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                                                    Voorwoord     

   

   Lang verwachtte veranderingen op komst in de visserijwet !!!!  

 

We hebben gelukkig weer een goed jaar achter ons wat onze afdeling betreft. Er 

hebben geen grote veranderingen plaatsgevonden en dat is meestal een goed 

teken. De opkomst bij zowel de zoetwater- als zout waterwedstrijden is goed 

geweest. Bij de wedstrijden in het zoete water was de opkomst zelfs heel goed te 

noemen. De opkomst bij de zout waterwedstrijden was gezien het aantal leden 

dat hieraan normaal gesproken deelneemt ook goed te noemen. 

Helaas is het wel zo dat het bij de zout waterwedstrijden wat vaker voorkomt dat 

weersomstandigheden het noodzakelijk maken om op een laat tijdstip de 

afgesproken locatie te wijzigen. Met de zeer snel veranderende 

weersomstandigheden en voorspellingen houdt dat wel een zeker risico in. 

Wordt de aankondiging twee dagen voor de wedstrijddatum bekend gemaakt, 

blijkt het weer alsnog totaal anders  te worden en het alsnog mogelijk te zijn 

gewoon op de eerder afgesproken locatie te vissen.                                                       

De mobiele telefoons en het internet, in combinatie met de vele verschillende 

weersites die geraadpleegd kunnen worden helpen hierbij ook niet echt bij het 

krijgen van een eensluidend beeld. Waar sommige voorspellers met een 

windkracht 7 aan komen waaien laten anderen doodleuk weten dat het een 

mooie dag gaat worden met hooguit een briesje van kracht 3 of 4.                

Waar doe je dan goed aan?                                                                                   

Er moet in ieder geval een beslissing genomen worden over waar gevist zal gaan 

worden. Dat je hiermee ook de mist in kan gaan blijkt uiteraard ook wel eens. 

Helemaal niks doen is echter ook geen optie.                                                        

De insteek moet altijd zijn om de kans zo groot mogelijk te maken dat er door 

een ieder zo goed mogelijk gevist kan worden. Het doel is altijd om het de 

vissers naar de zin te maken. Helaas blijkt dat een aangedragen vervangende 

locatie niet altijd op instemming kan rekenen van meerdere vissers waardoor er 

alsnog afvallers zijn die besluiten niet mee te gaan. Dat is natuurlijk niet de 

bedoeling en is precies het tegenovergestelde van wat ermee bereikt wil worden. 

Het blijkt dus dat er op dit moment te weinig vervangende locaties voorhanden 

zijn die op een brede steun van de vissers kunnen rekenen.                                   

Nou kun je het nooit iedereen naar de zin maken maar dat blijft wel ons streven. 
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Laten we er daarom gezamenlijk nog eens goed over nadenken en zorgen voor 

een lijstje met locaties waar eventueel naar uitgeweken kan worden.               

Dat moet in onze regio toch goed mogelijk zijn. Soms zal dat best een locatie 

opleveren waar je niet helemaal happy mee zal zijn. Hopelijk levert dat dan geen 

al te grote belemmering meer op om toch te komen vissen zodat we toch weer 

met een redelijk aantal vissers aan de kant staan. Dat is ook voor de organisator 

een stuk leuker.                                                                                                   

Kom op dus en denk mee. Hoe meer er meedenken, hoe meer ideeën er 

aangedragen worden, hoe beter het kan gaan. 

Binnen de sportvisserij gaan er, als het allemaal doorgaat, waarschijnlijk 

komend jaar  belangrijke veranderingen plaatsvinden.                                          

Lang gehoopte en verwachtte veranderingen.                                                           

Er staan wijzigingen in de visserijwet op stapel die per 1 maart 2012 ingevoerd 

zouden moeten gaan worden.                                                                            

Verreweg de belangrijkste voor de sportvissers/wedstrijdvissers zijn de 

afschaffing van de gesloten tijd voor het vissen met wormen, het in het leefnet 

voorhanden mogen hebben van ondermaatse baarzen (die dan mee mogen tellen 

bij de wedstrijden) en het vervallen van minimummaten voor ruisvoorn en 

winde. (Hiernaast zijn er nog meerdere wijzigingen op komst.                                 

Zie hiervoor het aparte artikel verderop in deze Opsteker)  

Er moet nog wel een kleine slag om de arm gehouden worden over de 

daadwerkelijke datum van invoering. Het zou prachtig zijn als deze wijzigingen 

inderdaad van kracht zijn als wij onze nieuwe competitie in het zoete water weer 

gaat beginnen. Uiteraard iets om nauwlettend te volgen. 

Tot aan de waterkant. 

 

Alwin Koks 

Voorzitter HPSV-Sportvissen   
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               VISSERIJWETSWIJZIGINGEN: 

 

Hieronder de belangrijkste wijzigingen volgens Sportvisserij Nederland. 
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Voor de vissers die geen lid zijn van de ‟s-Gravenhaagse Hengelsport 

Vereniging maar wel vissen in de wateren van deze vereniging nog 

onderstaande aanvulling: 
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               Bijzondere Mijlpaal – 50-jarig huwelijk Piet Hermes. 
        

Op zaterdag 25 juni 2011 vierden Piet Hermes en zijn vrouw hun 50-jarig 

huwelijksfeest. Op 1 juli 1961 zijn zij voor de kerk getrouwd nadat zij eerder al 

voor de burgerlijke stand getrouwd waren.  

 

 

Uiteraard was dit een bijzondere mijlpaal voor Piet en zijn vrouw.                         

Ook voor de vereniging is dit natuurlijk een bijzondere gebeurtenis die niet al te 

vaak voorgekomen zal zijn of nog zal voorkomen onder de leden.  

Door het voltallig bestuur is acte de présence gegeven op de receptie.                

Daarbij is aan het bruidspaar namens de vereniging een cadeau overhandigd. 

Nogmaals, namens de vereniging van harte gefeliciteerd.            
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                             18 februari 2011, zout, IJmuiden 

 
 

Hoera, onze eerste zee wedstrijd van 2011 op het noordenhavenhoofd in 

IJmuiden.  De opkomst, 9 man, niet slecht maar kon beter. Uit eerdere 

ervaringen had een ieder transport middelen bij zich. De uitbater brengt ons niet 

meer weg maar dat wisten we. Maar wat een uitbater, daar kan je geen afspraken 

mee maken. Hij kwam gewoon niet opdagen. 

Je kunt beter een afspraak maken met de viswinkelier. Die was wel open voor 

aas, onderlijnen, lood etc. Waarom hij wel??? 

 

 
 

Iedereen was goed gekleed en dat was nodig ook. Temp.-1 veel wind en 3 

sneeuwbuien. Maar door gaan en dat gaf wel verrassende uitslagen, 

Hans 1 met 0,56cm; 

Arie  2 met 0,32cm; 

Piet   3 met 29 cm;  

Cor   4 met 28 cm. 

Paul, Alwin, Siem, John en Joop geen vis. 

Ik persoonlijk twijfel over die 1 cm maar ik meet niet, dus neem ik maar aan dat 

het goed was en schrijf dit stukje. 

 

Piet 
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          10 maart 2011, zout, MS. Theo op de Grevelingen. 

 

Ik reed ruim voor 6.00 uur de parkeerplaats op bij de Uithof en omdat ik het 

laatste was konden we vertrekken. Twee busjes met ruime zitplaatsen. Omdat er 

niet zoveel deelnemers waren deze reis, arriveerden veel te vroeg in Den Osse.  

Zoals ook een 5- tal vreemdelingen die, in de verwachting dat zij gingen vissen 

met medewerkers van hun bedrijf, op de kade ronddrentelden en ontdekten dat 

hun afspraak niet doorging. Ze werden door ons als intro‟s beschouwd en 

konden met ons mee, waardoor het aantal vissers aan boord er toch redelijk 

uitzag.                                                                                                                    

Tegen de wind, erg veel wind in maar droog voeren we naar de eerste stek waar 

een meter of dertig water stond. Vlak achter een duikschool, een groot schip dat 

aan vier tonnen verankerd lag. De vangsten vielen wat tegen. Af en toe kwam er 

hier en daar een botje of een wijtinkje binnen. Zoals altijd meer daar dan hier, 

maar voor het wisselen van plaats had ik toch al drie vissen. Twee daarvan 

waren door mijn buurman Joop in de vorm van een duootje binnengehaald 

terwijl ik beneden aan een versnapering zat. De wind nam toe.                               

We verkasten en kwamen nu voor de duikschool te liggen. Het maakte allemaal 

niet uit. De vis had er gewoon weinig zin in. Omdat ik dacht dat het wel zou 

helpen om weer een versnapering beneden te gaan halen, de eerste keer leverde 

dat immers twee vissen op, ging ik de kombuis in. Hielp dus ook niets. Na een 

poosje draaide ik mij om naar achter en zag dat de duikschool een stuk dichterbij 

was gekomen. Ik rende de kombuis in met het berichtje voor de schipper dat het 

anker aan het krabben was en hij had nog net tijd genoeg om te voorkomen dat 

we in een van de ankerlijnen  van de duikschool terecht kwamen. Toch nog wat 

beleefd vandaag dacht ik.                                                                                                                               

We verkasten een derde keer voordat we gingen opruimen en met de laatste haal 

kwam er nog een wijtinkje mee. Vier vissen, maar wel twee lekker aan de maat 

voor een paar lekkerbekken. Joop had er meer. Die werd dan ook eerste met 

2.32 meter en Piet wie kent „m niet werd tweede, met 1.31 meter. Had ik toch 

nog 1.21 meter als nr. 3 

Siem                         

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Wijting002.jpg
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                               25 maart 2011, zout, strand Katwijk 
 
 

Kwart voor zeven de visspullen ingeladen en samen in Arie van Bree zijn 

nieuwe auto naar Katwijk gereden. 

Daar aangekomen scheen het zonnetje lekker,eerst even een bakkie koffie 

gedronken en wachten op de anderen vissers. 

Toen we ingeschreven hadden en ons nummer hadden getrokken was het 

inmiddels half 9. Tijd om naar de visstek te lopen. 

Wat wel jammer was is dat ik hoorde dat Alwin ziek was geworden, een 

teleurstelling op deze visdag. 

Na een kwartier wandelen konden we de spullen optuigen en wachten tot negen 

uur op het startsein. Dan duren vijf minuten een kwartier!! 

 

 
 

Na een half uur kwam Willem met zijn maatje langs. Zij beiden waren op deze 

dag de controleurs waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank. 

Zij vroegen of we al wat moesten laten opmeten. Nou nee hoor, ik moest mijn 

eerste beet nog krijgen. 

Wat wel leuk is als ze langs komen dat je kan vragen of er hier en daar nog wat 

gevangen word. 

En ja hoor, Arie had al vis gevangen. Het was een moeilijke visserij maar we 

genoten van het mooie weer. 
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Na verloop van de tijd kregen we te horen dat er meerderen wat hadden 

gevangen.  

De meeste keren was het een bot. 

 

      
 

Piet die naast mij stond ving een wijting van 26 cm maar kon verder geen beet 

meer krijgen,en dan duurt een dag lang. 

Ik zelf had een bot gevangen van 26 cm daar moest ik veel voor pielen. Dat was 

na het ingooien de hengel vast houden en elke keer een klein stukje binnen 

draaien. 

Zo heb ik toch drie visjes gevangen. Ik denk dat als je met een feeder hengel 

 had staan vissen met een licht tuigje met een rol loodje dan had je meer 

gevangen. Maar ja dat is achteraf gepraat. 

Om 2 uur zat de wedstrijd er op en werden de prijzen uitgereikt . 

1 Henk-Arie met 100 cm 

2 John         met  0,88 cm 

3 Cor           met 0,61 cm 

4 Hans        met 0,51 cm 

5 Arie          met 0,48 cm   

6 Joop         met 0,28 cm 

7 Piet          met 0,26 cm 

We gaan weer uitkijken naar de volgende wedstrijd. 

 

Groetjes Cor Vollebregt 
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            2 april 2011, zoet,  Noord-Hollands kanaal 

 

Zaterdag 2 april de eerste wedstrijd van 2011, ik had er weer zin in! 

De keuze was gevallen voor het Noord-Hollands Kanaal, geen slechte keus 

bleek na afloop. 

Wel vroeg uit de veren want om 6:30 uur trekking stekplaatsen.  

Zestien vissers waaronder, na twee jaar afwezigheid, Anton de Jong en Arnold 

Rek. Fijn dat zij er weer bij konden zijn. 
 

