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                              Dat was er weer één. 
 
Alweer is er één jaar voorbij. Ook weer één om even op terug te kijken.  Er is 
genoeg gebeurd om te belichten, zowel gebeurtenissen die we liever niet hadden 
meegemaakt als vrolijke en positieve gebeurtenissen. 
 
Nadat we helemaal aan het begin van het jaar 2007 werden geconfronteerd met 
het overlijden van onze oud voorzitter Frans Tangel, die wij op onze vorige 
jaarvergadering hebben herdacht, moeten we nu natuurlijk stilstaan bij het 
wegvallen van nog één zeer gewaardeerd lid en tevens de nestor van onze 
vereniging. Op 20 september 2007 had een ieder die mee ging met de 
bootwedstrijd op de Colijnsplaat gewoon verwacht dat ons aller Nol van den 
Berg aan boord zou stappen en weer heerlijk zou genieten van zijn visuitje. Dat 
mocht echter niet zo zijn want Nol lag sinds enkele dagen in het ziekenhuis en 
het zag er niet goed uit. Helaas bleek dat maar al te waar want  de volgende dag, 
vrijdag 21 september 2007 is Nol vervolgens, precies op zijn 87ste verjaardag, 
overleden. We zullen onze immer vrolijke en genietende NOL erg missen langs 
de waterkant. Hierbij mag zeker niet onopgemerkt blijven dat we zijn vriend 
Piet Hermes, met zijn niet aflatende hulp voor NOL, ook alle sterkte wensen met 
het verlies van zijn vaste maat en vriend.    
 
Verder zijn er gelukkig ook leuke dingen om op terug te kijken. Zo hebben we 
er weer één binnen onze vereniging. Eén Nederlands Kampioen Zeevissen van 
de NPSB-competitie. Het is onze eigen Aad Segboer gelukt om de titel in 2007 
te veroveren. Nogmaals een dikke felicitatie waard. Als je dan ook nog weet dat 
John Koolhoven daar het zilver wist mee te nemen en er ook nog een 4e en 5e 
plaats naar HPSV-ers gingen is dat voorwaar een schitterend succes. 
 
Buiten onze eigen competities om, die volgens mij uitstekend verlopen zijn, 
hadden we dit jaar ook nog één nachtwedstrijd. Na een idee van Arie Vlok 
daarover heeft hij het afgelopen jaar ook de organisatie hiervan op zich 
genomen. Gewoon om weer eens wat anders te doen. Het bleek naar verluidt een 
geslaagd evenement te zijn geweest. Hoewel de deelname nog niet erg groot was 
hoorde je aan de verhalen dat diegenen die er wel bij waren het naar de zin 
hadden. Dus zeker iets om nog eens te herhalen en aan te raden. Ik zal zeker 
proberen er dan wel bij te zijn. 
 
Naar aanleiding van de vorig jaar voor het eerst gehouden koppelwedstrijd is er 
dit jaar weer één koppelwedstrijd georganiseerd. Eén Koppelwedstrijd met één 
Hoofdletter kun je wel zeggen. Door Wim Klerks georganiseerd waarbij door 
ons lid Roger Schüler een BBQ werd aangeboden na de wedstrijd. Daar bleef 
het niet bij want Roger had ook nog voor mooie prijzen gezorgd, zowel een 
wisselbokaal als een blijvend aandenken voor de winnaars. Voor diegenen die 
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niet geweest zijn kan rustig verteld worden dat zij iets gemis hebben. Het was 
geweldig.     
 
Zo kun je bij een korte terugblik op weer één jaar Sportvissen constateren dat er 
gelukkig nog steeds genoeg levendigheid in onze vereniging te vinden is. Leden, 
zowel binnen als buiten het bestuur, die het één en ander voor hun rekening 
hebben genomen om er iets extra’s van te maken. Dat is mooi om te ervaren. 
Zolang er dergelijke dingen gebeuren blijft het gezellig en is er dus ook iets 
nieuws te beleven. Dat is altijd goed voor de binding en de betrokkenheid 
binnen de vereniging. We moeten het met z’n allen doen. 
 
Na U ook van deze plaats een zeer gezond en visrijk 2008 toe te wensen 
hopelijk tot ziens aan de waterkant voor weer één mooi jaar.   
  
Alwin Koks 
Voorzitter HPSV-Sportvissen      
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IN MEMORIAM  FRANS TANGEL  2 JANUARI 2007 † 
 

 
 
 
Op 2 januari 2007 is Frans Tangel, na een zeer lang ziekbed, dat hij met een 
ongelofelijke positieve instelling gedragen heeft, overleden. Frans is tot het 
einde toe zeer positief omgegaan met het gevecht dat hij tegen zijn ziekte moest 
leveren terwijl hij wist dat hij dat niet ging winnen. Degenen die bij hem 
meerdere keren op visite zijn geweest tijdens zijn ziekte stonden er altijd weer 
versteld van hoe Frans met zijn ziekte omging. Even kort praten over hoe het 
met hem ging, hoe hij zich voelde en hoe het ervoor stond. Daarna wilde Frans 
weer gauw praten over andere dingen die hem nog steeds ongelofelijk 
interesseerden, zoals het vissen en over het werk. Frans zat nog altijd vol met 
vele verhalen uit de zogenaamde “oude doos”. Hij zei ook dat hij het nog steeds 
naar zijn zin had en het leven nog steeds leuk vond en er zo lang mogelijk mee 
door wilde gaan. Van opgeven wilde hij tot het einde toe niets weten.  
Frans heeft veel voor onze vereniging betekend. Als oud voorzitter heeft hij de 
vereniging 17 jaar onder zijn hoede gehad. Onder zijn leiding is de verenging 
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.  Frans was een verstokte visser die je altijd met zijn vrouw Ellie bij de 
wedstrijden aantrof. Wie kent niet het beeld dat Frans lange tijd altijd een tent, 
een soort wigwam, opbouwde bij de wedstrijden voor de nodige sanitaire stops. 
Frans was inmiddels onder de vissers ook bekend om zijn kenmerkende laatste 
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woord dat hij altijd op de jaarvergadering wilde hebben om zijn dank uit te 
spreken richting het bestuur. 
We missen Frans.  
We wensen Ellie, die we gelukkig wel weer langs de waterkant hebben mogen 
treffen, nogmaals alle sterkte toe met het gemis.  
 
Het bestuur van de HPSV-afdeling Sportvissen. 
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IN MEMORIAM  NOL VAN DEN BERG  21 SEPTEMBER 2007 † 
 

 
 
 
Hoewel Nol de laatste tijden wel eens vaker een keer niet aanwezig kon zijn 
tijdens een wedstrijd in verband met wat ongemakken gingen we er allemaal 
vanuit dat hij er op de boot bij zou zijn op 20 september 2007. Dat was toch ook 
altijd zijn uitje. Helaas kon Nol niet mee omdat hij sinds enkele dagen in het 
ziekenhuis opgenomen was. De boodschap die we daarbij kregen was helaas nog 
erger want het zag er niet goed uit. Dat bleek maar al te waar te zijn want de 
volgende dag, vrijdag 21 september 2007, is Nol overleden. Hij overleed precies 
op de dag van zijn 87ste verjaardag. 
Nol was altijd een graag geziene visser tijdens de wedstrijden. Hij heeft het ook 
tot het laatste toe volgehouden om naar de wedstrijden te komen. Hij werd al 
sinds jaren opgehaald en meegenomen door zijn vaste vriend Piet Hermes. Nol 
genoot nog altijd volop van het vissen. Van Nol nooit een woord van klagen of 
iets dergelijks. Altijd goed gehumeurd. 
Nol heeft tot op hoge leeftijd geprobeerd ook bij het vissen alles zoveel mogelijk 
zelf te doen waarbij hij zichzelf wel eens overschatte. De keer dat hij tussen de 
basaltblokken terecht kwam na een uitglijder en door de brandweer uit zijn 
benarde positie gehaald moest worden zullen velen niet vergeten. 
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We zullen Nol missen aan de waterkant. We wensen Rob van den Berg, zoon 
van Nol en tevens oud lid van de afdeling Sportvissen, alsmede de verdere 
familie sterkte met dit verlies. Tevens wensen we Piet Hermes  alle sterkte toe 
bij het gemis van zijn vriend.   
  
Het bestuur van de HPSV-afdeling 
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    13 februari 2007 zout, Calandkanaal 1ste wedstrijd NK   

 
 
 

Beste vis vrienden, 
 
Eindelijk: het was weer zo ver. De zoutwater competitie van HPSV ging weer 
beginnen.  
Het was dinsdag 13 februari 2007. Eigenlijk was het een combinatie dag, want 
tevens werd ook de 1e NK wedstrijd gehouden. We gingen vissen in te 
Callandkanaal vlak bij de Stormvloedkering. Totaal waren wij met ongeveer 35 
man. 

