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                                       Oud en Nieuw 
 

 

Het jaar 2008 is alweer voorbij, is alweer oud. 2009 is nog maar net begonnen, 
is nog nieuw en wordt een speciaal jaar voor onze afdeling. Zoals altijd kijken 
we eerst terug op het afgelopen jaar.  

Dat begint gelijk met een hele goede herinnering. Aan onze Europees Kampioen 
die we in ons midden hebben. Arie van Bree sleepte op de tweede dag van het 
EK-Vissen te Geel in België de titel binnen voor het vissen met de werphengel, 
zoals dat genoemd wordt. Een hele knappe prestatie.                                           
Ik ben er zelf samen met Harry Greive, wezen kijken. We hebben gezien hoe 
moeilijk het was om de vis aan de schubben te komen en dus geconcentreerd te 
blijven.                                                                                                                        
Nogmaals, van harte Arie. 

Op het verloop van onze eigen competities kunnen we best tevreden terugkijken. 
Zeker bij de zoetwater wedstrijden is de opkomst uistekend te noemen.               
Bij de zoutwater wedstrijden is het opvallend en vooral jammer dat het aantal 
deelnemers lopende de competitie altijd wat afneemt bij de kantwedstrijden. 
Waaraan dat ligt, wie het weet mag het zeggen. Wat ik wel weet is dat er altijd 
een hele goede onderlinge sfeer is aan de waterkant, iets wat natuurlijk in eerste 
instantie bij ieder lid zelf vandaan moet komen.                                                 
Daaruit blijkt gelukkig dat bijna iedereen zich kan vinden in de wijze waarop het 
bij de wedstrijden geregeld is. Ik weet echter ook dat de verschillende 
bestuursleden er van alles aan proberen te doen om dat ook zo goed mogelijk te 
regelen. Daar wordt best een hoop tijd en overleg in gestoken. Hoewel zij die 
taken vrijwillig op zich hebben genomen en het ook graag doen gaat niks 
vanzelf. Daar gaat best een hoop tijd in zitten naast de “gewone” dagelijkse 
beslommeringen.                                                                                                   
Ik vind het daarom gepast dat ik hierbij ook eens mijn medebestuurders zeer 
hartelijk bedank voor de goede samenwerking en hetgeen door hen allemaal 
gedaan wordt. 
Ik wil nu echter ook alvast vooruit kijken naar het voor ons liggende jaar.      
2009 is een nieuw  maar bijzonder jaar. In dit jaar bestaat onze afdeling 50 jaar. 
Uiteraard willen we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. We zijn met het 
bestuur dan ook al een tijd volop bezig met het organiseren van een gezellig 
feestje. Er zal daarbij onder andere aandacht zijn voor de historie van onze 
verenging, waaraan natuurlijk vele mensen hun steentje hebben bijgedragen. 
Vandaar ook de oproepen voor de leuke verhalen met gebeurtenissen en 
herinneringen uit het verleden. Wat er verder te gebeuren staat ga ik nu 
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natuurlijk niet allemaal vertellen. Voor een gezellig feestje is het wel 
noodzakelijk dat de leden daarbij aanwezig zijn. Schrijf daarom alvast de datum 
zaterdag 20 juni 2009 in de agenda en houd deze dag vrij. Te zijner tijd ontvangt 
U hiervoor uiteraard nog een uitnodiging. 
Bij een 50-jarig jubileum is het zo dat we terugkijken op hetgeen geweest is. We 
hebben het over de historie van onze afdeling Sportvissen. Dat wat door de 
leden gemaakt is. Het is echter ook aan ons om voor nieuwe historie te zorgen. 
Daarbij is de inbreng van alle leden nodig. Ik ben ervan overtuigd dat we ook in 
de toekomst nog een heleboel leuke voorvallen tijdens onze activiteiten zullen 
mee gaan maken zodat we ook bij een volgend jubileum weer genoeg zullen 
hebben om over na te praten. 
Maar nu eerst tot ziens bij onze komende wedstrijden en vervolgens op ons 
feest. 
 
Alwin Koks 
Voorzitter HPSV-Sportvissen                   
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 ARIE VAN BREE EUROPEES KAMPIOEN WERPHENGEL 

 

Jawel. We hebben er een in huis ,  in september  2008 is in België                                             
                               ARIE VAN BREE  
             EUROPEES KAMPIOEN WERPHENGEL   
geworden. Een fantastisch mooie prestatie en een hele grote felicitatie waard. 
 

 
 
In Belgie is het Europees Kampioenschap vissen voor de politie gehouden. 
Daarbij was op vrijdag, de eerste wedstrijddag, het vissen met de vaste stok aan 
de orde.  
Op zaterdag, de tweede wedstrijddag, was het verplicht vissen met een 
werphengel. Dat houdt puur in wat het zegt, met of feeder, winkle picker, 
matchhengel of  Bolognese hengel. 
 Op beide dagen is de winnaar van die dag Europees Kampioen in de betreffende 
discipline. Verder is er nog een overall winnaar over het klassement van de 2 
dagen. 
Het vissen was beide dagen zeer moeilijk want de vis wilde maar zeer 
spaarzaam bijten. 
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Ik ben zelf, samen met Harry Greive, afgelopen zaterdag in Belgie gaan kijken 
hoe onze vertegenwoordigers, Arie van Bree,  

    
 
        Wim Klerks,                                   Hans Snels  

                            
      
                            en Frans Vollebregt,  
 
het er vanaf brachten. Daarbij hebben wij bijna het gehele parcours van begin tot 
eind afgelegd wat ons alleen al bijna 2 uur bezig hield. Na ruim 4 uur waren wij 
weer terug aan het begin van het parcours. Als ik dan vertel dat wij zelf in die 
tijd nergens een vis hebben zien vangen dan begrijp je wel hoe moeilijk de 
visserij was. We hoorden de verschillende deelnemers in de meeste gevallen 
vertellen dat zij nog geen beet hadden gezien, dan wel hooguit 1 of 2 visjes 
hadden. 
Als je dan in zo'n water uiteindelijk 5 vissen aan de schubben weet te komen 
door constant geconcentreerd door te vissen dan heb je prachtige prestatie 
neergezet met als resultaat de Europese titel voor de werphengel.  
Nogmaals een dikke proficiat voor Arie. 
Bovendien mag ook niet onvermeld blijven dat Hans Snels bij het vissen met de 
werphengel ook nog eens de 4e plaats voor zich opgeëist heeft. Uiteraard ook 
een mooie prestatie die een felicitatie waard is. 
  
 
Het bestuur van de HPSV-sportvissen, 
namens deze, 
  
Alwin Koks. 
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      HIER KOM JE NIET MET EEN CARAVAN.(verslag Arie) 

Jullie zullen je waarschijnlijk afvragen wat een caravan te maken heeft met 
vissen. Nou dat zal ik je vertellen. Samen met “mijn” (dat mag ik van hem 
zeggen) vismaatje Frans V. struinde ik in april/mei de noordkust van Bretagne 
af. We deden dat met onze campers. Gedurende die vakantie werd de kreet: 
“Hier kom je toch niet met een caravan” geboren. We kwamen met de camper 
nl. op plekken waar je inderdaad geen caravan zag. Steile wegen, prachtige 
rotsformaties, schitterende vergezichten, allemaal onder handbereik vanwege de 
speciale voor campers ingerichte parkeerplaatsen. Het was omstreeks die tijd dat 
Frans te horen kreeg dat hij mocht meedoen met de Europese 
kampioenschappen in België.  

   

Het was ook in die tijd dat Frans zei: ”Jo, dan ga je toch mee. Dan ben je mijn 
coach. Hans Snels is ook al een paar keer als coach met Willem mee geweest. 
En hij heeft ook al een paar keer mee gevist. Lukt dat niet dan kan je nog altijd 
de oefendagen mee vissen en van de rest kan je misschien nog wat leren”. En zo 
kwam het dat we op zondag 14 september afreisden naar Mol. Daar ontmoetten 
we Willem Klerks, Hans Snels en Willem Wegerif. Hans en Willem K. hadden 
alles tot in de puntjes geregeld. Aan eten en drinken, maar ook aan maden, 
wormen en vers de vase, kwamen we niets te kort. Ik kan je vertellen dat “de” 
erwtensoep niet het enige is wat die Willem kan maken. Ik ben drie kilo 
aangekomen in die week. Op maandag 15 september sprak Hans met de 
organisator van het geheel, ene Ludo. Hans had namelijk zondags al te horen 
gekregen dat hij mee mocht doen met de wedstrijd en dus moest hij z’n 
deelnemers kaart ophalen. Ik ging met hem mee om mijn coach kaart op te 
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halen. “Of heb je nog een plek voor de wedstrijd” vroeg Hans. Dat had hij wel, 
zei Ludo. Ik mocht meedoen, wie had dat verwacht.  

      

Het vissen in de 3 oefendagen was pietek… Één visje ving ik, en dan nog met 
een vaste hengel in water waar we met de werphengel zouden moeten vissen. 
Over de barbecue en de feestavond zal Hans wel het een en ander schrijven, 
maar als ik je vertel dat ik de 1e wedstrijddag een nul viste begrijp je wel dat ik 
er geen ene moer aan vond. Ik was gelukkig niet de enige. Ook Hans ving niets, 
net als tientallen anderen.. De tweede dag ging gelukkig anders. Ik repareerde 
die avond ervoor nog twee oude speedkorfjes, omdat ik besloot om op die dag 
ver te gooien. En wel naar de andere kant van het Albertkanaal.  

