.
Ik lootte een stek vrij aan het begin van de pier. Omdat er bij de genoemde
pieren ook altijd gul wordt gevangen, startte ik met een jojo met een haak 1.0
erop.
Bijna direct na het ingooien ving ik inderdaad........ een Meuntje van wel 17 cm.
Ik had de emmer al gevuld met water, maar wilde het visje, dat nog in goede
conditie verkeerde, direct weer in zijn element terug plaatsen.
Echter iets zei me dat ik dat maar niet moest doen.
Bleek een goede keus. Deze Meun van 17 cm leverde in onze eigen competitie
een 3e plaats op.
1....... werd de sympathieke en helaas verhuisde Siem van der Molen.
2 ...... werd het altijd goedlachse Scheveningse lid Leen van der Berg. Hij had
trouwens een mooi plekje door wat klimwerk, verkregen, gevonden vlak bij de
waterlijn. Wel had hij had wel na afloop van de wedstrijd een fluitketeltje water
in zijn laarzen staan.
3........werd ikke.

de drie dradige meun
Met een vriendelijke visgroet van Aad.
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3 april 2006 zoet, de Oude Rijn

Maak mijn vrouw ’s morgens om half zes wakker en vraag haar “seks of
vissen”?
Antwoord zij: “ Kleed je warm aan!”
Oké, gaan. Donkere luchten en een partij wind. Op de N11 geen afslag “Goudse
Schouw” (Bestaat niet meer. ANWB:” je routeplanner wat eerder bijwerken”),
dus te ver doorgereden. Leen weet een mooie binnenweg terug naar Alphen,
langs de Oude Rijn. Wat we daar zien is niet zo fraai. Schuimkoppen dwars op
het water en constant een langgerekt schuimspoor. Na ongeveer een kwartier
rijden langs het water, arriveren we op de visstek.
Ik moet zeggen, dat hebben de organisatoren mooi uitgezocht, redelijk in de
luwte, van golven en schuimsporen geen last (of is het mazzel ?). Leen en ik
parkeren naast een busje met daarin een wat vaag figuur. We zijn het erover
eens dat dit de broer van Frans Vollebregt moet zijn (minzaam knikje, verder
geen soulaas). Blijkt even later toch Frans te zijn. Ik gooi het op onze leeftijd.
Nog een leeftijdsmankement: Word ik, nog in de auto naast Leen zittend, gebeld
door mijn meisje. Nadat ik het steelpannetje voor melk voor de chocoladedrank
had gebruikt, bleek de bodem aangebrand. Heb ik het pannetje voor de helft
gevuld met water om alles lekker los te koken. Vergeet ik de hele pan. Meisje
wordt wakker, gaat naar de keuken, grote stank en een droog gekookt pannetje.
In de kamer 24 graden Celsius. Nog mazzel dat het water niet was overgekookt,
want dan was het gas lekker vrij gekomen. Voor de slecht denkenden onder ons.
Dit was geen poging om van mijn meisje af te komen. Seks heb ik sindsdien nog
niet gehad!
Maar nu het echte werk!
Bij de loting loot ik “kopstek”. Voor alle zekerheid de plu opgezet. Zit nu
volkomen uit de wind. Omdat het nog zo vroeg in het seizoen is en de vis naar
mijn mening nog niet al te wild met voedsel zoeken, besluit ik een licht voertje
te maken met wat casters en enige voermaden. De kleinste picker met zeer
slappe top (mijn allereerste aankoop, jaren geleden, voor nog geen tientje)
opgetuigd met een onderlijntje van 0.08 en een zeer klein haakje en daaraan 2
voermaden. Na enige tijd gooien de glooiing gevonden en vissen maar. Het
eerste uur eigenlijk geen stoot. Daarna vrij geregeld beet, veel missers maar ook
veel raak. Naast mij zit Willem. Hem zie ik ook geregeld een visje vangen. We
gaan ongeveer gelijk op (dacht ik). Al met al een heerlijke dag met af en toe een
goed doorkomende zon.
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Voordat de bekende vraag komt: Ben niet in slaap gevallen, omdat de visjes me
constant bezig hielden.
Eind van het liedje: Willem nr. 1 (13 kg), Hans nr 2 (11 kg) en ……………(10
kg).
Ben klaar voor het Voorns Kanaal. !!!

Harry
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11 april 2006 zee, Bootwedstrijd Zeeland

Hier een verslag van de bootwedstrijd vanaf de Colijnsplaat met de boot Desire
op de Oosterschelde (of was het nou de Westerschelde?)
Dit was alweer de derde zout waterwedstrijd van dit seizoen. Het kon alleen
maar beter dan de laatste keer (Ymuiden) dus vol goede moed naar Zeeland. Je
moet er toch heel wat voor over hebben; vroeg uit de veren, je spullen bij elkaar
zoeken en vanuit Zoetermeer 115 km in de auto. Wat dan ook erg vermoeiend
voor mij is, en dat kan je je wel voorstellen; al die tijd Haagse Aadje naast je
met achterin oom Dickie, van dezelfde familie? Kan je de decibellen voorstellen
als die twee een meningsverschil hebben?

Het weer was prima, windkracht 3 en een lekker zonnetje erbij. Er hoefde niet
zo ver gevaren te worden. Binnen een half uur ging het anker naar beneden en
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konden we vissen. Het zag er goed uit. Door bijna iedereen werd er een visje
gevangen. Ik heb voor het eerst een zeewolf gezien.

Een zeewolf soort

Ziet er niet uit maar volgens mij wel bijzonder. Omdat het hard ging stromen
zijn we gaan verkassen. Achteraf een beetje jammer, de vis wilde op de nieuwe
stek niet meer zo bijten. Leo had de grootste vis; een bot van 43 cm. Aad had de
meeste cm; 282 om precies te zijn. De bootreis was goed verzorgd; een keurig
schip met mooie kantine en prima catering.
Volgens mij heeft iedereen het naar zijn zin gehad, zelf vond ik het een hele
leuke visdag!

Gr, Henk Jansen.
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26 april 2006 NPSB zee, Hoek van Holland

De organisatie had een mooie dag uitgezocht, de weergoden waren ons gunstig
gezind.
‘s Morgens bewolkt en middags lekker de zon.
Om 07:15 uur waren de eersten al bij de verzamelplaats strandtent aanwezig.
Omstreeks 08:00 uur kwamen de meeste binnen. Totaal 40 man. Hieronder ook
een aantal introducés. Onder het genot van een kopje koffie (van HPSV) werden
door de wedstrijdleiding (Danny Tiebackx en Joop Rouette) de steknummers en
tevens de wedstrijdreglementen uitgereikt.
Om 08:30 uur werd iedereen met een tractor met een aanhanger naar zijn stek op
het strand gereden.
Om 09:15 uur begon de wedstrijd.
Het was nog afgaand tij en pas om 11:30 uur werd het opkomend.
Over de gehele linie werd tot opkomend water bijna niets gevangen. Daarna
begon met toch wel iets te vangen.
De strandtent eigenaar kwam omstreeks 11:30 uur met de tractor met aanhanger
het strand op. Hij reed langs alle stekken zodat men een broodje bal of worst kon
kopen.
Na afloop van de wedstrijd (14:00 uur) verzamelden wij ons in de strandtent.
Daar werd door Willem Klerks berekend wie er een,twee, drie enzovoort was
geworden. Verder werd er een fantastische prijzentafel uitgestald. Danny en
Joop hadden de prijzentafel zo goed voor elkaar dat iedere deelnemer met een
prijs naar huis ging. (Vis of geen vis gevangen).
Over het totale aantal deelnemers was er niet veel vis gevangen Van de 40
deelnemers hadden er 13 geen vis.
De winnaar van de wedstrijd was Danny Tiebackx met 132 cm aan vis. (4 stuks)
De tweede plaats ging naar politie Gooi en Vechtstreek.
Voor de uitslag van de HPSV competitie was de uitslag 1 Danny Tiebackx, 2
Aad Segboer, 3 Leo Brooshooft.
Verder had de wedstrijdleiding het geheel zeer goed verzorgd en geregeld.
Heren namens een ieder hartelijk bedankt voor de organisatie van deze
wedstrijd.
Ondanks dat er niet veel, vis werd gevangen had toch iedereen een leuke dag.
Tot de volgende wedstrijd.
Leo brooshooft