 
De verzamelplaats was het restaurant café Veerheuvel, bij het Pontje Maassluis 
aan de zijde van Rozenburg. Wij waren daar om 07:30 uur alwaar er door de 
organisatie, voor een ieder, een lekker bakkie werd aangeboden. Nadat iedereen 
er was zijn wij gezamenlijk op weg naar de visstek gegaan.  
Je kon gelukkig je auto bij je visstek parkeren echter dan moest je wel met de 
auto over het gras de dijk op. En dat was op sommige plekken nogal drassig. Dit 
heb ik dus zelf ook ervaren want ik kwam met mijn auto in de modder vast te 
zitten. Maar door hulp van Fred en Paul en de 4 bij 4 van Hans kwam het 
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allemaal weer goed. Echter bij het uit de modder trekken kreeg Paul, door het 
slippen van het voorwiel ( voorwielaandrijving) van onder naar boven een streep 
modder over zich heen. Paul alsnog sorry daarvoor.  
Het was deze dag gelukkig droog maar er stond wel een behoorlijke wind. Je 
waaide af en toe letterlijk uit je hemd. Er waren geen plaatsen uitgezet en een 
ieder mocht gaan staan waar hij wilde. Een aantal is ook verkast, daar je op 
sommige plekken behoorlijk wat lood en onderlijnen verspeelde.  
Regelmatig kwam men langs om de gevangen vis op te meten en te noteren voor 
de eind uitslag.  
De wedstrijd begon om 09:00 uur en duurde tot 14:00 uur waarna wij weer met 
zijn allen terug gingen naar het restaurant voor gezellig na te kletsen en voor de 
prijsuitreiking. 
Bij de prijsuitreiking bleek dat er matig gevangen was. 
Wat ik had begrepen hadden er maar 17 personen vis. Er zijn alleen maar voor 
zover ik weet steen bolken en wijting gevangen, totaal geen platvis, 
Bij het bekend maken van de uitslag bleek het een Haaglanden onderonsje te 
zijn. De eerste 4, allen van Haaglanden. 

                
 
Nogmaals dank aan de organisatie voor het organiseren van de wedstrijd en de 
schitterende prijzentafel. 
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De 1ste prijs met een totale lengte aan vis van 142 cm (6 stuks) ging naar John 
Koolhoven.  
De 2e Prijs met 1 cm verschil ging naar Aad Segbroek. 
De 3e prijs ging Leo Brooshooft  (ikke) met een lengte van 76 cm (3 stuks). De 
4e prijs ging naar intro Fred Kleijn met een lengte 51 cm. Daarna een collega 
van een ander korps. 
 
Omdat het NK ook meetelde voor onze eigen competitie is hier de uitslag van 
onze competitie.  
1. John met 142 cm, 2. Aad met 141 cm, 3. Leo met 76 cm, 4. Fred (intro) met 
51 cm, 5. Joop met 49 cm, 6. Alwin met 30 cm, 7 gedeeld Siem en Paul met 29 
cm, 
9. Piet met 28 cm, 10. Hans met 26 cm, 11 Jillis met 25 cm, 12 Harry met 23 cm 
en op13 Danny met 22 cm. 
De rest had helaas geen vis. 
In ieder geval was het toch weer een heerlijke visdag al zat de vangst wat tegen. 
 
 
Leo Brooshooft 
 
Noot: Tijdens de prijsuitreiking bleek dat Danny Tiebackx (die al 3 jaar het NK 
voor Haaglanden organiseert) daar mee ging stoppen.  

   
Dit wilde het bestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan. Danny kreeg een 
envelop (leeg of niet) voor zijn inzet. 
Danny, namens allen. Bedankt voor het organiseren van de NK wedstrijden. 
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                       17 maart 2007 zout, Maassluis 
 
 
Op zaterdag 17 maart rond een uur of half acht verzamelden zich 14 vissers op 
het parkeer terrein bij het haventje van Maasluis. 10 eigen leden en 4 introducés. 
Het lijkt of de duvel er mee speelt, de hele week mooi weer en dan die zaterdag 
een oplopende wind en dan sta je langs de waterweg uit je verschoning te 
waaien. 
Na nog even te hebben bijgepraat vertrok een ieder naar een visstekje langs het 
water. 

 
Omdat mijn oudste zoon Marco met pa ging mee vissen gebeurde dat natuurlijk 
met spullen uit de kist van pa. Even voor acht uur had hij al een lijntje in het 
water en omdat de wedstrijd pas om acht uur begon was hij dat gelijk ook weer 
kwijt want hij zat gelijk vast en verspeelde zijn paternoster met lood. En kon dus 
opnieuw beginnen. 
Pa kon natuurlijk niet weten dat, dat nog wel een paar maal zou gaan gebeuren. 
Nadat het startsein was gegeven zag je toch al snel wat visjes boven water 
komen. Maar niet bij ondergetekende en zoon. Siem van der Molen die ook 
samen met zijn zoon viste vertrok al snel naar een andere stek iets verder op 
langs het water, omdat hij ook al enige lijnen had ingeleverd. Na ongeveer een 
uur en 5 lijnen minder leek het voor mij en Marco ook maar tijd om te 
verkassen. We gingen even voorbij Siem en zijn zoon Gijs staan. Op het 
moment dat we daar arriveerden haalde Siem met veel geluk een behoorlijke 
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Gul boven water en liet hij weten dat hij op deze stek ook nog geen lijntje 
verspeeld. Dat gaf dus weer wat moed en begonnen wij samen weer ergens in te 
geloven, zeker toen Marco bij zijn eerste inworp op die stek direct een 
behoorlijke aanbeet kreeg en ook een klein gulletje binnen haalde. Ook pa liet 
zich natuurlijk niet onbetuigd en haalde een iets grotere binnen. Al met al werd 
er daar leuk gevangen. Want het bleef niet bij die enkele aanbeet. Ook Siem en 
zijn zoon zagen wij een visje vangen, waarbij Siem echt niet van geluk gespeend 
bleef want zijn lood zat vast tussen de stenen maar hij gaf er zo’n ruk aan dat de 
aangeslagen vis op het droge belandde en zijn  lood met paternoster nog steeds 
vast zat.  
Kijkend langs de waterweg bleek dat bijna iedereen wel een visje had weten te 
verschalken. Even na één uur ging het water echter zo hard binnenwaarts 
stromen ook nog opgestuwd door de aanwakkerende wind dat je het lood na de 
inworp niet meer op de grond kreeg, ingegooid liep het gelijk een meter of 
dertig, veertig van zijn plek en dat gaat dan weer lijnen kosten. 
Reden voor iedereen om maar te stoppen en hoewel de wedstrijd tot twee uur 
zou duren waren om kwart voor twee alle vissen al gemeten en werd er uit de 
meegenomen koelbox een drankje genuttigd. 
 

 
(Tijdens de afgelopen wedstrijd zout te Maassluis op 17 maart jl.  werden door onze nestor van de 
vereniging, Nol van den Berg, twee vissen van dezelfde soort gevangen waarvan echter niemand wist 
welke soort het was.Na navraag liet Ed Stoop weten dat het om de Zwartbekgrondel gaat. Het blijkt 
dat dit een van de nieuwe vissoorten is die in onze wateren voorkomt.) 
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Na de meting werd de balans opgemaakt en volgde de navolgende uitslag. 
1e Siem van der Molen  1.23m 
2e  Wilhelm Geradts  1.05m 
3e Jilles van Koutrik  0.95m 
4e Piet Hermes   0.68m 
5e Alwin Koks   0.61m 
6e Hans Snels   0.56m 
7e Nol van de Berg  0.26m 
8e Arie van Bree  0.25m 
9e Joop Rouette  0.24m 
10e John Koolhoven  0.23m. 
 
De zonen Marco van Koutrik en Gijs van der Molen wisten beiden ook drie 
visjes te verschalken. De overigen hebben hun vis niet laten meten zodat ik daar 
niets over kan schrijven 
 
Jilles van Koutrik  
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                                  2 april 2007 zoet, de Oude Rijn 
 
 
Op 2 april 2007 was het weer zover, de eerste wedstrijd tussen de “visgiganten” 
van de HPSV op de oude Rijn  
06.30 uur waren we weer met zijn allen op de verzamelplaats. 
Wel 19 man of eigenlijk 18 man en 1 vrouw. 
Er waren 4 nieuwe leden bij,  

              
Dus het gaat een leuk en spannend seizoen worden. 
 
Hoe meer vissers des te minder vissen in mijn net. What ever, als het maar 
gezellig is. Om 07.30 uur werd de competitie officieel gestart. 
Het weer was zeker gezien het jaar getijde aangenaam te noemen. Zelf tegen de 
middag was het opvallend dat er zelf vissers in hun T-shirtje zaten. 
Het vissen op zich bleef een klein beetje slapjes, maar ja, dat zeggen we ook al 
vangen we 40 kilo per persoon. 

                   
Er werd met van alles gevist, wickle pickers, Feeders, lange stok en ook de korte 
stok kwam regelmatig te voorschijn. 
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Deze laatste stokjes, waarschijnlijk werd het toch nog koud van het stilzitten, 
werden regelmatig achter mij uit de visbroek gehaald en tegen de al daar staande 
boom uitgeworpen of zeg maar afgeklopt. Gelukkig stond de wind in de juiste 
richting of beter gezegd, er was bijna geen wind en hoefde ik niet mijn paraplu 
op te zetten. 

                                                
Als ik met de feeder had gezeten had ik zeker enkele aaltjes binnengehaald. Ik 
had ze dan wel terug moeten gooien, ondanks dat ook ik kan overdrijven met de 
vismaten. 
Deze aaltjes waren echt wel ondermaats geweest. 
Kortom ik heb lekker gevist en zoveel gevangen dat ik het stukje mocht 
schrijven, 3e dus. 
 
Aad Segboer  

 
Was eerste,,,,  
 
Maar deze, heb ik uit vertrouwde bron vernomen, werd geholpen bij het leggen 
van de knoopjes in zijn onderlijntjes. Ha ha Gefeliciteerd. 
 