                        

Er was namelijk eerder die week op 70 meter afstand wel vis gevangen. Niet 
veel weliswaar, maar toch. Het ging goed die dag. Toen Alwin K. en Harrie G. 
bij mij kwamen kijken had ik twee jonge brasems in het net. De rest had niet 
veel zeiden ze. Ik ving er die dag nog een voorn en twee brasems bij. Na afloop 
gierden de zenuwen door mijn keel. Ik zat in vak D en hoorde links en rest dat er 
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weinig was gevangen. Ik werd vakwinnaar met bijna drie kilo. Ook in E was er 
hoegenaamd niets gevangen en Frans vertelde mij dat hij met tien anderen een 
nul had gevist in vak A. Hans Snels kwam langs en zei dat hij vakwinnaar was 
in B met 800 gram. Hoe kon het bestaan. Ik stond minimaal 2e in de 
eindrangschikking. Alleen vak C was nog niet bekend. En daar kwamen de 
verhalen: “Daar is een Engelsman vakwinnaar met 6 brasems. Nee hoor, hij 
heeft geen 6 brasems maar wel meer dan drie kilo”. Uiteindelijk kwam het 
verlossende woord. De Engelsman had 1100 gram. 

 

 Dus ik was Europees kampioen op de werphengel. Niet te geloven toch. Gevist 
op een stek van enkele kilometers lang, waar je met de caravan niet kan komen, 
en 120 gerenommeerde vissers uit Italië, Duitsland, Ierland, Engeland, België en 
Nederland het nakijken geven. Hij lijkt wel een jongensboek. Volgend jaar 
Rome! Of ik meega? Ik zou wel willen! Of het kan? De tijd zal het leren. Als ik 
ga, dan ga ik met de camper, want met de caravan schijn je er niet te kunnen 
komen. Bedankt Frans, Willem K, Willem W, en Hans, voor de schitterende 
week. 

Arie. 

Ps. De overall puntentelling vond ik een beetje raar. Hans en ik ieder een nul en de tweede dag had ik een 1 en Hans een 
4. Toch stond Hans hoger in de puntentelling dan ik. Ik hoorde dat men daarover al enkele jaren debatteert. Het zou te 
maken hebben met het aantal nullen in een vak. Mij kan het niet zoveel schelen, ik ben toch kampioen. 
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                                 We hebben een Europees kampioen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dit jaar was België het gastland voor de organisatie van het EK sportvissen wat 
gehouden werd op 19 en 20 september. Nederland deed met ruim 30 deelnemers 
mee verdeeld over diverse teams. Nadat we in de dagen voor de wedstrijd flink 
hadden geoefend op de wateren waarin de wedstrijd zou worden gehouden 
hadden we de hoop op een goede klassering laten varen en waren alle 
deelnemers ervan overtuigd dat het een moeilijke kampioenschap zou worden. 
De vangsten waren zeer slecht te noemen. Ook de deelnemers van Haaglanden 
te weten Willem Klerks, Frans Vollebregt en de later toegevoegde deelnemers 
Arie van Bree en Hans Snels zagen de bui al hangen. Iedere deelnemer had wel 
zijn eigen verhaal over hoe je daar vis moest vangen. Hetgeen bij een van de 
deelnemers de opmerking ontlokte : “als ik alle systemen moet uitproberen ben 
ik een jaar bezig”. Om maar even aan te geven hoeveel verhalen er de ronde 
deden over de wijze van vissen. Dat het een moeilijke EK zou worden stond 
voor ons ook wel vast.                                                                                   
Vrijdag de eerste wedstrijddag, de dag dat er met de vaste hengel gevist moest 
worden, voldeed dan ook, helaas totaal aan onze verwachtingen, de vangsten 
waren zeer slecht. De winnaar (een Italiaan) van deze dag had, en schik niet, 
slechts 99 gram vis weten te vangen en dan te bedenken dat er 120 deelnemers 
aan de waterkant zaten.  Van Haaglanden wist Wim Klerks 5 gram op de 
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weegschaal te brengen en werd daarmee 54e terwijl Frans Vollebregt met 2 gram 
genoegen moest nemen en een 59e plaats voor zich opeisten. Vraag me niet hoe 
de weegschalen deze gewichten wisten te registreren. Hans Snels en Arie van 
Bree hadden het geluk bij de groep van 46 vissers te horen die geen vis hadden 
gevangen.                                                                                                              
De tweede dag de dag waarop er met een hengel voorzien van een molen gevist 
moest worden gaf weinig hoop, al was het niet dezelfde rivier als de eerste dag. 
Na het begin signaal zag ik dat mijn buurman gelijk een klein visje ving ,maar ja 
hij was van de nul. Kort hierop zie ik mijn hengel te keer gaan en vang ik een 
mooie brasem, naar mijn idee ongeveer 1 kilo, wat later een aardige gok zou 
blijken.  Na nog een vis te hebben verspeelt heb ik verder die dag niets meer 
gezien en dan bedoel ik ook niks meer, zowel bij mij als bij mijn directe buren. 
Gelukkig hadden we vanuit Nederland twee spionnen ingehuurd te weten onze 
voorzitter Alwin Koks die samen met Harrie Greive ons kwam aanmoedigen en   
zoals ik al zei kwamen spioneren bij de andere deelnemers. Nadat Alwin en 
Harrie het gehele parcours van 600 meter hadden afgewandeld konden ze 
vertellen dat ze niemand vis hadden zien vangen. Toch bereikte mij het bericht 
via via dat de Hagenees, uit de camper, aardig zat te vangen. Daar Frans niet de 
kant op zat waar de vangende Hagenees zat bleef alleen Arie als camper 
bewoner over. Nadat de weegploegen hun werk hadden gedaan bleek inderdaad 
dat Arie van Bree 1e was geworden op dag twee met een gewicht van 2 kilo 970 
gram terwijl de 2e plaats werd ingenomen door Tony Webb uit Engeland met 
een gewicht van 1 kilo 750 gram en derde de uit Duitsland afkomstige Bert 
Bovens met een gewicht van 1 kilo 110 gram. Ik mocht de 4e plaats innemen 
met een gewicht van 1 kilo 30 gram. Helaas wisten Wim Klerks en Frans 
Vollebregt de tweede dag, evenals 58 andere vissers, geen vis aan de haak te 
slaan.                                                                                                             
Doordat er een Europees kampioen vaste stok is op de eerste dag en een 
Europees kampioen werphengel en een overal Europees kampioen is onze ARIE 
EK geworden met de werphengel.                                                                                  
In de totaal einduitslag werden door Haaglanden  respectievelijk een 41e, 52e, 
67e en een 82e plaats behaalt.                                                                              
Arie hoopt zijn titel te gaan verdedigen komend jaar in Italië in een plaats vlak 
boven Rome. Uiteraard gaat hij dan niet alleen daar  reeds diverse leden van de 
HPSV  zich hebben geplaatst voor deelname aan het EK 2009.                 

Hans Snels 
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                       6 februari  2008 zout, nk Dintelhaven 

 

Voortvloeiend uit verplichtingen van het verleden voel ik me geroepen om een 
stukje te schrijven over deze wedstrijd.                                                                                        
Ook omdat ik de gigantische prestatie heb neergezet om 3e te worden van dit 
Haaglandse onderonsje.                                                                                                                
Voorafgaand aan deze wedstrijd gaf het KNMI niet al te beste berichten. De 
keuze voor de Dintelhaven was weertechnisch daarom goed gekozen.                                       
Op de dag zelf viel het gelukkig nog al mee. De voorspelde regen en hagelbuien 
zijn ons gelukkig bespaard gebleven.                                                                                          
30 man hadden zich voor deze wedstrijd opgegeven. Groningen heeft op 1 man 
na helaas verstek laten gaan. Zou dit komen door de afstand of de hoeveelheid 
gevangen vis, of omdat de organiserende factor uit Groningen het niet meer 
doet. Kunnen ze in Groningen ook niet meer mopperen als wij een keer met 
minder zijn.                                                                                                             
9 uur begon de wedstrijd en een ieder had ruim de gelegenheid om zich voor te 
bereiden .                                                                                                            
Zelf had ik tijdens de loting nr. 23 getrokken en werd op het parcours 
geflankeerd door de nr.1 en 2 van 2007, te weten Aad en John.                     
Mooie momenten om iets van elkaar te leren mbt aasaanbieding, 
werptechnieken en aassoorten. Weet alleen niet meer wat voor soorten aas Aad 
nu eigenlijk had want ik raakte de tel een beetje kwijt. Veel verschil maakte de 
hoeveelheid aas eigenlijk niet uit. Als je 4 pieren van huis had meegenomen of 
had geleend bij je buurman was je een aardig eind gekomen.                           
Vrij vroeg in de wedstrijd ving ik aan een stukje mesheft ver uit de kant een 
wijting van 20 cm. De langslopende jury heeft de vis gelijk gemeten waarna de 
gevangen stumper mocht dienen als voer voor de meeuwen.                           
Ook hoorde ik dat ik op dat moment de lijst aanvoerde omdat ik de enige was 
die op dat moment vis had gevangen. Gelukkig werd er later op de dag door 
anderen ook nog wat gevangen. Arie met de laarsjes mocht ook een vis uit de 
Dintelhaven sleuren.                                                                                          
Leuk om te zien was dat een van meest fervente zoetwater vissers samen met 
zijn broer was meegekomen en ons liep gek te maken wat hij allemaal in zijn 
vrije tijd deed.  