        
 

Ikzelf trok plek 6, de kopstekken waren voor Wim (plek 1) en Cor (plek 16). 

Het weer was goed, droog, zon maar met een stevige wind. 

Er waren goede verhalen om vis te vangen met de vaste stok, mijn favoriete 

hengel. 

Een paar vissers begonnen ook met de vaste stok en een groot deel van de 

vissers begon met de Feeder. 

7:30 uur de fluit om te beginnen, de voerballen en voer korven vlogen door de 

lucht. 

Al vlug werd er vis gevangen, zowel bij mij als bij de andere vissers om mij 

heen. 

Dit beloofde wat! 
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Een gezellig loopje om een praatje t e maken was er dit keer niet bij omdat 

iedereen lekker zat te vangen. 

14:00 uur einde wedstrijd en was het wachten op de weegploeg. 

Daarna alles opruimen, een blikje halen bij Wim en wachten op de uitslag. 

 

1. Arnold  Rek          19.500 gram 

2. Aad  Segboer       12.500 gram 

3. René de Vries     12.200 gram 

 

Mijn voorgevoel dat er goed word gevangen is uitgekomen met een totaal 

gewicht van 132 kilo. 

Dit was de eerste keer dat ik op de derde plek eindigde bij HPSV sinds 2008. 

Dus verplicht een verslagje schrijven. Is toch niet zo makkelijk als ik dacht maar 

wel leuk om te doen. 

Tot de volgende wedstrijd aan de Oude Rijn. 

 

René de Vries. 
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                 21 april 2011, zoet, de Oude Rijn 

  

De weer verwachting voor vandaag: 26 graden en zo goed als wind stil. Dus je 

zou zeggen een prachtige dag om te gaan vissen. Er waren 18 vissers, dus een 

goede opkomst. Maar er was genoeg plek voor iedereen.                                             

Na de loting ging iedereen naar zijn plek en we hadden er zin in. Omdat er bijna 

geen wind was kozen veel mensen voor de vaste stok maar hadden toch voor de 

zekerheid  de feeder en of de picker gereed gemaakt.                                                

Ik zelf koos voor de vaste stok, voor mij geen slechte keuze want al snel had ik 

een paar voorntjes. Wim die naast mij zat ging het aan de overkant proberen en 

hij had snel een hele mooie ruisvoorn aan zijn haak. Aad die daar weer naast zat 

had al snel een hele beste platte gevangen. Wat jammer was, dat ik vlak achter 

elkaar twee flinke baarzen ving. Helaas,  de wedstrijd leider die naast mij zat  

vertelde dat het baarzen seizoen nog was gesloten dus moest ik ze weer laten 

zwemmen . 
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Het werd toen stil met het vangen en de eerste wandelaars kwamen even 

buurten. We hoorden dat er bij de hoge nummers niet veel gevangen werd.       

Er waren  zelfs vissers  die nog voor het eerst beet moesten krijgen, jammer 

toch.   

                                                                                                                              

De vangst was niet best maar het weer was perfect en om half tien zaten de 

eerste mensen al in hun blote bast te vissen. Uiteindelijk heeft toch iedereen vis 

gevangen. Rene bleef de hele dag trouw met zijn vaste stok vissen en had een 

laatste gouden uurtje. Hij ving een aantal mooie brasems wat hem voor die dag 

de overwinning bracht. In totaal had hij 5060 gram, Harry werd tweede met 

4520 gram, de achttiende plek was die dag voor John, hij kon niet meer dan 100 

gram in het weegnet krijgen, helaas.                                                                          

Al met al een wat tegenvallende dag wat het vissen betreft maar het weer was 

super. De volgende wedstrijd gaan we naar het Brielse Meer. Laten we hopen 

dat de vis het daar een stuk beter doet 

 

Kees Kerkhof 
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                         6 mei 2011, zoet, de Bernisse 

 

De derde wedstrijd stond gepland voor het Brielse Meer. Dus gingen een aantal 

leden daar oefenen maar hun ervaringen waren niet best.                                        

Zeg maar gerust heel slecht als je bijna de hele ochtend zit en niets vangt en 

zelfs  nog geen beet krijgt.                                                                              

Vervolgens  gaat je daarna een paar uurtjes in de Bernisse vissen en je vangt in 

korte tijd een kilo of 25.                                                                                                

Na deze ervaringen is er overleg geweest met het bestuur en de wedstrijd leiding 

en werd er gekozen voor de Bernisse, een stek waar wij al meer hadden gezeten. 

Om half 7 werd er geloot, dus iedereen vol goede moed naar zijn plek.  

        

Deze waren rond het pannenkoekenhuis uitgezet.                                                   

Het zou een rare dag worden en waarom. Wel Edu die op stek nummer 1 zat had 

twee mooie platten. Nummer 2 tot en met 10 die precies rond het 

pannenkoekenhuis zaten hebben de gehele dag geen stootje gezien.                            

Zij hadden allemaal veel last van alg slierten. Vanaf plek 11 tot en met 18 werd 

er wel vis gevangen. Zij vingen flinke jongens. Ook werden vandaag 4 wandel 

brasems gevangen. Even buurten en kijken bij de mensen die wel een visje 

vingen om vervolgens naar de eigen plek terug te keren alwaar er een brasem 

zich zelf had gehaakt. Je moet dat geluk maar hebben. 
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  Deze keer had Hans een laatste gouden uurtje wat hem met bijna 10 kilo een 

tweede plek opleverde.                                                                                             

Frans die op plek 18 zat werd vandaag de winnaar met wel 13 kilo.                                

Ik zelf werd derde met een pondje verschil met Hans.                                         

Toch werd er vandaag ruim 44 kilo vis gevangen maar het was een beetje slecht 

verdeeld. Negen mensen die niets vingen en drie mensen met een vis.                                  

We kunnen nooit zeggen of het in de Brielse Meer beter zou zijn geweest maar 

we zijn weer een ervaring rijker.                                                                                      

De volgende wedstrijd is tegen de Brandweer in de Vlaardingse Vaart.                 

Laten we hopen dat de vis zich daar rijkelijk laat vangen. 

 

      

     

    Kees 
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               20 mei 2011, zout, strand Kijkduin  

Onze 4
de

 zeewedstrijd stond gepland voor deze mooie dag/avond op het strand 

van Kijkduin. Het verzameltijdstip was om 18.00 uur en iedereen was weer ruim 

op tijd aanwezig. Omdat het zulk mooi weer was werd het parkeren ietwat een 

probleem. Half  Den Haag was uit gaan waaien.                                                   

Omdat het zo warm was viel de loop naar het strand niet mee met je kist en 

waadpak aan. Sommige vissers deden zich voor aanvang heerlijk te goed aan de 

spareribs (ja, die vang je niet op het strand).                                                         

Om half zeven werd het startsein gegeven en konden we er tegen aan.                                 

Al snel werden de eerste plaatjes gevangen, gemeten en weer terug gezet. 

Ondergetekende werd ondertussen door de wedstrijdleider zoet gebeld waar we 

stonden zodat hij de zeeviskunst af kon komen kijken.                                       

Ook Dhr. Greive kwam langs  

                         

(we hopen dat hij ook weer zout gaat doen)  

zodat hij gelukkig kon zien dat er ook grotere vissen gevangen werden. 

Gelukkig waren er toch maar weer een paar slimmeriken die een fototoestel bij 

zich hadden zodat bewijsmateriaal en de zonsondergang op de gevoelige plaat 

konden worden gezet (iedereen is gek op de ondergang geloof ik ).                                                                       

Hopelijk worden deze foto‟s ook opgestuurd naar onze Ed voor de opsteker. 

Buiten het leuk vangen werd er ook gezellig gebabbeld (we hadden elkaar zo 

lang niet gezien).                                                                                                                    

Het eindsignaal klonk om 00.30uur.                                                                                     

De vis werd gemeten, opgetekend en na het genot van een drankje taaiden we af 

naar moeder de vrouw. 
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De uitslag: op 1 John Koolhoven  

                        2 Henk-Arie Jansen 

                        3 Joop Rouette 

De volgende wedstrijd is op 29 juni op het Zuiderhavenhoofd en ik hoop dat ik 

geen derde word. Ps. voor onze sponsor: vele wandelaars op het strand viel onze 

outfit v/d B.A.M. erg op. 

 

 

Joop 
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        1 juni 2011, zoet,Vlaardingse vaart tegen de brandweer 

 

Viswedstrijd HPSV tegen de brandweer. Om 7 uur moesten we aanwezig zijn, 

wat later dan normaal.  

Omdat de brandweer in ploegen werkt konden wij niet zo vroeg starten.  

Maar niet getreurd de koffie stond klaar. Zij hadden namelijk gevraagd of het 

restaurant om 7 uur open kon zijn. Grote klasse wetende dat woensdag eigenlijk 

je vrije dag is. Dus we kwamen niet voor een gesloten deur. Na het drinken van 

een kopje koffie werden de plaats nummers getrokken.                                               

Zo konden we richting Vlaardingse vaart rijden.  

 

 
 

Wim en Hans hadden de nummers in de buurt van de haven uitgezet. Ze hadden 

horen zeggen dat daar de beste kans was om vis te vangen. Maar het blijkt altijd 

een geluksfactor welke plek je loodt.  

Na verloop van een uurtje haalde Wim de nummers op en kon gelijk kijken of er 

al iets gevangen was. En ja hoor, Frans en Arie hadden al een platte gevangen. 

Dus er was goede hoop. Maar het zou geen makkelijke dag gaan worden.  

Hier en daar werd er een Voorntje gevangen, alleen Aad Segbroek had al een 

paar Brasems gevangen. Ik zelf had een plek op 11 m gemaakt voor mijn vaste 
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stok en een plek aan de overkant voor mijn feeder. Daar ving ik een paar 

ruisvoorns. Dat schoot ook niet op dus dan maar met de stok proberen. Heel 

licht vissen, een made op de haak en maar kijken of we hier iets groots konden 

vangen. Maar nee ook hier was het kleine vis. De feeder maar weer gepakt en 

naar de overkant. Op dat moment kwam Willem even buurten en ja hoor, ik 

kreeg een mooie aanbeet. Dat kon weleens een mooie vis zijn. En dat was het, 

een voorn van ongeveer 30 cm  en er vlak achteraan een Brasem. Intussen 

hoorde we dat Aad een mooie Giebel had gevangen, dat telt lekker aan. 

Toen het half 3 was liep ik al mijn steekhengel op te ruimen. Op dat moment 

kreeg ik nog een mooie aanbeet en ja hoor nog een brasem net op de valreep. 

 

      
  

Bij elkaar was het geen makkelijke visdag maar het weer en de locatie deden 

heel veel goed. Om 3 uur wegen en opruimen en terug naar de koffietent, al 

waar de standen en prijzen bekend werden gemaakt. Bij elkaar een mooi 

viswater waar echt wel vis zwemt, maar ze deden het gewoon niet. Hopelijk de 

volgende keer meer succes aan een nieuw viswater. 

                                 . 

Stand: 

1e Aad Segbroek 

2e Frans Vollebregt 

3e Cor Vollebregt 

 

Groetjes Cor Vollebregt 
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                      29 juni 2011, Scheveningen 

 

Onze 5
de

 wedstrijddag werd alweer gehouden, dus verzamelen om 07.00 uur bij 

het Zuiderhavenhoofd.                                                                                            

Jilles en ondergetekende waren er al om 6 uur 45 en wat schetst onze verbazing, 

oom Hans was er ook al. Even bijpraten (niet alleen de dames hebben dat 

voorrecht hoor ) en al snel was de rest v/d gang er, op 1 na. Inmiddels was het 

07.09 uur geworden dus opschieten en lopen met die hap richting einde 

havenhoofd. Fijne motregen was onze begeleider, maar het waren nog geen 

hoosbuien.                                                                                                            

Daar aangekomen toch maar voor de zekerheid de regenpakken aangetrokken.  

De temperatuur was na die tropische dagen behoorlijk gezakt van 32 naar 18 

graden.                                                                                                                 

Drie van de vissers waren bij de bocht gaan zitten, 3 op de kop en 3 verdeeld 

ertussen in.                                                                                                          

Piet zou later komen en toen hij om half 9 aankwam had hij gelukkig nog niets 

gemist. Wij wel, namelijk vis vangen.                                                                 

Rond half 10 kwam ervan de kop een grote gil van Sjors die een hele mooie tong 

van 0.36cm ving (hmmm Lekker in de roomboter). Het bewerkstelligde wel dat 

de rest van de vissers wakker werd en ook de vissen. Leuke gul en tongetjes 

waren het resultaat.     