Groetjes van Chris ☺☺ 
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                   13 april 2007 zout, IJmuiden 2de wedstrijd NK                                       
 
 
 
Het was een mooie dag, het zonnetje scheen uitbundig en we hadden er allemaal 
veel zin in. En veel slechter dan 2 jaar geleden kon het niet worden. Toen had 
winnaar Danny 3 visjes (71 cm), Leen had er 2 en Alwin 1. 
We waren allemaal keurig op tijd. Er was ruim tijd voor koffie en toen was het 
wachten op vervoer naar het havenhoofd, iets wat wel erg lang duurde waardoor 
de wedstrijd ook een 3 kwartier later begon. 
Samen met Aad waren we naar de kop van de pier gereden, een plek waar het 
zonnetje lekker scheen en we goed uit de wind konden zitten. De start was 
moeizaam. Af en toe een stootje, meer niet. Toen ging het aardig lopen.                                    

 
Af en toe een gulletje. De mooiste had ik aan het eind van de dag; een gul van 
45 cm. 
Van de collega-vissers hebben we die dag niet veel gehoord, we zaten allemaal 
een heel eind uit elkaar. 

De uitslag; Aad was 1 met 284 cm;  
                Joop          2 met 259 cm; 
   ondergetekende     3 met 220 cm. 
 
.Na het meten hebben we gezellig nog wat gedronken en gegeten. De 
prijzentafel was weer fantastisch verzorgd met voor de meeste van ons een leuke 
prijs!  
 
Henk-Arie Jansen 
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                   11 mei 2007 zoet, Vlaardingse vaart 
 
 
 
Vreemde naam als je bedenkt dat de plaatsnaam Vlaardingen is. Dus verwacht je 
dat de gelijknamige vaart “Vlaardingense vaart” genoemd wordt. In ieder geval 
is de Vlaardingse vaart eerder berucht dan beroemd.  
Ten minste, de verhalen die mij ter oren kwamen, beloofden niet veel goeds. 
Vorig jaar werden diverse vissers gestraft door de weer goden Anzar en 
Zephyros. Paraplu’s die kapot waaiden of in het water verdwenen en nog veel 
meer pech. Bar en boos was het toen. Ook bleek er toen iemand problemen te 
hebben met autoslot en sleutel.  
Enfin, ook deze week beloofde Piet Paulusma geen mooi weer. En hij had gelijk. 
De regen kwam soms in bakken maar hoofdzakelijk gestaag naar beneden. 
Vergezeld van een wind die in kracht varieerde van 3 tot soms wel 8 de 
Beaufort.  
 

           
 
Ook vandaag, 11 mei 2007 gingen er weer diverse paraplu’s de lucht in. En er 
was voor de wind keus genoeg. Namelijk 23 vissers, van zowel de brandweer als 
de politie. Het was namelijk de jaarlijkse Titanen strijd tussen deze twee 
“hulpverleners” die werd uitgevochten. Omdat de politie bijna drie keer zoveel 
vissers op de been had gebracht dan de brandweer, werden de hoofdprijzen door 
haar weggekaapt.  
Wim Klerks werd 1e, Roy Witte 2e en ondergetekende 3e. Logisch toch dat ik zit 
te tikken! Of eigenlijk niet. Als de wedstrijd net als vanouds tot 2 uur had 
geduurd had deze jongeman helemaal geen ene m..r gevangen. Ik pakte mijn 1e 
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brasem om 14.05 uur. Ik had overal al gevist. Dichtbij, veraf, aan de overkant, 
halverwege, met de stok, met de feeder, een lange onderlijn, een korte, etc. 
Het laatste uurtje offerde ik mijn vismaden, dit omdat mijn voermaden op 
waren, en strooide ze op ongeveer 5 meter uit de kant in het water. Op een 
enkele made pakte ik die 1e mooie brasem. En weer werd het stil. Omstreeks 
14.45 uur kwam Harry Greive naast mij staan. Toen hij 10 minuten later 
wegliep, zei hij op de valreep dat Wim Klerks met drie maden en een caster aan 
de haak zat te vissen en al leuk had gevangen. Die tip had ik nog niet 
uitgeprobeerd. Nog voordat Harry 10 meter bij mij vandaan was pakte ik mijn 2e 
brasem. Op het moment dat de weger en notulist naar stek nr. 1 liepen om hun 
maatwerk te doen, pakte ik mijn 3e en laatste brasem. Het was klokslag 15.00 
uur toen hij in het netje lag. En nu zit ik driftig te bedenken hoe ik de volgende 
keer ervoor moet zorgen om 2e of 1e te worden. Hoewel, als je ziet dat er een 
hengeldeel van je in het water waait, dan vis je niet meer zo prettig. Als je dan 
ook nog in je pendik door het water banjert om hem terug te vinden, dan gaat je 
dat niet in de koude kleren zitten. Maar als je dat hengeldeel dan ook nog terug 
vindt, heb je de hoofdprijs. 
  

                
 
Althans dat vond hij zelf. En ook zijn sleutel had hij nog. Zo konden we snel 
naar huis. Dit omdat hij tot op zijn botten verkleumd was. Hierdoor konden wij 
helaas niet bij de prijsuitreiking aanwezig zijn. 
Tot slot hoop ik dat de periode van slecht weer niet zolang gaat duren als die van 
het mooie weer in april en begin mei. Het Voornse kanaal komt er namelijk aan. 
En volgens insiders is dat één van de betere visstekken. Xieje daar, 
         
 
ARiE
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             Wedstrijd aan het Kanaal door Voorne npsb  
 
 
Er werd ons, Haaglandse Politie Sport Vereniging, in december gevraagd of wij 
een wedstrijd in het kader van de NPSB competitie wilden organiseren. 
Nou was dit uiteraard geen probleem alleen werd het verzoek uitgebreid met de 
vraag of we deze wedstrijd dan in het Kanaal door Voorne wilde houden omdat 
er voor dat water nog geen organisator was. 
En eerlijk is eerlijk zo een mooi wedstrijdparcours hebben we niet overal. 
Het hield voor ons wel in dat we steigers aan moesten vragen en we wilde ook 
een andere locatie voor de ontvangst van de deelnemers en waar we uiteraard 
ook de prijsuitreiking konden verzorgen. 
Nou de steigers zijn geregeld via de federatie en voor een locatie zijn we in de 
auto gestapt en hebben we een rondje gemaakt. 
Uiteindelijk kwamen we terecht bij de Heenvlietse voetbal vereniging De 
Bernisse, waar we bij kennismaking al allerhartelijkst werden ontvangen. 
Nou dat dit geen uitzondering was bleek op de dag van de wedstrijd, alles 
perfect verzorgd. 
Bij deze meteen nog maar even een woord van dank aan die mensen die dit voor 
ons gedaan hebben. 
 
Bij de aanvraag van de steigers had ik er om gevraagd of we deze in een 
parcours hadden en dit werd bevestigd. 
Wat schetst dus onze verbazing toen we gingen uitzetten, we wel degelijk aan 
twee kanten van de brug nummers hadden. 
Nou moet je roeien met de riemen die je hebt dus uitzetten maar. 
Vak A en B rechts van de brug en de vakken C, D en E linksom. 
De vakken C en D hadden het bij de meeste vissers welbekende sluisje tussen 
zich in wat niet geheel ongunstig is. 
Het weer was helemaal niet verkeerd, zeker niet na de voorspellingen een paar 
dagen ervoor, 
Allen jammer dat de wind wel aantrok, en dan moet je op zo een steigertje wel 
op je spullen passen. 
Maar goed na het uitzetten op de koffie af, en de loting van de steknummers 
verrichten. 
De koffie stond al klaar en de eerste vissers waren ook al gearriveerd. 
De wedstrijd duurde zoals gebruikelijk van 10 tot 3, maar de eerste vissers 
verdwenen om kwart voor acht al naar de waterkant. 
Toen een van mijn maatjes mijn nummer uit de bak toverde kan ik niet zeggen 
dat ik me ongelukkig voelde, C 15, dus vlak bij dat sluisje. 
 
Om 08.30 uur togen wij zelf ook naar de waterkant alwaar de hengels werden 
opgetuigd en het voer aangemaakt. 
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Om 10.00 uur lieten we het startsignaal weerklinken en kon iedereen zijn best 
gaan doen om de vis te vangen. 
In mijn omgeving werd niet door iedereen snel vis gevangen maar om 11.00 uur 
waren we wel allemaal van de nul af, wat na weging niet voor iedereen die 
deelnam gold. 
Zoals ik in het begin al melde trok de wind aan en werd er door menig een van 
tactiek gewisseld vooral de vaste stokken namen in aantal af en de feeder en 
picker namen de overhand. 
Zelf ben ik over geschakeld op de picker maar wel op dezelfde afstand als mijn 
vaste stok en met een goed resultaat maar ook mijn buren hoorde ik zeker niet 
klagen.  
Ja en hoe het dan verder op het parcours gaat moet je maar afwachten want je 
kan lang niet alles zien. 
Aangezien we er niet in geslaagd waren om wat extra mensen te vinden voor de 
controle en de weging werden de nummers 1 en 2 per vak aangewezen als 
wegers. 
Nou de meeste van deze jongen hebben een aardig visje mogen wegen, alles bij 
elkaar zo een 661 kilo. 
Alleen weet ik zeker dat de mensen in vak B graag een andere verdeling hadden 
gezien, 5 nullen op een rij, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar wel verbaasd over 
was. 
Maar goed nadat de vis gewogen en de spullen opgeruimd waren, terug naar de 
voetbalkantine alwaar ons een koele versnapering en een lekker broodje 
wachten. 
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Ook werden hier alle wedstrijd kaarten van de wegers weer in ontvangst 
genomen en kon het uitzoeken van de uitslag beginnen. 
De kaarten op volgorde leggen, eerst de 5 nrs 1 en dan de 5 nrs. 2 enz. enz., ging 
lekker vlot. 
Nog even checken of de gewichten per groepje van 5 ook kloppen en klaar ben 
je. 
Nadat we ons glaasje geleegd en de vrijwilligers van de voetbalvereniging nog 
even in het zonnetje hadden gezet konden we met het officiële gedeelte 
beginnen. 
Henk Kuipers had nog nieuws ontvangen uit Duitsland met betrekking tot de 
E.K. En nadat ook hij zijn zegje had gedaan, konden we met de prijsuitreiking 
beginnen. 
Ook bij een prijzentafel samenstellen kun je wel wat hulp gebruiken, daarom 
ook nog even een woord van dank aan de jongens van De Goudvis uit Den Haag 
voor het gebodene.  
Dan vermeld ik hier de 5 vakwinnaars en de rest van de uitslag zal vast op de 
site terug te vinden zijn. 
 