Tevens gaf hij ons, al langslopend, goede adviezen over het vissen.                                           
Dat deze adviezen niet zomaar van iemand kwamen bleek, nadat Frans zeker 
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een half uur bij zijn hengel weg was geweest, door het vangen van de grootste 
vis van die dag. Hiermee bewees Frans zijn kwaliteiten ook op het gebied van 
zeevissen. Jammer dat we dit de hele dag en mogelijk nog vele dagen hierna 
moeten horen. Feit is wel dat Frans nu niet meer kan wegblijven bij de 
zeewedstrijden omdat wij zijn adviezen nog hard nodig hebben.                                                
De vangsten deze dag waren bedroevend. Slechts 4 man mocht deze dag een 
visje vangen. Kan je dan goed vissen? Misschien wel, maar ik denk dat als er 
gemiddeld 10 vissen per persoon worden gevangen en je weet er dan een aantal 
meer te vangen dat je dan mag zeggen dat je beter kan vissen.                                       
Ik hoop dat er weer een keer een tijd mag komen dat we allemaal weer eens 
ouderwets grotere hoeveelheden vis gaan vangen.    

                                                         
De hele dag was door Joop goed georganiseerd, leuk restaurant, goed uitgezet 
parcours en een mooie prijzentafel.                                                                                              
Uiteraard ook dank aan de beide juryleden die weer aardig wat meters in de 
benen hadden aan het eind van de dag.                                                                                         
Volgende NK wedstrijd is weer in IJmuiden hopelijk zijn de vangsten daar 
beter. 

                                                                                                                                                     

 

Tot aan de waterkant 

Danny Tiebackx 
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                  20 maart 2008 zout, Grevelingen (boot) 

 

Vandaag, de dag voordat officieel de lente begint, gaan we met drie busjes op 
weg naar de Grevelingen. We kiezen voor de route door het Westland omdat een 
tweetal vissers op de Ockenburghstraat staat te wachten, en gaan op weg naar 
Den Osse op Douwe Schuivenland. We zijn met 23 man en er zijn uitermate 
slechte weersverwachtingen voorspeld. Stormachtige wind en uitzonderlijk veel 
neerslag  bij een temperatuur van rond de 7 graden Celsius.                            
Rond 07.30 zijn we ter plaatse. Schipper Theo en zijn vrouw zijn ook lekker op 
tijd zodat we om 08.00 uur uitvaren. Joop Rouette zet met krijt 23 nummers uit 
langs de reling en op weg naar de stek worden plaatsnummers getrokken.  

 

Nadat het anker de vrijheid heeft gekregen krijgen we gelijk felle aanbeten. Veel 
vis komt er echter niet boven. Het lijkt alsof ze er gelijk weer aframmelen. Ik 
ben gelijk gaan variëren met verschillende maten haak en onderlijnen maar bij 
mij lukte het niet best. Sommigen vissen met een heavy zoetwater-feeder en bij 
die vissers blijft er af en toe wel een wijting vastzitten. Mogelijk vanwege de 
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veerkracht/demping van de hengel. Toch vangt iedereen wel een visje. Alleen 
bij Aad S. lukt het niet en dat blijft niet onopgemerkt.  

 

Meestal horen we hem wel maar het blijft opvallend stil. Aad zit midden op de 
stuurboordzijde en krijgt allerhande welgemeend advies van al zijn visvrienden. 
Het helpt niet echt. Pas na het doordraaien om 12.00 uur begint het bij Aad te 
lopen. Hij staat op het achterdek en begint aan een inhaalslag. Voor het draaien 
had Alwin Koks achterop gestaan en die heeft al een paar mooie vissen in zijn 
emmer. Zo heeft hij een wijting van 40 cm en een schol van 35 cm. Waarom de 
schipper op dat moment besloot te gaan verkassen weet ik niet maar volgens 
Aad kostte hem dat waarschijnlijk de eindzege. De babbels waren weer een 
beetje terug.  

Het weer deed aardig mee. Ieder weldenkend mens was met de vooruitzichten 
zoals ze waren voorspeld in zijn nest blijven liggen. Het waaide wel behoorlijk 
en helemaal droog is het niet gebleven maar de voorspelde 30 cm/m3 zijn niet 
gevallen. Die kwamen later op de terugweg in de bus. 

Maar eerst moest nog worden gemeten.  
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Uiteindelijk werd Alwin eerste , 

 

en hij pakte ook de gecollecteerde euro’s voor de grootste vis. Dat was die 
wijting van 40 cm. Henk-Arie Jansen werd tweede en u raadt het al: Ik zit weer 
te typen. 

Aad had zich voorgenomen via de A13 terug te rijden omdat de N213 door hem 
als niet prettig rijdbaar werd omschreven. Dit is de nette versie. Uiteindelijk 
bleek dit geen beste keus omdat het A: k.tweer was; B: avondspits en C: witte 
donderdag (da’s de dag voor goede vrijdag en dan gaat zowat iedereen de straat 
op).Het blijkt dan ook onpraktisch als met elkaar meerijdende vismaten 
gescheiden in de bussen zitten en de een ’n half uur later aan het HB aankomt 
omdat de 13 dichtzat en Aad via de Spaanse Polder en Pruis Polen zijn bus 
inleverde. In mijn geval werd om 19.45 het diner genuttigd en zat ik de rest van 
de avond met een gloeiende kop en brandende ogen in te kakken. Toch was het 
weer een lekker dagje. 

 

John Koolhoven. 
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                               7 april 2008 zoet, Oude Rijn 

 

Ja, dat is wat, een stukje schrijven over de wedstrijd op 7 april 2008 in de Oude 
Rijn. Ik trek het boetekleed aan, want ik ga geen smoes verzinnen. Heb het 
steeds uitgesteld en nu hang ik, want ik kan mij er niet zo veel meer van 
herinneren. Chris van Trierum als winnaar (6520 gr), Tom Doorlas als tweede 
(5850 gr)  en ik, zei de gek als ..…. met 3640 gr.  

     

                    
Maar, een stukje zal ik schrijven. Niet over de wedstrijd maar over de 
wedstrijden van de HPSV in de jaren 70. Als ik daaraan terug denk, voelt dat 
bijna als een bevrijding:                                                                                       
“Als bagage in je ene hand je vaste hengel met volglas-top en een 
campingstoeltje. In je andere hand een vistas met daarin wat tuigjes (zinkend en 
drijvend) en loodjes, een peilloodje, een hakensteker, een  plastic tas met voer, 
samengesteld uit een oud geweekt bruinbrood, vermengd met havermout en 
zemelen, een telescopisch vorkschepnet, je boterhammen en een thermosfles. De 
bobo’s onder ons waren sporadisch in het bezit van een plu met bamboe 
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baleinen,  de meesten hadden alleen maar een regenpak”.                              
Moet je nu zien, mensen die niets met vissen hebben, denken op zijn minst dat je 
een paar dagen op kamp gaat met een vernuftig aluminium systeem dat zich 
waarschijnlijk aan de kant van het viswater ontvouwt als een permanente 
verblijfplaats voor enige dagen vangpret.     

                                 

                              
Als je familiair geen aanleg hebt voor een hernia, dan krijg je het wel door die 
minivolksverhuizing. Als je al die spullen zo ziet passeren, moet men toch wel 
de overtuiging krijgen dat de kredietcrisis aan sportvissers is voorbij gegaan. 
Golfers hebben veel bij zich, maar wij spannen toch wel de kroon. Hoe ouder ik 
word, des te meer verlang ik naar de wedstrijden van weleer:”Snel alles 
neergezet en opgetuigd en ook alles weer snel ingepakt.” Ik heb me dan ook 
voorgenomen vanaf nu tot mijn 88ste te stoppen met de aankoop van nog meer 
narigheid en langzaam af te bouwen met het materiaal. Slecht weer is ook niet 
aan mij besteed, het moet wel genieten blijven. Ik ben niet voor niets met F.L.O.  

 

Harry 
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                                     14 april 2008 zout, NK IJmuiden 

 

Tja.....het NK op maandag 14 april 2008, op de Noord pier in IJmuiden.  
Die Noord pier, blijft errug lang.  
Ook was er deze keer een beetje gesteggel over het wel of niet met de auto die 
pier op  Ik bedoel dan de terugweg.  
 

 
  
 Dit NK. had ook deze keer weer een groot aantal deelnemers. Te weten 43. 
Wij, Henk Jansen en ik ( Aad, plaats 3 en dus ff schrijven ) kozen een plekje 
bijna aan het einde van de pier. Ook Leendert van de  Berg vond daar een intiem 
en beschut plekkie.  
  
 Na het startsein beten de gulletjes naar hartenlust. 
Henk landde zijn 5e vis en ik knoopte er voor de 5e keer een nieuwe onderlijn 
aan. Ik had steeds beet maar de lijn liep keer op keer vast in de matten. Mijn 
stemming leed daar wel iets onder. Echter alleen Henk heeft daar een beetje last 
van gehad. 
 
Dan de uitslag en prijsuitreiking, Die was zoals eerdere jaren in het gezellige 
restaurant op de pier. 
De winnaar van deze NK wedstrijd was een man met een hoedje van het korps 
uit Amsterdam??? 
Hij ving meer als 10 meter vis. 
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Op de 2e plaats ook een man met een hoedje...............onze eigen Leendert van 
den Berg. 
Hij werd 1e in onze eigen competitie.  
De uitslag van IJmuiden voor HPSV is als volgt: 
  
1e     Leen van den Berg    639 cm 
2e     Henk-Arie Jansen      592 cm 
3e      Aad Segboer              312 cm 
4e     Arie van Bree             283 cm 
5e     Joop Rouette              211 cm 
6e     Paul van Oijen           191 cm 
7e     Leo Brooshooft          174 cm 
8e     Hans Snels                 130 cm 
9e     Harry Greive                86 cm 
10e    Alwin Koks                 31 cm 
11e    Piet Hermes                 30 cm 
12e    Jilles van Koutrik          0 cm  
  
Tot de volgende wedstrijd op zaterdag 10 mei op het strand van Kijkduin. 
 