                                                                                                                         
Tussendoor werd er nog even verteld dat Cor gevallen was en huiswaarts was 

gekeerd, maar voordat hij viel verschalkte hij wel ff een zeebaars van 0.35 cm. 
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Jammer dat hij niet meer kon vissen deze dag. Gelukkig bleek achteraf dat zijn 

schade mee viel.                                                                                             

Ondertussen werd er verkast, waaronder ik zelf van de zijkant naar de kop. Al 

vlug had ik een botje maar ook een paling van 0.57cm (teruggezet natuurlijk) 

wat gelijk de grootste van de dag werd. Paul die nog niets gevangen had werd 

toch ietwat ongeduldig en ging ook verkassen. Niet lang daarna had hij ook 

eindelijk vis (gelukkig anders krijg je gezeur).                                                         

Het was opgehouden met regenen. Het zonnetje kwam door met wel iets meer 

wind. De meesten onder ons deden hun regenpak uit, zo ook ik. Dit had ik dus 

beter niet kunnen doen. Door het opkomende tij kreeg je uiteraard meer golven 

die op de blokken braken. Als je vis binnen moet halen zal je dat dan toch op de 

blokken moeten doen, wat ik ook deed. Alleen tijdens het binnenhalen kreeg ik 

een beetje buiswater over mijn voorkant. Nadat ik de vis binnen had, draaide ik 

me om. Tja, toen was het RAAK. Niet een beetje maar een totale 

onderdompeling was het gevolg van een niet aanzien komende woeste golf.         

Blij dat ik was dat ik net mijn regenpak uit had gedaan. Gelukkig heb ik een 

hoop mensen plezier hiermee gedaan. Er kwam zoveel water over mij heen dat 

de rest mij niet meer zag(wat een lol).                                                                  

Het was een matige wedstrijd en de vangst was eigenlijk niet om over naar huis 

te schrijven. Er waren er twee die helemaal niets vingen en voorlopig ben ik van 

plan geen derde meer te worden zodat ik geen stukje meer hoef te schrijven . 

                        

                       1
ste

 Aad  2m34                    2
de

 Sjors 1m49     3
de  

 Joop 1m 13     

 

groeten joop 
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                              2 juli 2011, BBQ, HPSV 

 

Het was weer zover, onze gezamenlijke (zout en zoet) vissers bbq onder de 

bezielende en organiserende leiding van de familie Klerks.                   ‟s 

Morgens om 10.00uur waren Roy en Alwin samen met Willem al bezig om het 

zeil te spannen voor het overdekte terras. Het stond lekker strak.   

  

                                                                                                                                

Nog vroeger om 8.00uur was Willem al lekker aan het snijden gegaan 

(noodgedwongen zo vroeg) zodat Joop en Marga die om 15.00 uur zouden 

komen helpen er alleen maar voor de vroege gezelligheid kwamen en alleen tot 

het brood snijden en zoutjes neerzetten over konden gaan. Mocht de pret niet 

drukken, babbelen is ook fijn.                                                                            

Voor dat iedereen kwam viel er nog een stevig buitje, daarna gelukkig niets 

meer. Rond 17.00 uur druppelde iedereen binnen om rond 19.00 uur de eerste 

lapjes te verorberen.   

                                                                                                                         
Er was ruim voldoende lekkers(zoals we door Willem verpest zijn) van 
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waldorfsalade tot speklap en niet te vergeten overheerlijke garnalenspiesjes in 

overdadige knoflookmarinade. Voor de thuisblijvende partners kan dit een 

probleem opgeleverd hebben (snif). Het was erg gezellig en iedereen praatte met 

elkaar. De verbroedering erg belangrijk natuurlijk,vierde hoogtij.                       

Rond 22.00 uur begaven de meesten zich huiswaarts na een volgegeten buik en 

zonder droge keel want de miljoenenvraag van weekend miljonairs mocht ook 

niet gemist worden.  

                             

                                                                                                                            

Conclusie: het was zoals elk jaar weer top.                                                              

Greet en Willem namens allen bedankt voor de verzorging en gastvrijheid. 

Volgend jaar weer ?                                                                                                

Joop en Marga Rouette . 
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                               5 juli 2011, zoet, Amsteldrecht kanaal. 

 

 
Terug denkend aan het laatste verslag dat ik geschreven heb. Toen regende het 

dat het goot aan het Hemelwater te Wateringen. 

Dat was vandaag wel anders. Een mooie zonnige dag, 23 graden en weinig 

wind.                                                                                                                   

Dus met veel zin de auto gepakt. Lekker rustig aan want verzamelen is pas om 

14.00 uur. Dus alle tijd en geen haast.                                                                      

Om 13.50 aanwezig op de verzamel plaats, en even later de loting.                     

Ik mocht als een van de laatste loten omdat ik mezelf wat later had aangemeld 

i.v.m. een storing in de computer. Maar dat pakte mooi uit met plek 17.           

Een kopstek net naast Wim. Het was bij iedereen wel duidelijk dat het 

uitgevochten moest worden aan de overkant van het water.                                  

Om 15.00 uur starten en de eerste korven vlogen naar de overkant op zo‟n 50 

meter net voor het plompe blad. Rustig een voerplek opbouwen.                                

Dat lukte wel een voerplek opbouwen met de nodige boten die langskwamen. 

Na 3 uur een voerplek opgebouwd te hebben kreeg ik de eerste platte op de kant. 

Op twee kleine boillies met witte chocolade smaak, dat had ik nog niet 

geprobeerd die dag. Voor de rest lagen alle smaken al aan de overkant op mijn 

voerplek. Wormen, maden, casters, maïs en pellets. Of een combinatie daarvan 

met ondertussen bergen voer.    
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Toch dat leefnet niet voor niks meegenomen van huis.    

 

                                                                                                                                    
Het was niet wild die middag alleen Wim naast mij ving wel wat vis maar voor 

de rest viel het tegen aan de wandelaars te zien.                                                    

Om 21.00 uur stond de teller op drie platten, iedere keer op wat anders als aas. 

Zegt Wim nog tegen mij dat laatste half uur kan je nog drie platten pakken.          

Ik kwam niet verder dan 2 vissen en Wim pakt er gewoon nog drie vissen bij. 

Nadat we opgeruimd hadden en gewogen gingen we de dag afsluiten met een 

drankje en op de uitslag wachten.             

                                                                                                                                        

Het was wel een mooie dag geweest met veel zon maar weinig vis. 

Blijkt dat ik met vijf platten op nummer drie eindigde met een gewicht van 7400 

gr.  

Wim had er een paar meer op plek 16 en had 9640 gr. gevangen.                            

Maar de winnaar kwam van plek 10 midden van het parcours met een gewicht 

van 19910 gr. bijna 20 kg door Aad Segboer. 

 Aad gefeliciteerd !!! 

Dan was het voor mij toch nog een geslaagde visdag al kwam die maar sloom op 

gang. Toch nog tevreden naar huis. 

 

 

Met de vis groeten van Tom Dorlas 

 

 

 

http://vissen.twenga.nl/r.php?ctp=MzI2MzQ4MjM5ODM3NzE4MzE3NTs3NDcxNjs5OTA1NDZmOWI3NWY3MDhhNzQzNDczYWVhOTVmMjQyZDswLjA2O056ZzNOelF2TUM4d0x6QXY7Mg==
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  Zomerkoppelwedstrijd Noordhollandskanaal  7 augustus 2011. 

 

Op zondag 7 augustus 2011 was het weer zover. De jaarlijks door Wim Klerks 

op persoonlijke titel georganiseerde koppelwedstrijd was er weer. Dit keer, voor 

het eerst, gevist in het Noordhollandskanaal. Dit water staat voor mij persoonlijk 

in mijn lijstje van favoriete viswateren. Ik vind het daar bij Purmerend/Neck, 

waar wij altijd onze wedstrijden vissen, een geweldig goed water waar je zeer 

goed en ruim kan zitten, heerlijke omgeving en waar een schitterend bestand aan 

vis aanwezig is. Een pracht van een kanaal.                                                             

Deze editie waren er in totaal 8 koppels die ingeschreven hadden. Helaas moest 

Dave Pompe de wedstrijd alleen vissen omdat zijn vriendin/vrouw helaas niet 

mee kon. Hun kindje had een klein ongelukje gehad en daarom bleef moeder bij 

het kind thuis. Dave zou er achteraf gezien geen spijt van krijgen dat hij alsnog 

aanwezig was bij de wedstrijd. Het zou hem geen windeieren leggen. Althans, 

wat er later van gekomen is kunnen we alleen maar raden maar dat voor 

verderop in dit verslag. Uiteindelijk de wedstrijd dus gevist met 7,5 koppel.                                      

Omdat het een open wedstrijd is zijn het niet alleen leden van de afdeling 

HPSV-sportvissen die mee vissen. Ook visten er weer introducés mee die door 

verschillende vissers opgetrommeld en meegenomen waren. Altijd een gezellige 

boel. Vandaag visten we met 9 vissers die lid zijn bij de HPSV en 6 zogenaamde 

introducés. Daarbij was ook de ons aller bekende Wilhelm Geradts aanwezig als 

vaste maat van Wim Klerks. Helaas heeft Wilhelm dit jaar zijn lidmaatschap van 

onze afdeling op moeten zeggen in verband met zijn zeer drukke 

werkzaamheden waarvoor hij 3 dagen per week in België moet werken. Leuk 

dat hij er vandaag wel weer was.                                                                           

Om 7.00 uur was iedereen aanwezig, dus loten, naar de stek en opbouwen. Om 

08.00 uur begonnen we met vissen en dat zou tot 15.00 uur duren. Intussen was 

er ook genoeg leven waar te nemen in het water. Wie weet wat het gaat worden 

vandaag.                                                                                                                           

De vis bleek inderdaad wel aanwezig en bij de meesten ook te willen bijten. Bij 

de één altijd wat meer en bij een enkeling helemaal niet maar over het geheel 

genomen werd er door bijna iedereen vanaf het begin wel vis gevangen.                        

Nou visten we vandaag wel de zomer koppelwedstrijd maar zoals een ieder zich 

nog zal kunnen herinneren, was er dit jaar tot nu toe nog geen sprake van een 

regelmatig  zomerweer. Dat bleek ook vandaag. Hoewel er met de temperatuur 

weinig mis was en het op momenten dat de zon zich liet zien ook behaaglijk 

was, kwam er steeds meer wind die een paar lekkere buien meenam.               
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Rond 09.30 uur bracht ons dat alvast de eerste knappe bui waarbij de wind nog 

eens sterk aantrok. Die werd ook niet meer minder dus hebben we verder de hele 

dag in een straffe windkracht 5 á 6 gezeten. In de loop van de wedstrijd hebben 

we zeker nog twee buien over ons heen gekregen. Helaas bleek bij de meesten 

van ons de beet na de 1
e
 bui ook behoorlijk weggevallen te zijn. Bij mijzelf was 

het ook allemaal heel wisselvallig. Het vangen ging echt in periodes. Dan ving 

ik in korte tijd ineens 2 vissen achter elkaar, soms nog een derde redelijk snel 

daarna, maar daarna was het weer een tijd stil.                                                          

Om me heen had ik tussendoor ook gezien dat er door meerdere deelnemers 

vissen gevangen werden. Daarbij was het een heel mooi gezicht toen Roy Witte 

en zijn maat Martin, die hij als introducé warm had weten te maken om mee te 

gaan na lang niet gevist te hebben, gelijktijdig met een kromme feederhengel in 

de handen stonden en beiden een mooie brasem wisten te landen.                       