Nr. 1 Dhr G. Brinkman             PSOV Twente Steknr. D1               34800 gr 
      2 Wim Klerks                     Haaglanden                  C 15            21400 gr 
      3 Jan Steenhuis                   Pronkjewail                  E 7               21300 gr 
      4 Karel v. Engelenhoven    UPS                              A2               20800 gr 
      5 Rinze IJtsma                    Nrd. Holl. Nrd              B 9              11650 gr 
 
Er waren 30 prijzen dus we konden hierna nog even door met mensen naar 
voren roepen. 
Hierna de spullen opgeruimd nog even een drankje en naar huis alwaar de 
verdere administratie afgewerkt kan worden. 
 
Ik denk dat we terug kunnen kijken op een geslaagde visdag en misschien 
volgend jaar weer. 
Met vriendelijke visgroet namens de HPSV 
 
Wim Klerks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21



                           22 mei 2007 zoet, het Voornskanaal 
 
                                                 
Omdat mijn vaste vischauffeur Hans verhinderd was moest ik op zoek naar 
vervangend vervoer. 
Gelukkig wilden 2 dartsmaatjes wel een keertje met ons mee vissen en omdat zij 
een busje hebben was meerijden geen probleem. 
Rond 05.00 uur stonden de heren op de stoep en togen we naar Hellevoetsluis. 
De verwachtingen waren hoog gespannen omdat we 5 dagen geleden de NPSB 
wedstrijd gevist hadden op dezelfde locatie met toch wel heel goede resultaten 
en dan hoop je die toch te evenaren of te overtreffen. 
Nou, wij zouden niet teleurgesteld worden. 

 
Maar bij het water aangekomen deed zich een klein probleempje voor, er waren 
reeds 2 hele vroege vogels bezig hun spullen op te tuigen bij 2 steigers die wij 
gereserveerd hadden. 
Na wat heen en weer gepraat over de avond te voren afzetten en het probleem 
met de afstand deden de heren toch wat wij hun hadden verzocht en schoven zij 
een aantal steigers op. 
Dus konden wij beginnen met uitzetten van ons parcours. 
Tijdens het uitzetten melde zich ook de eerste deelnemers aan de waterkant. 
Er melden zich totaal 21 vissers voor de loting, waarvan 3 introducés. 
Na de loting betrok iedereen zijn steiger met uitzondering van Piet en Nol die 
een plekje op het gras kregen, omdat Nol gezien zijn leeftijd niet meer zo stevig 
op de benen staat. 

 22



 
Het zou achteraf Nol zijn laatste wedstrijd zijn die hij in ons midden mee mocht 
maken. 
 
Er werden verschillende hengeltypen opgetuigd zowel vaste stok als feeder en 
picker werden uit de foedralen getoverd. 
Geen van deze keuzes zou verkeerd zijn bij de meeste van ons want bij diegene 
die echt moesten werken om alle kilos aan de kant te krijgen maakte het niet uit 
met welke hengel men viste. 
Ook de aas soorten varieerden van maden, casters en maïs, de mestpiertjes 
moesten nog even wachten want daar gold de gesloten tijd nog voor. 
Zelf heb ik met de picker en de vaste stok gevist en ik moet zeggen dat ik 2 
meter voor mijn voerplek met een wat kortere vaste  stok het meeste succes had.  
Ook bij de buren werd aardig wat vis gevangen alleen verder naar mijn 
linkerzijde vielen de vangsten tegen. 
Het weer werkte gelukkig ook mee want de voorspelde wind viel erg mee dus 
konden we tot de conclusie komen dat we aan een geslaagde visdag bezig 
waren. 
Dit zou bij de weging nog eens benadrukt te worden. 
 
18 leden goed voor 300 kilo 3 introducés samen 100 kilo dus een dagje van 400 
kilo vis ik ben wel eens voor minder weggeweest. 
De top 3 zag er als volgt uit 1 Frans Vollebregt  48910 gr. (zijn broer had nog 
een kilootje meer, maar was een van de intro’s) 
Nummer 2 was Harry Greive 41600 gram en de nummer 3 was ikzelf met 35960 
gram . 

 

 23



 
In mijn visjaren bij de HPSV weet ik mij maar een wedstrijd te herinneren die 
hierbij in de buurt kwam en dit was ergens begin jaren negentig in Kolhorn. 
 
Inmiddels weet ik ook dat het erg moeilijk gaat worden om nog wedstrijden in 
dit hele mooie water te organiseren in verband met aangescherpte regels zoals 2 
leefnetten kortere wedstrijdduur en minder wedstrijden in een korte periode. 
Maar dit houdt voor de recreatie visser wel weer in dat je hier meer ruimte krijgt 
om zelf eens een hengeltje uit te gooien. 
We gaan zien wat er allemaal van gaat komen, hoe dan ook dit was een 
bijzonder mooie dag voor de meeste van ons. 
 
 

 
 
 
De nummer 3 Wim Klerks 
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            24 mei 2007 boot zout, de Grevelingen 
 
 
 
 
Altijd een leuke wedstrijd met een dito zootje vis. 
Vandaag, 24 mei 2007, had alle ingrediënten in zich om een heel leuke dag te 
worden. 
 

 
We hadden schitterend weer, met een hoog smeer ( zonnebrandolie ) gehalte, 
een goede ervaren en heel welwillende schipper alleen………. 

DE VIS LIET HET ZWAAR AFWETEN. 

                        
En zo kon het gebeuren dan John Koolhoven maar 7 vissen wist te 

verschalken, met een lengte van 123 cm. 
 Tuurlijk…..hij werd er wel 1 mee. 
De plaatsen 2 en 3 werden verdeeld door Piet Hermes en Aad de auteur. 
Wij vingen 6 vissen met een lengte van 116 cm. 
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Aan het begin van de wedstrijd had, het helaas scheidende HPSV-lid, Danny 
Tiebaxks, een goed voorstel. Ff een eurie lappen voor diegene die de grootste 
vis zou vangen. 
Nu die strijd werd geslecht door Joop Rouette. Hij ving een bot van 35 cm en 
won de inleg van 18 euries. 
Ik en samen met mij zeker alle andere vissers hopen dat de volgende 
wedstrijden, veel meer vis op zullen leveren. 
 

 
 
 
 
 
Een sportieve visgroet van ….Aad. 
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       7 juni 2007 zoet,Noordhollands Kanaal. 
 
Volgens de weersverwachting zou het een mooie, warme dag worden. Eerst 
bewolking, daarna zon en rond de 27 graden. Wat wil je nou nog meer als visser. 
Ja natuurlijk een flink vol leefnet met vis. Daar moet je natuurlijk wel wat voor 
doen. 
 
Over het algemeen kan in het NH-kanaal in deze tijd van het jaar goed gevangen 
worden. 
Voor hen die er nooit geweest zijn even een beschrijving van het water. (De 
beschrijvingen zijn trouwens te vinden op de website www.hpsv-vissen.nl, met 
dank aan Alwin Koks)  

 
 
Het NH- Kanaal loopt van Amsterdam tot Den Helder.  
Met een beetje fantasie lijkt de vorm van het kanaal op de letter S. De knikken 
die daar in voorkomen liggen ter hoogte van het plaatsje Akersloot en 
Purmerend. Het beginpunt van dit beroemde viskanaal start ter hoogte van de IJ-
tunnel nabij Amsterdam. De doorvaarten naar alle doorgaande wateren in 
Noord-Holland maakt dat dit water zeer aantrekkelijk is. Van alle kanten kan de 
vis binnen zwemmen. In de kop van Noord-Holland eindigt dit kanaal in het 
Balgzand Kanaal. Op vrijwel alle plaatsen is het kanaal aan minstens één zijde 
goed bereikbaar voor vissers. Op vele plaatsen staan er mooie lange rietkragen 
langs het kanaal waaronder de vis zich graag ophoudt. 
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De breedte van het kanaal varieert van 35 m tot 60 m. De diepte varieert van 1,5 
m bij de kant tot maximaal 4,5 m in het midden. Het water stroomt meestal licht, 
maar kan na regenval ook redelijk hard stromen. 
Er zijn drie parkoersen waar regelmatig wedstrijden gehouden worden, namelijk 
bij Purmerend, tussen Akersloot en Alkmaar. De manier van vissen is op deze 
plaatsen nagenoeg hetzelfde. 
 
Wij visten in het gedeelte bij de molen op de Kanaaldijk in de plaats Neck. 
In het verleden is hier regelmatig door HPSV gevist en de resultaten waren soms 
zeer goed en som minder. Over het algemeen vangt iedereen er wel een visje. 

 
Na weer een vroeg, vertrek in verband met de files rondom Amsterdam, werd er 
om 6.00 uur verzameld en begon de wedstrijd om 07.00 uur. 
Ik zag om mij heen dat van de dertien vissers (12 HPSV-vissers en een 
introducé) iets meer dan de helft in eerste instantie koos voor de vaste stok om 
daarmee de strijd aan te gaan met de vis. De rest koos voor de picker of feeder. 
De keuzes voor de visafstand, ingegeven persoonlijke voorkeuren of ervaringen 
waren divers. De korven plonsden om 7.00 uur zowel halverwege, driekwart als 
helemaal tegen de overkant. 
 
