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Geen crisis bij het vissen, integendeel.
Het beladen woord crisis dat ons momenteel in het dagelijkse leven behoorlijk in
de greep heeft is gelukkig niet van toepassing op onze afdeling Sportvissen.
Integendeel zou ik willen zeggen. We hebben er een mooi jaar opzitten en we
zijn eigenlijk, hoe klein ook, weer een stukje doorgegroeid.
Hoewel het meestal maar om 1 of 2 leden gaat die er jaarlijks bijkomen, wat
uiteraard marginaal lijkt, zijn het wel telkens leden die actief mee vissen in onze
competities. Zo gaat het gelukkig alweer een paar jaar.
Hierdoor zijn de meeste leden die we nu hebben ook daadwerkelijk actieve
leden binnen onze afdeling.
Dat is ook goed te zien aan de opkomsten bij de wedstrijden.
Bij de zoet waterwedstrijden een gemiddeld aantal deelnemers van rond de 17
vissers is een prachtig mooi resultaat. Ook bij de wedstrijden aan het zoute water
waren de opkomsten zeker niet slecht.
Deze blijven tot nu toe altijd achter bij de opkomsten bij de zoet
waterwedstrijden om de doodeenvoudige reden dat we veel minder vissers
hebben die de zoute visserij beoefenen.
Maar zoals gezegd bij beide takken van sport gaat het goed. Zeker ook gezien de
onregelmatigheid van het werk waarmee we ook nog te maken hebben.
Wat ook vooral goed gaat is de onderlinge sfeer en gezelligheid tijdens de
wedstrijden en dat vind ik persoonlijk eigenlijk nog veel belangrijker.
Dat heeft altijd een positieve uitwerking. Het zorgt altijd voor meer deelnemers
en werkt ook door naar andere evenementen zoals bijvoorbeeld de landelijke
wedstrijden van de NPSB.
Het is tegenwoordig niet ongebruikelijk dat we met 8 tot 10 man naar
wedstrijden van de NPSB gaan. Zowel de deelname aan de zoetwater- als de
zout watercompetitie bij de NPSB is gewoon goed te noemen. Daarbij worden
ook goede resultaten behaald bij deze wedstrijden.
Uiteindelijk heeft dat erin geresulteerd dat zowel Wim Klerks als Roy Witte zich
rechtstreeks hebben geplaatst voor het komende Europees Kampioenschap
zoetwater. Afgelopen oktober was HPSV zelfs met 5 man aanwezig op het EK
in Ierland.
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Bij het NPSB Kustvissen was het wederom Joop Rouette die het kampioenschap
bij de introducés voor zich opeiste.
Kortom, de afdeling Sportvissen uit Haaglanden is overal goed
vertegenwoordigd.
Het komend jaar hopen we er uiteraard weer een mooi jaar van te maken. Ik ben
ervan overtuigd dat er weer een mooi programma zal zijn samengesteld in
samenspraak met de leden. Ik kijk er weer naar uit.
De voorgestelde veranderingen in de Visserijwetgeving zijn uiteindelijk met
ingang van afgelopen oktober 2011 dan toch in werking getreden. Ze zijn dan
ook doorgevoerd in onze reglementen.
Vanaf deze plaats wil ik de winnaars van onze competities van harte feliciteren
met het kampioenschap. Voor de een betekent het terugkeren aan de top, voor de
ander het eerste succes binnen onze afdeling.
Proberen op deze plaatsen te blijven zal moeilijk genoeg zijn want er zijn er
genoeg die dat komend jaar natuurlijk willen verhinderen.
Ik zou zeggen, tot achter de hengels.

Alwin Koks
Voorzitter HPSV-Sportvissen
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Vrijdag 17 februari 2012, 1 ste N.K. wedstrijd te IJmuiden

Na een te korte nacht (zoals altijd) liep de wekker af en van af dat moment stond
alles in het teken van de eerste N.K. wedstrijd van dit jaar.
De voorafgaande middag werden de busjes door Hans en ondergetekende
afgehaald op het hoofdbureau. Na een haperend begin (handrem waarvan ik niet
wist waar die zat) ging het daarna prima en ben ik ook veilig thuis gekomen.
µV0RUJHQVURQG]HVVHQYHU]DPHOGHQZLMELM+DQVLQ5LMVZLMNen om 7 uur 30
kwamen wij in IJmuiden aan. Op de fiets van Hans fietste ik naar voren om
vanaf het 2 km punt de stekken uit te gaan zetten voor de wedstrijd.
Als de wiedeweerga terug gefietst om de inschrijvingen samen met Hans te gaan
doen. De opkomst was erg goed, namelijk 28 man van her en der uit het land.
Iedereen stond om 8 uur 45 op zijn gelote stek en het vissen kon beginnen.
Al snel had mijn buurman een wijting dus dacht ik dat dat een gunstig voorteken
zou zijn (helaas!) de vader is de wens van de gedachte.
Wat bleek op deze toch wel mooie dag dat van de 28 man er maar 6 een visje
gevangen hadden. Om 14 uur 30 was het einde wedstrijd en konden wij weer 30
minuten terug sjokken richting restaurant (wat een crime). Enige slimme
Henkies hadden hun fiets meegenomen wat erg nuttig bleek. Maar in een busje
met 4 man kunnen geen 4 fietsen bij de zeespullen, jammer.
Na zoals u al begrijpt weinig rekenwerk kon aan de prijsuitreiking worden
begonnen. De 6 MET vis vielen uiteraard vanzelf in de prijzen. De rest van de
prijzen werden verloot onder de anderen (loze) vissers.
Rond 16.15 uur richting het Haagje, bussen inleveren om uiteindelijk om 19.00
uur aan tafel te kunnen schuiven na een lange maar wel gezellige dag en oh ja,
ik ben uiteraard derde geworden zoals uit dit stukje blijkt. Aad eindigde op 1 en
Arie op 2.
Tot de volgende wedstrijd (waarbij ik GEEN derde wens te worden).
Groeten Joop Rouette.
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Woensdag 29 februari 2012 zout, boot Grevelingen