Van Wim Klerks, die enkele keren bij de koppels langs gelopen was, hoorde ik 

tijdens de wedstrijd ook goede berichten over de vangsten van Kees Kerkhof en 

zijn vismaat neef Ronald Kerkhof.                                                                              

Ongeveer rond 13.00 uur werd ik nog door Aad Segboer gebeld, die samen met 

John Koolhoven een inmiddels bekend koppel vormt.  
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Zij hadden al eens eerder deze koppelwedstrijd weten te winnen. Ik meen zelfs 

meer dan één keer en zij waren er weer op gebrand de overwinning binnen te 

halen. Aad vertelde mij doodleuk dat het bij hen een “gekkenhuis”  was. Bijna 

iedere inworp leverde vis op, ze hadden ieder al rond de 25 brasems en ze 

kregen er pijn in hun armen van, al dat binnensleuren. Nou, stop er dan mee zou 

ik zeggen, ja toch, nee dus. Uiteraard bleven zij heerlijk doorvissen met zoals 

zou blijken de juiste tactiek en techniek. De netten zouden bol komen te staan 

van de brasem.                                                                                                     

Gelukkig was het aan het eind van de wedstrijd inmiddels enige tijd droog 

waardoor alle spullen droog opgeruimd konden worden toen om 15.00 uur het 

eindsignaal klonk. Tijd voor de weging dus.                                                        

Uiteindelijk had ik 12 vissen waarvan 10 brasems. Ik had dus geen klagen vind 

ik zelf. Mijn maat Harry Greive kon in het geheel geen beet forceren tot iets 

minder dan een uur voor afloop van de wedstrijd. Gelukkig kon hij toen toch 

nog 2 mooie brasems in zijn net laten verdwijnen. Uiteindelijk bleek na de 

weging dat wij 12.800 gram hadden hetgeen ons de 3
e
 plaats van de dag 

opleverde. (Schrijven dus dan maar)                                                                         

Kees en Ronald Kerkhof bleken toch iets meer te hebben dan Harry en 

ondergetekende en kwamen met een gewicht van 16.120 gram op de 2
e
 plaats 

terecht.  Als laatste werden de netten van Aad en John uit het water getrokken 

om de vis te laten wegen want zij zaten op één van de kopstekken en voor de 

wegers het verste weg. Nou, dat hebben ze geweten, zowel Aad en John als de 

wegers Wim Klerks en Wilhelm Geradts. Aad had al tijdens de wedstrijd 

aangegeven goed te vangen en dat was een understatement. Uiteindelijk bleek 

dat Aad met 31.600 gram net iets meer had dan John Koolhoven, die op 31.000 

gram de weegschaal liet stoppen. Ongelofelijk wat een resultaat en overwinning. 

Samen 61.600 gram en dus zeer dik verdiende winnaars van deze zomer 

koppelwedstrijd. Tevens hebben zij weer een jaar de daarbij behorende Mazzel 

troffee in hun bezit.                                                                                                                       

Om de uitslag verder compleet te maken: 

4
e
 plaats: Wim Klerks en Wilhelm Geradts  - 8.020 gram                                                     

5
e
 plaats: Roy Witte en Martin – 7.100 gram                                                                  

6
e
 plaats: Jan en Dennis – 3.360 gram                                                                                 

7
e
 plaats: Dave Pompe – 2.680 gram                                                                               

8
e
 plaats: René de Vries en Rob – 420 gram                                                                             
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Nadat de Mazzel troffee uitgereikt was en de verdeling van de prijzenpot van het 

ingelegde geld had plaatsgevonden bleek Ronald Kerkhof nog een verrassing in 

petto te hebben. Hij werkt bij een bedrijf dat groente en fruit levert aan diverse 

restaurants. Hij stelde een zogenaamde “huilprijs” ter beschikking voor het 

koppel dat vandaag laatste geworden was. Jammer maar helaas voor René de 

Vries en maat Rob ging deze prijs aan hen voorbij want zij waren reeds 

vertrokken. Daarom schoof de prijs door naar Dave Pompe  

 

die op de 7
e
 plaats geëindigd was. Hij mocht vervolgens de door Ronald ter 

beschikking gestelde prijs in ontvangst nemen. Hilariteit alom toen bleek dat hij 

een zak van 25 kilo grote uien overhandigd kreeg. Schaterlachend stond 

iedereen erbij te kijken toen Dave vervolgens met de zak uien op zijn nek op de 

foto gezet werd. Of de dame thuis er ook echt blij mee was hebben we nog niet 

gehoord maar er zal de eerste tijd wel een “ frisse” wind gewaaid hebben in 

huize Pompe. Rest mij nog om Wim Klerks te bedanken voor het wederom 

organiseren van deze koppelwedstrijd. Hopelijk volgend jaar weer. 

Groet,   

Alwin Koks.           
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                     9 augustus 2011, zout, de Waterweg 

 

Dan de Waterweg..... 

De opkomst viel erg tegen. 

Het was op een enkele drup na zelfs droog in deze zomer. 

De wind was wel irritant.... Deze kwam recht vanuit de zeerichting.                   

Omdat de stroom de andere kant op ging kwam men niet zo vaak vast te zitten 

als daar gewoonlijk is. 

Henk ving een mooie baars van 42 cm. 

Alwin was deze keer de winnaar met 167 cm. 

Henk 2e met 138 cm.  

Ikke.... Aad dus 3e met 91 cm 

Jilles 4e met 52 cm en Joop dan!!! 

Die gaat dit jaar niet zoals eigenlijk van hem wordt verwacht. 

Hij werd laatste met een bot van 33 cm. 

 

 
 

De volgende wedstrijd hoop ik in ieder geval op meer strijders. 

Wel is het handig dat als er weinig vissers zijn de puntentelling ook gunstig is. 

 

         
 

Een sportieve groet van 

 

Aad 
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                           18 augustus 2011, zoet, de Mooie Nel 

 

1 mei 2009 was de laatste keer dat we in dit water hadden gevist. Toen hadden 

we twee winnaars, Hans en John. Die vingen wel 1860 gram de man maar er 

waren ook 5 nullen, ik denk dat de meesten dat niet meer wisten.                     

Met 16 man vol goede moed gestart, want de vooruitzichten waren goed.        

Het zou een warme dag worden en het water lag er prima bij.                                     

Al snel werden de eerste vissen gevangen, al was dat niet bij iedereen. Rene 

ving twee visjes vlak achter elkaar binnen een half uur. Maar hij was gelijk klaar 

voor de rest van de dag want hij heeft daarna niets meer gevangen, jammer.     

Na een uurtje kwam Wim zijn rondje maken, onder het mom van de nummers 

ophalen, maar gelijk even informeren of er al wat gevangen was. Hij vertelde 

dat er hier en daar wel een visje werd gevangen maar het was nog niet wild.         

Dat bleek ook wel want het werd een wandeldag, gezellig even buurten. 

Boterhammetje en een bakkie erbij. Maar er werd toch ook gevist en er werd vis 

gevangen.   

                  

                                                                                                                          

Alwin wist bijna 4 kilo te vangen en werd de winnaar van de dag. Omdat Aad in 

het laatste uur nog een paar mooie brasems wist te vangen werd hij knap tweede 

met twee onsjes minder. Ik zelf had 3250 gram en werd door iedereen 

gefeliciteerd om dat ik dit seizoen voor de derde keer een stukje mag (moet) 

schrijven.                                                                                                             

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Carp_bream1.jpg
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Helaas waren er ook nog drie nullen en zes mensen onder de kilo, dus al met al 

was het niet wild. Jammer van het laatste uurtje want de regen kwam met 

bakken naar beneden.      

                                                                                                                                             

Dus Mooie Nel  werd op het laatst een “Natte Nel.                                          

Toen na afloop met z‟n allen wat gedronken en nog wat na gepraat en daarna is 

ieder weer richting huis vertrokken. 

 

Kees 
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 Het E.K. 2011 te Groningen. 

 

Deze keer was het de beurt aan Nederland om het E.K. vissen te organiseren.  

Dat er mensen zijn die dat kunnen hebben ze in het verleden al meerdere keren 

bewezen. Deze keer hadden de mensen van Pronkjewail zich kandidaat gesteld 

en mochten zij zich gaan uitleven op deze zware maar wel mooie uitdaging.De 

mensen die de kar zouden gaan trekken waren Jan Steenhuis en Nanno 

Kamst.Zij hebben daarbij uiteraard van een groot aantal mensen uit hun regio 

hulp en bijstand gehad Vorig jaar tijdens het EK in Engeland straalden zij al een 

mooie teamgeest uit.Ook de vrouwen van de organisatoren lieten zich bij de 

organisatie niet onbetuigd. 

Als wedstrijdlocatie is 

gekozen voor het kanaal 

Veendam - 

Musselkanaal (in de 

volksmond is dit kanaal 

beter bekend onder de 

naam A.G. Wildervanckkanaal) en wel op twee locaties.  De 1
e
  locaties is 

gelegen ter hoogte van Musselkanaal en de 2
e
  ter hoogte van Stadskanaal. 

Tijdens de voorbereidingen werd er aangegeven dat er anders dan in het 

verleden een gesplist parcours zou zijn. Het A.G. Wildervanckkanaal heeft een 

wat smaller gedeelte en een gedeelte dat een stuk breder is, het smallere stuk 

was voorbestemd als parcours voor de vaste stok en het bredere stuk voor de 

werphengel.                                                                                                      

Normaal gesproken werd er op een de eerste wedstrijddag in 5 vakken met de 

vaste stok gevist en op de tweede dag met de werphengel. Dit jaar zou er dus op 

beide dagen zowel met de stok of de molen gevist worden.Uiteraard moest 

iedere deelnemer een dag met de vaste stok en een dag met de werphengel 

vissen. Dit besluit was genomen vanwege de specifieke omstandigheden ter 

plaatse en bedoeld om iedereen goed de ruimte te geven. De stekken zouden 

ongeveer 40 meter uit elkaar uitgezet worden.                                                          

Op 26 mei was er een NPSB wedstrijd op het parcours om dit alvast te testen, 

maar daar ging het helaas mis en waren de afstanden beduidend minder.           

Maar ja, voordat je aan het EK mag deelnemen moet je jezelf het jaar ervoor wel 

even bij de eerste 30 in de NPSB-competitie zien te vissen. Dit hangt een beetje 

af van het team dat kampioen is geworden dat jaar want dat team plaatst zich 
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automatisch voor het EK en blijven dus in ieder geval 25 plaatsen over om voor 

te knokken. Nou lukt ons dat nog wel eens als we ver weg moeten voor het EK 

maar als het in eigen land wordt georganiseerd dan blijken wij hier nogal eens 

wat meer moeite mee.                                                                                           

Bij een “thuis”EK wil iedereen die zich plaatst ook mee doen terwijl bij een EK 

in het buitenland nog wel eens geplaatste deelnemers af vallen, niet in de laatste 

plaats door de hoge kosten.                                                                                      

In Engeland hadden Hans Snels, Roy Witte en ondergetekende al afgesproken 

dat we in ieder geval naar het EK in Groningen zouden gaan, geplaatst of niet.                

Deze afspraak zijn we in ieder geval nagekomen. Op voorhand waren we geen 

van drieën geplaatst. Uiteraard hadden we wel aangegeven dat we zouden 

komen en eventueel graag mee wilden doen.                                                    

Hier waren nadat in het verleden wat onduidelijkheden waren geweest met alle 

landen wel afspraken over gemaakt. Je kon dus niet op voorhand bij een 

buitenlands team inschrijven en dan bijvoorbeeld als “vis-Belg” alsnog 

meedoen. Kortom als wij mee wilden vissen moesten we hopen op afmeldingen 

of op inschrijvingen van incomplete teams die niet aangevuld konden worden 

door reeds geplaatste vissers.                                                                               

Toch mocht dat bij ons de pret niet drukken en werden de plannen gewoon 

gemaakt en uitgevoerd. Een lekkere week visvakantie is ook nooit weg en 

tijdens de wedstrijd rondkijken kan ook heel leerzaam zijn.                                    

Onze voorbereidingen zijn al bijna gewoontes geworden, Hans puzzelde op 

internet uit waar we een goed onderdak zouden kunnen vinden. Zijn caravan zou 

hier zijn diensten weer kunnen bewijzen, maar ook die moest ergens staan. 