Groet Aad. 
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                         Een dagje in het noorden.
 

In het najaar van het vorig jaar werd bekend dat Rinze IJtsma van Noord 
Holland Noord niet in staat zou zijn om de viswedstrijd aan de Ursemmervaart 
te organiseren.                                                                                                     
Omdat dit toch wel een heel mooi water is en doorgaans een prima stek in het 
voorjaar, werd er een oproep gedaan aan de overige korpsen.                                  
Zo kwam het dus dat Haaglanden de wedstrijdorganisatie op zich nam.   

                                            
Na alle nodige voorbereidingen, het regelen van een verzamelplaats, aanvraag 
van de vergunning en uiteraard het verzorgen van een prijzentafel werd het 
eindelijk 15 april en kon de nieuwe competitie van start.                                      
Vroeg in de ochtend trokken we met zijn vieren naar Ursem waar Hans en Roy 
de mensen in café Halfweg zouden opvangen en de plaatsnummers laten 
trekken. Alwin en ondergetekende gingen door naar het viswater om aldaar de 
nummers uit te zetten. Zaterdag waren we nog even op verkenning geweest en 
waren er geen problemen geconstateerd maar je kan dus niet alles voor zijn.      
In vak B werd hout van een bestelauto gelost en bij navraag zou men een 
steigertje gaan bouwen, nou ja nood breekt wetten en hier dus maar wat extra 
ruimte gelaten.                                                                                               

20 
 



Achteraf was dit nog wat krap zodat we een stek hebben laten vervallen.            
De mensen rondom dit bouw project hadden nog wel wat gemengde gevoelens 
maar zijn manmoedig hun spullen in orde gaan maken en net als alle anderen 
wachten tot 10.00 uur waarop we echt van start gingen.                                                   
Ik had voor ik mijn voer op de stek gooide een made aan de haak gedaan en toen 
ik mijn laatste balletje voer bracht schoot mijn dobber naar beneden en was ik 
nog net op tijd om al heel snel van de nul af te komen. Maar ook de mensen 
links en rechts van mij wisten al heel vlot een visje te vangen. Alleen viel de 
grote ons nog een beetje tegen, het aantal mocht er het eerste uur zeker zijn. 
Daarna werd het aantal ook rap minder en een verdwaalde hagel en regenbui liet 
ons nou ook niet van blijdschap juichen. Maar aan het eind van de dag bleek op 
1 man na, van de ruim 70 deelnemers, iedereen toch wel een visje gevangen te 
hebben.Ook de mensen naast het nieuwe steigertje hadden hun best gedaan 
nummer 1 en 3 in het B vak.                                                                                 
Na alle vis te hebben gewogen werden de kaarten op volgorde gelegd en konden 
we op tijd met de prijsuitreiking beginnen. 

 

De 5 vakwinnaars waren:  

1ste Nanno Kamst van Pronkjewail op          B 9  met 6000 gr.                                          
2de Bert van Plateringen van UPS op             D3   met 5750 gr.                          
3de Rene Jansen van Brab. op                         C12 met 4620 gr.                                          
4de Klaas Pieter Wildeboer van Pronkjewail  E17 met 3320 gr.                                          
5de Heerco Wielinga van Animo                    A 5  met 3080 gr. 

Al hebben we hier misschien wel eens meer gevangen het was toch weer een 
geslaagde dag, al was het alleen maar om na de winterstop weer zoveel 
bekenden uit het land tegen te komen. 

En nu weer uitzien naar de volgende wedstrijd. 

 

Namens de Haaglandse Politie Sportvereniging afd. hengelsport 

Wim Klerks                                                                                           
Wedstrijdsecretaris zoetwater. 
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          25 april 2008 zoet, Noord Hollands Kanaal 

 

Er waren 21 deelnemers aan de wedstrijd aan het Noord-Hollands kanaal. 
Dat is erg veel en ik weet ook waarom...... 

   
...... Wat is het daar vreselijk mooi. 
   
Ook leuk is dat er die dag lekker veel vis werd gevangen. 
Ook was er een visser bij, we noemen hem voor het gemak even Frans V. die op 
een melkpakkenfabriek zat te vissen. Niemand heeft iets van die grief gehoord. 
Toch werd hij nog, met ruim 9 kg vis, 9e. 
Ik had me laten vertellen dat als je strak tegen de overkant aan ging vissen, je 
veel vis zou vangen. 
Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb het dan ook erg leuk gehad en had als resultaat een 
3e plaats met bijna 14 kg vis. Ik voelde mijn niet gestraft. 

                                    
  
Plaats 2 werd opgeëist door een man die wij kennen als "De DIESEL ". 
John Koolhoven dus. Hij werd met ruim 14 kg, 2e. 
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Dan ga ik het even hebben over de man die zich naar een 1e plaats toe viste. 
Leendert dus............... 
Hij heeft helemaal niet strak tegen de overkant aangevist. Dat komt omdat zijn 
speciaal geprepareerde winkle picker ( lees gerepareerde hengel ) die afstand 
helemaal niet haalt. 
Leendert ging gewoon op 20 meter uit de kant vissen. 
Dat ook daar heel veel vis zit bewees "onze 'Leen ". 
Hij ving met dat stuk antiek ruim 20 kg vis en werd daardoor de terechte 
nummer 1. 
 
 
 

 
  
 
 
Een hartelijke groet van Aad. 
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       10 mei 2008 zout, Hoek van Holland (Kijkduin) 

 

De wedstrijd was gepland op het strand bij Kijkduin. Echter door het 
aanhoudende mooie weer (23 graden), en onenigheid met de strandgangers te 
voorkomen werd besloten naar een andere stek te gaan. Dus iedereen kreeg een 
mail ivm de wijziging van de visstek. Dit werd bij DSM in Hoek van Holland. 
Nadat deze mail verstuurd was kreeg Joop van een aantal mensen een mail terug 
dat op die stek veel onderlijnen verspeeld worden en dat men daar niet zo veel 
trek in had. Vervolgens werd er besloten om aan de overzijde nabij de 
Maeslantkering (met het pontje Maassluis over) te gaan vissen.                         
Al met al bleek bij aankomst dat er zich wel 7 vissers hadden aangemeld.             
Piet, Alwin, Joop, Aad, John, Danny en ik.                                                             
Tevens hoorden wij dat Henk-Arie in het ziekenhuis was opgenomen met 
hartproblemen en dat hij gedotterd zou gaan worden.  

De wedstrijd: 

Het was een zeer zonnige dag en de wedstrijd begon om 07:30 uur en duurde tot 
14:00 uur. Het was het afgaand tij toen wij begonnen.  Al gauw was het zo warm 
dat bijna iedereen in zijn blote bast in het zonnetje aan het vissen was.             
Wij stonden met zijn allen naast elkaar en het visaanbod was niet zo denderend. 
Af en toe werd er een visje gevangen (bot en zeebaars)             

                            

        zeebaars                                                        bot                                          

Aad besloot  een stuk verderop te gaan zitten, richting de Hoek, om daar zijn 
geluk te proberen. Dat bleek een goede keuze, want ik hoorde van John dat Aad 
had gebeld en dat hij gul had gevangen.                                                        
Omdat John deze morgen zo zenuwachtig was voor de wedstrijd, had hij in zijn 
haast zijn eten en drinken, thuis voor zijn woning laten staan.                                
Aad had eten genoeg bij zich en zo kon John toch zijn honger stillen. Dus ging 
John bij Aad staan.                                                                                                                       
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Echter na een tijdje kwamen John en Aad  bij ons terug. Toen bleek dat Aad met 
het ingooien was uitgegleden en daarbij een diepe snee in zijn grote teen had 
opgelopen. Deze was echter zodanig dat de snee gehecht moest worden.  

Vervolgens werd de vis van Aad (waaronder 2 gulletjes) en John (1 bot)werd 
gemeten 

                               

                                      gul 

 en zij gingen naar het Ziekenhuis om de wond  laten hechten.                       
Toen later de wedstrijd was afgelopen en de uitslag bekend werd, bleek dat 
Alwin als nr 1 (155 cm) was geëindigd en dat Aad, ondanks het eerder moeten 
stoppen door de snee in zijn teen, toch nog als 2e was geëindigd (82 cm)  

3e was ik zelf met 45 cm                                                                                                     
4e was Piet Hermes met 42 cm                                                                                             
5e  was Joop Rouette met 39 cm                                                                                           
6e was John Koolhoven met 25 cm 

Als enige intro was Danny Tiebackx aanwezig en hij had 7 vissen, lengte niet 
bekend. 

Al met al was het toch weer een geslaagde visdag en we hebben lekker van het 
mooie zonnige weer kunnen genieten. Alleen jammer van het ongelukje van 
Aad. 

P.S.  Bij het maken van dit verslag kreeg ik een mail over Henk-Arie. Hij was 
op een paar plaatsen gedotterd en er waren 2 stands geplaatst. Hij is aan de 
beterende hand en hoopt er de volgende wedstrijd 16 Juni weer bij te zijn. 

 

Grtjs Leo Brooshooft 
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               20 mei 2008 zoet, Brandweer (Noorden) 

 

Vispraat. 

Op 20 mei 2008 was het weer eens zover. Het was tijd voor de titanenwedstrijd 
politie contra de brandweer.                                                                                 
Het strijdwater was deze maal in het Noorden nabij Nieuwkoop.                                               
Het was een vrij gelijke samenstelling   10 wouten tegen 12 spuitelfs.                                       
De firma Groenendijk stelde zijn bootjes ter beschikking, uiteraard tegen 
betaling.               