Volgens mij is het nog nooit gebeurd dat we op 29 februari zijn gaan vissen.
Deze, toch wel, vreemde dag verzamelde we om 6.00 uur bij de Uithof. Na de
bussen gevuld te hebben met materiaal en mensen togen we met volle bussen
naar Den OSSE, alwaar een boot voor ons klaar lag. Na een super rustige rit
(wel lekker die kindervakantie) aangekomen troffen we de mensen die op eigen
gelegenheid waren gegaan ook aan. Een aantal van 20 vissers hadden de weg
naar de boot gevonden en begonnen de spullen op de boot te zetten. Na
ongeveer een kwartier kwamen de schipper en zijn vrouw met de benodigde
versnaperingen en niet te vergeten het benodigde aas. Joop had dit keer een
kleinere boot kunnen boeken zodat de boot lekker vol was. Wel moet vermeld
worden dat boven het water een dichte mist hing. Dan merk je dat de schipper
ogen heeft die wij niet hebben en hij stoomde richting visstek. Toen we eenmaal
voor anker lagen begon het eigenlijke vissen. Later op de dag verdween
gelukkig de mist en hadden we een goed temperatuurtje. Al snel werd er een
visje gevangen. Dit bleek de voorbode te zijn voor een visdag waar een ieder
een vis(je) wist te vangen. De verscheidenheid aan vissoorten op de Grevelingen
is groot en dat bleek ook in de vangsten. De gevangen vis bestond uit schol, bot,
botervisje, wijting, zee donderpad en haring, wat aangaf dat de vis er niet alleen
zit maar zich ook laat vangen. Om 12 uur was het bekende doordraaien van 5
plaatsen. Dit zorgt altijd voor leuke situaties. Ook geeft het doordraaien de
mogelijkheid om de kombuis op te zoeken en daar een heerlijk bal of hamburger
te nuttigen, uiteraard met een heerlijk drankje. Maar zo als aan alles kwam er
ook aan deze geslaagde visdag een einde. Na het meten van de vis bleek dat
iedereen vis had gevangen al was het niet bij iedereen evenveel. Onder het genot
van een drankje maakte Joop de uitslag bekend. Wat volgens mij en Aad nog
nooit is gebeurd gebeurde vandaag, Aad werd met 85 cm laatste. Echt een
ongekend dieptepunt voor Aad. Maar er waren natuurlijk ook vissers met een
beter resultaat. Zo was Joop 1e met 322 cm, 2e John met 290 cm en 3e schrijver
van dit stukje Hans met 233 cm.
Zo gaan we alweer naar de 3e wedstrijd op 30 maart in Katwijk tot ziens.
Vis groet Hans
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Vrijdag 23 maart 2012, zoet, Noord-Hollands Kanaal

Eindelijk de winter is voorbij en het nieuwe vis seizoen is weer aangebroken.
Dus alle visspullen werden uit het vet gehaald om te kijken of we de huidige en
trotse kampioen Aad enige tegenstand kunnen bieden. Voor sommige leden kon
het niet lang genoeg duren want die zijn al een keer gaan oefenen en hadden
toen ook al wat vis gevangen, maar een wedstrijd is altijd weer anders.
De verwachtingen waren perfect, veel zon en weinig wind.

Hierdoor was de opkomst groot en gingen we met 20 man loten. Iedereen ging
snel naar hun plek want je zag op het water een hoop leven en dat beloofde wat.
Na het beginsignaal werd er al snel vis gevangen en eigenlijk bleef dat wel bij
de meeste mensen zo doorgaan tot dat er een paar binnen schippers zo nodig met
hun schuit over onze voerplekken moesten varen. Na twee van die schuiten ging
het nog wel maar toen die derde voorbij kwam was het water zo bruin van de
modder dat alle vissen geheel de weg kwijt waren en dat hield in dat het eerste
uur na die boten er niets meer gevangen werd. Gelukkig tegen het eind van de
wedstrijd werd er weer vis gevangen. Helaas voor 5 leden bleef vandaag hun
leefnet droog. Maar de andere 15 leden hebben bij elkaar toch nog 48 kilo vis
gevangen. Vandaag kon Wim ze het beste pakken. Hij ving 8580 gram al was
het verschil met de nummer twee Gerard maar 40 gram. De nummers 3 en 4
zaten ook heel dicht bij elkaar. Ik zelf had 6340 gram bij elkaar gevist, maar
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Roy had maar 280 gram minder, dus ik ben de eerste in het nieuwe visjaar die
een stukje mocht schrijven.

2Q]HNDPSLRHQ$DG]DWYDQGDDJRSSOHN´´HQNRQ]HQLHWSDNNHQPDDU
gelukkig voor hem toen de modder was gezakt ving hij in het laatste uur nog 2
mooie platten.
De volgende wedstrijd is in de Oude Rijn, een heel mooi vis water maar we
moeten maar weer afwachten hoe het gaat lopen.
Voor een ieder alvast veel succes

Hartelijke Groet Kees
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Vrijdag 30 maart 2012, zout, NK strand in Katwijk.

.

De 3de wedstrijd van onze competitie.

Eindelijk weer eens een strandwedstrijd met redelijk weer! Het was wel koud
met een noord/westenwind, maar het was prima visweer.
We hebben om 8 uur lootjes getrokken voor de visstekken die waren uitgezet.
Om 9 uur begon de wedstrijd. Rond kwart voor 10 had ik de eerste bot
binnengehaald en hoopte ik op een visrijke dag. Het was een mooie aanbeet en
het gaf mij moed op nog meer vis. Helaas, het was de eerste en tevens ook de
laatste beet van de dag voor mij. Ik heb in ieder geval geen beet meer gezien.
Er was ook veel schelpen, aas en garnalen onder de kust.
Voor de vissen lekkerder dan onze pieren? Waarschijnlijk wel.
Om 2 uur was het einde wedstrijd. Bij de tennisvereniging was de
prijsuitreiking. We hebben daar nog wat gedronken en gezellig bijgepraat.
De wedstrijd op zich moeten we maar vergeten, op naar de volgende wedstrijd
met hopelijk meer vis!!!!!! Hier bij de uitslag van afgelopen vrijdag;
1 Alwin met 0,58 cm
2 John Koolhoven met 0,38 cm
3 Henk-Arie met 0,23 cm
4 Hans Snels met 0,21 cm
5 is Arie v Bree met 0,21 cm
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6 Siem v/d Molen 0, 17 cm
7 Piet Hermes met 0,16 cm
Geen Vis:
Jaap de Raat , Cor Vollebregt, Paul van Oijen, Aad Segboer, Joop Rouette