Verder werd er alvast wat eten voorbereid want de traditionele ballen gehakt 

mochten natuurlijk niet ontbreken. Ook de rest van de boodschappen werden, 

zoals gebruikelijk de vrijdag voor het vertrek gedaan.                                         

Na onze aanmelding bij de organisatie werd ons duidelijk dat, gezien de 

plaatsingslijst, ik 1
ste

 Hans 3
de

 en Roy 4
de

 reserve was. Henk Kuipers stond als 

2
de

 reserve op deze lijst.                                                                                       

Inmiddels had ik van Nanno Kamst van de organisatie een heugelijk mailtje 

ontvangen dat er afmeldingen waren en ik er terdege rekening mee kon gaan 

houden dat ik de wedstrijd mee kon vissen.                                                              

Zekerheid hierover zou echter pas komen na goedkeuring door het Europese 

bestuur op de donderdag voor de wedstrijd maar Nanno was wel heel erg 

positief.                                                                                                                          

En zo werd het dus 26 augustus, de dag van vertrek. 
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We hadden om 09.30 uur afgesproken bij Hans alwaar mijn spullen een plek in 

de bus kregen, Roy had, vanwege wat tandartsproblemen besloten om met zijn 

eigen auto te gaan. Na nog even een bakkie bij Hans & Tina werd de reis 

aanvaard. Onderweg was het weer een van de onderwerpen van gesprek, de 

verwachtingen waren niet super, maar met een beetje mazzel konden we de 

caravan plaatsen met droog weer. Geluk hadden we inderdaad dat lukte maar 

net. We hadden geen 2 uur later moeten zijn, want de regen kwam toen flink uit 

de lucht.                                                                                                                  

De reis verliep voorspoedig, het aanmelden op de camping leverde ook geen 

problemen op zodat we gelijk met het opbouwen konden beginnen.                       

Daarin is Hans, als eigenaar van de caravan, natuurlijk het meest bedreven, Roy 

heeft ook (tegen wil en dank) wel wat kampeerervaring en zelf kan ik mijn 

steentje ook wel bijdragen. Op het moment dat de laatste hand werd gelegd aan 

het opbouwen van ons bivak werden ook de eerste ballen gehakt warm gemaakt. 

Tradities moet je in ere houden.                                                                          

Inmiddels werden er al wat handen geschud van andere deelnemers.                            

Bij ons op het veld stonden ook Henk van der Linde, Willie Hagen en Wout 

Oldenhuis. Later zouden Rinze IJtsma met Silko Nieuwenhuizen en de ook de 

Friesen nog komen.                                                                                                 

Op het complex waren ook nog huisjes die nu bewoond werden door een aantal 

deelnemende Belgen, Ieren en Engelsen.                                                                 

Na het eten hadden we een rustig avondje. De weersvoorspelling  werd steeds 

dreigender, storm en veel regen. Hierop besloten we de volgende dag, maandag, 

in het water naast de camping een hengeltje uit te gooien. Op deze manier 

konden we snel naar binnen als het echt slecht werd en hoefde we die avond niet 

al teveel dingen voor te bereiden.                                                                                      

Na een rustige nacht, zijn we op ons gemak opgestaan en hebben relaxt 

ontbeten. 

Voor het vissen moesten we ons nog even melden bij het secretariaat dat om 

09.30 uur open zou gaan, tenminste 

dat dachten wij.  Het was maar goed 

dat we strak op tijd waren want 

09.30 uur was dus de sluitingstijd. 

Bij de inschrijving ontvingen we 

onze passen en omdat Nanno en Jan 

er van overtuigd waren dat ik mee 

kon vissen heb ik maar gelijk het 
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inschrijfgeld betaald. Na de inschrijving zijn we toen toch maar even langs het 

parcours gereden. Er zaten ondanks het mindere 

weer toch al een aantal deelnemers te oefenen. 

Er werd wel een visje gevangen maar wild was 

het niet. Ook waren Nanno en Jan weer actief, 

niet met vissen, maar nu met het dichten van 

kuilen in het pad dat de deelnemers naar hun 

stek voerde. Ja die mannen hebben een hoop werk verzet, en bij een aantal van 

die werkzaamheden sta je helemaal niet stil.                                                       

Toch wilden we zelf ook wel even een hengeltje uitgooien, dus terug naar de 

camping alwaar wij ons geluk zouden beproeven. Wij vingen wel een visje maar 

zeker geen kilo's, en gelukkig viel het weer erg mee zodat we het wel een poosje 

volhielden. En, niet geheel onbelangrijk. Het was best een mooi stukje water 

daar.                                                                                                                        

Ja en dan moet er natuurlijk ook weer voor de inwendige mens gezorgd worden 

en daarna werden de spullen alvast voorbereid voor de dinsdag die wij zouden 

gebruiken om met de vaste stok te oefenen.  Toen alles zo goed als klaar was 

riep Hans ineens, lichtelijk opgewonden, of ik de deur van de bus open wilde 

schuiven. Hoe zal voor mij wel een raadsel blijven maar hij had kans gezien om 

met de muis van zijn hand klem te komen zitten tussen de schuifdeur van de bus 

waardoor was er een flink stuk vlees was losgescheurd. Nou is Hans zeker niet 

kleinzerig, maar het pleistertje dat hij erop wou hebben vonden wij toch wat aan 

de magere kant. Er werd dan ook besloten om maar even bij een dokterspost of 

ziekenhuis langs te gaan. Dat dit geen overbodige luxe was werd duidelijk toen 

er een tiental hechtingen aan te pas kwamen.                                                            

Maar zoals reeds gemeld is Hans geen klager en hebben we hem er eigenlijk de 

hele week niet over gehoord als er niet naar gevraagd werd. Maar door dit alles 

was de avond redelijk snel voorbij en zijn we lekker ons mandje ingedoken met 

goede verwachtingen voor de dinsdag. 

Nou de enige die echt vis wist te vangen was Roy met en aantal 

mooie brasems en nog wat kleine vis had hij een goede dag. Ik 

had zelfs het idee dat hij gewoon kon doen wat hij wilde. Hij 

deelde al zijn ervaringen namelijk met ons. Als hij wat 

veranderde dan leverde dat weer een paar vissen op en als wij 

dat dan probeerde was het jammer maar helaas. Ja, je hebt soms 

van die dagen, maar Roy zijn ervaringen werden natuurlijk wel 

opgeslagen in ons visgeheugen. Het was niet zo dat wij 
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helemaal niets vingen maar het was zeker niet geweldig.                                                           

Het weer was trouwens aan een positieve verandering begonnen en dit zou zich 

gedurende de week voortzetten volgens de ingewijden. Dus ook al hadden we 

wat minder vis, het was nog steeds genieten. Om een uur of 4 hielden we het 

voor gezien en gingen we weer richting camping, even wat boodschappen 

oppikken onderweg en op naar het balletje en het biertje.                                    

Na het eten werden er uiteraard alweer plannen gemaakt voor de woensdag, dit 

zou een feeder dag worden.                                                                                       

Het gedeelte van het A.G. Wildervanck kanaal waar we nu kwamen was een 

stuk breder en zag  er uitnodigend uit om een hengeltje uit te gooien. Aan de 

overkant een mooie rietkraag en soms ook een veldje plompenbladen. Er waren 

al een paar vissers actief dus even informeren naar hun ervaringen, dit leverde 

bij de eerste deelnemer een gebromd antwoord op, nog niet helemaal wakker 

zeker.  De volgende was een lokale visser. Deze was aanmerkelijk spraakzamer 

en wilde zijn ervaringen best delen. De beste resultaten werden behaald tegen de 

overkant, hij had daar al wel een paar vissen gevangen, maar garanties kon hij 

ook natuurlijk niet geven.                                                                                      

Wij kozen een plek naast een brug waar we redelijk bij elkaar konden zitten. 

Vissen aan de overkant bleek weinig succesvol dus werd er al snel op 

verschillende afstanden wat geprobeerd. Zelf wist ik wat blieken te vangen 

ongeveer in het midden maar ook op andere afstanden wisten Roy en Hans vis te 

vangen. In de loop van de dag kwam er nog een groepje van een man of 8 die 

een wedstrijdje hadden. Nou die wisten te vertellen dat ze hier iedere week 

visten maar dat de stroom die dag de verkeerde kant op stond en dat er dan nooit 

grote vangsten waren. Tot onze verbazing zaten zij bijna allemaal met de vaste 

stok, ja dat is hier de manier om vis te vangen soms wel ruim boven de 20 kilo 

werd ons nu verteld. Ja, wie moet je dan geloven? Ach je eigen ervaring en 

ingevingen volgen werkt vaak toch nog het beste. Laat jezelf niet gek maken 

door al die verhalen is inmiddels wel een van mijn standpunten. De waarheid zal 

wel ergens in het  midden liggen, de vis ook.                                                             

Ook nu was het weer prima vertoeven aan de waterkant al werd het in de loop 

van de middag wel wat donkerder en hebben we toen voor de zekerheid ons 

boeltje wel bijtijds ingepakt.                                                                                     

Terug op de camping moesten de laatste ballen er aan geloven. In de loop van de 

avond kwam Jan Steenhuis met zijn vriendin Anneke en Henk Mos met zijn 

vrouw nog even gedag zeggen en daar hoort dan natuurlijk een bakkie bij.  
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Hierna nog even een drankje genuttigd en een sudoku opgelost, in ieder geval 

geprobeerd, en daarna het bed maar weer opgezocht.                                    

Donderdag mag er traditiegetrouw niet op het parcours gevist worden maar dit 

was geen probleem Henk v/d Linde wist wel een mooie stek voor ons, niet te ver 

weg ook.                                                                                                                

Nou heb ik hier wel mijn eerste echte brasem van deze week gevangen maar 

echt wild was het hier ook niet. Roy was weer het beste af met een paar mooie 

vissen en Hans en ik schikte ons maar weer in ons lot. Gezien het feit dat we op 

tijd naar de loting en de barbecue moesten hebben we het dus niet te laat 

gemaakt. Maar voordat het zover was kreeg Hans nog een mooi bericht. Nou ja, 

mooi? Er was een deelnemer niet helemaal in orde. Uiteraard vervelend voor de 

betrokkenen maar het betekende ook dat deze dus niet mee kon vissen. Er kwam 

weer een plek vrij. Henk Kuipers, de 2
e
 reserve, had aangegeven dat hij van 

deelname afzag zodat Hans nu dus mee kon vissen! Wij zouden nu een team 

vormen met 1 Hongaar en 2 Ieren, het Mixed European team.                                          

Dit alles vond ik op zichzelf wel prachtig voor Hans maar wel weer jammer 

voor Roy. Die zat er zelf niet zo heel erg mee. Hij was blij voor Hans en hij zou 

wel een stekkie vinden om toch nog een hengeltje uit te gooien. Zo gingen we 

dus welgemoed naar de barbecue en natuurlijk de loting, deze zou plaatsvinden 

met de landencaptains. Net voor aanvang van het eten kregen we de stekken te 

horen vanwaar wij de strijd zouden moeten aanvangen. Gelukkig lootte Hans en 

ik beide voor de eerste wedstrijddag de vaste stok en de tweede de werphengel. 

Dit zou namelijk een hoop heen en weer rijden schelen. Een aantal teams waren 

genoodzaakt wel gescheiden te opereren. In verband daarmee werd de 

aanvangstijd verlaat naar 11.00 uur zodat niemand extreem vroeg op hoefde te 

staan. Natuurlijk waren er heel enthousiaste reacties op de loting en ook 

teleurgestelde, maar waar je ook zit je zal toch eerst vis moeten vangen.                    

Voor de tweede wedstrijddag bleek ik de staartstek te hebben, iets wat op vooraf 

beschouwd nooit kwaad kan.                                                                                  

Verder bleef het een beetje gissen en zijn we maar aan tafel geschoven. 
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Na de officiële opening, die deze keer echt spontaan en met humor werd 

verricht, hebben we genoten van een perfecte maaltijd. Dat hadden we elders 

wel eens anders meegemaakt. 

De hele avond verliep 

trouwens lekker 

ontspannen, ja en dan 

vliegt de tijd.Na een 

aantal deelnemers nog 

even extra succes te 

hebben gewenst 

vertrokken we te voet 

dan ook maar naar de 

nabijgelegen camping. 

Na nog even een 

afzakkertje te hebben genuttigd werden de bedden opgezocht om de wedstrijd 

fris aan te vangen. De weergoden waren ons nog steeds prima gezind en met een 

vrolijk schijnend zonnetje togen we vrijdagochtend naar de waterkant om de 

eerste wedstrijddag aan te vangen.                                                                           

Toen we ter plaatse waren bleek dat ik precies op de plek kwam waar Roy onze 

eerste oefendag had gezeten, dus aan de plek kon het niet liggen, toch?             

Hans moest nog een stukje verder maar dat kwam ook helemaal goed.                                 

Ja en dan gaat het allemaal beginnen, hengels optuigen, voer aanmaken en 

verder je spullen opbouwen..                                                                                     

Nog even wachten op de controleurs voor de voer- en aas controle en daarna 

wachten op het voersignaal en nog veel belangrijker het signaal voor aanvang 

wedstrijd.                                                                                                                

Nou vind ik het altijd erg prettig om van de nul te zijn en dit uiteraard zo snel 

mogelijk. 