10

3 mei 2006 zoet, Voorns kanaal
Tja, en dan zit je de opsteker in elkaar te zetten en dan mis je een stukje. En wel
die van het voorns kanaal. Even kijken of ik zelf ben wezen vissen want het is
ten slotte de verjaardag van mijn zoon.
En ja hoor ik ben geweest en geloof het of niet stommeling die ik ben, ik was
op de derde plaats geëindigd.
Ja, daar zit je dan, altijd te mopperen als de stukjes nog niet binnen zijn en dan
zelf het goede voorbeeld geven. Afijn, na 10 minuten mij te hebben zitten
schamen ben ik gaan na denken over die dag. Maar ja een jaar later bijna dus dat
wordt niets. Ik weet nog wel dat het aangenaam weer was, dat de vis er zat maar
dat ze zich moeilijk lieten vangen. Kan bijna ook niet anders met zoveel
wedstrijden. Ben voor en na onze wedstrijd nog eens wezen kijken maar met
hetzelfde resultaat. Volgens mij liggen die vissen daar te kotsen op de bodem
met zoveel vreten in dat water. Zeker als er net Engelsen zijn geweest. Moet je
zien wat die aan voer en maden er in mikken.Doe ik een heel jaar mee.
Maar goed, terug komend op de wedstrijd, gelukkig kan ik in de standen kijken
dus even opgezocht hoe wie en wat.
Arie met een goede 8 kilo op de eerste plek.
Harry met dik 7 kilo tweede
En zoals nu bekent, ik derde met 6 kilootjes rond.
Voor deze sloot slechte cijfers, maar zoals altijd hebben we wel een leuke dag
gehad en dat is nog steeds het belangrijkst naar mijn mening.Mocht ik komend
seizoen weer eens derde worden zal ik het gelijk maar op papier zetten.

ED
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6 mei 2006 zee, Zuider haven hoofd Scheveningen.
Voor mij de tweede zeewedstrijd van dit jaar.Net terug van vakantie en
weer aan de bak.Met mijn maatje Nol afgesproken en gevraagd of hij
mee ging,lang lopen is een probleem maar zolang het gaat mee nemen
die man.
Om 7 uur verzamelen, de opkomst 9 man, wel wat aan de magere kant
er was plek zat.Het weer viel wat tegen een beetje heiig en de zon kwam
laat door maar de temperatuur was lekker, windstil en een zeer vlakke
zee.
Wat wil je meer,dat is vis en nog eens vis kilo,s.Dat werd ons moeilijk
gemaakt er was een open dag van deNed.reddings brigade.Om de
haverklap kwam er een snelle boot langs met veel bravour, leuk om te
kijken maar niet om te vissen.Leen v.d Berg kwam even langs fietsen.Ik
had net een visje gevangen, wie Leen kent dan is mijn vis met 25 cm
gegroet alleen om andere te jennen.
Om 2 uur afnokken. Hans Snel kwam een stuk de pier op rijden en nam
Nol mee terug dat vind erg tof.Ik zelf liep terug met een kapotte
wagen,asje verbogen, dat is weer handel voor de vis winkel.
Er werden door 3 man vis ter meting aan geboden,
1 werd Aad Segboer 29-16-15.cm
2 Danny
31cm
3 Piet
28 cm
En de rest noppie maar een mooie dag, na een verfrissing naar huis in
de hoop op betere vangsten en betere tijden.

Piet Hermes
brigade
12

19 mei 2006 zoet, Vlaardingse Vaart
Wat een dag, dit verwacht geen mens en zeker niet bij ons.
De viswinkels hebben een moorddag zij zien de verkoop stijgen, als deze
mensen met dit weer gaan vissen.
Hans en Willem zijn eerst wezen kijken of we goed terecht konden komen geen
probleem en een goed plekje voor Nol.Maar wat was het probleem regen? Nee
wind kracht 6_7 en langs het water dat is echt niet leuk.Harry had het snel
bekeken zijn plu sloeg om, in pakken en weg wezen dat was om 6.15.Om 7.00
uur liep het vriendje van Ed met spullen te sjouwen ook al pech.Om 9.00 uur het
regende nog steeds en daar ging Nol zijn plu aan barrels.Klap maar in en zet
mijn pet maar op en deze baas door vissen Om 9.30 pakte Leen v.d.Berg zijn
spullen ook al met pech en hij had geen vis gezien.Harry gebeld kom me maar
halen dit is niet normaal.Gelukkig werdt het wat droger.Maar de wind bleef, een
klap het oog van mijn plu brak af dat viel nog mee, in pakken en thuis
repareren.Om 10.00 uur breekt Nol zijn top van zijn fieder hengel. Niet te
reparen aan het water, wat nu?
In over leg met leiding gewogen, in pakken en naar huis. Je kunt Nol zo niet
laten zitten.Ik maak een geintje bel me als ik derde ben, had ik mijn mond maar
gehouden,zo ben ik de tweede de l..l.Maar z,n dag, met zoveel materiaal schade
te hebben heb ik naar ik weet nog nooit gehad.Ik hoop de volgende wedstrijd
veel zon en veel vis?????

Groeten van Piet
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2 juni 2006 zee, Maasluis

Eerste melding H.v.Holland dus nee?
Tweede melding s,Gravenzande te hoge golven?
Derde melding Maassluis het haventje.
Er stond al dagen veel wind, om te zeggen pokken weer, wat moet het
worden?Maar de goden zaten ons mee.Alleen de regie was in handen van Danny
om dat Joop een lekker feestje had.
Toch goed dat je ergens op terug kan vallen, bedankt Danny!
Ik was vroeg aanwezig op de verzamel plaats, niemand op het haven
hoofd!!!Danny kwam aan, een praatje of ik daar ging staan, dus niet.
Aad ern Henk moesten nog komen maar geen bezwaar,En dat was de hele
opkomst 4 man ik snap er niks van voor een avond wedstrijd.Maar ja ik had
mijn stekkie en ving een pracht van een bot. Komt Danny zijn benen streken om
te vermelden dat hij een paling had van 70 cm en dat Aad en Henk nog niets
gevangen hadden en dat was om 18 uur.Na een tijdje werd het hoog water en de
beten namen toe even bellen naar Danny daar waren ook een paar visjes
gevangen de kansen namen voor mij leuk toe maar daar kwam ik om 22.uur wel
achter.
Eerste werd Danny met ruim 3.m.vis.
Tweede werd Aad met 2.89.
En ik sufferd derde en zit weer een stukje te schrijven.
Al met al ik vind het een hele leuke stek om naar uit te wijken, de kansen zijn
voor ieder gelijk.En als je een keertje wil gaan toeren met je vrouw ,je kan er
lekker zitten en genieten van de waterweg.