Groetjes, Henk-Arie
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Donderdag12 april 2012, zoet, Oude Rijn

Donderdag 12 april 2012 de Oude Rijn.
Op tijd van huis vertrokken , tom tom aangezet en rijden maar.
Eenmaal bij Alphen aangekomen stuurt hij me een kant op waarvan ik dacht;
dat klopt niet.
Kom ik voor een slagboom terecht, maar ja, mijn tom tom geeft altijd een
alternatieve route.
Dat was wel via Boskoop maar met veel omrijden kwam ik wel op de goede
locatie terecht.
Vissen aan de Oude Rijn heeft voor mij altijd wel wat. Mooie omgeving en een
water waar je van alles kan vangen.
Het is nog vroeg in het jaar, de vis heeft paai neigingen dus die gaan ondieper
water opzoeken. aar niet getreurd, het blijft een water waar je met van alles kan
experimenteren.
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Frans zat op een plek tegenover een mooi gras kantje met wat riet en water
planten. Kan niet beter want daar is het niet zo diep.
Anderen visten op driekwart, sommigen aan de overkant. Ik zelf viste met de
vaste stok. Al gauw ving ik wat voorntjes.

De hoop was dat er brasem op mijn voerplek langs kwam. Na veel cupjes voer
bracht het toch de brasem waar ik op zat te wachten.
Willem had twee vakken gemaakt nummer 1 tot en met 11 die zaten 1 km
verderop,12 tot en met 22 zaten aan het begin.
De meeste vingen af en toe wel vis, maar het was niet om naar huis te schrijven.
Voor vak 1tot 11 was het nog slechter gesteld, die vingen nog minder dan ons
vak.
Bij elkaar was het een fijne visdag met toch wel aardig weer.
Mijn gedachten zitten al weer bij de volgende wedstrijd.
Eerste Frans Vollebregt en Martin Baggum
Tweede Cor Vollebregt en Aad Segboer
Derde Edu van Doursen en Rene de Vries

Cor Vollebregt.  
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Vrijdag 27 april 2012, zout, Kijkduin Avondwedstrijd
Het was weer zover, namelijk dat wij onze bijna traditionele avondwedstrijd
gingen vissen.
Er waren 10 vissers waaronder 1 introducé van 9 jaar.
Om 18.00 uur was het verzamelen en wel bij de draaimolen op het Deltaplein.
En ja, iedereen was mooi op tijd aanwezig zodat wij vol goede moed naar het
strand gingen om een mooi plekje uit te zoeken.
Om 18.30 uur begon de wedstrijd waar onze intro op sportschoenen ( inplaats
van laarzen ) ging vissen.( Oom Piet wanneer is Aulen jarig? een paar laarzen
zou een mooi cadeau zijn hint-hint).
Het weer was prima, veel beter dan Piet Paulusma had voorspeld. De voorspelde
regen viel gelukkig daar maar niet hier en onze vrind de wind, ja die was
zo onder de indruk van die fanatieke vissers dat hij lekker met de ondergaande
zon is gaan slapen.
Die zonsondergang leverden wel weer een paar hele mooie plaatjes op. Die van
John vond ik heel mooi.

De vis was gelukkig wakker maar wel klein. Die werden na het meten dus
meteen terug gezet met de mededeling, stuur je vader of moeder maar.
En ja de boodschap was over gekomen, want al snel werden ze groter.
Ook werden de eerste zeebaarsjes gevangen en de kleintjes werden ook terug
gezet met de bekende mededeling (zie boven). En ja hoor, de zeebaarsjes
luisterden heel goed want even later kreeg John de schrik van zijn leven.
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Zijn hele hengel kwam plots tot leven en na enig trek en draai werk lag daar een
wel hele mooie zeebaars van 48 cm.

Ondertussen hadden 9 van de 10 vissers wel 1 of 2 visjes gevangen. Dat leverde
bij Piet een lang gezicht op want Aulen had lekker al een botje van 14 cm.
Ondertussen was het lekker donker geworden en de botten werden groter.
Piet was de pineut van de avond want hij kreeg visles van zijn oom zeggertje die
vlak voordat zij om 23.00 uur naar huis gingen nog een bot ving van 28 cm. Om
01.00 uur einde wedstrijd dus inpakken, vis meten en dan dat hele eind door het
rulle zand naar boven lopen wat toch altijd weer tegen valt.
Boven stond een koelbox met lekkere koude drankjes te wachten( aanvallen ).
Dan nog wat rekenwerk om te kijken wie er een stukje mocht gaan schrijven, nu
dat werd ondergetekende dus.
1 John 245 cm
2 Jilles 174 cm
3 Joop 119 cm
4 Aad 117 cm
5 Paul 105 cm
5 Jaap 105 cm
7 Alwin 0,72 cm
8 Henk - Arie 0,68 cm
9 Aulen 0, 42 cm
10 Piet 0,00 cm
Tot de volgende wedstrijd.
Joop Rouette
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Woensdag 23 mei 2012, zoet, Amsteldrechtkanaal

De derde wedstrijd stond op het programma.
Vissen in het Amstel Drecht kanaal net voorbij de sluis.
De weersvoorspellingen werden al dagen in de gaten gehouden.
Ja ik vis liever met mooi weer dus. Ja, ik ben een mooi weer visser.
Maar ik had de eerste twee wedstrijden al afgezegd door werk en
schoolomstandigheden dus ik zou zo en zo gaan vissen.
Ik had er zin in, de avond van tevoren de auto geladen, de weersvoorspellingen
waren prachtig dus wat kon er mis gaan.
Lekker op tijd aan de waterkant, om 6.30 uur gingen we loten.
Trek ik een plaatsje midden in het parcours naast Martin v. Baggum.