                                
Vissen is trouwens niet goedkoop meer tegenwoordig te noemen, zeker niet als 
je er een elektrisch roeispaantje achter de boot bind.                                           
Het water was bekend terrein voor de brandweer en deze stoven dan ook om 8 
uur de wateren op naar de “beste”stekken.                                                          
De HPSV- ers zijn dan nog zoekende. Ik zat met Alwin in een bootje, en samen 
dachten we een mooi plekkie gevonden te hebben. Echter na ongeveer anderhalf 
uur geen beet gezien te hebben besloten wij ook maar eens te verkassen.          
We hadden van ons clubje al een paar een zoektocht zien maken.                      
Op het tweede stekkie was het al niet veel beter, maar kregen we toch een paar 
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aanbeten van enkele onvoorzichtige voorntjes.                                                    
Het weer was gelukkig wel in orde dus dat scheelde een beetje in ons humeur.                         
Bij terugkomst na de wedstrijd bleek dat de brandweer gewonnen had. Ik 
vermoed dat ze stiekem een visnet voor de wedstrijd hadden gevuld, maar ja, 
bewijs dat maar eens.                                                                                          
Dus volgend jaar moeten we dus weer aan de bak, want de wisselbeker moet 
binnenkort wel naar onze prijzenkast.                                                                 
De vangsten over het geheel waren dramatisch, ik ga het de schuld geven aan de 
lage waterstand anders weet ik het ook niet.      

                          

                    
0ndergetekende moest het stukje schrijven als 3e  bij de politie met 300 gram!!!!   

Tot de volgende keer maar weer, 

 

Chris van Trierum 
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                 2 juni 2008 zoet, Vlaardingsevaart

 

Maandag 2 juni 2008  s’morgens vroeg.                                                                                     
Ik kon niet meer zo goed slapen en ging om 04.00 uur mijn bed uit. Ik zette een 
bak koffie en overdacht mijn laatste wedstrijden bij HPSV en de NPSB. Ik 
kwam tot de conclusie dat deze wedstrijden niet zo succesvol waren verlopen. 
Als deze uitslagen zouden voortzetten kom ik dit seizoen voor het eerst buiten 
de prijzen te vallen. Ik hoor de mensen al zeggen,”doe jij het dan alleen maar 
voor de prijzen”. Mijn antwoord is nee maar bij een wedstrijd heb je winnaars 
en verliezers en winnen is altijd leuker. Mijn filosofie, maar ik denk dat hij bij 
de meeste vissers opgaat. Ik maakte mijn visspullen dan ook tiptop in orde en 
reed met mijn vaste vismaat Arie naar de Vlaardingse vaart. 

   

Bij de vislocatie wisselden wij onze laatste nieuwtjes uit waarbij de vissen die 
de laatste tijd waren gevangen met de minuut groter werden. Het was mij 
bekend dat de vis het enige dier was dat na zijn dood toch bleef groeien maar dat 
ze zo snel groeide was mij onbekend.                                                                  
Na het loten bleek dat ik nr 18 getrokken had dat een kopplaats betrof, of 
eindplaats. Het is maar hoe je het bekijkt. Als begin niet slecht maar je moet het 
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dan ook maar waar maken.                                                                                   
Uit mijn ooghoek zag ik John Koolhoven een paar plaatsen verder zijn spulletje 
in orde maken. John is een zeer goede zeevisser maar de laatste jaren heeft hij 
zich het zoetwater vissen goed eigen gemaakt en is een goede tegenstander 
geworden. Dit blijkt wel uit de laatste uitslagen waarbij hij eerste werd of zeker 
bij de eerste drie eindigde.                                                                                    
Ik besloot met mijn feeder aan de overkant tegen het riet te gaan vissen en een 
tweede voerplek vlak voor mij te maken op ongeveer 3 meter.                      
Nadat Wim Klerks had getoeterd voor het begin gooide ik mijn korfje naar de 
overkant. Al gauw zag ik een paar mooie beten maar het gelukte mij toch niet 
om ze er aan te krijgen. Na een half uur werd mijn top krom getrokken en haalde 
ik mijn eerste brasem naar de kant. Ik had gezien dat de anderen nog niets 
hadden gevangen dus mijn voorsprong was een feit, dacht ik. Ik stak mijn 
schepnet in het water en poogde de brasem te scheppen. Door een onhandige 
manoeuvre stak ik de vis van mijn haak. Weg vis. Ik keek om mij heen of 
iemand deze stommiteit had gezien. Ik gooide snel weer in om te pogen een 
tweede brasem te vangen. Mijn feeder werd met een grote ruk van mijn steun af 
getrokken en nadat ik mijn hengel had gepakt zag ik kans om een mooie giebel 
te landen. 

 

Naast mij zag ik Harry Greive knikkenbollend op zijn visstoeltje zitten.  Ik zag 
dat hij op deze manier enige visjes ving. Doordat hij bij het slapen een tik in zijn 
kruis voelde, veroorzaakt door de hengel die met een zachte beweging een beet 
registreerde, waarbij Harry wakker schrok en de hengel dan oppakte waarbij de 
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vis werd gevangen. Aan het eind van de dag bleek hij nog redelijk hoog te zijn 
geëindigd. Toen wind ging liggen en de temperatuur naar tropische waarden 
steeg werden de beten navenant minder. Ik zag de een na de ander wat vissen 
vangen  en ik was benieuwd hoe dit zou eindigen.   

 

 Nadat het eindsignaal had geklonken ging ik wegen. Na een half uur werd de 
uitslag bekend gemaakt.                                                                                    
Nummer 1 was wederom John Koolhoven met 5500 gram. John mijn 
complimenten met het behalen van de ze eerste plaats. Ik  neem mij voor om de 
volgende keer nog beter mijn beste te doen want ik weet dat je nooit moet 
opgeven.                                                                                                            
Alles bij elkaar genomen was het een leuke dag met mooi weer en een ieder had 
zijn visje gevangen. 

 

Frans Vollebregt 
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                        18 juni 2008 zoet, de Mooie Nel 

 

STUKKIE SCHRIJVEN ! 

Één van de gouden regels bij HPSV-VISSEN is, dat degene die in een wedstrijd 
als 3e eindigt een stukje proza moet toevoegen aan het schitterende wedstrijd 
overzicht, genaamd: “DE OPSTEKER” dat door Ed Borrebach wordt gemaakt. 
Het is leuk om in de tijd terug te gaan en te lezen of er veel vis werd gevangen, 
of de weergoden ons goed gezind waren, of de winnaar geluk had, een kop of 
staartstek had, of gewoon goed kan vissen.  

Neem nou die wedstrijd aan de MOOIE NEL. Er was veel beloofd door mijn 
mentor, in casu Franciscus Gerardus Vollebregt. Schitterend viswater en een 
zooitje vis waar je eng van wordt.                                                                      
“Als ik maar niet weer derde wordt” zei hij tegen mij, toen we in zijn auto naar 
Spaarnedam reden. “Ik word er nou wel een beetje ziek van iedere keer derde te 
zijn”. “Ik teken er wel voor”, zei ik, “iedere wedstrijd een stukkie schrijven”.   
Ik dacht dan kom ik in de eindrangschikking aardig hoog te staan.              
“Nou”, zei Frans, “als ik derde wordt, mag jij een stukkie schrijven”.           
“Da’s goed”, zei ik, “maar dan ook de punten”.                                                 
“Maar jij wordt geen derde vandaag”, was mijn volgende opmerking.    “Ik word 
derde”. “O, ja! daar wedden we om”. “Oké”, zei ik, “het maakt niet uit wie van 
ons derde wordt, ik schrijf dat stukkie”. Dom, dom, dom.                                         
Volgens mij heeft tie de vissen die hij teveel ving gewoon terug gegooid. Hij 
werd derde en ik zit nu een stukkie te schrijven.   

                                                                                                                             
Oké nu de viswedstrijd. Nadat we het pittoreske dorpje Spaarnedam waren 
doorgereden, arriveerden we op de Spaarnedamseweg. Aan de linkerkant van 
deze eenrichtingsweg lag het wedstrijd water. Officieel niet de Mooie Nel, die 
lag er direct achter, maar toch een mooi breed water met vermoedelijk veel vis. 
Hoe ik dat weet? Nou nadat we uitgestapt waren keek Frans over het riet naar de 
slootjes in de weiland aan de rechterkant van de weg. De vinnen die boven water 
staken waren zo groot als een mannen hand. Dus als ze in zo’n klein slootje dik 
aanwezig zijn wat moet dat dan niet worden in de MOOIE NEL.  Nou… ik ving 
ze niet. Het waaide behoorlijk dus de aanbeten op de feedertop waren moeilijk te 
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zien. Althans voor mij wel, voor Alwin niet. Die haalde de ene brasem na de 

andere boven water.  Met wormen dus. 

Hij werd winnaar met, ik geloof, 11 kilo. Ikzelf nam mij voor om het in de 
volgende wedstrijd beter te doen, en in ieder geval geen 3e te worden. 

Al hoewel, het schrijven van zo’n stukkie valt best mee. Er zijn vissers die hele 
boeken schrijven, dus moet zo’n stukkie mij ook wel lukken.  

 

Xieje aan de waterkant bij de volgende wedstrijd. 