de bot

Groeten van Piet
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22 juni 2006 zoet, De Hanen tegen de Wouten
Dit jaar had deze wedstrijd een iets diepere lading dan andere jaren. M’n
schoonzoon Richard is namelijk toegetreden tot de brandweer dus hij behoorde
tot de vijand. Ik viste die dag dus drie wedstrijden. Tegen de brandweer, voor de
onderlinge competitie en tegen Richard.
Het weer was na een mindere periode weer een beetje bijgetrokken. Alleen de
wind waaide nog stevig uit het zuidwesten. Wat wel jammer was is dat de
wedstrijd in de Madepolder zou plaatsvinden. Da’s nu eenmaal een water met
enkele goede maar vooral met vele slechte plekken. Met een opkomst van totaal
21 mensen (12 Wouten en 9 Hanen) had Gerard Bakker geen kans een parcours
uit te zetten waar we een beetje met gelijke kansen konden zitten. 11 stekken
waren uitgezet rondom het paviljoen, een stuk of vijf in de zogenaamde
modelboothoek en de rest zat in “de pijp”.
Edje B. trok bijvoorbeeld de plek op de hoek bij het paviljoen waar je uitkijkt op
de gebouwen van de Levende Have. Da’s een hele goede stek, vooropgesteld dat
je je aas aan de overkant tegen het riet kunt krijgen. Met en strakke 6 Bf recht in
je patser lukt dat nooit, tenzij je een strandstok bij je hebt. En die had Ed niet
dus die is een paar uur voortijdig genokt. Mede omdat het op zijn puntje door de
wind een graad of tien kouder was dan elders. Overigens heeft volgens mij
niemand aan die kant van het schiereiland de wedstrijd uitgevist.
De eerste stekken in de modelboothoek, gezien vanaf de trailerhelling, leverde
zoals verwacht ook geen vis. Uiteindelijk bestond de “top 10” uit zeven
brandweerlieden en drie politie-lieden. Ondanks dat Willem Klerks de wedstrijd
won met bijna het dubbele gewicht als de nummer twee hebben we het dus niet
gered. Het totale gewicht van beide partijen wordt namelijk gedeeld door het
aantal deelnemers en niet door het aantal dat daadwerkelijk vis heeft gevangen.
Als er dan een stuk of zes Wouten geen vis aanleveren omdat ze niets vangen
c.q. voortijdig nokken redt je het nooit. De meeste vis kwam volgens mij uit “de
pijp” en daar zaten, na een eerlijke loting, best veel Hanen. Eigenlijk was het
dus een loterij.
Volgend jaar mogen de Wouten volgens de traditie de wedstrijd weer
organiseren. Hopelijk zitten we dan weer lekker door elkaar langs het zelfde
kantje van een andere locatie, zodat we ons met elkaar kunnen meten.
Gerard Bakker deed het dit jaar voor de Hanen voor de laatste keer. Sinds
mensenheugenis deed íe dat al maar nu is hij het zat. Gerard, bij dezen bedankt!!
Hopelijk neemt een andere Haan het stokje over want over twee jaar, als wij
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volgend jaar gewonnen hebben, zal er toch een nieuwe moeten zijn die het voor
de brandweer gaat doen.
De uitslag:
Totaal 39190 gram
Politie 18860 gem. 1570 gr
Brandweer 20330 gem. 2260 gr
1 Wim Klerks pol. 8410
2 R. Assenberg br. w. 4260
3 M. Zuurmond br. w. 3140
4 Gerard Bakker br. w. 3050
5 C. Goris br. w. 2920
6 R. v/d Kraay br. w. 2550
7 Frans Vollebregt pol. 2410
8 Wil Immers br.w. 2220
9 Arie Slootweg br.w. 2190
10 John Koolhoven pol.1950 (3e HPSV, vandaar dit stukkie proza)
P.s. Als er een beetje chagrijnige ondertoon doorklinkt in dit stukje komt dat
vooral omdat ik van Richard heb verloren.

John
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29 juni 2006 zoet, Klein Venetië
Een nieuw water ingebracht tijdens de jaarvergadering. Niemand van de leden
die er ooit heeft gevist dus voor een ieder gelijke kansen.
Omdat ook de wedstrijdleider het water niet kon leek het logisch eerst bij het
water te gaan kijken en gelijk een optie op de boten te nemen.
Bij aankomst bleek dat de parkeerplaats wel een kleine 100 meter vanaf de
booten was gelegen. Echter een vraag was voldoende om toestemming te krijgen
de auto tot 10 meter van de boten te rijden het vismateriaal uit te laden en
vervolgens de auto weer op de parkeerplaats neer te zetten.
Ook het reserveren van de boten gaf geen probleem. Willem nam een optie op
10 boten, mede daar de boten niet al te groot waren en we er dus van uit gingen
dat er veel alleen in een boot zouden gaan(en de mensen die alleen in een boot
gingen hadden groot gelijk, was wel wat klein samen met Willem in 1 boot).
Tijdens onze voor inspectie hebben we wel stiekem even rond gekeken naar het
water waarin we zouden gaan vissen. Onze indruk was dat er veel kleine vis zat,
waarbij we ervan uitgingen dat iedereen dus een vis(je) moet kunnen vangen.
Leek ons dus een goed uitgans punt.
Nu de wedstrijddag.
Willem wilde (moest van zijn meisje) eerst nog even, voor we gingen vissen
buxus boompjes, of zijn het struiken, kopen.
Als er andere ook van dergelijke boompjes nodig hebben is het best wel de
moeite om daar te gaan shoppen, scheelde ongeveer €2 per plantje met de
tuincentra.
Na het kopen van de plantjes kwamen we redelijk vroeg bij de bootjes aan.
Waren wij vroeg? Nee, hoor zaten er al een paar te genieten van een heerlijke
versnapering op het terras van de bootjesverhuurder.
Iedereen kwam binnen druppelen en waren er 10 man het wachten was op 1
man. De tijd verstreek en we moesten eigenlijk wel gaan vertrekken. Even
bellen met de ontbrekende man. Zijn vrouw vertelde dat hij niet kwam. Ik ga
hier geen naam noemen van deze man, want met modder gooien doen we niet in
deze gezelligheids vereniging, maar voor een ieder als je hebt aangemeld voor
een wedstrijd en je mocht op het laatste moment niet kunnen, kan iedereen
gebeuren, bel het even door dan staan de andere niet te wachten.
Nadat Willem iedereen had verteld dat we op het water gingen wegen, de
wegers zouden langs komen om de vis te wegen. De vis had wat dat betreft dus
geen schade doordat men niet hoefde te roeien met slepende metten naast de
boot.
Al snel had iedereen een plekje gevonden. Arie zat in ons gezichtsveld zodat we
die in ieder geval in de gaten konden houden. Roy zat in het gezichtveld van
Arie zodat ook zijn vangsten aan ons werden door gegeven.
Was dus eigenlijk wel gezellig zo. De vis(jes) lieten zich van hun goede kant
zien en al snel zwommen de eerste in onze netten.
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Buiten dat er veel, vooral kleine vis, werd gevangen was het ook nog eens
prachtig weer. Willem had op de vergadering in januari weer eens een
vooruitziende blik.
Om 10 uur einde wedstrijd en gingen we wegen, dat gebeurde door twee wegers,
dan hoefde de wegers geen kilometers te roeien.
Na aankomst aan de wal was de uitslag snel uit gerekend.
En onder het genot van een versnapering uit onze eigen koelbox, depootjes
verhuurder sloot namelijk om half zeven, werd de uitslag bekend gemaakt.
Onze voorspelling tijdens onze eerste inspectie bleek juist, iedereen had vis, is
wel eens anders geweest. Er klonken dan ook positieve geluiden over de stek, en
dan niet alleen over de visvangst maar ook over de natuurlijke omgeving
(vissers zijn ook natuur genieters).