Nu dacht ik, hier hoef ik zeker niet te schrijven.
Maar dat pakte dus toch anders uit bleek achteraf.
Na een wat moeizame start en de eerste wandelaars langs het water bleek dat de
vissen zich moeilijk lieten vangen.
Maar ik en Martin zaten in het midden toch af en toe een visje te vangen. Alleen
op het begin van het parcours werd door Kees Kerkhof ook wel aardig
gevangen, wat werd medegedeeld door de vissende wandelaars.
Aan het eind van de dag kwamen voor Kees en mij een paar bonus vissen die
ons toch mooi bij de eerste drie brachten.
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Er werd niet alleen vis gevangen

Dus al met al voor mij een geslaagde visdag 8.060 gr. En een heerlijk zonnetje.
1e werd Kees Kerkhof met 14.220 gr.
En tweede Martin v. Baggum met 8.900 gr.
Ik ben derde geworden met 8060 gr
Groeten Tom
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Woensdag 16 mei 2012, zout, Scheveningen ZH

Opkomst 10 man! Enkele die later zouden komen.
Het weer was koud met veel wind, maar een ieder had voldoende warme kleding
mee genomen. De golfen sloegen over de kop van het zuider havenhoofd.
Daar moest je niet gaan staan maar dat had John gezien. Hij kreeg nog beet
ook. Wat een goud vink, maar ja daar is het bij gebleven.
Aad hat vlug bekeken en ging naar huis. De mensen aan de kop zakte naar
beneden en zochten een rustig plekje op.
Siem ging naar het oude haven hoofd , maar ook daar veel wind en hoge golven.
Ik zelf was ook gezakt en was zeer blij met het vangen van 2 visjes onder de
maat. Deze gemeten en terug gezet.
Was ik maar blijven staan dan had ik niet hoeven te schrijven, maar een
schrijver hebben we nodig helaas.
Het is een happening en je kan er altijd op terug kijken.
Op naar de volgen wedstrijd en hopelijk een betere uitslag.

1 Paul 189 cm, 2 Alwin 92cm, 3 Piet 49 cm, 4 Hans 39 cm5 John 32 cm (onder
maat 35 cm)
Siem 0,Aad 0,Cor 0,Joop 0. Of was dit niet juist van John??????
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Dinsdag 5 juni 2012, zoet, Nieuwkoop Brandweer
Traditioneel wordt er ieder jaar door de brandweer en politie een viswedstrijd
gehouden. Deze wedstrijd wordt het ene jaar door de brandweer en het andere
jaar door de politie georganiseerd. De strijd gaat om een wisselbeker, die na 3
keer op rij of vijf keer in totaal wordt gewonnen in het definitieve bezit komt.
Altijd is het weer een gezellige dag in het jaar om elkaar weer te ontmoeten.
Zo gingen wij na jaren in het Noorden bij Leo en Coby Groenendijk te zijn
geweest naar de gebr. Hoogerwerff in Nieuwkoop. Een mooie locatie en een
prachtig viswater waar je met de boot op alle plekjes van de Nieuwkoopse
plassen kunt vissen.
Sinds 2009 vis ik ook mee als B lid bij HPSV afdeling vissen.
In 2010 deed ik natuurlijk mee voor de brandweer TEGEN de politie terwijl ik
ook mee deed in de competitie bij de politie. Een vreemde situatie maar wel een
hele leuke. En wat werd het geval, ik werd op de lijst van de politie derde en dat
betekende het verslag schrijven, hilariteit onder de politie.
Nu in 2012 viste wij dus weer tegen elkaar vanuit een boot op de Nieuwkoopse
plassen en weer was de vraag, bij wie ik zou gaan vissen.
Het antwoord was duidelijk nl: de brandweer.
Toen dit bekend was werd ik vergeleken met een persoon uit de bijbel.
Een verrader was ik en werd dus ook JUDAS genoemd een overloper naar de
vijand, maar wel met een glimlach. Toch hoopte men dat ik in de uitslag derde
zou worden want dan moest ik weer het verslag maken van deze wedstrijd.
En je raad het al: het was weer zover en dat betekend dat ik alweer achter de
computer zit om dit verslag te maken.
Voor een aantal mensen van de politie was het wel heel lang geleden dat ze in
Nieuwkoop hadden gevist en dan ook nog vanuit een boot.
Moest je gaan roeien of mocht je ook met een Electro/buitenboordmotor gaan
varen. En had je dan een vergunning nodig en waar kun je die dan kopen en wat
kost een boete als je zonder vergunning gaat varen? Dit waren leuke discussies
voor het vissen.
DINSDAG 5 juni 2012 was dan weer onze traditionele viswedstrijd van de
brandweer en de politie.
Om te beginnen werd door de voorzitter van de brandweer iedereen welkom
geheten onder het genot van een kopje koffie. Die vertelde dat de wedstrijd zou
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beginnen om 08.00 uur en zou eindigen om 15.00 uur.
Om 08.00 uur vertrokken 9 brandweermensen en 12 politiemensen naar hun
visstekken om er een leuke maar ook om er een spannende wedstrijd van te
maken. Als je de dagen voor de wedstrijd het weer in Nederland via de televisie
had gevolgd zou het de hele week regenen behalve de dinsdag. En laat dat nu
onze visdag worden. Hadden ze gelijk die weermannen en weervrouwen of kon
hun voorspelling weer in de prullenbak. Dit keer kregen zij het gelijk aan hun
zijde en dat voor ons een hele opluchting.
Een heerlijke dag, de temperatuur was goed, weinig wind, wel kwam hij van alle
kanten op ons af en af en toe een lekker zonnetje. Ideaal visweer en goede moed
om eens lekker te gaan vangen. Tussendoor even informeren hoe de vangst bij
de ander was,want de vis had er vandaag in het begin niet zoveel zin in.
Achteraf gezien is er toch nog redelijk gevangen. Er waren mensen bij met hele
mooie spiegelkarpers en prachtige brasems.
Uiteindelijk wist de politie deze wedstrijd met ruim verschil te winnen en werd
de wisselbeker uit handen van Arie Slootweg overhandigd aan Wim Klerks.
Ik had dus eigenlijk verloren, maar ook een beetje gewonnen.
Felicitaties gaan dan ook naar de politie.
Brandweer : 18050 :
Politie