Nou dat lukte aardig na een minuut of 

10 ging mijn dobber voor het eerst onder 

maar deze was nog mis maar even later 

was het wel raak, niet groot maar wel 

van de nul. Nu kan ik helaas niet zeggen 

dat de vis die ik ving groter werd maar 

er kwamen er wel een stuk of 10 bij.  
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Helaas kon ik met ervaringen van de 

0efendagen van Roy geen beter resultaat 

behalen maar het was best wel goed uit 

te houden. Om een uur of 12 kwamen 

Alwin Koks en Harry Greive langs om 

te supporteren, zij zouden die dag bij ons 

te gast zijn. Dit is toch hartstikke mooi, 

het is tenslotte niet naast de deur. 

Maar ook hun enthousiasme en goede raad konden het resultaat niet spectaculair 

beïnvloeden. Bij Hans was het nog minder begreep ik en daar werd het ook niet 

veel beter.                                                                                                                   

Ja en dan het moment van de waarheid; einde wedstrijd en de vis ter weging 

aanbieden. Bij mij bleef de teller steken bij 854 gram, goed voor een 10de plek 

in mijn vak van 24 plaatsen. Hans kwam helaas niet verder dan 20 gram en 

daarmee liet hij nog een man of 4 achter zich.                                                               

Als je dan hoort dat er ook iemand, Willy Hagen, ruim 8 kilo heeft gevangen 

dan vraag je jezelf wel af of je het allemaal wel goed hebt gedaan. Met de 

werphengel was men zelfs de 10 kilo gepasseerd. Nou dat was dus het doel voor 

de tweede dag.                                                                                                  

Nadat alle spullen weer waren ingepakt en in de bus geladen, terug naar de 

caravan om voor ons eigen hapje te gaan zorgen. Harry en Alwin zouden ook 

een hapje mee-eten en daarna weer richting Den Haag vertrekken. Terwijl het 

eten werd bereid werd er natuurlijk even een aperitiefje genuttigd en nagepraat 

over de resultaten van deze dag. Terwijl we lekker zaten te eten bleek dat ik wel 

wat erg veel had gekookt. We hoorden dat onze buren een pizza zouden gaan 

halen hebben we ze gevraagd om mee te eten wat ze graag deden en zo kwam de 

pan aardig leeg.                                                                                                      

Na het eten nog even een bakkie en daarna afscheid nemen van Harry en  Alwin. 

Mannen nogmaals hartstikke goed van jullie. Ook deze avond hebben we er 

maar geen nachtwerk van gemaakt er wachtte tenslotte nog een  tweede 

wedstrijddag.                                                                                                        

De tweede dag mochten wij dus naar het bredere stuk van het kanaal nu bleek 

Hans op de plek te zitten waar wij geoefend hadden. Ik zat zonder rechter 

buurman omdat ik de staartstek had.                                                                                

Mijn linker buurman was Daan de Groot van Utrecht.  
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Het kanaal was hier echt wel breder dan het  stuk van de vrijdag. Ik had aan de 

overkant een kleine inham tussen wat riet en ik besloot om daar te beginnen. Na 

het opbouwen en optuigen de lijnen op lengte werpen en maar hopen dat dit de 

goede keuze was. Voor de zekerheid ook maar een hengel voor een afstand van 

een meter of 25 in orde gemaakt, je wist maar nooit.                                                            

Ik was als eerste afgezet en had dus echt tijd zat en toen ik bijna klaar was zag ik 

de bus links onder het viaduct door stoppen, Roy had dus besloten om daar te 

proberen een visje te vangen. Toen ik klaar was zou het nog wel even duren 

voordat de controleurs langskwamen en besloot ik even bij Roy langs te 

wandelen. Hij had nog geen vis maar hij was dan ook nog maar net begonnen, 

na nog even wat goede raad in ontvangst te hebben genomen keerde ik terug 

naar mijn eigen stek al waar we na de gebruikelijke signalen aan dag twee 

konden beginnen.                                                                                                         

Het duurde nu wel wat langer dan de eerste dag en het was nog een verrassing 

ook, om even over half twaalf draaide ik mijn lijn binnen om er een vers aasje 

aan te doen toen er tot mijn verbazing een ruisvoorn aan de haak hing.                 

Echt nooit geen aanbeet gezien, maar de nul was weer verdwenen. Een slordige 

20 minuten later zag ik dus mijn eerste aanbeet en tikte ik aan. Het bleek een 

mooie brasem te zijn van 1,5 kilo. Nou dan krijg je dus goede moed voor de nog 

te komen 4 uur. Nou dat viel dus wel even tegen. Ik heb nog een aanbeetje 

gezien waar ik niet eens op kon slaan. Roy had inmiddels nog laten weten dat hij 

op een paar meter uit de kant een paar vissen had gevangen waarvan een hele 

dikke. 

Uiteraard heb ik het 

ook nog op 25 

meter geprobeerd, 

maar helaas.         

Daan had wat meer 

geluk hij had er net 

voor mij een 

gevangen en wist er 

in het laatste uur 

nog 3 bij te pakken. 
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Hans was weer niet met geluk overladen op zijn plek wilde de vis echt niet hij 

kwam tot 95 gram.                                                                                               

Bij mij bleef de teller staan op 1574 gram wel goed voor een 7de plek in het vak, 

Hans kwam weer rond de 20ste plek uit, 

wel 2 dagen vis dat is mij wel eens niet 

gelukt.                                                      

Roy had de bus bij mij gestald omdat 

hij met de hoofdcontroleur de prijzen op 

zou gaan halen.                                            

Dus toen ik mijn spullen had in geladen 

ben ik richting Hans gegaan om hem op 

te pikken.                                             

Onderweg hoor je dan al wat verhalen over goede en slechte vangsten, het was 

dus weer echt heel wisselend.                                                                                

Nou hoe het precies was zouden we in de avond bij de prijsuitreiking wel horen. 

Terug op de camping hebben we ons even lekker opgefrist voordat we naar de 

feestavond gingen.                                                                                                          

Hier was alles weer prima geregeld en verzorgd.                                                          

Eerst werd de prijsuitreiking gedaan.                                                                                                                         

Bij de landenteams wisten de Ieren een eerste plaats weg te slepen. 

Bij de gewone teams deden de Engelsen het zoals vaak het geval is weer het 

beste.                                                                                                               

Individueel werd Volkert 

Schultz uit Duitsland eerste 

met twee dagzeges. Willy 

Hagen wist beslag te leggen 

op de tweede plaats 

hartstikke goed dus, hij had 

een 1 en een 2. 

 

 

 

Zelf was ik 35ste en Hans was volgens mij precies 100ste. 
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Na het officiële gedeelte werd het warm en koude buffet geopend en ook dit was 

weer prima verzorgd. Uiteraard werden er ook weer de nodige bedankjes 

uitgesproken, 

waaronder in 

mijn ogen 

volkomen 

terecht een 

stevig applaus 

voor de mensen 

van de 

organisatie. 

 

 

 

 De Ieren moeten volgend jaar echt hun stinkende best doen om dit te 

overtreffen.                          

 

Wij gaan dit in ieder geval wel controleren.                                         

Ja,  zo komt aan alles een eind een dus ook aan dit zeer geslaagde evenement. 

Na nog een Groningse nacht kon alles weer worden ingepakt en terug naar Den 

Haag.                                                                                                                         

Alleen lieten de weergoden het nu wel afweten zodat de voortent helaas wel nog 

wat vochtig moest worden ingepakt.                                                                             

Maar dit hebben we ook opgelost door alles in de tuin te drogen te hangen.                         

Verder verliep de thuisreis wel vochtig maar voorspoedig en waren we toch wel 

weer blij om onze dames te begroeten.                                                                          

Hans en Roy het was mij weer een bijzonder genoegen en ik kijk nu al weer uit 

naar Ierland volgend jaar. 

 

Een bijzonder hartelijke visgroet, 

Wim Klerks 
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         9 september 2011, zoet, Amsteldrecht kanaal (Rotte) 

 

9 september 2011 stond er echt de Rotte op het programma. Gelukkig hebben 

wij een bestuur dat regelmatig gaat kijken of er ook daadwerkelijk op genoemde 

datum gevist kan worden. Zo ook deze keer was Alwin al gaan kijken en kwam 

tot de conclusie dat het moeilijk zou worden om op genoemde locatie te vissen. 

Willem nog niet helemaal overtuigd toog samen met zijn meisje naar het 

parcours en kon niet anders concluderen dan dat er niet te vissen viel ivm een 3 

meter brede rietkraag.                                                                                     

Willem wist het gelijk, dan gaan we naar het Amsteldrechtkanaal.     

          

           De tolhuissluis 

                                                                                                                                 

Op 9 september was ik om 05.15 uur bij Willem en togen we naar de stek en 

verzamelplaats vlak voorbij de sluis. Gelukkig zat er niemand op het parcours 

zodat er snel kon worden uitgezet. Terwijl Willem daarmee bezig was kwam de 

eerste (vroeg wakker geworden van de wedstrijd spanning) deelnemer al bij de 

waterkant. We verzamelen en loten pas om half zeven en dan is zes uur wel 

vroeg te noemen Cor. Nadat ook de rest was gearriveerd en de loting daar was 

bleken er drie man op het laatste moment te hebben afgezegd zodat de wedstrijd 

een aanvang nam met 9 man waarvan 1 introduce. Direct na het begin van de 

wedstrijd werden er al visjes gevangen door de mensen om mij heen. Zelf begon 

ik na een klein half uur de vissen op mijn plek te vangen. Na verloop van tijd en 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Tolhuissluis.jpg
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wat heen en weer gewandeld door sommige deelnemers, kennelijk met het doel 

een loop vis te vangen, wat Willem weer lukte ben ik van de eigenlijke voer plek 

afgegaan en meer naar het midden van het water gegaan.  

                

Na enige korven met voer te hebben gebracht liet de vis zich redelijk snel 

vangen. Even ben ik gaan lopen langs de andere deelnemers om te horen hoe het 

ging. Dat was duidelijk heel wisselend maar gelukkig had iedereen al een visje 

gevangen. Verder valt er over deze dag niet veel te vertellen anders dan dat Aad 

Segboer het weer uitstekend heeft gedaan en met zijn eerste plaats een gooi 

heeft gedaan naar het clubkampioenschap. Tweede is Willem geworden en 

derde schrijver van dit stukje.  

1
e
 Aad Segboer met 10.500 

2
e
 Willem Klerks met  4.020 

3
e
 Hans Snels met       3.680 

Aad gefeliciteerd je doet het geweldig dit jaar en niet alleen bij de HPSV maar 

ook bij de NPSB 

 

Tot aan de waterkant 

 

Hans Snels 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Amstel_Drecht_Canal.jpg
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        5 oktober 2011, zoet, Molenplas Vijfhuizen (Cruquius)  

 

Nieuw in de HPSV zoetwater competitie. De 

Molenplas. Gelegen in Vijfhuizen, ook bekend 

onder de naam ‟t Gat van Vijfhuizen.               

De Molenplas is één van de meren die aangelegd 

is in en aan de Haarlemmerringvaart. De meren 

zijn aangelegd voor het waterbeheer waarmee 

men onder andere het zuurstofgehalte op peil wil 

houden. Tevens zijn ze aangelegd in verband met de waterberging voor het 

betreffende gebied. De waterhuishouding in deze omgeving is lange tijd 

geregeld middels het prachtige historische gemaal waaraan deze plek zo 

herkenbaar is.Voor degene die de kaart goed heeft bestudeerd ziet dat dit maar 

6,5 km afstand is van de “echte” Mooie Nel.                                                          

Zoals op het plaatje hieronder is te zien, Een lieflijk plaatje zo in de zomer. Af 

en toe een bootje, rustig kabbelend water, af en toe een roeier, leuk. Niet voor 

niets waren er 18 deelnemers. Hulde! 

Dat was dus even een tegenvaller op deze dag. Het weer was, zacht gezegd, 

droevig. Nog niet eens de regen, maar de keiharde wind maakte het alles 

behalve aangenaam visweer. Er stonden bijna schuimkoppen op de golven. 

Maar, we zijn natuurlijk wel wat gewend. 