De uitslag:
10e Roger Schuler
9e
Willem Klerks
e
8
Arnold Ernens
e
7
Wilhelm Gerards
e
6
ArieVlok
e
4
Anton de Jong
e
4
Ed Borrebach
e
3
Hans Snels
e
2
Roy Witte
e
1
Frans Vollebregt

1320 gram
1820
2160
2340
2620
3260
3260
3420
3750
4020

Al met al een geslaagde visdag en voor herhaling vatbaar.

Gr Hans Snels
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6 augustus 2006 zoet,De zomer koppelwedsstrijd.
Na een toch wel lange aanloop, volgens mij heb ik 4 a 5 jaar geleden al
eens voorstellen in deze richting gehoord, was het er eindelijk van
gekomen.De eerste wedstrijd just for fun, en dat werd dus een
koppelwedstrijd.Al was het dan een wedstrijd buiten de competitie om
was het toch het bestuur dat het voor touw moest nemen om iets te
organiseren.Op de B.B.Q. werden de laatste afspraken gemaakt, een
datum geprikt en een lokatie bedacht.
Dan denk je nou dat was het wel en dan gooit het mooie weer roet in het
eten.Kortom de Bernisse werd de Oude Rijn bij Alphen a/d Rijn.
De datum werd 6 augustus en we zouden tussen 06.00 u. en 06.15 u.
verzamelen op de ons bekende locatie.
Ook dat liep iets anders, wij waren vroeg maar anderen nog vroeger.
O.k de Oude Rijn is lang genoeg dus op zoek naar een plek waar we
met zeven koppels konden vissen.
Dan blijken er nog hele stukken af te vallen in verband met waterlelie s,
maar uiteindelijk was er een mooi plekje gevonden.
Dus de hele club naar de juiste plaats geloodst al waar de loting plaats
vond, de opkomst van zeven koppels vond ik trouwens best goed het
was ten slotte de eerste keer en ook nog vakantie.
Na de loting werden de hengels opgetuigd en de overige
voorbereidingen getroffen.
Om 07.30 u. werd het signaal gegeven en vlogen de voerballen en
korfjes de vissen om de schubben, maar dat ze zich niet weg lieten
jagen bleek na 2 minuten want toen had ik mijn eerste visje in het net
zitten en anderen zag ik ook al snel wat vangen.
Er waren mensen die de feeder of picker verkozen boven de vaste stok,
zelf had ik mede door het mooie weer gekozen voor de vaste stok maar
aan alle hengels werd vis gevangen.
Wilhelm, mijn maat, verkoos de feeder naar de overkant waar een mooi
veld lelies stond maar kwam daar op terug omdat ook daar alleen maar
kleine vis te vangen was en hij per worp ongeveer een minuut aan het
draaien was voordat hij de boel weer aan ons eigen kantje had.
Daarom ging hij het maar in het midden proberen en dat leverde ook vis
op al waren deze al niet veel groter.
Ik bleef volharden met mijn 9,5 meterstok en een1/2 grams pennetje en
ik moet zeggen dat het bij anderen nog wel eens even stil viel terwijl ik
ze er aardig op kon houden het was zeker geen giga grote vis maar er
zaten toch wel maatjes tussen.
Na twee uurtjes even de benen strekken en gelijk even bij de vijand
kijken of er nog wat te leren valt, nou dat viel mee.
Iedereen had vis maar het was geen spektakel er waren toen 2 of 3
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platten gevangen waarvan een echte door Roy.
Nou dan maar weer verder met de wat kleinere vis en hopen dat de
groten wat later toch nog zouden opduiken.
Geduld is een schone zaak en wordt soms beloond nou die mazzel
hadden wij, ik pakte een hele mooie platte in een vin en Wilhelm deed
het meer op de manier zoals het hoort, netjes in het bekkie.
Maar aan alles komt een eind dus ook aan deze wedstrijd om 14.00 u.
gaf ik het einde wedstrijd signaal en konden we de boel weer opruimen
en daarna de vis wegen om te kijken wie de prijzenpot mochten
verdelen.
We hadden namelijk voor aanvang per koppel 5 euro in de pot gedaan
en afgesproken dat die aan het eind verdeeld zou worden onder de
eerste drie koppels
Bij de weging werd nog eens bevestigd wat we eigenlijk al wisten
iedereen vis maar niet veel grote.
Op de 7de plaats eindigde het gelegenheid koppel Chris en Anton
met1420 gr.
6de John en Richard met 2240 gr.
5de Arnold en Roger met 2460 gr.
4de Mark en Bert met 2680 gr.
3de Alwin en Harry met 3140 gr. en dus 20% van de pot 7 euro
2de Hans en Roy met 4760 gr. en 30% dus 10,50 euro
En op de eerste plaats Wilhelm en Wim met 7320 gr. en de helft van de
pot 17,50 euro
Hier bleek dus ook dat die paar echte brasems de doorslag gegeven
hebben.Na nog wat nagepraat en een drankje gedronken te hebben ging
iedereen weer op huis aan. Maar we hebben wel afgesproken dat we
hier een terugkerend evenement van willen maken, en deze
zomerkoppel uitvoering wil ik dan wel blijven regelen.
Mocht jij je na dit gebeuren geroepen voelen om ook eens een wedstrijd
te organiseren dan kan je van de club de nummerbordjes, weegschaal
en net wel gebruiken.
Ik heb in ieder geval een leuke dag gehad, en echt niet omdat we
gewonnen hebben, maar gewoon omdat je zo ook weer eens andere
mensen tegenkomt, want je mag dus ook gewoon met je buurman, opa
of wie dan ook vissen.
Ik hoop dat de andere deelnemers er net zo over denken en dat ze in
2007 weer meedoen en dan ook nog anderen weten over te halen om
ook mee te doen.
De hartelijke visgroeten van Wim.
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23 augustus 2006 zoet, noord Aa Zoetermeer

Eindelijk 23 augustus mijn eerste vakantiedag en wat voor een vakantie.
Eerst deze wedstrijd dan de E.K. in Italie, voorbereiding N.K. vaste stok
in het Amsteldrechtkanaal en dan ook nog even een NPSB wedstrijd aan
de Lage vaart bij Almere.
Maar goed het gaat nu om het verslag van deze wedstrijd.
Er verzamelden zich 18 vissers op de afgesproken plaats aan de kant,
17 wedstrijddeelnemers en 1 introducé, Piet Vollebregt.
Na de stekken uitgezet te hebben gingen we over tot de loting en Piet
bleek naast mij geloot te hebben wij hadden een mooie open plek tussen
wat riet, een aantal anderen waren misschien eerst wat minder tevreden
maar toen de spullen eenmaal goed stonden had iedereen het weer naar
de zin.
(Echt mensen wij doen ons best om het jullie naar je zin te maken en al
dat gezeur voor een wedstrijd motiveert niet echt en wij maken net
zoveel kans om een keer op een wat mindere stek te loten en nu bleek
het toch allemaal best mee te vallen.)
Het enige probleem dat ik had was hoe krijg ik mijn net ver genoeg het
water in zodat de eventueel gevangen vis ook nog kan zwemmen.
Maar met een losse stick was dat probleem ook opgelost.
We hadden afgesproken dat we om 1/2 8 mochten beginnen dus tijd
genoeg om de feeders op te tuigen, en te zorgen dat de lijnclip op een
meter of 50 stond want de berichten waren dat er op die afstand goed vis
gevangen was.
Nou bleek de afstand wat de vis aangaat perfect te kloppen, want al snel
kregen we mooie aanbeten, maar het binnenhalen was een ander
verhaal.
Op een een meter of 40 bleek een rand te zitten waar de vis zich tegen
aanzwom en dan dacht, probeer me er nou maar eens uit te krijgen.
Ja en als je er dan van de 6 maar liefst 4 op die manier verspeelt wordt
het toch echt tijd om wat te bedenken.
Nou dat lukte met mijn langste feeder die ik na het aanslaan zo hoog
mogelijk hield om de vis zo snel mogelijk naar de oppervlakte te krijgen
en uiteraard wel rustig door draaien.
Nou hoorden we dat er verder naar de rechterzijde wel grotere vis
gevangen werd, maar ja die verhalen hoor je wel vaker, bij ons waren ze
gemiddeld 25 - 30 cm maar we vingen ze wel met grote regelmaat.
Maar dat het verhaal van de grote vis klopte bleek bij de weging het
waren er rechts van ons echt veel minder maar wel een stuk zwaarder.
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Piet en ik ontliepen elkaar maar 200 gr en wij hebben een beste visdag
gehad en ik dacht nog als dit mijn slechtste visdag tijdens deze vakantie
wordt dan zit dat wel goed.
Tijdens de wedstrijd kwam Richard Meurs ook nog even buurten wat ik
echt leuk vond en de berichten die hij meebracht waren nog beter, hij
zou er de volgende wedstrijden weer bijzijn.
Dat er toch echt grote verschillen in een uitslag kunnen zitten bewees
Harry Greive, onze feederspecialist, hij had een echte TORdag genomen
en werd met zijn 50 gr 17de.