9 = 2.005 gram

: 43900 : 12 = 3.658 gram

De uitslag van deze wedstrijd is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Frans Vollebregt
17950gr politie
Hans Snels
9450gr politie
Gerard Bakker
5600gr brandweer/politie
Chris van Trierum
4340gr politie 5
Martin van Baggum 3100gr politie
Zeeg Cras
2600gr brandweer
Arie Slootweg
2300gr brandweer
Rene de Vries
2100gr politie
Maarten Zuurmond
1900gr brandweer
Joop Rouette
1850gr politie
Paul Verlangen
1800gr brandweer
Martin Frigge
1350gr brandweer
Kees Kerkhof
1200gr politie
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13.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Wim Klerks
1150gr
Theo van Dijk
1100gr
Cok Goris
1000gr
Cor Vollebregt
900gr
John Koolhoven
850gr
Tom Dorlas
650gr
Richard vd Kraaij
400gr
Peter Musch
350gr

politie
brandweer
brandweer
politie
politie
politie
brandweer
politie

Tot slot,
Ik ben op vakantie van 16 juni t/m 11 juli. Verder wens ik ieder een heerlijk
barbecue toe.Ik zie jullie pas op 13 augustus weer.
Voor iedereen die nog op vakantie gaat.
Een hele goede vakantie met mooi weer.
Visgroeten van Gerard Bakker
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Donderdag 28 juni 2012, zout, WATERWEG.

Je kent die mopjes wel, ga ik eten in een wegrestaurant is het restaurant weg.
Ga ik vissen in de Waterweg is het water weg.
Nou mooi niet. Er kwam steeds meer water bij in de Waterweg. Toen we met
zeven man op 28 juni 2012µV-morgens om half acht hadden verzameld en om 8
uur begonnen met vissen, lagen er allemaal grote keien onderaan het talud.
Nog geen 2 uurtjes later lagen deze keien al helemaal onder water.
Wat wel weg was, was de vis. Althans bij mij.
Niet bij Aad Segboer. Die had al snel een gul en een paling gevangen.

Het kan ook andersom zijn geweest, dus eerst een paling en toen een gul maar
dat maakt niet uit.

Hij had daarvoor wel een heel stuk langs de Waterweg gelopen naar een rode
boei die wat dichter langs de kant lag. Aad kan wel een stukkie gooien en die lag
dus mooi in de vaargeul.
Ik zelf probeerde dat ook. Wat resulteerde in het verspelen van een stuk of vijf
onderlijnen al dan niet met voorslag en een stuk hoofdlijn. Dit terwijl Piet
Hermes, die naast mij stond een metertje of 40 / 50 gooide. Geen ankers
gebruikte en zijn zelf gegoten zogenaamde piramide lood netjes op dezelfde
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plaats zag blijven liggen. Twee mooie tongen had hij al in zijn emmer/plastic
zak liggen toen ik uit wanhoop aan hem vroeg hoe hij één en ander flikte.
Na een genereuze gift van een aantal piramide loodblokken en het afkijken van
de gooiafstand had ook ik binnen de kortste keren twee mooie tongen. Ik ving er
nog 3 botten bij, raakte geen onderlijnen meer kwijt en werd in de einduitslag 3 e.
Vandaar dit stukje Proza.
Aad Segboer werd 1e, Paul van Oijen 2e, Piet Hermes 4e en Alwin Koks die de
honneurs voor Joop Rouette waarnam werd 5e. Sjors Verburg en Jaap de Raat
hielden het voor de afloop van de wedstrijd voor gezien en vertrokken voortijdig
zonder enige vangst maar wel met een aanmerkelijk lichtere viskist.
Met het geheim van Piet Hermes moet het de volgende keer zeker lukken
mannen. Al hoewel, de volgende HPSV wedstrijd is aan het strand van Hoek
van Holland. Dan heb je waarschijnlijk het geheim van Piet niet nodig.

Xiejullie dan
Arie
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Dinsdag 10 juli 2012, zoet, Molenplas Cruquius
Vandaag ben ik als nieuw lid van HPSV toegetreden. Misschien is een kleine
introductie op zijn plaats
.Naam : Jan Wink, sinds heel kort pensionado en zwager van Hans Snels.
In het verleden al menigmaal als introducé mee gevist.
Nu heb ik de stap gemaakt om met dit illustere gezelschap te vertoeven aan de
Hollandse wateren.10 juli, KRRJ]RPHUHQHHQ³EHHWMH´ZLQG weinig regen,
temperatuur was goed en de verwachtingen waren hoog gespannen.
Om 14.00 uur geloot en een topstek getrokken, NR 19; bijna een kopplaats.
Begonnen op +/- 50 meter een voerplek te maken. Maar dat was verrekt
moeilijk, door de steeds harder blazende wind was op exact de zelfde plek
gooien een onmogelijkheid en werd de voerplek alleen maar groter.

Eindelijk na dik een uur ving ik een mooie ruisvoorn maar daar bleef het ook
bij. Om 18.00 uur gekozen om naar 30 meter te gaan want Peter Musch die op
stek 20 zat, zat op die afstand te slepen dat het een lieve lust was.

Het duurde tot 20.30 uur voor ik de eerste platte kon verschalken, maar daarna
had ik het toch wel gevonden en bleven de aanbeten elkaar opvolgen.
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Na toch nog 3 platten te hebben gelost bleek ik toch nog ruim 3,6 kilo te hebben
gevangen.

Door dat harde wind zit je de hele tijd achter je plu en heb je geen idee wat er
verder op het parcours afspeelt. Dus de verwondering bij mij was groot dat ik op
de 3e plaats was geëindigd en dat 8 mannen totaal geen vis op de kant wisten te
krijgen.

Tot de volgende wedstrijd op 13 augustus Brielse Meer.