Voor een fijne visdag moet je wat over 

hebben, toch?                                            

Enkele van onze fanatieke medevissers 

hadden een aantal dagen eerder al wat 

voorverkenning gedaan. De resultaten 
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daarvan waren niet erg hoopgevend. Wel wat vis zo hier en daar maar grote 

aantallen of een hoog gewicht (voor wat betreft de vissen dan)was niet aan de 

orde.                                                                                                                       

In alle vroegte, na de loting, werd de moed verzameld en begonnen we met het 

creëren van een stek. Zelf had ik mijn auto tegen de waterrand aan geparkeerd 

om zoveel mogelijk wind af te vangen. Helaas, het leek wel een Dinky-toy want 

de wind was zo hard dat zelfs met een groot aantal scheerlijnen mijn plu nog 

maar net bleef staan. (Ja heren ik hoor u al denken, maar mijn auto stond echt 

aan de kant van de wind en mijn paraplu aan de lijzijde)                                         

Rustig aan optuigen en zorgen dat je spullen niet wegwaaien was het devies.              

Ja, grof geschut dan maar. Gemak dient de mens zal ik maar zeggen.                       

Ik koos voor een heavy feeder met 50 gram korf en een afstand van ongeveer 40 

meter. Lichter ging op die afstand echt niet want dan kreeg ik een voerplek zo 

groot als eren strafschopgebied bij het voetballen en dat is niet erg effectief heb 

ik me laten vertellen.                                                                                              

Ik zag al snel dat mijn medevissers niet allemaal voor dezelfde strategie kozen. 

Enkelen zaten zelfs nog verder dan ik en sommigen kozen voor dichtbij met de 

picker. Ik zag in het begin zelfs iemand met een vaste stok. Wel lef met die 

wind. Of natuurlijk een hele sterke hengel (Of soms veel te veel geld op de 

bankrekening?)                                                                                                           

Het was toch een lastige visserij. Het parcours was ogenschijnlijk voor iedereen 

hetzelfde maar vooral de waterdiepte varieerde van stek tot stek. Op mijn positie 

stond op de 40 meter toch echt veel meer water dan een paar stekken naar links. 

Misschien geluk, misschien ook niet, maar de vis ging bij mij redelijk azen. Ik 

wist daarbij toch een aantal aardige visjes te vangen. Dat moet je toch ook maar 

weer zien te doen, toch?                                                                                           

De vangsten waren over het hele parcours gezien erg wisselend. De winnaar had 

bijna 5 kilo. Daarnaast waren er een (te) groot aantal nullen – qua vangst 

natuurlijk- waaronder toch een paar goeie vissers. Jammer.                                       

Voor het klassement had ik dit jaar niet veel in de melk te brokkelen. Toch was 

er een uitdaging. Eén van de leden, ik noem geen namen Aad, zat vlak naast me 

en was bijna alle wedstrijden eerste geworden. Ik heb er alles aan gedaan om 

hem deze wedstrijd achter mij te houden. En dat is gelukt! Ik ben op de derde 

laats geëindigd. Dat is géén verrassing natuurlijk nu u dit stukje van mijn hand 

ziet.  
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Ik zal jullie niet langer in het ongewisse laten en hier gelijk maar de hele uitslag 

van de wedstrijd weergeven.                                                                                   

Cor Vollebregt was dit seizoen al aardig op dreef en wist op overtuigende wijze 

de eerste plaats weg te kapen voor Leo de Vos.  

 

1 

Cor 

Vollebregt 4880 

 

10 Tom Dorlas 120 

2 Leo de Vos 3640  11 Rene de Vries 70 

3 Roy Witte 3320  12 Piet Hermes 50 

4 Dave Pompe 2160 

 

13 

Gerard 

Bakker 0 

5 Aad Segboer 1940  14 Hans Snels 0 

6 Harry Greive 1820  15 Ed Borrebach 0 

7 

Chris van 

Trierum 1600 

 

16 Arie van Bree 0 

8 Kees Kerkhof 1360  17 Alwin Koks 0 

9 Wim Klerks 200 

 

18 

Frans 

Vollebregt 0 

 

Wat mij betreft, niet alleen voor wat betreft de uitslag, een water dat in het 

programma mag blijven. Hoe dan ook een mooie plek, maar smaken verschillen.  

 

Roy Witte. 
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                 14 oktober 2011, zout, Eemshaven  

 

De derde wedstrijd van het N.K  werd gevist in de Eemshaven ,de H.P.S.V was 

daar met 5 vissers aanwezig.                                                                               

Dus ging bij ons thuis om 3.45 de wekker, uit de veren, wassen, kopje 

koffie,pieren uit de koelkast , alles in de viskist, visemmer in de hand, op naar 

de auto alles erin , ff een visser op halen en naar het verzamelpunt.                     

Dat was deze keer bij Hans Snels en daar was Arie van Bree ook al.               

Alles in het busje laden en snel naar Almere waar Siem op ons stond te wachten. 

Om 6 uur waren wij daar, verder inladen en rijden maar.                                  

Om 7.50 uur kwamen we  bij het verzamelpunt , cafetaria de robbenplaat aan. 

Natuurlijk ff een lekker bakkie doen en wachten tot iedereen er was.                                                                                

9 Uur precies naar de visplek. Daar aangekomen was er nog geen water ??      

Dus nog wachten en ja daar kwam het water al. Als je dacht dat je het haalde 

dan kon je inwerpen want de botten zouden gelijk met het opkomende water 

mee komen.  Nu ff niet dus, we moesten lang wachten voor er vis kwam (valse 

voorlichting) maar Siem had de eerste en ondergetekende de laatste.                                      

Om 3 uur was het einde wedstrijd ,alles weer opruimen en naar het meetpunt, 

waar ik samen met Wout  aan het meten ging.                                                     

Na het meten snel naar de cafetaria voor de bekendmaking van de eindstand en 

de prijs uitreiking.    
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 Na nog wat te hebben gedronken gingen wij om half 5 weer richting Almere  

maar niet eerder dan was afgesproken dat een nuchtere Joop ging rijden tot 

Almere. Wij gingen bij Anke en Siem lekkere soep en broodjes eten.                    

Nadat ons buikje vol zat met al dat lekkers. (Anke & Siem nogmaals bedankt ) 

ging Arie ons naar Rijswijk brengen waar wij na een goed uur allemaal 

uitstapten. Hans moest de bus nog naar het H.B brengen (Hans bedankt ).              

Ongeveer 21.45 uur was ik weer thuis na een mooie en gezellig dag.  

De algemene uitslag weet ik nog niet maar die van ons wel, namelijk,   

1  Arie van Bree   

2  Raymond Beekhuizen (intro ) 

3 Siem van de Molen  

4 Hans Snels 

5 Joop Rouette.  

De vierde en laatste wedstrijd voor het N.K zal worden gevist in Petten op 4 

november 2011 ,daar word dan gelijk bekend gemaakt wie de kampioen van 

2011 zal zijn van de N.P.S. B .                                                                                   

Ook de intro‟s worden dan niet vergeten, de beste krijgen dan ook een prijs.     

De H.P.S.V zal deze wedstrijd mede organiseren dus wij hopen op een grote 

opkomst.  

Groetjes en tot de volgende wedstrijd ,  

 

Joop Rouette   
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                        19 oktober 2011, zout, Katwijk 

 

Eindelijk hadden we weer een strandwedstrijd!  Ik vind dat  het leukste vissen. 

Op je eigen plekkie met je kop in de wind en het zand om je heen. Heerlijk!      

Er waren twijfels of deze wedstrijd door zou gaan i.v.m. de wind. Joop had al 

een alternatief gevonden ( de Waterweg bij Maassluis) maar dat was niet nodig 

want de wind bleek mee te vallen.:-)                                                                            

We waren met 11 vissers, waarvan 1 nieuw lid. We verwelkomen Jaap de Raat 

van harte als nieuw lid en hopen dat hij zich snel" als een vis in het water"  zal 

voelen in deze gezellige club!! 

  

En dan de wedstrijd; ik stond helemaal op de kop en heb als kanshebber om bij 

de bovenste 3 te eindigen  me hoofdzakelijk bezig gehouden met het vissen. En 

heb niet zo veel meegekregen van de collega-vissers. Ik hoorde wel regelmatig 

van voorbijgangers dat ik de grootste vis had ( een mooie zeebaars met een 

prachtige aanbeet!)                                                                                                   

Wat het weer betreft hebben we aardig wat geluk gehad; rond 1 uur trokken er 

zware regenbuien ten noorden van ons over Noordwijk  landinwaarts. Na afloop 

nog gezellig wat gedronken uit de bekende koelbox van Joop en onder het genot 

van het drankje werd er gemeten.                                                                                

Hier de uitslag;   

                                                                                                                                       

1 Joop met 109 cm                                                                                                      

2 Piet met 103 cm                                                                                                   

3 Henk-Arie met 0.93 cm  

Op naar de volgende wedstrijd op 24 november  op de Grevelingen met de M.S 

Theo,  vanuit de haven van Den Osse. 

Groetjes, Henk-Arie 
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               12 november 2011, zoet , Heimanswetering 

 

Zaterdag 12 November de snertwedstrijd aan de Heimanswetering. 

De berichten waren goed wat het weer betreft, de zon scheen alleen de 

tempratuur was wat aan de lage kant. 

We zouden om half 8 plaatsnummers trekken en om half 9 starten met vissen. 

Ik had hier en daar gevraagd hoe je het beste je vis kon vangen, met de vaste 

stok of met de feeder. 

Ik had ze alle bij klaar gemaakt, maar mijn voorkeur ging uit naar mijn vaste 

stok van wegen de mooie voorn die je hier kon vangen. Daar had ik mijn voer 

op aangepast,dus starten maar. 

Een half uur na het voeren ving ik al een kolblij. Ik dacht dat is snel, maar dit 

was blij maken met een dode mus. 

Wim had bij aankomst zijn keukentje al klaar gezet, twee paraplu”s  er voor en 

 de soep kon opgewarmd worden. 

Na een paar uur zag ik steeds meer mensen komen informeren of er wat 

gevangen werd, hier en daar werd er een postje gevangen. Kees Kerkhof ving af 

en toe een voorntje. 

 

 
 

Gelukkig was er om kwart voor 11 pauze om Willem zijn bekende erwtensoep 

te laten smaken, en die was weer top klasse Willem. 
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Na de soep weer aan de slag maar dat zou moeilijk worden. Er werd bijzonder 

slecht vis gevangen. 

 

 
 

Zulke dagen moet je maar gauw vergeten. Soms ga je aan je zelf twijfelen. 

Moet je niet doen want twee dagen later viste ik in de Made polder en ving  ik 

ruim 10 kg, dus we blijven lekker door gaan. 

Op naar het nieuwe seizoen. 

 

winnaar van deze visdag was Kees Kerkhof met       440 gr. 

                                                Ed Borrebach tweede 160 gr 

                                                Cor Vollebregt derde 100 gr 

 

 

Cor 
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                       24 november 2011, zout, Oosterschelde  

 

Onze laatste boot wedstrijd van dit jaar. Een goede opkomst. 

24 man, niet slecht. De intro,s  waren in de meerderheid 13 man.                       

Het was gezellig en goed weer. Wel fris maar daar kleed je je op.                                

Een ieder was op tijd, geen verkeerde afspraken van de locatie.                                  

Met de loting even rommelen met Joop want we wilden naast de meegenomen 

intro,s staan. 

 

             
 

De boot en de schipper zijn tof, alleen ik heb niet kunnen ontdekken dat je met 

zagers meer vis ving?  

 

  

 Ik had alleen pieren bij me en dan toch op de derde plaats eindigen. Maar had ik 

die ene haring maar laten zwemmen, hij viel van de haak, maar bleef drijven en 
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werd vlug door Joop met zijn schepnet gepakt, en hup in mijn emmer. Geluk 

voor Alwin anders had hij mogen schrijven. 

    

Maar niet zeuren, ik heb genoten. Ik heb nog een vraag waarom werd er aan 

stuurboord meer vis gevangen?? 

Wie weet het antwoord, of stonden daar echte vissers. Of geluk vissers! 

 

    
De uitslag liegt er niet om. 

1   Joop          539cm;      2 Cor   493cm;     3 Piet  286cm;    4 Alwin 266cm;                           

5   Siem         194cm;      6 John 191cm;     7 Hans 145cm;    8 Arie    123cm;                          

9   Henk-Arie 105cm;    10 Paul 0,82 cm ;                                                                             

11 Joop 0,00 hij is een nieuw lid en moet nog wat leren 

  

groetjes piet 
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                      14 december, zout, Nieuwe Waterweg 

 

Op woensdag 14 december 2011 stond de snertwedstrijd op het programma. De 

weersvooruitzichten gaven aan dat de naam voor dit evenement de lading 

behoorlijk zou dekken.                                                                                               

De vooruitzichten: 95% kans op regen en 7 beaufort uit het zuidwesten in de 

kuststrook. Da‟s dus dikke snert. De officieuze locatie is meestaal Kijkduin 

maar dat leek niet echt een optie. Tenminste niet als je lood wilt terugkoppen. 