De slimme wedstrijdvissers zag je ook al weer snel om zich héén kijken. Waar 
zou als eerste de vis naar boven worden gehaald.  
De eerste kleine visjes lieten bij de mensen met de vaste stok niet heel erg lang 
op zich wachten, maar het bleef maar een enkel visje.  
De brasem, die we toch allemaal zo graag willen vangen, liet lang op zich 
wachten. 
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Voor mij was het in ieder geval een dag van alles uit de kast halen om de vis aan 
het azen te krijgen.  
 
Net toen het vangen bij mij op gang begon te komen, zo halverwege de dag 
kwam er nog een “klein bootje” voorbij. Iedereen moest snel naar zijn leefnet 
grijpen om schade te voorkomen. Achter de boot werd door de schroef een grote 
wolk modder opgeworpen. Wat daardoor gevreesd kon worden werd ook 
werkelijkheid.  
De vis liet het voor lange tijd weer helemaal afweten. 
Aas, haak dikte en lengte van de onderlijn, werkelijk alles is geprobeerd. Ook 
achteraf kan ik nog niet zeggen waar ik nou het meeste resultaat mee heb gehad. 
Uiteindelijk de derde plaats behaalt, vandaar dit stukje. 
Belangrijker zijn uiteraard de plaatsen boven mij. 
Richard wist toch een mooie 7600 gram te vangen en Willem Klerks toch ook 
bijna zes kilo.  
Het wordt tijd dat we beide heren eens dringend gaan ondervragen. Er moet toch 
iets zijn…….. 
A-Neck-dotes waren er deze dag niet te melden. Géén stuk gewaaide paraplu’s, 
hengels of vissers te water. Gelukkig maar, dat mag ook wel eens. 
Gewoon een lekkere dag met het weer dat in de voorspelling was beloofd. 
Jammer genoeg voor de meeste niet al te veel vis.  
Voor de volledigheid hieronder nog even de totale uitslag: 
Deelnemer Steknr. Gewicht Klassering
Richard Meurs 2 7600 1
Wim Klerks 8 5820 2
Roy Witte 7 4060 3
Kok Vollebregt 12 3480 Intro
Hans Snels 13 3460 4
John Koolhoven 11 2340 5
Ed Borrebach 6 1840 6
Mark 
Schottelndraaijer 3 1460 7
Ivo Kooimans 1 1320 9
Anton de Jong 4 1340 9
Frans Vollebregt 10 800 10
Arie v. Bree 5 200 11
Harry Greive 9 40 12

  Totaal 33760
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                 20 juni 2007 zoet, Klein Giethoorn 
 
 
De dag van de bootjes wedstrijd was op deze mooie dag gepland. De dag ervoor 
veel regen en de dag erna idem. Nou ja mooie dag??? 
 Bij aankomst bleek dat we 14 deelnemers hadden om de bootjes te bemannen. 
Uiteindelijk voeren er 12 bootjes weg maar voor dat ze gingen varen was er een 
discussie over het feit of er wel te vissen zou zijn. 
 Wat was het geval?? Nou de hele vaart lag dicht met waterplanten (een soort 
Amerikaanse waterplanten). Sommige vroegen zich af of het niet zo dik bedekt 
was dat je er met de pen mogelijk niet doorheen kon komen. Andere stelde voor 
elders te gaan vissen maar dat gaf een probleem daar niet iedereen spullen bij 
zich had voor het vanaf de kant vissen.  
Uit eindelijk werd de knoop doorgehakt het was namelijk hier vissen of naar 
huis gaan. De keus was toen niet meer zo moeilijk we gingen vissen. 11 bootjes 
gingen bij het afvaren naar links ikzelf koos voor de rechter kant daar de wind 
daarvandaan kwam en ik hoopte daar open water te vinden. Ik had inderdaad 
geluk en vond een mooi open stuk waar ik mijn geluk kon gaan proberen. Gelijk 
al begon ik vis te vangen dat wil zeggen visjes. Na verloop van tijd ging de wind 
draaien en zat ik dik in de rotte waterplantjes te vissen. 

 
 Ik zag nog maar af en toe een visje maar niet veel. Verkassen was het wat ik 
ging doen en ging vast in de richting waar de wind vandaan kwam en hoopte zo 
weer een open plek te vinden. Na een paar honderd meter te hebben geroeid 
vond ik mijn stekkie. Het bleek een gelukkige stek te zijn althans ik ving weer 
vis en deze keer iets grotere. Uiteindelijk bleef mijn tellertje op 86 gevangen 
vis(jes) staan. Het was toen inmiddels 2 uur geworden en het wegen ging 
beginnen. De door mij gevangen vissen brachten gezamenlijk het gewicht van 
2260 gram op de schaal. Hiermee dacht ik kom ik vast ergens achter in de 
uitslag te staan. U hebt het al begrepen, ik ben derde geworden die dag en moet 
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dit stukje schrijven vandaar voor de rest heb ik een fijne visdag gehad andere 
dachten daar anders over maar ja vissen blijft vissen. Onder het genot van een 
drankje maakte Willen de uitslag bekend.  

 
Frans bleek de winnaar met maar liefst 265 vissen en een gewicht van 4640 
gram. Goede tweede is Arnold Rek geworden met een gewicht van 4200 gram. 
De derde weet u al de schrijver van dit stukje. De verdere uitslag ziet u 
hieronder: 
Anton de Jong 2100 
Elly Tangel 1940 
Alwin Koks 1720 
Harry Greive 1600 
Ed Borrebach 1420 
Roger Schuller 1080 
Wim Klerks  1020 
Chris v. Trierum 560 
Mark 
Schuttelndraaijer 340 
Edu v. Deursen 0 
Leo de Vos 0 
Ton Doorlas 0 
 
Gr Hans Snels  
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                      27 juni 2007 zout, Dintelhaven(beer kanaal) 
 
 
 
   Dan zijn de verwachtingen vreselijk.....ik bedoel qua weer dan. Dat viel 
gelukkig heel errug mee. 
Dan is er wel een klein "bekkie" wind, maarrr in de rug. 
Dan introduceer je een vriend, als lid in de vereniging.  
                  ----------Henk Jansen-------- dus. 
Die gaat vanaf minuut .....1....., zeer gedreven vissen. 
Die vangt dan  "gewoon" 5 vissen met een totale lengte van 132 cm, dus goed 
voor  
    plaats                                          .....1.....  
en verdient hoor. 
  
Joop doet het dan in de laatste trek. Toch nog ff een grote bot. 
 

 
 In totaal 6 vissen met een lengte van 119 cm.  
    Dus plaats                                  .....2..... 
  
En dan ikke met een  
    plaats                                          .....3..... 
7 vissen met een totale lengte van 117 cm. 
Wel vond ik het heel errug jammer dat het geen egte "SNERT" wedstrijd was. 
    Ik hoop wel, dat de volgende wedstrijd, zeker veel meer vissen opleveren. 
  
 
 
 
Een sportieve visgroet van Aad. 
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               5 juli 2007  zoet, de Mooie Nel 
 
 
Was het me helemaal ontschoten dat ik nog een stukje behoorde te schrijven 
over de wedstrijd op 5 juli in de Mooie Nel.  
Kreeg gelukkig een aanmaning van Willem in een dominante stijl die iedereen 
wel van hem gewend is en dan moet je wel, niet? 
Oké Wim, bedankt voor de herinnering, hoop niet dat ik nog meer dingen ga 
vergeten. 
 
Er waren 18 vissers aanwezig en kreeg ik bij loting een stek aangewezen, die 
ongeveer in het midden van het parcoursje lag. Omdat een van de jongens voor 
de gezelligheid bij zijn vrienden in de buurt wilde blijven, kreeg ik aangeboden 
van plek te ruilen. Dit bleek een kopstek te zijn. 
Ik weet nog dat het een vrij mooie dag was met wel wat wind, waardoor ik maar 
besloot de plu op te zetten. Omdat mijn pickertje uit de jaren tachtig me meestal 
wel geluk brengt en het hartje zomer was, maakte ik mezelf wijs dat de vis dan 
wel niet zo op het diepe zou zitten. Na een paar worpen op een meter of twintig, 
vond ik een mooi hellinkje en deponeerde daar mijn gevulde korfjes op.  
Na enige tijd kwamen de beten, waarna ik geregeld een visje kon vangen. 
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Zoals gewoonlijk zie je na verloop van tijd mensen op de voet gaan. Niet altijd 
een goed teken voor hen persoonlijk. Dit kan een aantal redenen hebben, zoals: 

1. Geen beet; 
2. Het zitvlees gaat opspelen; 
3. Men heeft het idee het verkeerde aas te gebruiken en gaat dit checken; 
4. Pure sociale behoefte aan een praatje. 
5. Men heeft  al aardig gevangen, denkt wel een redelijke kans te hebben 

voor een goede eindklassering en wil even peilen of dat inderdaad zo is, 
onder het mom van een praatje. 

Als ik die laatste reden denk te bespeuren, ben ik altijd mijn geheugen kwijt, 
want spanning moet er wel tot het laatste moment blijven, niet waar ? 
 
Al met al was het een mooie dag en had iedereen vis.  
Wim Klerks werd 1ste met ruim 12 kilo, Frans Vollebregt 2e met bijna 12 kilo 
en ondergetekende 3e met bijna 8 kilo. De totaalvangst bedroeg, op een ons na, 
67 kilogram. 
De vangst van Kok Vollebregt werd niet gewogen. 
 