 

 

 

Arie   
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                  3 juli 2008 zoet, Korte Vliet (avond) 

 

Op donderdag 3 juli stond de avondwedstrijd van dit seizoen gepland.              
Er werd gevist in de Korte Vliet in Voorschoten.                                                    
Nou kan je daar aan 2 kanten van de brug gaan zitten .                                      
Wij hadden besloten om aan de kant van Valkenburg te vissen, dit met de hoop 
op gelijke kansen voor iedereen. Dit is volgens mij een goede keus geweest. Een 
mooi recht stuk met genoeg ruimte om voldoende tussenruimte te laten voor 
iedereen. 

                      

Er werd om 14.00 uur verzameld door 19 deelnemers. Ik werd opgehaald door 
Joop Rouette, die eigenlijk vreemd ging, Joop is binnen de club een echte 
zeevisser, maar daarom niet minder welkom. Nadat iedereen een nummer had 
getrokken werden de stekken bemand en opgebouwd. Dit alles gebeurde onder 
zeer geïnteresseerde blikken van de bewoners die het echt leuk vonden dat wij 
daar een wedstrijdje kwamen vissen. Deze belangstelling heeft echt de hele 
wedstrijd geduurd.                                                                                               
Als je op gaat bouwen is het wel handig als je al je spullen bij je hebt. Mijn 
rechterbuurman bleek het een en ander te missen en mopperde al dat hij dan 
maar naar huis moest om die spullen alsnog op te halen. Maar na wat vragen 
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links en rechts kon Aad toch voldoende spullen bij elkaar scharrelen om zichzelf 
die rit te besparen. 

Om 15.00 uur kon ik het startsignaal geven en al snel werden de eerste visjes 
gevangen, al mocht ik mezelf niet zo snel blij maken. Mijn linkerbuurman had 
deze stek aangegeven maar kon daar geen voordeel uit halen. Als het bij mij al 
even duurde Mark moest echt wachten tot 30 seconden voor het eindsignaal 
voor hij van de 0 af was. Hij was daarmee ook de laatste die van de 0 kwam en 
iedereen had dus vis. 

 

Ik had het net al even over de belangstelling van de lokale bevolking nou daar 
heeft Aad ook zijn portie van meegekregen. Dit ging zelfs zover dat Aad maar 
even bij de maten ging buurten om iets serieuzere gesprekken te voeren, maar 
als je fans dan melden dat je beet hebt ja dan moet je wel weer naar je stek terug. 
Maar na een goed uur togen deze toeschouwers toch huiswaarts, ze zullen wel 
geen geduld hebben. Maar toen Aad zijn meisje even kwam kijken heb ik hem 
niet horen klagen. Zelf heb ik tussendoor ook even een wandeling gemaakt en 
toen bleek dat iedereen zeer te spreken was over deze locatie en dat de meesten 
al vis had gevangen. Dat de vangsten niet spectaculair waren en werden kon de 
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dag niet bederven en dat dit zo was bleek bij de weging. Na het eind signaal om 
21.30 uur konden alle spullen weer worden opgeruimd, en de geleende spullen 
weer geretourneerd worden aan hun eigenaar. 

 

Er zouden twee weegploegen langskomen maar de staartploeg was zo snel en de 
vangsten dus niet zo groot dat zij al klaar waren voordat de andere ploeg kon 
starten. Tijdens het traditionele drankje werd de uitslag bekend gemaakt. 

We hebben met 19 vissers 16130 gram gevangen. 

De eerste drie waren Arie van Bree 2260 gram                                                                            
.                                Roy   Witte     2160 gram                                                                            
.                                Wim Klerks    1920 gram 

Maar ook een wat mindere dag kan geslaagd zijn. Ik hoop dat we hier volgend 
seizoen nog een keer terugkomen en dat de vis dat wat bijtgrager is.                  
Na nog wat heen en weer gepraat en even vooruit gekeken te hebben naar het 
progamma keerden we allen weer huiswaarts. 

Tot een volgende gelegenheid. 

De nummer 3 Wim Klerks 
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                      2 september 2008 zoet, de Eem  

 

Geachte visvrienden. 

Op 3 september hadden wij een wedstrijd in de Eem .                                         
Bij aankomst regende het lekker en was het weer een bloedeind lopen en 
sjouwen voordat je op je stek zat.  

 

Maar gelukkig werd het in de loop van de dag droog. Volgens mij heeft iedereen 
wel vis gevangen,al viel het voor sommige wel tegen. Bijvoorbeeld Anton, die 
ving de eerste uren helemaal niets en ging pas het laatste uur pas vangen.                                 
Eigenlijk had ik geen stukje hoeven te schrijven want Ed Borrebach heeft zijn 
vis expres  laten ontsnappen via een gat in zijn leefnet.  

                                                                                                           
De winnaar was Wim Klerks. Nog van harte Wim. Als het goed is zie ik de 
meeste van jullie 3 oktober in de Wollebrand,alvast veel vis vreugde gewenst 

 

Groetjes Arnold Rek 
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        17 september 2008   Noordhovense plas mazzeltrofee” . 

 

De inmiddels toch al bekende Koppelwedstrijd, ter onderbreking van onze 
zomerpauze in de competitie, werd dit jaar al weer voor de 3e keer gehouden. Op 
verzoek werd wederom gekozen deze te vissen in de Noordhovense plas in 
Zoetermeer. Voor de niet kenners is dit het plasje dat gelegen is tegenover de 
Noord-AA plas. Als je vanaf de kant van het centrum aangereden komt en je het 
open water van de grote Noord-AA plas ziet aan de linkerzijde ligt naar 
schatting ongeveer 300 meter verderop aan de rechterzijde de beduidend 
kleinere Noordhovense plas. Duidelijk kleiner maar met eveneens een goede 
visbezetting.  

      

Voor deze koppelwedstrijd, die dus los staat van de HPSV, had Wim Klerks 
zich wederom opgeworpen om de organisatie op zich te nemen. Helaas kon 
Wim er uiteindelijk zelf niet bij zijn door de nare omstandigheid dat zijn vrouw 
Greet kort hiervoor een lichte beroerte gekregen had. Gelukkig is het zo dat het 
op het moment van het schrijven van dit verslagje (enkele weken later), het naar 
omstandigheden redelijk  goed gaat met Greet en zij inmiddels ook weer thuis is. 
Uiteraard hopen we dat het alleen maar beter zal gaan de komende tijd, zowel 
voor Greet als voor Wim.  
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In verband hiermee heeft ondergetekende de honneurs ter plaatse voor Wim 
waargenomen. Om 7.00 uur hadden we afgesproken om bij het water te 
verzamelen. Omdat er aanvankelijk nog aan gedacht werd om de wedstrijd in de 
Noord-AA plas te gaan vissen was ik om 6.00 uur alvast ter plaatse om te kijken 
of dit überhaupt mogelijk zou zijn. Ik had namelijk daags tevoren al van Aad 
Segboer te horen gekregen dat er een grote koppelwedstrijd gevist zou worden 
in de Noord-AA waarvan de tijden niet exact bekend waren. Toen ik bij de plas 
kwam bleek dat de wedstrijd nog aan de gang was en dat deze om 6 of 7 uur zou 
eindigen. Dat weet ik niet precies meer. Het bleek dus niet mogelijk om in de 
Noord-AA plas te gaan vissen met bovendien de vraag of dat wel verstandig zou 
zijn geweest. Direct op de plaatsen gaan zitten waar juist een 10-uurs 
koppelwedstrijd gevist is waarbij behoorlijk gevoerd is. Door enkele deelnemers 
die aangesproken werden, waaronder de alom bekende Hagenees Ed Stoop, 
werd ook nog eens verteld dat het wat hen betreft geen vangst was geweest om 
over naar huis te schrijven. 10 uur met het koppel gevist met als topgewicht 
ongeveer 50 kilo !! Nou, Stoop mag er dan zo over denken maar desondanks heb 
je een goede kans dat ik dan toch al een klein briefje opgestart was, maar goed.  

Bij het water om 6.00 uur was ook Roger Schuller al aanwezig met zijn auto vol 
BBQ spullen. Roger had namelijk wederom, voor het 2e jaar achtereen, een 
BBQ aangeboden met zijn Zoetermeerse snackboektiek DE MAZZEL voor na 
de wedstrijd. Klasse hoor Roger. 

Verder zag ik ineens nog een bekende gestalte langs het water struinen. Het 
bleek John Koolhoven te zijn. Hij vertelde dat hij al om 5 uur bij het water was 
en een rondje langs de vissers aan de Noord-AA had gemaakt. Hij was “wat” 
eerder opgestaan en naar de waterkant gegaan omdat de altijd welwillende en 
meedenkende jeugd in de buurt van zijn flat er wel van houdt dat je wat maakt 
van je vrije zondag en er lekker lang van geniet. Daartoe rijden ze om een uur of 
half vier s’nachts lekker een beetje extra hard met de bromfietsen door de buurt 
en schreeuwen iedereen lekker vroeg wakker. John maakte mij duidelijk dat hij 
daar zeer gecharmeerd van was, tenzij ik het verkeerd begrepen heb natuurlijk. 

Na de stekken aan de Noordhovense plas te hebben uitgezet met z’n drieën 
hebben we tot 7.00 uur gewacht tot iedereen aanwezig was. Uiteindelijk waren 
we met 8 koppels, 16 man sterk dus. Daarbij zaten Jason en Aad die door Roger 
Schuller meegenomen waren, was Opa Piet Hermes met kleinzoon Jim, had Leo 
Vos met zijn schoonzoon Dave ingeschreven, was Rene de Vries met zijn 
buurman Luc gekomen met nog een extra vrij vissende zoon en viste Arie van 
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Bree met de zwager van Hans Snels, zijnde Jan Wink. Verder waren er de nog 
de koppels die uit volledig leden van HPSV bestonden, zijnde John Koolhoven / 
Aad Segboer,  Roger Schuller / Anton de Jong en Harry Greive met 
ondergetekende. 