De top 3 zat iets hoger 1ste werd John Koolhoven met 13180 gr
2de
Frans Vollebregt
11800 gr
3de
Wim Klerks
9180 gr
Tijdens het bekend maken van de uitslag genoten we van het traditionele
drankje van de club en wenste we elkaar prettige wedstrijden toe want
voor de HPSV vissers was er de wedstrijd in het Amsteldrechtkanaal en
voor de NPSB kwam dus de EK eraan.
Na het over dragen van de weegspullen en de nr. bordjes aan Alwin zijn
we allemaal weer naar huis getogen om nog even in de tuin van het
mooie weer te genieten, want die mazzel hadden we ook nog.
Hier laat ik het voorlopig bij van andere ervaringen tijdens deze vakantie
zullen ook vast wel verslagen verschijnen en die zullen jullie ook wel te
lezen krijgen.

Groetjes Wim
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VRIJDAG 1 SEPTEMBER 2006 zoet,
AMSTELDRECHTKANAAL

In de vroege morgen ging de wekker en stond ik om 05.00 uur op.
Verdorie wat vroeg.
Met mijn vaste maat Arie van Bree togen wij richting het
Amsteldrechtkanaal.
Ik zag deze wedstrijd als een voorbereiding voor 14 september 2006
wanneer er een NK vaste stok wordt gehouden.
Ik kon mijn geluk niet op toen ik nummer 11 trok wat een
kopplaats/eindplaats betekende.
In de voorgaande jaren vingen verschillende vissers van HPSV mooie
brasem dus begon ik bij het startsein eerst ruim geknipte wormen te
voeren vermengd met maaien en grondvoer.
Ik ging achterover zitten en dacht, “Laat ze maar komen”.
Nou als ik dat had blijven doen dan had ik nu nog geen visje.
De beten bleven uit en om mij heen kijkend zag ik dat ook de overige
vissers weinig tot niets vingen.
Vervolgens zette ik een klein pennetje aan mijn steekhengel en maakte
ook een voertje op 30 meter afstand met mijn feeder.
Hierna ving ik plus minus een 40 kleine visjes met mijn steekhengel.
Op mijn feeder zag ik geen enkel leven.
Bij navraag bij de andere vissers hoorde ik de zelfde klacht. Alleen maar
kleine visjes en geen enkele brasem.
Ik zat mij zelf al rijk te rekenen en ging gestadig door met het vangen van
de kleine visjes
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Bij het einde van de wedstrijd werd gezamenlijk een blikje fris gedronken
en werden de winnaars bekend gemaakt.
Schrijver werd derde met krap 3 kilo vis.
John Koolhoven werd tweede daar hij in de laatste 2 minuten het
presteerde om een brasem te vangen en daarbij opgeteld de kleine
visjes kwam hij een paar honderd gram boven mij uit.
Nummer een werd Harry Greive. Hij was twee keer wakker geschrokken
omdat er aan zijn hengel werd getrokken en hij hierbij twee schitterende
brasems binnen haalde.
Enige jaloersheid spreekt uit deze laatste zin en dat is juist opgemerkt.
Hard werken en nog maar derde worden is een teleurstelling maar dat is
juist wat het wedstrijdvissen mooi maakt.

Weer heb ik geleerd dat je van het eerste fluitsignaal tot het laatste moet
blijven vissen daar de onderlinge verschillen klein waren en het vaak qua
rangorde ging om 20 tot 50 gram vis. Een visje dus.
Uiteindelijk weer genoten van deze dag en dit geleerd voor 14
september 2006.
Ga vissen op kleintjes en kijk goed om je heen.
Vriendelijke groet Frans Vollebregt
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20 september 2006 zee. Waterweg Maassluis

Hierbij een verslag van de viswedstrijd van 20 september 2006. Het was een
prachtige dag. Lekker warm weer met een matige wind. Zoals altijd was Aad
weer keurig op tijd om mij op te halen. Voor een vriend moet je toch wat over
hebben. Mijn doel was zoals altijd om eens een keertje die Segboer te verslaan,
maar dat wilde maar nooit lukken. Zou dit dan de dag zijn…………?
De opkomst vond ik matig, 6 man op zo’n mooie dag. Om 7.30 uur werden de
eerste worpen gedaan, en al vrij snel werden de eerste vissen gevangen. Er
werden ook veel lijnen verspeeld, dat is toch altijd maar weer het nadeel van de
Waterweg. Misschien heeft het ook iets met de stroming te maken, die was
namelijk weer behoorlijk hard. Er werd goed gevangen, ik ben nog nieuwe
pieren gaan halen voor Joop, Aad en mezelf want ze waren bijna op.

Er werd inmiddels een leuk visje gevangen en toen ik in Aad zijn emmer keek
begon ik me toch zorgen te maken. Het ging weer niet lukken, maar het scheelde
niet veel.
Danny had veruit de meeste vis en lengte; 419 cm. Aad volgde met 352 cm en ik
werd derde met 299cm. Dat is in de buurt, maar toch weer 54 cm te kort!

Henk-Arie jansen
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5 oktober 2006 zee, Boot Colijnplaat

Beste visvrienden hier een klein verslag van de wedstrijd van 5 oktober 2006.
Gevist is er met de boot de Desiré vanuit Colijnsplaat .

We hadden werkelijk een zeer fijne visdag met zeer veel vis.
Wat voor vis? Nou voornamelijk wijting en wat schar en schol en een enkele bot
.Dit was de tweede opeen volgende wedstrijd dat er leuk vis is gevangen.
De vorige wedstrijd was aan de Waterweg bij Maassluis, daar werd onder
andere tong, zeebaars, fint, wijting en natuurlijk gul gevangen.
Zo kunnen jullie dus lezen dat er ondanks de soms wat negatieve geluiden, er
toch wel vis gevangen werd.
Dus bij de volgende wedstrijd verwacht ik wel wat andere gezichten te zien dan
welke er altijd al zijn.
Het is voor de ervaren zeevissers wel leuk om de onervaren zeevissers een
beetje op weg te helpen .
Hopelijk zijn er wat zoetwater vissers een beetje enthousiast geworden .
Zo ja, dan kan je je op geven bij JOOP tel 0651338233 .
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De volgende wedstrijd is op 18.11.06 bij Maassluis of Rozenburg (ligt aan het
weer) verdere info volgt.

Met vis groeten Joop Rouette
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Bootvissen Colijnsplaat, 5 oktober 2006.