 
 
Harry 
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                  4 september 2007 zoet, Amsteldrecht kanaal 
  
Om 5 uur ging de wekker, nu alleen de koffie aanzetten en de hengels in de auto 
leggen. De routebeschrijving voorin en om klokslag 5.30 uur op weg naar de 
stek. Het Amsteldrecht  kanaal was voor mij de eerste keer daar. Maar via 
google earth en de informatie uit het boekje met routebeschrijving zag het er 
veelbelovend uit. 
Nu moet ik eerlijk zeggen dat beter in vissen ben dan een route vinden via een 
kaart, tot afslag 4 ging alles goed maar daarna ging ik in de fout ik las ga na 150 
rechtsaf dus dat deed ik dus een woonwijk in. 
Dat was een vertraging van een half uur voor ik alles had uitgepuzzeld was er 
daadwerkelijk stond. 
Dus ook een half uur te laat op de plek en op zoek naar Wim en ik kreeg 
gelukkig nog een plek aangewezen aan het eind van het parcours. Dit is ook de 
laatste keer dat dit zo gebeurde want de volgende keer zitten de laatkomers 
netjes in het midden van het parcours, waar in het vervolg 3 res. Plekken worden 
gereserveerd voor de laatkomers. Wat wel zo netjes is voor die genen wie wel 
op tijd waren voor de plekverloting. 
Tevens krijg je een dubbelvak als iedereen op tijd is en is het voor de vissers in 
het midden ook een stuk leuker op door evt. een ruimer middenstuk. 
Maar nu terug naar het vissen en om 7.30 het fluitsignaal en we konden 
beginnen met vissen. 
De eerste korven het water in want voor de vastestok stond er voor mij te veel 
wind en te weinig ruimte om je hengel af te steken. 
                 
Maar na een paar uur vissen nog geen vis gezien terwijl mijn buurman op plek 
12 (naam) die stond al op 7 stuks en ik nog niets, geen vis. 
We hadden wel gelukkig muziek terwijl je vist op de achtergrond, ik zag nog 
iemand wegrijden van het viswater en wilde naar de muziek toegaan, hij was 
natuurlijk met de pet rondgegaan voor de muziek. 
Ook over het weer was er niets te klagen, we hebben echt alles gehad die dag 
zon en regen. Soms tegelijk en ook de wind was er of niet van windstil tot 
windkracht 6 zodat je dacht dat je paraplu het begaf. 
 

           
Maar om een uur of 10 zo tussen de buien door kwamen de eerste vissen 
langzaam op de plek en werd het wachten en vissen op 1 plek beloond. 
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Na van alles te hebben geprobeerd bleek het die dag de wormen te gaan lukken 
wel of niet afgewisseld met maïs of maaien bij de worm. 
 
 

                      
 
 

                                                                      
 
 
En dat leverde aan het eind van de dag nog een drietal bonusvissen op (3 
brasems) wat mij later pas bleek dat dat dus mij dit stukje schrijven opleverde. 
Dus toch nog een geslaagde visdag met veel verschillende omstandigheden en 
met muziek terwijl je vist. 
  
 
 
Tot de volgende keer 
Tom Dorlas 
Medewerker I.C.C. 
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             20 september 2007 zout, Colijnplaat 
 
 
Paul chauffeerde ons naar Colijnsplaat, nadat we de auto’s ergens bij het 
Vredespaleis in een dwarsstraat voor een ambassadehek hadden geparkeerd.  
Ruim op tijd aan de haven en Joop had tijd zat om met een krijtje de plekken te 
markeren waar de vis door de deelnemers binnengehaald diende te worden. 
Prima ruime boot overigens en de schipper voer ons meteen naar de goede plek. 
De vrouw van de schipper deed iets met eten geloof ik. Ik weet het niet, want ik 
mocht met mijn eigen boterhammetje niet beneden komen. En ook een leeg 
blikje bier mocht daar niet in de prullenbak! Zo zijn de regels nou eenmaal 
Het was niet echt zwaar bezet met vissers deze keer. Het zware zat hem deze 
dag meer in het aantal vissen/ visjes, dat binnengetakeld werd. 

                     
 
 Danny haalde een totaal van 74 en de eerste die meedeed voor de prijzen ( Henk 
) kwam op 64 stuks. De 2e ( John ) had er 60 en ik had er als derde altijd nog 57; 
voornamelijk wijting en bolkjes, maar ook een enkele platte kwamen binnen.  
 

          
 
De dag werd echter overschaduwd door de wetenschap dat Nol was opgenomen 
in het ziekenhuis en dat dit er niet best uitzag. Als hij er niet is dan valt dat op. 
Achteraf begrepen we dat hij er nooit meer bij zal zijn……………………… 
Was om 3.00 uur weer in Lelystad. 
 
 
 
 
Siem 
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                                    12 oktober 2007 zoet, Noord AA 
 
 
Ik begin maar met te vertellen waarom ik dit verslag schrijf. Normaal gesproken 
zou je denken dat ik derde ben geworden. Helaas is dat niet het geval. Ik heb 
deze wedstrijd ruim gewonnen haha. Hoe dit tot stand is gekomen zal ik jullie 
gaan vertellen. 
Verzamelen om 07.30 uur op locatie in Zoetermeer. Ik was een beetje laat dus 
Willem had al voor mij geloot. En ja hoor, een kopstek te weten nummer 15. 
Nou is dit water niet echt mijn ding maar dit gaf wat extra hoop.Afijn, 
uitpakken, optuigen, voertje maken en op fluitsignaal het aas te water laten. 
Klinkt nog steeds voor ieder allemaal bekend.  
Na een uurtje te hebben geworpen bleek de vis er nog niet echt veel zin in te 
hebben. Bakje koffie erbij en gewoon doorvissen dan komen ze vanzelf denk je 
dan. Mooi weer erbij en niet te vergeten weer mooie kleding, aangeboden door 
onze sponsor BAM. Een heerlijk vest en een mooie pet. 

 
 
Echter na wederom een uur nog geen stoot gezien. Even staan en eens kijken 
hoe de rest het doet en ja hoor. De visclub was veranderd in een wandel 
vereniging. Met andere woorden, er werd geen schub gevangen. 
Nog maar een bakkie en een sigaretje erbij. En natuurlijk met je handen vol de 
eerste aanbeet. Vismaat Mark stond erbij te kijken maar ik was uiteraard 3 dagen 
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te laat met aanslaan. Dan denk je het gaat beginnen maar helaas, geen stootje 
meer. Nog mooie tips van Frans gehad over hoe ver en waartegen de vis zit maar 
ook dit hielp niets. Volgende keer ook de vissen inlichten Frans. 
 

 
 
Ja dan ook maar aan de wandel. Ik naar vriend Aad gelopen, gezellig samen een 
biertje gedronken, je moet wat, en na een kwartiertje een geintje maken dat ik 
mijn vis er af ga halen.Aangekomen bleek ik niet gelogen te hebben want mijn 
slappe lijn gaf aan dat ik beet had. Nou dreef er ook een grote tak op mijn plek. 
Maar toen ik voorzichtig ging binnen draaien ging er iets tegen gas geven. Er 
hing een brasem van ruim 1.300 kg aan mijn haak. 
Uiteraard was ik helemaal in de wolken met dit beestje. 
Hans ving later ook nog een mooie brasem, maar wij beide konden toch niet 
voorspellen dat dit de enige 2 vissen van deze dag zouden worden. 
Zo zie je maar, met vakmanschap, volharding en het goede aas win je 
wedstrijden, of…………….. was het nou gewoon puur geluk. Laten we het 
maar op het laatste houden. Wel was het weer gezellig, mooi weer en volgende 
keer maar weer meer vis. 
 
Ed 
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                              23 oktober 2007 zout, Dintelhaven 
 
De wonderbare visvangst. 
 
Je kent dat verhaal waarschijnlijk wel.   Dat van die wonderbare visvangst.  
Met negen man stonden we aan de Dintelhaven. 
 Voordat het zover was reed ik eerst twee keer verkeerd. Ik had erop gerekend 
dat Jilles mij de weg zou wijzen, maar niets daarvan. Het bleek dat hij nooit 
eerder in de Dintelhaven had gevist. Goede raad was duur want we belden 
Snelle Hans. Nadat die ons de weg had gewezen en Jilles de links/rechts 
informatie had vertaald stonden we voor de poort van een petrochemisch bedrijf. 
Ondanks dat de slagboom zich voor ons opende, realiseerden wij ons dat dit 
nooit de Dintelhaven kon zijn. Dus rechtsomkeer gemaakt en de andere kant op. 
Dat links/rechts van Hans zal natuurlijk wel verkeerd zijn en had rechts/links 
moeten wezen, doch die weg liep dood. Weer gebeld met Hans. Die vertelde dat 
ze bij de cementfabriek stonden. Dat bleek recht tegenover de ingang van het 
petrochemische bedrijf te zijn. Ze hadden nog staan zwaaien zeiden ze. Ja,ja dat 
zal wel, nog staan lachen, zal je bedoelen. En koud dat het was. Als je de pieren 
strak neerlegde kon je zo de naald er recht in steken. De hemel was wolkeloos 
en ondanks dat de wind recht op de snufferd stond, werden vol goede moed de 
hengels klaar gemaakt. Want! Helios zal ons warmen en Oannes zal ons belonen 
met een vangst die zijn weerga niet kent. En zo geschiedde het. Ik werd geen 
eerste. Ik werd ook geen tweede. Ik werd derde en daardoor beloond met de 
opdracht om achter de computer te kruipen en de belevenissen van deze visdag 
aan het papier toe te vertrouwen. De totale vangst bedroeg 72 centimeter. Mijn 
vangst was 10,2 centimeter groot. Ik begin nu te begrijpen waarom het 10,2 
centimeter was. Nummer vier tot en met acht vingen namelijk niets. En als mijn 
vangst niet groter dan 10 centimeter was geweest, was ik ook niet als derde 
geëindigd. Nou ja, van ‘t Reve, Wolkers en Cremer zijn er beroemd mee 
geworden, misschien wordt ik dat ooit. Alhoewel, ik had toch liever gehad dat ik 
over het water had kunnen lopen, dan hadden we allemaal vis gehad. Nou, en 
die nummer negen dan, hoe zit het daarmee? O, ja, dat was Danny, die ving ook 
nog een deel van die 61,8 centimeter. Was die nog maar lid geweest, dan was ik 
vierde geworden.  
 