Jan
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M aandag 13 Augustus 2012, Zoet, Brielse Meer

Volgens de weersverwachting zou het een mooie warme dag worden.
Opkomst: 12 man. Wel wat aan de magere kant[Tja Vakantietijd!]
Om 6.30uur loten, de verwachtingen waren eerlijk gezegd niet hoog gespannen.
Hoe anders zou deze dag gaan verlopen. Het weer geweldig. De locatie helemaal
top. De vangst viel 100% mee, iedereen had vis.

Wat kan onze hobby toch mooi zijn. HELE mooie brasems werden er gevangen.
Bij het einde van de wedstrijd werd gezamenlijk een blikje fris gedronken en
werden de winnaars bekend gemaakt.
Kortom ,ik heb lekker gevist en zoveel gevangen dat ik het stukje mocht
schrijven. Ik was 3e dus.
Wat mij betreft een water dat in de competitie mag blijven, maar smaken
YHUVFKLOOHQ««
Volgende wedstrijd gaan we giebelen en hoop ik dat ze flink willen bijten.
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Hierbij de eindstand:
1 John Koolhoven

5

18.850

1

2 Cor Vollebregt

3

9.097

2

3 M artin v Baggum

6

6.500

3

4 Leo de Vos

1

5.846

4

5 Jan Wink

13

5.400

5

6 Frans Vollebregt

11

5.007

6

7 Roy Witte

9

4.967

7

8 Alwin Koks

2

4.095

8

9 Arie van Bree

7

4.020

9

10 Wim Klerks

4

2.882

10

11 Hans Snels

12

2.520

11

8

661

12

12 Kees Kerkhof

  
  

  
  

  

Visgroet Martin van Baggum.
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Dinsdag 4 september, zoet,Wollebrand

  

Op deze dag stond de wedstrijd aan de Wollebrand op het programma.
Terug na een jaartje afwezigheid. We waren met 18 vissers. Prachtig.

De eerste winst was het weer want het werd een werkelijk stralend warme dag.
Verder was het prettig dat het parcours er na een warme droge periode bijna
geheel droog bij lag. Dit keer gelukkig niet door grote modderkuilen naar een
gladde kleiplaat waaraan je 5 kilo overhoudt onder je laarzen en uit moet kijken
niet in het water te glijden. De visplekken lagen er heel goed bij.
Daar was ik heel blij mee want ik trok nummer 9 en dat is de laatste stek
helemaal achteraan het parcours bij de vijver langs de kas.
Dat is wel even behoorlijk lopen met een flatgebouw aan spullen, maar dan heb
je ook wat. Het is echt een mooie stek daar. Op de vijver langs de kas waren
door Wim en Roy 9 stekken uitgezet. Verder waren er 9 stekken uitgezet rond
de grote ronde vijver.
Ik ben op mijn stek met de feeder strak tegen het riet aan de overkant aan gaan
vissen. De geijkte tactiek hier. Afwissend met mais, wormen en kleine boilies
lukte het om een leuk netje vis te vangen. Zoals duidelijk is aan dit stukje werd
ik hiermee dus 3e vandaag.
Vijf plekken links van mij zat Cor Vollebregt te vissen op steknummer 4.
Dat is precies op de kop van het deel van de vijver waar deze overgaat van het
smalle naar het bredere deel. Ik had tussendoor van de wandelaars onder ons al
gehoord dat Cor in hoog tempo ongelofelijk veel vis zat te vangen.
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Dat bleek achter af ook wel want Cor werd de winnaar met meer dan 30kg vis.
Super gevist Cor.

Hoe erg kan het dan zijn als je een paar plekken verderop op de steiger van het
brede deel van het water zit, direct zicht hebt op Cor, hem de ene na de andere
vis ziet vangen en scheppen, terwijl je de vis zelf bijna niet aan de schubben kan
komen. Terwijl we het dan toch niet over de minste visser hebben, namelijk
Wim Klerks. Het water was op zijn stek wel een behoorlijk stuk breder en naar
de overkant tegen het riet vissen is hier bijna niet mogelijk. Dit lukte hem alleen
met een korf van 50 gram maar die zakte vervolgens gelijk een meter diep de
modder in. Dat had dus geen zin.
Verder was het ook heel opvallend dat Roy, die op de stek helemaal in de hoek
naast de steiger zat, als enige op deze vijver brasem ving en uiteindelijk daarmee
ruim 12 kilo vis had. Goed voor de 4e plaats. De anderen vingen op deze vijver
naast enkele kleine visjes alleen maar giebel.
Aan het eind na de weging, die over beide parkoersen afzonderlijk plaatsvond,
bleek dat John Koolhoven op de ronde vijver ook goed had zitten vangen.
Tijdens de wedstrijd had ik John al eens gebeld en toen bleek dat we allebei tot
dat moment ongeveer evenveel gevangen hadden. Later bleek dat aan het eind
van de wedstrijd wij behoorlijk gelijk opgevist hadden. John had toch wel iets
meer gewicht in het netje gebracht en werd daarmee dus 2e.
Wat nog wel vermeldenswaardig is, is dat de bosschages aan de vijver bij de kas
behoorlijk aan het uitgroeien zijn. Hierdoor wordt het op de visstekken
moeilijker om een beetje redelijk vrij in te kunnen werpen met de feeder.
Ook achter de steiger was dat een probleem. Je zit zo vast in de bomen achter de
stekken. Ook rond de grote ronde vijver staan steeds meer struiken die verder
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uitgroeien. Hierdoor zijn er ook daar minder stekken gekomen rond deze vijver.
Het is te hopen dat er nog wat snoeiwerk gaat plaatsvinden rond dit water anders
zouden het aantal bevisbare stekken wel eens drastisch minder kunnen worden.
Het dieptepunt, zeker voor wat betreft de omgeving van de vijver langs de kas,
was toch wel de onvoorstelbare hoeveelheid afval en troep die achter en rond de
visstekken gemaakt en achter gelaten was door lieden die zich kennelijk ook
vissers noemen. Allerlei afval en zowat een krat aan lege bierflesjes lagen in de
bosjes. Ed Borrebach heeft zelfs een ronde gemaakt en diverse troep opgepakt
en naar een verderop staande afvalbak gebracht. Hulde Ed.
Het was dan ook allerminst gek dat we niet de enige levende wezens waren die
aan de waterkant vertoefden. Rond onze stekken bij de kas was het een snelweg
met druk heen en weer razende zwarte en bruine ratten.