We zijn dus uitgeweken naar de Nieuwe Waterweg en dan aan de overkant 

tussen de kering en de halte van Nordfolk.  

                                                                                                                                                                                  

De opkomst was trouwens ook snert. Vijf man, te weten Joop, Paul, Arie, Aad 

en ondergetekende. Wat dan wel weer geen snert is, is dat deze opkomst goed is 

voor drie keer snert opscheppen per man.                                                                  

Ofwel op z‟‟n Cruijffiaans: Ieder nadeel heeft z‟n voordeel. Wat ook een 

voordeel was, was dat de weersvoorspelling weer eens niet klopte. Achter de 

dijk was het bijna windstil en het grootste deel van de dag was het droog.            

Ik ging direct van kiet. Na tien minuten besloot ik mijn aas te verversen en 

haalde een wijting aan land van wel 23 cm. Ik had nooit beet gezien.                                         
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Dat zou de rest van de dag trouwens ook zo blijven.                                           

Arie pakte over de hele dag twee botjes en ging mij en de anderen daarin ruim 

voorbij. Hij werd daarmee dagwinnaar. Paul en Aad pakte respectievelijk een 

schar en een gulletje van 28 cm en werden daardoor gedeeld tweede. Joop had 

een van zijn mindere dagen.    

        

   

                                                                                                                          

Maar waar het om ging: De snert smaakte uitstekend en klonk tegen het eind van 

de dag ook nog eens geweldig. Hoe het rook moet je aan m‟n meisje vragen. 

 

Groetjes, John Koolhoven. 
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              Jaarverslag zout 2011 

 

Het visjaar van 2011 zit er alweer op. 

2011 heeft ook dit jaar van alles en nog wat gebracht, hele mooie visdagen en 

ook van die dagen dat ook echt alles tegen zat. 

Ook waren er dit jaar weer de geplande N.K. wedstrijden en die zijn redelijk 

goed verlopen op een enkel incidentje na. Wij hebben in ieder geval ons best 

gedaan. 

Wat erg jammer is, is dat Groningen en Animo geen tijd meer hebben om nog 

wedstrijden te organiseren, wat o.a. te maken heeft met het dicht draaien van de 

geldkraan. 

Er moet tenslotte op van alles en nog wat bezuinigd worden, dus ook hierop 

blijkt. 

In ieder geval gaan de H.P.S.V. en onze nieuwe partner Friesland door met het 

organiseren van de 4 wedstrijden in 2012. 

De N.K. wedstrijden pakten voor de H.P.S.V. niet zo uit als andere jaren, ook dit 

jaar helaas geen kampioen. Die eer verkreeg Jan Keijzer uit Friesland. De eerste 

H.P.S.V.-er was Arie van Bree die op de zevende plaats eindigde gevolgd door 

John Koolhoven op de achtste plaats. 

Ook de intro‟s moesten op de plaats halt houden, was Joop Rouette in 2010 nog 

kampioen nu moest hij genoegen nemen met een tweede plaats, want de eer ging 

naar Jacob Suurling. 

Onze eigen competitie die verliep prima, gemiddeld iedere keer een goede 

opkomst. De wedstrijd van Katwijk werd bijna verplaatst (het weer ), de 

snertwedstrijd werd, met recht een SNERT wedstrijd, wel verplaatst door de 

sterke wind die er stond. Eerst was hij vanaf het strand gepland, maar met zulke 

rukwinden (windkracht 8) was dit echt onmogelijk. 

De twee bootwedstrijden die dit jaar allebei op de Grevelingen plaats vonden 

waren weer top, Wij gingen in zee met de M.S. Theo. De eerste bootwedstrijd 

gingen wij met 14 man (hmm), maar de tweede met 25 man een volle boot dus. 
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Wat het vermelden waard is, is dat er de tweede wedstrijd acht soorten vis 

gevangen is, waaronder een botervis en een groene zeedonderpad. 

                                              De uitslag:  

                      1. Joop Rouette                                       6. John Koolhoven        

                      2. Aad Segboer                                         7. Hans Snels              

                      3. Henk-Arie Jansen                                 8. Arie v. Bree             

                      4. Piet Hermes                                          9. Paul v. Oijen            

                      5. Cor Vollebregt                                    10. Alwin Koks 

 

 

                                          grootste vis 

1                      Joop           57cm 

2                      Henk-Arie 47cm 

3                      Siem          38cm 

 

We gaan elkaar zien aan de waterkant in 2012. 

 

Joop Rouette wedstrijdleider zout. 
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        Jaarverslag 2011 afdeling hengelsport (zoetwater) 

 

Dit verslag bevat zoals gewoonlijk 3 hoofdpunten. 

1. De HPSV Competitie 

2. De NPSB Competitie 

3. Het E.K. 

 

We beginnen met onze eigen wedstrijden. 

Soms blijft de top een paar seizoenen uit de zelfde deelnemers bestaan, maar dit 

seizoen diende zich  toch ook nieuwe toppers aan.                                                       

Zo wist Arnold Rek de eerste wedstrijd op zijn naam te schrijven met 19.500 

gram en begon Aad Segboer met een 2de plaats en Rene de Vries werd netjes 

derde. Nou kon Arnold niet altijd mee en wist hij dan deze prestatie niet te 

herhalen. Maar van Aad en Rene waren we dit seizoen nog niet af.                        

Aad wist nog 3 keer een 1 te vissen en nogmaals een 2 zodat hij met nog 2 

wedstrijden te gaan al zeker was van het clubkampioenschap.                                           

Ja, en Rene deed daar niet veel voor onder met 5 wedstrijden binnen de eerste 4 

en 2de aan het eind.                                                                                               

En een naam die we wel vaker aan de eindstreep bij de eersten zagen is Cor 

Vollebregt. Hij wist dit jaar ook weer derde te worden een plek die hij in de 

wedstrijden ook 2 keer wist te halen verder nog een 1 en 2 keer 5de dus ook 

lekker constant.                                                                                                        

Aan de hele competitie hebben in totaal 26 verschillende mensen deelgenomen 

met een programma bestaande uit 9 wedstrijden met een gemiddelde van 17 

deelnemers.                                                                                                                

Een van die wedstrijden wordt gevist tegen de brandweer en hier mochten wij de 

wisselbeker in ontvangst nemen.                                                                           

Verder werd er heel wisselend gevangen en was de laatste wedstrijd, de 

traditionele Snertwedstrijd ook echt een snertwedstrijd.                                    

Als je met 17 man 6,5 uur doet over het vangen van 1140 gram dan ga je niet 

juichend naar huis en dat terwijl er de eerste wedstrijd juist zo goed werd 

gevangen ongeveer 150 kilo met 16 deelnemers. 

Maar ja dat is dus vissen. 

Aad wist verder ook nog beslag te leggen op de Frans Tangel Trofee, dit voor 

het hoogste gewicht in een wedstrijd, namelijk 19.910 gram. 
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Dan de landelijke NPSB competitie. 

Hieraan mogen alleen mensen deelnemen die in dienst zijn van de politie en dat 

is dus jammer voor onze B-leden. Maar de deelnemers die we aan de waterkant 

kregen hebben de naam HPSV ook dit seizoen hoog weten te houden.               

Misschien hebben we in het verleden in een seizoen niet zoveel top drie plaatsen 

gevist als het afgelopen seizoen.                                                                             

Bij de NPSB-wedstrijden wordt er in vakken gevist, 5 per wedstrijd, en er is per 

vak een winnaar en een 2de plaats enz., enz.                                                     

Uiteraard is de visser met het hoogste gewicht winnaar en dat loopt dan door tot 

nummer 5, dan komen de nummers 2 en dan kom je dus tot 10 en na de 

nummers 3 per vak zitten we dan aan nr. 15 overall.                                               

Als we als HPSV deelnemers over 8 wedstrijden 5 keer een 1, 5 keer een 2 en 3 

keer een 3 weten te behalen dan ben je gewoon goed bezig geweest.                      

Aad Segboer wist 3 keer vakwinnaar te worden waarvan 1 keer overall, Roy 

Witte werd 1 maal vakwinnaar en Wim Klerks deed hem dit na op de N.K. 

Klassiek. Dit was goed voor een vierde plaats overall dus helaas net buiten de 

medailles.                                                                                                                  

Deze competitie is ook  de graadmeter voor de plaatsing voor het E.K. van het 

komende seizoen dan moet je bij de eerste 25 zitten of  teamkampioen worden.      

Overall winnaar werd Karel van Engelenhoven uit Utrecht 2de werd Henk v/d 

Linde en derde Marcel Rutten.                                                                                

Wim Klerks wist beslag te leggen op de 16de stek overall en Aad Segboer werd 

25ste.                                                                                                                        

Aad had een fantastische start met 3 enen maar toen kwam de klassieke hengel 

(vaste stok) en daar lukte het even niet en ook de laatste wedstrijd zat het niet 

echt mee.                                                                                                                              

Van de 8 wedstrijden tellen er 5 en Aad had er precies 5 mee gevist dus kon hij 

ook niets wegstrepen, volgend seizoen is hij er echt wel alle wedstrijden bij, 

toch Aad.                                                                                                                       

Dan wordt er ook nog een dag een teamkampioenschap gevist.                                       

Tot mijn grote vreugde zijn wij er in geslaagd om 2 teams op de been te 

brengen, en als team 1 dan 2de en team 2 5de wordt van de 14 deelnemende 

teams dan mag je ook hier weer spreken van een goed resultaat. 

 

Dan het E.K. te Groningen. 

Zoals hiervoor al gemeld moet je jezelf het jaar ervoor plaatsen voor deelname 

en dit was ons helaas geen van allen gelukt.                                                            

Maar in 2010 waren we met 3 man, Hans Snels, Roy Witte en Wim Klerks naar 

Engeland geweest en daar was afgesproken om desnoods als toeschouwers naar 

Groningen te gaan. 
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En in eerste instantie hebben we ons dus ook als zodanig ingeschreven.             

Toen het allemaal echt zover was konden Hans en Wim alsnog meedoen aan de 

wedstrijd omdat er 2 uitvallers waren, voor Roy kwam er helaas geen plekje vrij. 

Bij deze keus door de organisatie werd alsnog gekeken naar de stand van het 

afgelopen seizoen. En Hans zijn plek kwam echt pas op de valreep vrij.                                   

De vangsten tijdens dit evenement waren niet gigantisch, maar we hadden 

perfect weer en de organisatie was fantastisch, ik heb echt geen wanklank 

gehoord gedurende de 8 dagen dat wij er waren.                                                            

Er wordt gevist over 2 wedstrijddagen, een dag vaste stok en een dag 

werphengel.                                                                                                        

Ook hier vissen we in vakken en de plaats waar je eindigt zijn ook je 

wedstrijdpunten en die worden dan over de 2 dagen opgeteld en diegene met de 

minste punten wordt de winnaar.                                                                                        

Ja en als je dan beide dagen je vak weet te winnen dan maak je natuurlijk wel 

hele goede kansen.                                                                                                 

Nou dit gebeurde dus, Volkert Schulz uit Duitsland behaalde dit fantastische 

resultaat en werd hier dus terecht winnaar mee.                                                           

Willy Hagen wist met een 1 en een 2 beslag te leggen op de 2de plaats ook niet 

verkeerd natuurlijk.                                                                                                   

Zelf wist ik 35ste te worden en Hans eindigde op de mooie ronde 100ste plaats 

van de 115 deelnemers.                                                                                                

Volgend jaar mogen we naar Ierland en wij gaan zo goed als zeker in ieder geval 

weer alle 3 mee. Ik kijk er nu al naar uit. 

We mogen alles bij elkaar wel weer spreken van een mooi seizoen, de mindere 

dagen horen er nou eenmaal ook bij, en hopen volgend jaar op minimaal net 

zoveel vis en enthousiasme. 

Mocht u nog meer over onze afdeling willen weten dan kunt u terecht op onze 

site. 

www.hpsv-vissen.nl  

En wie weet zien we elkaar volgen seizoen aan de waterkant. 

 

Met vriendelijke visgroeten 

Wim Klerks (wedstrijdsecretaris zoet) 

  

 

 

http://www.hpsv-vissen.nl/
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