Na loting gauw naar de stekken gesjouwd, boeltje opbouwen en om 08.00 uur 
vissen. Al snel bleek er op de verschillende stekken vis aanwezig en werd er 
leuk gevangen. Ook op de stek links van mij hoorde ik bij Leo en Dave zeer 
regelmatig spartelende vis en het geluid van het scheppen van de vis. Ook bij 
Harry en  mij ging het gelijk redelijk vlotjes. In het eerste half uur tot een uur 
was het vooral Harry die redelijk achter elkaar vis aan de schubben wist te 
komen. Vooral voorn en half wasjes haalde hij binnen. Zelf was ik vrij snel 
overgeschakeld op de worm nadat ik niet echt veel aanbeten zag op de made en 
casters. Gelijk worm door het voer geknipt en met de picker de voerkorf op de 
stek gegooid. Na korte tijd begon bij mij vervolgens ook de beet er goed in te 
komen. Ik had het geluk dat de brasem zich daarbij ook liet zien. Toen het bij 
mij het eind van de wedstrijd door lijnbreuk minder was werd het vangen van 
brasems weer overgenomen door Harry. 

Tijdens de wedstrijd hadden we over het weer zeker niet te klagen. Bijna de hele 
dag hebben we de zon erbij gehad waarbij het aan het begin van de middag 
alleen een klein beetje harder ging waaien. Het weer trok ook de nodige 
bezoekers. Als eerste was het Wim Klerks die toch nog even de tijd vond om 
alsnog even te komen kijken. Echt leuk. Verder kwamen er vooral bij John en 
Aad de nodige fans kijken. Zoals Kik, eigenaar van Koolmoes. Daarna ook nog 
eens de vrouw en dochter van John. Die kwamen allemaal ook nog even bij de 
andere koppels langs (waren op spionage gestuurd natuurlijk). Uit de verhalen 
bleek wel dat er op meerdere stekken leuk gevangen werd en dat John en Aad 
ook af en toe wel wat vingen. In dat geval weet je al wel hoe laat het is. Als er 
gezegd wordt dat John af en toe wat vangt en er nog een paar uurtjes te gaan zijn 
dan weet je dat John nog wel op dreef komt. Is vaker een zogenaamde slow-
starter maar een echte volhouder. 

Om 15.00 uur was het einde wedstrijd en kon er gewogen gaan worden. Daarna 
spullen omruimen en terug naar de auto’s. In de tussentijd had Roger, net als 
vorig jaar, alweer een partytent opgezet, zitbanken en tafels neergezet en de 
BBQ geïnstalleerd. Na korte tijd stonden we allemaal weer heerlijk te eten van 
de heerlijke salade en het lekkere vlees dat in zeer ruime mate door Roger 
verzorgd was. Daarnaast had hij ook nog voor een biertje en limonade gezorgd, 
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alles was weer helemaal perfect. Nogmaals een zeer hartelijk bedankje aan 
Roger voor het aanbieden en verzorgen van deze BQQ bij deze wedstrijd. Dat 
het, net zoals vorig jaar het geval was, precies tijdens deze BBQ weer begon te 
regenen, kon de pret niet drukken. Iedereen had het prima naar zijn zin. 

Onder de BBQ zijn we vervolgens over gegaan tot het uitreiken van de prijzen. 
De door Roger Schuller ter beschikking gestelde wisseltrofee, de Mazzeltrofee, 
mochten Harry Greive en ondergetekende in ontvangst nemen. Het bleek dat wij 
1e geworden waren met een totaalgewicht van 22.040 gram.  

2e werd het koppel John Koolhoven en Aad Segboer met 18.840 gram. Zij 
werden hierdoor onttroond als Kampioen na het winnen van de eerste 
Mazzeltrofee vorig jaar. Zij kondigden nu al aan het volgend jaar zeker weer 
aanwezig te zijn om de trofee weer terug te halen. Dat is de juiste instelling, 
maar gaan wij hem ook weer zonder slag of stoot afgeven?. 

3e werden Leo de Vos en Dave met een totaalgewicht van 9.400 gram. Hierbij 
moet nog wel opgemerkt worden dat het leefnet van Leo open schoot bij het uit 
het water halen van het net waardoor er wel enige vissen terug de plas in 
verdwenen voordat ze gewogen waren. Leo was wel zo sportief om aan te geven 
dat het voor de stand volgens hem niks uitgemaakt had. 

4e werden Roger en Anton met 5.700 gram waarbij Roger al een tijdje eerder 
gestopt was met vissen om de tent op te bouwen en de overige spullen klaar te 
maken. 

5e was het koppel Jason en Aad met 5.200 gram. 

6e werden Rene en Luc met 4.500 gram. 

7e werden Opa Piet en Jim met 3560 gram.  

8e werden Arie en Jan met 1.500 gram. 

Het was weer een geslaagde koppelwedstrijd. Mooi weer tijdens de wedstrijd, 
een heerlijke BBQ, gezellige mensen en bovenal een ieder die het naar zijn zin 
had. Ik hoop echt dat het komend jaar weer door zal gaan en dat het dan gaat 
lukken om nog meer koppels aan de waterkant te krijgen.                                   

Tot volgend jaar, 

Alwin Koks               
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       19 september 2008 zout, Kijkduin  (Maassluis avond) 

 

Na telefonisch overleg werd er besloten dat er niet in Maassluis maar vanaf het 
strand gevist zou worden. De locatie werd strand Kijkduin. 
Om 18.uur 00 verzamelden wij daar met 5 man,te weten 4 leden en 1 intro. 
Waar de rest was gebleven wist niemand. Misschien aan een verlate BBQ ? 
Want het weer was fantastisch en daar bleef het bij,er werd namelijk maar 1 
visje gevangen van de fantastische grote van 22 cm. 
De gelukkige was Aad,die by the way nog geeneens in de gaten had dat hij beet 
had. 

          
We zouden tot 11 uur gaan vissen, maar gezien de enorme vangst vis, hield Piet 
met intro het om 10 uur al voor gezien. De diehards gingen door tot half 
11.Zodoende werd Aad dus met volle overtuiging 1 ste, de rest werd dus  
allemaal 2de. 
Tja wat doe je dan als er niemand derde wordt? Dan ben je dus als 
wedstrijdleider zelf de pineut, wat in dit geval erg makkelijk werd,want er valt 
verder niets te vertellen en ben je dus ook lekker gauw klaar. 
Ik blijf hopen dat er alle volgende wedstrijden meer vissers op komen dagen en 
dat er meer vis gevangen zal worden. Dit record van 1 vis op 5 man lijkt mij 
makkelijk te evenaren. 
Afijn we zullen maar weer hoopvol uitzien naar de volgende wedstrijden. 
 
Met vriendelijke visgroet Joop Rouette. 
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                 3 oktober 2008 zoet, Wollebrand 

 

Nou, ik ben ook een keertje 3e geworden in de wedstrijd aan de Wollebrand dus 
een stukje schrijven. Het weerbericht was al niet zo goed maar het kwam echt 
met bakken uit de hemel. Ik had het geluk dat ik maar een klein stukje moest 
lopen (bruggetje over gelijk links) maar sommige moesten een stuk door de klei 
lopen de bus nemen en nog 3x overstappen dus deze vissers moesten een aardig 
eindje buffelen.      

                                                            
Dus als eerste paraplu opzetten ,spulletjes eronder en hengeltje klaarmaken.       
Ik had voor een simpele “rig” gekozen met een open feedertje onderlijntje van 
14 honderdste (niet te dun want ik hoorde dat die giebels aardig tekeer konden 
gaan) en een haakje 14.En een voertje op basis van vismeel en daardoorheen de 
nodige versnaperingen.                                                                                          
In het begin liep het niet echt lekker maar een babbeltje met je buurman, peukie 
en bakkie koffie erbij en de tijd vliegt dan toch wel.                                         
Maar als je dan zo’n giebel eraan krijgt maakt het toch veel goed. Wat kunnen 
die beestjes vechten. Iemand had me nog verteld “oppassen als je ze schept want 
dan willen ze er nog weleens ervandoor gaan”. Dat heb ik geweten want de 
eerste dacht ik binnen te hebben, maar het giebeltje dacht er anders over en 
keerde doodleuk om en zwom mijn onderlijn kapot.                                          
Maar het bekende spreekwoord  “een ezel stoot......” was niet aan mij besteed 
want dit gebeurde nog een aantal malen.                                                                  
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Maar al met al werd er toch wel een visje gevangen en ik had het geluk er een 
paar behoorlijke tussen te hebben.  

                

                                                                                                                                        
Al met al moet ik dan toch bekennen dat de Wollebrand een van mijn favoriete 
viswaters is.                                                                                                          
Nou mensen wie weet tot de volgende opsteker want je weet het nooit.                   
Het vissen is een kunst maar zonder geluk vaart niemand wel. 

 

 

Groetjes Anton de Jong. 
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   8 oktober 2008 zout, Zuiderhavenhoofd Scheveningen 

 

Van uw vissende reporter. 

Tien man hadden zich aangemeld, 7 verschenen op de afgesproken tijd op het 
parkeerterrein aan het Zuiderhoofd van de Scheveningse haven. Alwin Koks 
meldde zich telefonisch af wegens een griepje en Aad Segboer en Henk-Arie 
Jansen kwamen wat later omdat Aad zich niet op tijd aan de klamme lappen had 
kunnen ontworstelen. Het maakte niet echt veel uit want op de afgesproken tijd 
was het nog aardig duister. 