Xieje bij de volgende wedstrijd 

                                                                  ,  
 
De man met de gele laarzen 
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                      10 november 2007 zoet, Voorzaan (snertwedstrijd) 
 
 
Na een paar dagen van volledige dijkbewaking en het sluiten van alle 
stormvloedkeringen was de wedstrijd gepland. Nog altijd blies er een strakke 7 
Beaufort uit het Westen en regende het ook nog eens een flink beetje. Het enige 
positieve was dat de wind uit het Westen blies. Voor de Voorzaan, een water dat 
bekend staat als een feederwater, betekent dat de wind in de rug als je ten minste 
rechtshandig bent. Je kunt lekker wegkruipen achter je plu, vooropgesteld dat je 
hem uitgeklapt krijgt. 
 
Enfin, half acht verzamelen, dan loten betekent half negen vissen. Dus in de 
striemende zeikregen aan de slag om een droog, zoveel mogelijk windvrij en 
visbaar plekje te creëren. Allerlei hulpstukken om te voorkomen dat de plu als 
een cocon om je heen plakt zorgen dat dat niet gebeurt. Al die stangen en 
steunen maken wel weer dat het scheppen van de vis er niet simpeler op wordt. 
Overigens kwam Roy W. Pelleboer, volledig lucht-en waterdicht verpakt, 
melden dat hij en Alwin Koks nog even gingen wachten met het opstellen van 
hun spullen omdat het over 28 ½ minuut droog zou worden. Nadat ik drijfnat 
plaatsnam achter mijn plu bleek dat hij gelijk had. 
 
Vanwege de wind, die dus dwars op het water stond, was het met zware korven 
mogelijk een voerplaats te maken. Direct daarna kwam de vis. Niet groot, maar 
toch. Arie Vlok kreeg behoorlijke aanbeten en haalde een complete familie 
Grondeling op de kant. Hij begon met Opa maar ook kleinzoon kwam aan de 
beurt. Verder werden er knoepers van baarzen gevangen, ving ik een prachtige 
Winde en zag ik Aad Segboer een Ruisvoorn vangen van ruim een kilo. Aan 
mijn kant van het parcours heb ik geen enkele echte brasem zien vangen. 
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Op een gegeven moment zag ik Aad aan de gang met een kromme hengel. Op 
twintig meter uit de kant zag ik een staart klappen en daarna weer een poosje 
niets. Dat herhaalde zich een paar keer zodat ik opstond en ben gaan kijken. De 
vis stampte zich een weg naar de bodem en kwam na een paar minuten bij de 
kant weer boven. Een echte Harder meldde zich. Een kilo of twee, zestig 
centimeter puur zilver deed alle moeite om uit het krappe netje te blijven. 
Uiteindelijk won íe na een felle knokpartij en liet Aad verslagen achter.  
 

 
 
De soep van Wim was weer als van ouds en de rest van de dag verliep droog dus 
werd het een geslaagde dag. Uiteindelijk bleek Aad de Harder niet nodig te 
hebben voor de overwinning, alhoewel ik zeker weet dat hij hem liever had 
gevangen en dan tweede was geworden. Die eer viel nu te beurt aan Roy Witte 
terwijl ik dus het verslag mag doen. 
 
Groeten,John Koolhoven.  
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                23 november 2007 zout, Scheveningen  
 
 
Bijna de gehele week voorafgaand aan deze wedstrijd was de wind zo goed als 
weg. Op de wedstrijddag werd echter Noord 5 voorspeld met hier en daar kans 
op een bui. Aan zee kun je er altijd 2 Bf bij optellen dus dat het zou gaan waaien 
wist ik. Waar ik wel van baal is, dat als ik hier aan het vissen ben dat het dan 
hier regent en dat wanneer ik daar aan het vissen ben dat het dan daar ook met 
bakken uit de hemel komt.  
 
Ik had er niet op gerekend dat het zou blijven plenzen. De kaplaarzen stonden 
gewoon thuis in de schuur en de lederen halfhoge bergstappers zaten aan de 
voetjes. Met z’n zevenen togen we omstreeks 07.00 uur tegen de wind in naar de 
kop van het hoofd. Dat viel nog tegen ook, dus ik ben halverwege blijven 
hangen. Samen met Kees (bijnaam Jaws) Klerks, Joop Rouette en Arie van Bree 
die even verderop bleef hangen, keek ik vol ontzag naar Piet Hermes, Henk 
Jansen en Jilles van Koutrik die doorgingen naar de kop. Voorwaar, een barre 
tocht!!! 

 
“Buienradar.nl” had aangegeven dat het omstreeks 07.30 droog zou gaan 
worden. Wat ik hiervan heb geleerd is dat je ook van korte termijn 
voorspellingen niet kunt uitgaan. Binnen een half uur stond er een fluitketel 
water in mijn lederen pantoffels. Ik had het dus niet echt naar de zin. 
 
Ook niet omdat ik, iedere keer dat ik ophaalde, een kilo of vijf “apenhaar” naar 
boven stond te sjorren. De spieren verzuurde in mijn armen. Op de kop sloegen 
de golven zowat tot halverwege de vuurtoren zodat we omstreeks 09.30 uur 
besloten te verkassen naar de Nieuwe Waterweg bij DSM. Maar niet nadat ik bij 
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de laatste keer dat ik ophaalde had getracht een klont “apenhaar” samen met 
mijn voorslagknoop door mijn top-oog heen te trekken. Weg top-oog!!! 

 
 
Na drie kwartier gingen we verder in de Waterweg. Daar heeft iedereen onder 
redelijke weersomstandigheden nog vis kunnen vangen. Het laatste halve uur 
begon het nog knalhard te stromen waardoor ik op mijn stek het lood alleen 
maar vast kreeg door de stevige ankers met een slappe lijn in de bodem te 
begraven. Ik kreeg echter niets meer binnen en trok 6 lijnen achter elkaar stuk. 
Intussen had Jaws buiten mededinging de meeste vis op de kant waaronder een 
leuk gulletje en een mooie tong. Joop werd eerste en Henk tweede met een paar 
centimeter verschil. Ik kwam, met een geleende hengel van Joop, na Henk 
gevolgd door Jilles en Arie. Piet was vanaf het havenhoofd lekker thuis een 
bakkie gaan doen. Ik hoop dat de laatste wedstrijd dit jaar onder wat betere 
omstandigheden gevist kan worden. Ik zal me de snert in ieder geval weer laten 
smaken. 
 
Groet, John Koolhoven.   
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         22 december 2007 zout, Maassluis (snert wedsrtijd.) 
 
 
05.00 uur vertrokken en 06.30 uur reed ik de parkeerplaats op aan de waterweg 
in Maassluis. John K. was er al.  Gelijdelijk aan druppelden de deelnemers aan 
de laatste wedstrijd van het jaar binnen. Jilles en ik besloten een stuk de 
waterweg af te lopen voor betere kansen en minder vastzitters. In de nog 
donkere ochtend tuigden we de stokken op, gooiden in, zaten vast en besloten 
nog eens een paar honderd meter verder te gaan zitten. Maar wild werd het niet. 
Er stond een fikse stroming. De lijnen werden voortdurend weggetrokken en als 
ze al een plekkie gevonden hadden achter een of ander obstakel, dan liepen de 
lijnen binnen no time vol gras en sla. De top beweegt dan gezellig met het ritme 
van de golven mee en het was in die situatie, dat een afwijkende beweging van 
de top mij tegen Jilles deed zeggen: “dat is vis”. En mijn laatste vis van deze 
wedstrijd kwam binnen. 
De overkant van de waterweg was sprookjesland. De bomenrijen langs de 
waterweg waren witberijpt en de zon legde daar nog een oranje gloed overheen.  

 
Zeldzaam mooi. 
Een motorgeluid deed mij omkijken en tot onze verbazing zagen we een 
politieauto vlak langs rijden. Ik vroeg ze te stoppen en wilde naar ze toe lopen 
toen een spiertje in bij kuit scheurde. Toen ik naar ze toe gehobbeld was vroeg 
ik of er hier geparkeerd mocht worden. Ze gaven aan dat dat geen probleem zo 
zijn, dus ging ik mankebenend de auto ophalen.  
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Om half elf laden we onze stokken in en reden naar de soep; lekker datiewas! 
Na deze welkome onderbreking weer verder met de wedstrijd. We stappen in de 
auto, rijden naar de stek en………we worden aangehouden. Controle!  Jilles 
vertelde dat we “collega’s” waren, dus dat liep zonder kleerscheuren af. 
De vis die ik in de emmer had laten zitten was gelukkig nog niet door de 
meeuwen opgevreten, dus kon ik mijn kleinzoon, die intussen met zijn pa op 
bezoek was gekomen, mijn buit laten zien. 
Intussen kwam Danny Tiebackx ook nog ff kijken en ving Jilles eveneens zijn 
laatste vis. 