Eten was er genoeg voor deze beesten. Trieste zaak. Bovendien waren ze niet
echt van plan om uit de buurt te blijven, sterker nog, bij mij zaten ze mij gewoon
op het gemakkie aan te staren zich kennelijk afvragend wat ik in de buurt van
hun maaltijd deed. Jammer dat niet iedere visser het besef heeft dat hun gedrag
tot dergelijke plagen gaat lijden.
Al met al was het toch een mooie visdag met voor de volledigheid hieronder nog
even de uitslagen van de eerste drie:
1. Cor Vollebregt - 31.173 gram
2. John Koolhoven- 13.200 gram
3. Alwin Koks

- 12.795 gram

Met de allerbeste visgroeten,Alwin.
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+HWYHUVODJ,HUODQGHHQ(.PHWKLQGHUQLVVHQ«

Castleblaney

Goed 1½ jaar geleden werd bekend dat het E.K. 2012 sportvissen gehouden zou worden in Ierland.
Ja aangezien Ierland een heel goede naam heeft bij veel sportvissers had ik zoiets van; Hoe weet ik
nog niet, maar daar wil ik bij zijn.
Nou lukte het mij zelfs om me rechtstreeks te plaatsen samen met Aad Segboer. Wij zaten allebei bij
de eerste 30 in het NPSB klassement over 2011.
Dat is dus de eis, maar Ierland beloofde aardig in de papieren te gaan lopen zodat de verwachting was
dat er veel afzeggingen zouden komen.
Nou die verwachting kwam uit en zo werd de delegatie van Haaglanden al snel uitgebreid naar 5 man
en 1 vrouw. Helaas moest Aad door omstandigheden afzeggen en vonden we Arie van Bree bereid om
deze vrijgekomen plaats op te vullen, gelukkig was het thuisfront het hier helemaal mee eens.
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Het team zou dus gaan bestaan uit, Arie van Bree, Hans Snels, Roy Witte, Chris van Trierum met
partner Francine en Wim Klerks.
Francine werd meteen gebombardeerd tot coach.
Nu heb ik het team wel voorgesteld maar hier was al het een en ander aan vooraf gegaan.
Uiteraard waren we al aan het informeren geslagen naar mogelijkheden om zo voordelig mogelijk naar
Ierland te komen en te verblijven.
Maar dit bleef hoe dan ook een kostbaar gebeuren tot we via de organisatie in contact kwamen met
Dave Houghton. Hij wist voor ons een perfect 7-persoons huis in combinatie met bootovertochten
voor een bijzonder acceptabel bedrag te regelen.
Het huis was gelegen in het plaatsje Doohamlet op een kwartiertje rijden van Castleblayney.
Daar waren alle officiële evenementen gepland en was ook het wedstrijdwater, Lough Muckno.
Dit maakte het voor ons wel een stuk aantrekkelijker nu het op deze manier geregeld was.