Vandaag zijn we weer eens naar Colijnsplaat geweest. Van de 20 man die in
eerste instantie een paar maanden geleden hadden toegezegd om mee te gaan
waren er 14 present. 12 leden en twee introducés. De ervaringen met de schipper
van de Desiree zijn de laatste jaren prima. Het is een prachtschip dus ik had er in
ieder geval zin in.
Volgens de schipper waren de vangsten niet geweldig de laatste tijd. Er zaten
wel goede dagen tussen maar de vis was klein. Weinig platvis en kleine wijting.
Maar goed, het weer viel mee en het is nog altijd beter dan werken, nietwaar?
Achteraf was het goed dat ik, buiten het overigens uitstekende aas dat door de
schipper werd geleverd, een portie extra pieren had meegebracht. De schipper
had na een kwartiertje varen al een stek bereikt waar we de hele dag kleine
wijtingen hebben gevangen. Jammer dat ze zo klein waren maar het waren er
genoeg. Van de wijtingen die we met zijn allen hebben gevangen waren er
misschien een handvol die de moeite loonden om het fileermes aan te zetten. De
rest zat rond de 20 cm.
Verder heb ik 3 scharretjes en 1 dikke bot zien vangen. Al met al een leuke dag.
Iedereen had vis, het was droog gebleven en we hadden zelfs in het zonnetje
gezeten. Een kwartier voor einde wedstrijd heb ik toch de Zuidwester er even bij
opgezet want toen ging het toch nog even los.
Met zoveel kleine vis bleek meten niet te doen. We spraken af de vis te tellen en
het resultaat met 20 (cm) te vermenigvuldigen. Anders hadden we tot ver in de
avond zitten meten en tellen. Een vis die beduidend langer dan 20 cm werd
geschat hebben we voor twee geteld.
Zo kwamen we op de volgende uitslag:
1: Joop Rouette 75x20=1500 cm (we zijn allemaal heel blij voor Joop)
2: Aad Segboer 57x20=1140 cm (wat was íe knap in z’n nieuwe jas)
3: Hans Snels
43x20 + 1x40=900 cm
3: John Koolhoven 45x20=900 cm
5: Henk Jansen 37x20=740 cm
Uiteindelijk zijn er 475 wijtingen geteld en met de vis van de introducés erbij
kwamen we ruim boven de 500 vissen. Ik heb mindere dagen meegemaakt.

John Koolhoven.
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18 oktober 2006 zoet,. De Mooie Nel.
Twee dagen voor de wedstrijd gebeld door Alwin, Dat hij me op zou halen. Als
jullie mijn stukje van Alphen aan de |Rijn hebben gelezen, snap je natuurlijk wel
dat dit de eerste verwennerij van het jaar was, dus gelijk toegehapt.
Met hulp van de uitgeprinte route reden we zonder problemen naar onze mooie
stek aan de Boven Spaarne (sorry: “Mooie Nel””).
13 Man stond te popelen om er een fijne wedstrijd van te maken. Laat ik nou
kopstek nr 16 loten (Er waren wat meer stekken uitgezet voor eventuele
nakomers). Op nr.15 zat niemand, vandaar een behoorlijke ruimte tot de
volgende visser. Ik had verhalen gehoord over succes met de heavy feeder, maar
besloot toch maar dichterbij te blijven vanwege het nog relatief warme weer, dus
ook warme water. Tevens was er een behoorlijke puist wind voorspeld en dan
krijg je op grote afstand dat korfje ook niet meer zo gemakkelijk op dezelfde
plek.
Mijn kleinste pickertje (een 3-grams 2-delig spinhengeltje uit de jaren ’70) maar
gepakt. Had ik ook op de korte afstand in Alphen baat bij. Dit hengeltje buigt bij
een brasem tot aan het handvat door en veroorzaakt bij 08.00ste lijn geen
lijnbreuk.
Vanaf het begin geregeld beet gehad met een onderlijn van 0.75 cm met veel
missers. Onderlijnen met een andere lengte scoorden niet. 2 Grote brasems
werden vlak aan de kant verspeeld met haakje 22. Grotere haak hielp niet.
Daarna stug door blijven vissen met nr. 22. Ving totaal 10 brasems met
sommige haakjes helemaal voorin de bek, sommige nog aan een velletje. Mij
bleek dat je niet direct moest slaan, je zag aan het topje dat ze er aan het begin
gewoon aan sabbelden. Pas bij een lichte trilling van de top moest er worden
geslagen.
Ondanks een enkel buitje was het gedurende de vis uren redelijk goed weer met
af en toe wat meer wind.
Tijdens het wegen liep Frans mee onder het mom “even kijken wie er het stukje
moet schrijven”, maar was natuurlijk hartstikke blij dat hij tweede bleef.
Na afloop genoot een ieder van een broodje warme worst met frisdrank.
Daarvoor uiteraard onze dank aan Hans met zijn campingsetje. Ik vond het wel
knap van Richard Meurs (de winnaar) dat hij i.v.m. zijn dieet het broodje met
inhoud aan zich voorbij liet gaan, dat is pas het tonen van karakter!!
Er bleek over het algemeen genomen goed te zijn gevangen: 68 kilo en 232
gram. Een gemiddelde van ruim 4.5 kilo!
Harry
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18 november 2006 zee. Waterweg Maassluis
Hierbij een verslag van de viswedstrijd op 18 november 2006.
Het is bijna een copy van de wedstrijd op 20 september, die ook werd gevist in
de waterweg. Het was wederom mooi weer, matige wind en erg veel stroming in
het water.
Aad was zoals altijd weer keurig op tijd, zodat wij samen snel naar Maassluis
konden afreizen. We zaten nu iets verder richting de Hoek, hoe het heet daar
weet ik niet, maar de stroming was er niet minder. We waren weer maar met 6
man, wat volgens mij toch te weinig is. Hier en daar werden er toch weer
behoorlijk wat onderlijnen met lood verspeeld, wat toch altijd weer jammer en
zonde is.
Er werd behoorlijk fanatiek gevist, het verschil tussen Danny en Aad is klein, en
met alleen de snertwedstrijd nog maar voor de boeg konden de prijzen al bijna
verdeeld worden.
Er werd weer een behoorlijk visje gevangen, een paar gulletjes,