 
Om 14.00 uur was de wedstrijd afgelopen en bleek dat Joop tijdens de klokslag 
14.00 uur zijn derde visje binnendraaide! Omdat verder geen vis werd 
aangeboden werd Joop daarmee eerste. De vis van Jilles was een cm. langer dan 
de mijne, dus was ik weer de……………….. 
 
Siem v.d. Molen 
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                           Uitslag zoet 2007 
 
 
Naam   Totaal  Plaats
      
Wim Klerks   11  1
Frans Vollebregt   13  2
Roy witte   18  3
Hans Snels   20  4
John Koolhoven   25  5
Harry Greive   26  6
Alwim Koks   28  7
Ed Borrebach   30  8
Aad Segboer   31  9
Anton de Jong   32  10
Mark Schottelndraaijer   35  11
Chris van Trierum   43  12
Arie van Bree   44  13
Piet Hermes   54  14
Tom Dorlas   67  15
Edu van Deursen   71  16
Leo de Vos   45  17
Ivo Kooiman   62  18
Elly Tangel   27  19
Roger Schuller   30  20
Arnold Rek   26  21
Arie Vlok   34  22
Nol v/d Berg   39  23
Richard Meurs   1  24
Wilhelm Gerardts   9  25
Arnold Ernens   10  26
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 JAARVERSLAG H.P.S.V.     Afdeling zout 
 

Ten eerste wil ik stil staan bij het overlijden van onze Nol v/d Berg dit jaar, wij 
zullen hem missen. 
Ja, het is alweer zover dat ik een jaarverslag mag maken voor de H.P.S.V., ik zal 
beginnen met onze felicitatie”s uit te spreken naar Aad Segboer toe die eerste is 
geworden op het N.K. En om als tweede John Koolhoven te feliciteren die met 
een klein verschil op nummer: 1, een tweede plaats in de wacht sleepte. Proficiat 
voor de heren. 
Dan onze eigen competitie, deze is afgelopen en de spanning was om te snijden. 
Er waren hele mooie visrijke dagen bij, die afgewisseld werden met echt magere 
en dan speciaal de bootwedstrijd op de Grevelingen was dramatisch wat de 
vangst betrof (waren we het verleerd soms?). Het enige wat meezat was het weer 
zelf. 
Nu ik het toch over de bootwedstrijden heb, de opkomst over beide wedstrijden 
viel zacht uitgedrukt bar tegen, wat in gaat houden dat wij moeten gaan beramen 
of er niet misschien 1 bootwedstrijd moet af gaan vallen, wat natuurlijk erg 
jammer zou zijn. 
De opkomst van onze kantwedstrijden was met een gemiddelde van 12 vissers 
per keer redelijk te noemen. 
De vangst is best goed geweest, er zijn namelijk 755 vissen gevangen, waarvan 
“slechts “ 594 vissen met de bootwedstrijd van Colijnsplaat, dit is wel iets 
minder dan in 2006, maar toch kunnen we niet over een slecht visjaar spreken. 
Op 4 november stond er een knoop - en werples georganiseerd onder 
begeleiding van Ed Kroes en met medewerking van café de Viskeet in Ter 
Heijde, deze is helaas door te weinig belangstelling niet doorgegaan, wat 
natuurlijk erg teleurstellend was. Ook hier lag het niet aan het weer maar 
aan….? Wie weet kunnen we in 2008 een nieuwe poging wagen. Ed heeft 
wederom zijn medewerking toegezegd evenals de Viskeet, dus wie weet! 
Om af te sluiten wens ik iedereen een gezond en visrijk 2008 toe en hoop jullie 
allemaal in volle glorie aan het viswater te zien en dan nu de uitslag van 2007. 
 
Eerste:    John Koolhoven  met     8     punten 
Tweede:  Joop Rouette       met     10   punten 
Derde:     Henk-Arie Jansen met  13   punten 
 

Joop Rouette wedstrijdleider afd. zout  
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ZEEVISSEN 2007. 
 
Een onbekend en verwaarloosd/ ondergesneeuwd kindje? Een beetje onbemind 
kindje binnen de NPSB denk ik. Een zelfbedruipende groep liefhebbers van het 
zeevissen. In het verleden namen bij de wedstrijd van het jaar, de 
Zeeviswedstrijd in Zurich (Afsluitdijk), soms over de honderd personen deel aan 
die wedstrijd. Gaande weg de jaren varieerde het tussen de veertig en zestig 
deelnemers. Nu, de laatste jaren, is de groep een vaste groep van rond de vijftig 
vissers geworden. Daarvan komen er ca. dertig (30) op al de vier de wedstrijden 
en dingen mee naar de NPSB medailles.  De vissers komen vnl. uit Haaglanden 
(HPSV) , Kennemerland, Gooi & Vechtstreek (Animo), een paar Friezen  en de 
vaste groep uit Groningen (Pronkjewail) en door organisatorische veranderingen 
nu ook weer Drenten. In plaats van die ene wedstrijd hebben o.a. HPSV, Animo 
en Pronkjewail de koppen bij elkaar gestoken en gekozen voor een viertal 
wedstrijden in het zoute water vanaf het strand/ de pier/ de dijk of i.d. Je moet 
minimaal drie wedstrijden mee vissen om voor het felbegeerde NPSB 
kampioenschap in aanmerking te komen en de laatste wedstrijd is sowieso 
verplicht (medaille uitreiking/ volkslied e.d.). Zo vindt een wedstrijd plaats 
onder de rook van de HPSV ( Calandkanaal of id), eentje onder auspiciën van 
Animo (pier in Velzen), een wedstrijd gezamenlijk (Petten) en eentje door 
Pronkjewail (Zurich).  
 
Als je de aanvang leest dan denk je er komt weer een zwaar weer artikel aan. 
Nee hoor, wees maar niet bang. Het zware weer houden we vast voor een van de 
vier wedstrijden die jaarlijks in NPSB verband worden gevist. En we troffen het, 
op de laatste wedstrijddag kregen we storm, regen (harde regen) en heel veel 
regen.   
 
De reden tot een terugloop zie je niet alleen bij het zeevissen doch ook bij tal 
van andere sporten. Redenen hiervoor zijn o.a. de faciliteiten (aantal 
sportverlofdagen [vroeger gauw een stuk of vier] [vervoer van de baas]), de 
daardoor stijgende kosten van zo’n dag (inschrijfgeld/ vervoerskosten/ pieren en 
verblijfkosten) en niet te vergeten ook de teruglopende vangsten.  
Daarnaast zijn er reglementen opgesteld en dan is het moeilijk om het precies 
iedereen naar de zin te maken (alhoewel we dat we geprobeerd hebben).  
 
We kunnen echter terugzien op een mooi visjaar.  De vangsten waren wisselend 
met als slechtste visdag de dag in Petten en de beste visdag de dag op de pier in 
Velzen.  
 
Uitslag 4e wedstrijddag op 17 oktober 2007.  
1e prijs  Wout Oldenhuis Pronkjewail 3 stuks  83 cm. 
2e prijs  Jur Dijkhuis  Pronkjewail  3 stuks 77 cm 
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3e prijs  Alwin Koks  HPSV 2 stuks  60 cm. 
4e prijs  Chris Dijksma  Pronkjewail 2 stuks  56 cm 
5e prijs  Jilles v Koutrik  HPSV 2 stuks  46 cm 
Leen Klap ( 1st   33 cm),   Arie van Bree (1st  27 cm) John Koolhoven (1 st 27 
cm)  
Jan van Henning (1 st  27 cm)Aad Segboer (1 st. 24). 
De andere 19 deelnemers wisten geen vis te bemachtigen, met uitzondering van 
Barry Kooy die een haring, een makreel en een lekkerbekje wist te bemachtigen 
bij de visboer in Makkum!  
 
De vaststelling van de het NPSB kampioenschap 2007. 
 
Na enig rekenwerk en gegoochel werd de einduitslag 2007: 
 
1e en Nederlands Kamp.   Aad Segboer      HPSV (7 punten totale lengte 4, 49 
meter) 
2e plaats       John Koolhoven  HPSV (7 punten totale lengte 3. 75 
meter) 
3e plaats       Wout Oldenhuis  Pronkjewail (8 p. totale lengte 1.82 
meter) 
4e plaats       Alwin Koks        HPSV (9 punten totale lengte 2.65 meter) 
5e plaats       Chris Dijksma     Pronkjewail (15 punten  0,56 meter) 
6e -7e plaats       Jillis van Koutrik  HPSV (16 punten 1.85 meter) 
        Jan Stouten         HPSV ( 16 punten 1.35 meter) 
8e-10e plaats       Arie van Bree      HPSV (17 punten 1.15 meter) 
                                    Bert Braams        Pronkjewail (17 punten 1.15 ) 

     Leen Klap         Pronkjewail (17 punten  0.33 meter) 
(hierna:  Hans Snels (19 punten 0,76 meter);Jan van Henning Groningen (23 
punten 0,58 cm);  Barry Kooy (24 punten 0,66 m); Rik Jansen van’t Land (24 
p); Ed Bruin (25 p); T. Knoppert (26 p); R. Vaillant (29 p)Herman Dik (29 p);  
RvdSchoor (29 p); Henk Huijsmans (33 p).  
Andere deelnemers misten de laatste wedstrijd (of minder dan drie) zodat geen 
eindscore kan worden opgemaakt.   
 
Vriendelijke groet en we zien je graag bij onze wedstrijden in 2008!! 
(februari 2007 Den Haag/ april Velzen/ juni Petten?/ september Zurich!) 
 
Barry Kooy 
Waarnemend organisator voor Pronkjewail. 
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