     

Iedereen behalve Piet Hermes en ik liepen direct door naar de kop waar Cock 
Vollebregt,  de broer van Frans, al bleek te staan. Die stond er al vanaf zes uur 
en had reeds een gulletje in de tas. Ik stopte bij de bocht en Piet liet iets verder 
terug zijn spullen staan. Even later liep hij ook door naar de kop, mij bij al mijn 
vrienden achterlatend. 

Omdat ik een gezelligheidsmens ben (en toch geen reet ving in het eerste uurtje), 

ben ik ook maar naar de kop gekeuteld.  
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Voor de ingang van de haven lag een grote baggerschuit de vaargeul uit te 
diepen. 

       . 

Of het uiteindelijk daaraan lag dat er geen vis gevangen werd weet ik niet. 
Uiteindelijk bleven er na het eindsignaal van de negen man vijf zonder vis. 

De eerste die wel vis ving was Joop Rouette. Hij pakte op de kop een mooie 
tong. Ik haalde daar een wijtinkje weg en Aad een zeebaars. Die drie gevangen 
vissen deden mij besluiten toch weer terug naar de bocht halverwege te lopen. 
Vrijwel direct ving ik een zeebaarsje en bleek daar achteraf rond het middaguur 
mee klaar te zijn. Op de kop pakte eerst Jilles van Koutrik nog een botje net als 
Aad. Hans Snels pakte een mooie tong en Jilles nog een paling. 

De uitslag bleek uiteindelijk als volgt. Jilles eerste met 69 cm (bot en paling) 
Aad tweede met 59 cm (bot en zeebaars) en ik derde met 55 cm (wijting en 
zeebaars). Hans werd vierde met een iets grotere tong dan Joop die daarmee 
vijfde werd. Siem van der Molen, Paul van Oijen, Piet en Henk-Arie werden 
gedeeld zesde. 

Maar het was wel lekker weer. 

 

John Koolhoven.   
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        8 november 2008 zoet, Voorzaan (snertwedstrijd) 

 

Zoals ieder jaar de snertwedstrijd gehouden op de laatste wedstrijddag van het 
seizoen.                                                                                                                  
In alle vroegte (midden in de nacht) om 6 uur was ik bij Willem om hem op te 
halen met zij hele uitrusting.                                                                             
Normaal heeft Willem 8 dingen bij zich maar deze keer leek mijn auto wel een 
vrachtauto. Wat er allemaal meeging??                                                             
Wel dat was een tafel een gasstel een pan een tas met soepkommen lepels en 
weet ik veel wat al niet meer en natuurlijk ook de spullen die nodig zijn  voor de 
wedstrijd te organiseren. Maar goed bij het water aangekomen, de voorzaan in 
Zaandam, troffen wij daar reeds enkele vissers. Er zouden 16 of 17 man komen 
om de wedstrijd mee te vissen. Of kwamen ze alleen voor de soep??? Dit laatste 
geloof ik eigenlijk niet want er werd met veel enthousiasme aan de wedstrijd 
begonnen toen Willem om 8 uur het fluitsignaal gaf. Al snel lieten de eerste 
vissen(jes) zich verschalken. 

 

 Om mij heen zag ik regelmatig een visje vangen maar geen echt grote.           
Zelf pakte ik gelukkig niet van die hele kleine maar ook geen echte brasems. 
Maar goed om half 12 gaf Willem het fluitsignaal dat de snert klaar was en 
geloof het of niet maar de eerste hadden toen al hun bak snert te pakken.  Laat ik 
nu een van de weinige Nederlanders zijn die het niet lust maar het ook 
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verschrikkelijk vind stinken dus ging ik lekker uit de wind staan en vond ik het 
alleen jammer van de effectieve vistijd.  

            

Natuurlijk vind ik het prachtig dat er zo genoten wordt van Willem zijn soep, 
WILLEM NAMENS EEN IEDER BEDANKT en tot volgend jaar met de soep.  
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Natuurlijk hadden we ook nog even te vissen na de snertpauze. De vissen 
hadden kennelijk ook de lucht van de snert geroken want er werd over het 
algemeen niet veel meer gevangen behalve dan die Aad Segboer die zo nodig 
een  Harder moest vangen 

 

(had hij trouwens vorige jaar ook al of ging er toen iets mis). Maar verder valt er 
niet veel te vertellen dan dat we uitstekend weer hadden de vangsten minder 
waren als eerder jaren maar dat iedereen een leuke dag heeft gehad weet ik 
zeker. Rest me nog het geven van de uitslag: 

1e is geworden Tom Dorlas met 6200 gram 2e Aad Segboer met 6160 gram en 3e 
de schrijver van dit verhaal Hans Snels  met 4220 gram  

Gegroet visvrienden  

 

Hans Snels 
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     11 december 2008 zout, Boot Colijnplaat(snertwedstrijd) 

 

Eigenlijk stond de snertwedstrijd gepland op deze datum. Maar vanwege de 
extreem gure weersomstandigheden op 21 november werd de bootwedstrijd op 
het M.S. Desiree opgeschort naar deze datum.  

 

                                                                                                                           
We waren al een keer voor  Jan L. gereden en we wilden de vrolijke 
gezichten van de schipper en zijn duifje natuurlijk niet missen ! !                             
Uiteindelijk bleken er 15 man bereidt de rit nogmaals te maken.                                           
De schipper parkeerde de Desiree rond negen uur en direct werd er lekker 
gevangen. Tenminste, op de boeg en aan bakboordzijde. Kees Klerks stond 
op het voorste deel aan stuurboordzijde zijn postzegelalbum te vullen terwijl 
Aad op de voorplecht ouderwets los ging. Het leek wel of hij met een 
wedstrijd bezig was. Achterop werd ook wel gevangen maar in vergelijking 
met voorop toch minder. 

Na de wissel om 12.00 uur kwam Hans Snels achterop te staan met links naast 
hem Kees Klerks en rechts Aie van Bree. Die laatste hebben we een keer of 
twintig horen roepen dat hij er geen reet van begreep dat Hans iedere keer drie 
wijtingen tegelijk binnen haalde terwijl hij volledig stilviel. Het was inderdaad 
heel apart. Hans haalde keer op keer tripletten binnen die ook nog eens lekker 
aan de maat bleken te zijn. Aad en ik waren doorgedraaid naar de 
stuurboordzijde en zoals gezegd waren daar de vangsten iets minder.             
Alles bij elkaar heb ik in ieder geval een leuke dag gehad. Mijn aas was op en de 
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emmer lekker vol. Het enige wat ik node heb gemist was de snert van Wim. Ik 
heb, om in de stemming te blijven, een kopje soep besteld bij dat zonnestraaltje 
in het vooronder. Voor de kleur krijgt ze een vijf-min. Voor de rest was het 
warm maar dan is alles wel gezegd. Ik durf niet eens te melden wat ze ervoor 
durfde te rekenen.   

                     

Uiteindelijk is Hans op de eerste plaats geëindigd met 18,50 meter, kwam Aad 
een tripletje te kort waardoor hij bleef steken op 17.50 meter en mocht ik weer 
typen met 12, 68 meter. Arie van Bree werd nog knap vierde met 11,15 meter 
gevolgd door Siem van der Molen met 11.05 meter. Joop Rouette bracht 10,63 
meter op de lat, gevolgd door Leen van de Berg  met 10,27 meter en Piet 
Hermes met 5,56 meter. De overige vissers waren intro’s waarvan ik geen 
resultaten weet, maar waarvan ik wel het vermoeden heb dat ze met een tas vis 
naar huis zijn gegaan. 

Gegroet, John K. 
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                  Eind uitslag zoet 2008 

 

 

  NAAM    Gewicht Plaats  
           
  John Koolhoven   32930 1  
  Hans Snels   16150 2  
  Wim Klerks   36840 3  
  Arnold Rek   28020 4  
  Tom Dorlas   17460 5  
  Rene de Vries   12250 6  
  Aad Segboer   26780 7  
  Alwin Koks   24410 8  
  Frans Vollebregt   23240 9  
  Chris van Trierum   18940 10  
  Arie van Bree   13140 11  
  Roy Witte   12480 12  
  Anton de Jong   14580 13  
  Ed Borrebach   14820 14  

 
Mark 
Schottelndreier   12200 15  

  Edu van Deursen   6020 16  
  Piet Hermes   11580 17  
  Harry Greive   17820 18  
  Leo de Vos   7440 19  
  Elly Tangel   5820 20  
  Leen van den Berg   25420 21  
  Wilhelm Geradts   5420 22  
  Joop Rouette   980 23  
  Arie Vlok   760 24  
  Ivo Kooijman   900 25  
  Roger Schuller   240 26  
  Arnold Ernens   660 27  
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                 Eind uitslag zout 2008 

   

NAAM   EIND 
5 
WEDST PLAATS

Berg v. Leen   22 22 4WED 
Bree v. Arie   18 18 4WED 10 
Brooshooft 
Leo   29 29 4WED 
Gerardts 
Wilhelm       AFW 
Greive Harry   18 18 2WED 
Hermes Piet   65 40 8
Jansen Henk   37 37 5
Koks Alwin   27 27 3
Koolhoven 
John   29 29 4
Kouterik Jilles   41 41 9
Molen v/d 
Siem   30 30 3WED 
Oijen Paul   37 37 6
Rouette Joop   64 27 2
Segboer Aat   34 10 1
Snels Hans   39 39 7
Tangel Ellie       AFW 
Frans 
Vollebregt   14 14 2WED 
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