wat wijting en nog wat platvis. Joop had nog een mooie tong te pakken.
Toen gingen we weer naar de meting; ik had voor mijn gevoel leuk gevangen en
hoopte eindelijk een paar cm meer te hebben als Aad. Ik gun het hem wel, maar
toch? Toen ik bij de auto’s kwam had ik het al gezien! Danny en Siem hadden
ieder een behoorlijke volle emmer, die van mij was een stuk minder. Hoe zat het
dan met Aad, hij was zo stil. “derde plaats met 151 cm” zei Aad. Toen pakte
Joop mijn emmer en kwam uit op 168 cm. “Volgens mij ben jij 4e en ik 3e “,
meldde ik hem. Hij feliciteerde mij met de 3e plaats en zo heb ik toch een keer
meer gevangen dan Aad. De uitslag was;1 Danny met 348 cm,2 Siem met 316
cm,3 Henk met 168 cm,4 Aad met 151 cm,5 Joop met 107 cm 6 Jilles met 22
cm.De volgende en laatste wedstrijd is de snertwedstrijd op 19 december . Dan
worden definitief de prijzen verdeeld.
Henk-Arie Jansen
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25 november 2006 zoet, snertwedstrijd Voorzaan
Daar was hij dan, de jaarlijkse snertwedstrijd. Willem had via de mail gevraagd
aan een ieder, die zich geroepen voelde om deel te nemen aan deze wedstrijd,
zich via de mail op te geven.
Kon Willem een beetje inschatten hoeveel (snert)soep hij moest maken. Er
bleken zich een 15 tal vissers te hebben opgegeven en verzamelde zich om 07.30
uur op de afgesproken plaats aan de VOORZAAN. Na kleine discussie over de
wind is besloten stekken uit te gaan zetten. Bij de waterkant bleek dat de
walkant aardig te lijden had gehad van het scheepvaartverkeer. Ook waren er
flinke stukken met riet begroeid. Kortom er bleken niet genoeg plaatsen te
kunnen worden uitgezet voor de aanwezige deelnemers (jammer dat er 1 man
naar huis was gegaan). We weken nu uit naar de plaats waar we reeds vorige
jaren ook hadden gevist. Deze plek had ieders goedkeuring daar er de eerder
jaren veel vis was gevangen. Na het uitzetten van het parcours en het loten koos
ieder zijn plek. Wat bleek echter was er een man teveel (had zich dus niet bij
Willem opgegeven) maar dit incident was snel opgelost, Na dat Willem de fluit
over het water had laten klinken begon iedereen aan de wedstrijd. In mijn
omgeving bleek het eerste uur weinig tot niets gevangen te worden, dat wil
zeggen, ik had 2 visjes net als mijn buurman. Even de sociale contacten
aanhalen. Betekend een wandeling langs de deelnemers om te horen hoe de
vangsten waren. Al snel bleek dat bijna iedereen vis had, gemiddeld 2 per
persoon. Echter de grote winnaar van vorig jaar, Richard bleek nog niet 1 keer
beet te hebben gehad.
Terug op mijn stek bleek dat de methode weglopen en bij terug komst een vis
aan de haak te hebben weer opging, een brasem belande in mijn leefnet. Dat gaf
de burger moed. Ook mijn buren zag ik regelmatig een vis(je) scheppen. Bij mij
zat de vangst er goed in. Toen ging de fluit van Willem dat de soep klaar was.
Hengels binnen halen en een half uur pauze om snert te eten (ik kan maar niet
begrijpen wat daar lekker aan is).
Na dat de soep op was starten we voor het tweede gedeelte van de wedstrijd. De
start beloofde niet veel goeds het eerste uur 1 vis gevangen. Ik begon de moed al
een beetje op te geven toen ik een aardige foormaat brasem ving. Gelukkig bleef
ik toen met regelmaat een brasem vangen met tussen door een prachtige winde.
Ook verder langs het parcours zag ik regelmatig vis vangen. Dat beloofde wat
voor de uitslag.
Om 14.00 uur floot Willem de wedstrijd af en kon, nadat ik mijn spullen had
opgeruimd, het wegen beginnen.
Nadat iedereen gewogen was bleek dat er deze dag niemand zonder vis was. Een
goed resultaat dus is lang niet in alle wedstrijden dit jaar het geval geweest
volgens mij.
Maar dat leest u wel in het jaarverslag van de wedstrijdleider in de opsteker.
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De drie eerst van deze wedstrijd:
1e is geworden Willem Klerks met 18320 gram.
Zijn buurman in deze wedstrijd moest het met iets minder doen en is 2e
geworden, John Koolhoven met 15260 gram
Als 3e de schrijver van dit stuk met een toch wel behoorlijk gat met de nummer
twee. Hans Snels met 7280 gram.
Al met al een geslaagde dag met redelijk wat vis.

Tot de volgende wedstrijd Hans Snels
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25 november 2006 zee, de snertwedstrijd

Alweer de laatste wedstrijd van het seizoen, als eerste locatie was gekozen voor
het Beerkanaal.
Verzamelen bij de Dintelhaven en dan het laatste stukje achter Hannes aan.
Bij de verzamelplaats werd door Joop besloten om daar ook maar te gaan vissen.
Dit omdat we dan lekker met de rug in de wind stonden.
Voor de zekerheid had Joop er ook nog voor gezorgd dat er een trein stond zodat
we helemaal geen last meer van de wind hadden. Waar we eerst ook geen last
van hadden was vis.
Deze liet zich pas zien nadat er een klein beetje stroming in de bak water voor
ons kwam.
Alle tijd dus om omstreeks 11.00 uur te genieten van een heerlijke bak snert.
Snert zoals deze hoort te zijn. Dik, vet, vol en op een later tijdstip
dekbedverjagend.
Wij eten, dan de vis ook eten.
Uiteindelijk werd er toch nog een leuk visje gevangen.
De vis moest wel van heel ver komen.
De mensen die wat verder wisten te gooien haalden ook de meeste vis binnen.
Aadje met zijn gecontroleerde oerkracht gooide het verst en wist hierdoor ook
de meeste vis te vangen.
Een eerste plaats voor Aad waardoor in het totaalklassement de punten gedeeld
moeten worden met ondergetekende. Daar Aad over de wedstrijden de meeste
cm vis heeft gevangen is hij verdiend eerste geworden. Gefeliciteerd Aad, maar
volgend jaar revanche.
Joop werd in de snertwedstrijd tweede en ondergetekende sukkel derde.
Al met al weer een heerlijke dag. Het gebeurd weinig dat we halverwege
december zonder jas langs de waterkant kunnen staan en dat we met een
roodverbrande kop thuiskwamen.
Volgende wedstrijd is waarschijnlijk het NK door ons georganiseerd.
En voor iedereen dus weer een mooi visseizoen in 2007 toegewenst.

Danny T

33

Uitslag zoet
NAAM

gewicht pnt.

Plaats

Wim Klerks

52390

7

1

Frans Vollebregt

30450

10

2

John Koolhoven

35750

15

3

Hans Snels

32820

19

4

Ed Borrebach

22660

19

5

Roy Witte

21710

20

6

Harry Greive

30690

25

7

Edu v. Deursen

14510

29

8

Wilhelm Gerardts

16060

31

9

Anton de Jong

11320

42

10

Mark Schottelndreier

10300

43

11

Arnold Ernens

13840

48

12

Piet Hermes

8840

59

13

Nol v/d Berg

1780

70

14

Aad Segboer

16440

23

15

Alwin Koks

13550

34

16

Arie Vlok

11560

21

17

Chris v. Trierum

4730

25

18

Arie v. Bree

8780

27

19

Leen v/d Berg

4400

33

20

Richard Meurs

16000

5

21

Roger Schuller

3200

23

22
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Uitslag zout
Uitslagen competitie Zout

NAAM

Totaal

Totaal

Eind

punten

aantal

Rang-

comp.

CM

schikking

comp.

Aad Segboer

9

2469

1

Danny Tiebackx

9

1474

2

Henk Jansen

23

1467

3

Joop Rouette

27

2209

4

Leo Brooshooft

36

467

5

John Koolhoven

38

1236

6

Siem van der Molen

25

1135

7

Hans Snels

30

1171

8

Wilhelm Geradts

49

33

9

Piet Hermes

28

892

10

Jilles van Koutrik

35

702

11

Leen van de Berg

22

98

12

Nol van den Berg

31

500

13

Paul van Oijen

10

344

14

Alwin Koks

9

0

15

Harry Greive

10

500

16
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ZEEVISSEN 2006 (EINDVERSLAG)
Het zit er eindelijk op!!! Nou ja eindelijk??? Nee, beter gezegd: “Jammer
dat het seizoen weer voorbij is”!!!. Alhoewel?????
Zoveel !!! en ??? roept natuurlijk vragen op. Terecht denk ik. Zonder iemand de
schuld te willen geven is het zeevissen bij de NPSB een vergeten kindje, een
soort weesje. Natuurlijk worden weesjes ook wel eens bezocht en zoet
gehouden, zo voelt het namelijk bij vele zeevissers. Maar interesse vanuit de
NPSB in deze tak van sport (ja sport!) is er nauwelijks nog dan wel minimaal.
Het is dat er nog een aantal personen zijn die deze tak van sport nog een warm
hart toedragen en de wedstrijden blijven organiseren. Zo niet dan is dit ook weer
een stervend kindje (weesje). . . . . . en dat willen we toch niet!

Ik wil dat in ieder geval niet! Bijna 60 jaar (of al iets langer!) organiseert de
politie sportvereniging Groningen de jaarlijkse zeeviswedstrijd nabij de dijken
van Harlingen (Zurich). Eerst onder de naam van de GPSV en de laatste jaren
onder de naam van Pronkjewail. In verband met de vraag of er niet meer zee
gevist kon gaan worden zijn het aantal wedstrijden de afgelopen jaren uitgebreid
van die e n e (1) naar v i e r (4)!
s’Gravenzande (volgend seizoen Maassluis?), Velsen, Petten en Zurich worden
respectievelijk georganiseerd door Den Haag, Animo (Gooi& Vechtstreek) en
Pronkjewail. Helaas door het stoppen van een oud visgedelegeerde met zijn
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activiteiten bij de NPSB moest de organisatie van Petten door Den Haag en
Groningen worden overgenomen anders was die ook gestorven.. Ook de andere
zeevissers uit Noord Holland zijn er toen kennelijk mee opgehouden (Ja waar is
die groep vaste dames (!) en heren uit Heerhugowaard?) Jammer, het was zo’n
leuke groep.
O ja en die vissers uit andere delen van Nederland (Emmen/ Hoogeveen/
Meppel/ Amsterdam/ al die prachtige kustdorpen e.d. van Nederland). Waar zijn
jullie?
Maar ja, ik kan niet naar de tijd van anderen kijken en daarover oordelen. Er zijn
natuurlijk allemaal dingen veranderd, faciliteiten voor de sport zijn in diverse
regio’s verdwenen dan wel aangescherpt en verkort. Jammer want de binding
was toch in het verleden een must voor het wel en wee van de diender in
Nederland.
Maar ja….. ik begon met: Het zit er eindelijk op!!! Nou ja eindelijk??? Nee,
beter gezegd: “Jammer dat het seizoen weer voorbij is”!!!. Alhoewel?????
Ik wilde hiermee zeggen.
“Het zit er eindelijk op!!!” De vier wedstrijden zijn weer met erg veel plezier
en sportiviteit gevist. Dat vergt toch organisatie en je moet het er allemaal even
bij doen. Dat wilde ik ermee zeggen , dat het er weer op zat. Je weet nu wie
kampioen geworden is.
“Nou ja eindelijk ???” is een bijna vloek want het is hartstikke jammer dat we
elkaar een paar maanden niet zien. Nee het woord eindelijk is niet negatief
bedoeld, juist het tegenover gestelde wilde ik met de ??? aangeven. Wanneer je
jaren dezelfde koppen ziet, die wel ouder worden e.d., je stil staat bij ook de
trieste zaken die ook onze groep treffen (ziekte, overlijden, mankementen
waardoor je HET niet meer kunt (HET= zeevissen bedoel ik hiermee) dan denk
je al weer vooruit en hoop je dezelfde koppen bij de eerst volgende wedstrijd
toch weer te zien. Ik wel tenminste!
“Jammer dat het seizoen weer voorbij is”!!!. Ja, dat meen ik vanuit al mijn
oprechtheid. Ik heb weer genoten en gelet op de reacties: Velen met mij!
Alhoewel????? Tja de vangsten waren dit jaar ronduit slecht te noemen. Met
uitzondering van de wedstrijd in s’Gravenzande (daar vingen nog 13 vissers vis)
waren de vangsten vanaf de kust bedroevend te noemen. De andere wedstrijden
werden gekenmerkt door toevaltreffers van een toevallig voorbij zwemmend
botje of puitaaltje. Hiermee de latere winnaars niet te kort mee willen doen
(Jullie kennen me ondertussen al wel). Dus de vangsten waren niet stimulerend.
Ik zou dit achter hebben kunnen houden en gigantisch goede vangstberichten
kunnen vermelden om zo onze tak van sport te promoten. Nee, eerlijk zijn. We
passen daarom steeds de wedstrijden soms op het laatste moment nog aan om
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wel meer te vangen. Dat daarbij de verkregen informatie niet altijd de juiste
hoeft te zijn ligt dan natuurlijk niet aan de organisatie (hahaha Keizer).
Maar de einduitslag in bekend:
Voor Zurich waren er maar 4 vissers die een visje bemachtigden. Daarbij ook
nog een senior intro die met de 1e prijs aan de haal ging. Gefeliciteerd dhr. Van
der Belt ( schoonvader van Bart Mulder. Leuk he!)
Voor de NPSB uitslag wedstrijd Zurich::
1. Leen Klap
Pronkjewail 1 vis 23 cm (doch in gehele jaar meer vis)
2. Bart Mulder
Pronkjewail 1 vis 23 cm (doch in hele seizoen minder
vis)
3. Henk Huijsmans
Kennemerland
1 vis 21 cm (door misverstand
afwezig in Petten)
Voor het Nederlands Kampioenschap Zeevissen (vanaf de dijk) 2006.
1.Bart Mulder
Pronkjewail
8 wedstrijdpunten
2.Leen Klap
Pronkjewail
10 wedstrijdpunten (120 cm)
3.Chris Dijksma Pronkjewail
10 wedstrijdpunten (75 cm)

Zie foto van de winnaars.
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Graag verzoek ik alle NPSB leden die interesse hebben in het zeevissen (vanaf
de dijk/ strand e.d.) dan wel op boot hun naam, adres e.d. (liefst mailadres) te
zenden naar kooybarry@hotmail.com zodat ik alle mailing van wedstrijden en
uitslagen rechtstreeks aan jullie kan doen.
Tot volgend jaar!!!! Ik hoop er zeker weer bij te zijn en sta voor de organisatie
van de wedstrijden van Petten en Zurich. Nieuwe leden neem die stap en sluit je
bij ons aan! Alle dienders zijn automatisch lid van de NPSB en bij ons mag je je
buurman, je schoonvader, je zoon of dochter e.d. ook mee laten doen.
Barry Kooy
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NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP KUSTVISSEN

VOOR POLITIE EN MARECHAUSSEE
Dinsdag 13 februari 2007
LOCATIE:

CALANDKANAAL BIJ STORMVLOEDKERING

AANVANG WEDSTRIJD 09.00 UUR
VERZAMELEN:
RESTAURANT CAFE VEERHEUVEL
NIEUWE WEG 2
3181 LJ ROZENBURG ZH
0181-212225
verzamelen tussen 07.30 uur en 08.00 uur

INSCHRIJVEN:
VOOR 9 JANUARI 2007 BIJ
D.J.TIEBACKX
tiebackx@planet.nl
danny.tiebackx@haaglanden.politie.nl
info: 06-25282806
0174-645601(werk)
INSCHRIJFGELD 8 EUR0 PP
(opgeven is betalen)
Voor deze locatie is gekozen omdat voor een ieder de omstandigheden gelijk zijn.
De vaargeul binnen werpbereik is.
Stroming op deze locatie minder is dan de Waterweg.(op foto rechts de Waterweg en links het
Calandkanaal, let op kleur water)
Er bij alle weersomstandigheden gevist kan worden.
Kijk voor vangstresultaten op Totalfishing.nl.
Getij: hoogwater te 11.34 uur(maassluis)
Aanbevolen werpgewicht tussen 150 en 170 gram.
Alle aassoorten toegestaan.

VERPLICHT: EMMER
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