Zo links en rechts kwam steeds meer informatie binnen over de locatie en de vangsten ter plaatse,
IRWR¶VYLGHREHHOGHQYLDLQWHUQHWHQGHJHEUXLNHOLMNHYHUKDOHQQDWXXUOLMN
Zo zouden we per dag 2 liter maden en 7 (zeventien!!) liter nat grondvoer, 1 liter casters en dan nog
maïs en wormen nodig hebben.
Nou hebben we in het verleden wel geleerd dat deze verhalen zwaar overtrokken zijn maar waren we
toch wel bijzonder content met de mededeling dat Henk van der Linden, van Pronkjewail Groningen,
die het bedrijf Berlok bereid had gevonden om iedere deelnemer te voorzien van een slordige 12 kg.
droogvoer.
Dit was ook nog opgesplitst in brasem en voornvoer. Hiervoor nogmaals onze dank.
Ja en als alles dan lekker loopt en goed geregeld lijkt komen er altijd wel wat hindernissen op je pad.
Zoals ik al melde moest Aad helaas afzeggen, dit werd soepel en vlot geregeld met de vervanging door
Arie. Daarna kreeg Roy, nota bene op zijn vakantie in Italië, het bericht dat onze nachtboot op de dag
van ons vertrek het dok in moest voor onderhoud.
Gelukkig is Roy redelijk uitgerust met de nodige communicatiemiddelen zodat ook deze hindernis
werd genomen, in samenwerking met Dave. Toch wel even wat onrust in Italië en bij ons in Holland,
maar goed gewerkt Roy.
Ondertussen hadden we ook een afspraak gemaakt om een avondje bij elkaar te komen om wat dingen
door te nemen en uit te wisselen, dit gebeurde bij Arie thuis.
Hier werd onder andere doorgenomen wat men wel of niet wenste te eten of te drinken ook de
aasbestelling werd opgenomen. Verder wat algemene ideeën uitgewisseld.
Er werd afgesproken dat het traditionele balletje gehakt voor de eerste dagen zeker niet mocht
ontbreken. Er werd zelfs gesteld dat men daarvoor meeging.
Ja en dan is iedereen met zijn eigen of algemene voorbereidingen bezig en is het zo 28 september, de
dag waarop we de bus op zouden halen en daar was weer een hindernis. De verkeerde bus stond op
ons te wachten. Gelukkig is Roy hier de 27ste achter gekomen toen hij gebeld werd door de jongens
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van de garage die de bus hadden gereserveerd en onraad vermoedde. Voor de zekerheid ging Roy
maar even langs de garage en inderdaad bleek het een veeeeeel te kleine bus.
Met behulp van de topmedewerking van Ron en Stefan van de garage slaagde Roy erin een spoedruil
te organiseren. Hij was daar wel weer een poosje zoet mee, maar toen Hans en ik de beoogde bus
vrijdagochtend op gingen halen stond de juiste bus op ons te wachten.
We zijn toen gelijk de wormen die door Hans al besteld waren op gaan halen en daarna de benodigde
proviand gaan inkopen.
Door wat omzettingen in het reisschema, door
het niet varen van de nachtboot, moesten we nu
29 september om 13.30 uur inschepen in Hoek
van Holland. Het vertrek was gepland om 14.30
uur.
Om dit alles op tijd te redden hadden we om
11.30 uur afgesproken bij Hans om daar alle
spullen in te laden en op te tijd te kunnen rijden.
Iedereen was mooi op tijd, of we er ook zin in
hadden!! Francine kwam op de fiets, deze zou
meegaan in de bus maar werd uiteindelijk
gewisseld met de bagage. Dat de fiets
meegegaan is zal zeker geen verkeerde
beslissing genoemd kunnen worden omdat het
parcours met de auto niet betreden mocht worden tijdens de wedstrijddagen en de vakken wel een heel
eind uit elkaar lagen. We waren dus ruim op tijd klaar met inladen, zodat er nog tijd genoeg was om
ons door Tina te laten verwennen op een bakkie met taart.
Toen begon de reis dus echt. Op naar Hoek van Holland.
Dit leverde geen problemen op en de boot vertrok mooi op
tijd nadat er een aantal van ons voor de zekerheid maar
even een pilletje hadden ingenomen tegen zeeziekte.
Rond negen uur kwamen we aan in Harwich waar ik een
nieuwe ervaring op mocht doen; links rijden. In Nederland
hebben mensen op de Rijksstraatweg daarmee geoefend en
die zeiden dat het levensgevaarlijk was.
Maar dat viel gelukkig wel mee al zijn de rotondes en de
kleine dorpjes in Engeland wel even wennen. De lichten
van je tegenliggers komen wel even raar op je af.
Ook voor Arie en Roy was het een nieuwe ervaring. Hans
had al de nodige kilometers gemaakt bij eerdere vis trips,
maar zo kwamen we dus wel op ons gemak Engeland
door. Chris en Francine bleven ons in hun eigen voertuig
ook lekker volgen al werd dat wel een beetje saai volgens Chris; Alleen maar die achterlichtjes in de
gaten houden.
Het enige probleem waar we mee te maken kregen was het tanken. Eigenlijk meer het betalen van de
tankbeurt. Er werden allerlei pasjes niet geaccepteerd totdat Francine redding bracht en we weer
verder konden.
De tocht verliep zelfs zo vlot dat we om 3.30 uur bij de pont van Engeland naar Ierland stonden.
Aangezien we pas rond 7.30 uur konden inschepen mochten we ons 4 uur zien te verpozen.
Nou is er weinig saaier dan een havengebied in druilerige weersomstandigheden. Even lekker onderuit
zakken om een tukje te doen is ook niet iedereen gegeven.
Maar ook aan dit wachten kwam een eind en zo gingen we weer aan boord voor een tocht van een uur
of 3, na aankomst in Dublin-port was het nog een kleine 2 uur naar het huisje waar we zouden
verblijven.
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Het enige oponthoud was in Dublin de verkeersdrukte rond een lokale sportwedstrijd waar ze met een
plank en een balletje achter elkaar aan zouden rennen, dit schijnt nog steviger te zijn dan rugby.
Toen we deze drukte eenmaal achter ons hadden gelaten reed het best wel lekker vlot door en buiten
een paar kleine vergissinkjes en een verkeerd begrepen omkeer poging kwamen we spoedig op de
plaats van bestemming aan.
Hier moesten we ons melden in de plaatselijke pub want de eigenaar daarvan was ook onze huisbaas
en hij zou ons aan de sleutel helpen.

Omdat hij alleen in de zaak stond moesten we even wachten en toen hij zich even vrij kon maken is hij
met ons meegelopen naar het huis, hier gaf hij een rondleiding die qua tijdsduur misschien wel in het
Guinness book of Records opgenomen mag worden. Hij wilde waarschijnlijk zijn gasten niet te lang
alleen laten, maar het meeste was toch wel duidelijk geworden.
Toen hij allang weg was verbaasde wij ons nog steeds over de grote en de complete inrichting van het
huis. Echt alles erop en eraan van vaatwasser tot wasmachine en droger ook een ruime oven was
aanwezig.
Verder 3 maal een 2 persoonskamer waarvan 2 met tweepersoonsbed en daarvan weer een met bad en
toilet deze werd aan Francine en Chris toebedeeld ik kreeg het andere tweepersoonsbed Arie en Hans
deelde een kamer met 2 eenpersoonsbedden en Roy had een single kamer.
Verder waren er 2 woonkamers 2 toiletten een aparte wasruimte en een grote woonkeuken, hier zou
ons verblijf zich hoofdzakelijk afspelen.
Een van de woonkamers werd omgedoopt tot opslagruimte voor overtollig vismateriaal de andere zou
de zitkamer worden. Nou liep dit dus iets anders en zo had Francine een kamer waar ze zich even
terug kon trekken als ze dat ge-oh. over vissen even zat was.
Na het leegtrekken van de bus en het enigszins opruimen van de boodschappen en andere spullen werd
besloten dat we even langs het hotel zouden rijden waar het secretariaat was gevestigd en daarna
zouden we ook nog even een kijkje nemen op de plaats waar het allemaal moest gaan gebeuren, de
waterkant.
Toen we ons meldden in het hotel werden we hartelijk welkom geheten door een aantal Ieren die zich
ook met de organisatie bezighielden ook kregen we gelijk de tickets voor de feestavond.
Tot mijn verbazing zat hier de ticket voor Francine niet bij maar dat werd zonder enig probleem
opgelost.
We kregen te horen dat we onze netten, schepnetten, laarzen en waad pakken moesten dippen in
ontsmettende vloeistof tegen allerlei micro-organismen en zaadjes van zich snel voortplantende
plantjes en beestjes, voordat we hiermee het water ingingen.
Na een bakkie koffie dat ons werd aangeboden te hebben genuttigd wilden we dan toch echt wel naar
het water toe.
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Na wat zoeken en vloeken reden we op een gegeven moment langs het water maar gelukkig bleek dit
later niet bij het parcours te horen anders hadden we nog een cursus Tarzan moeten gaan volgen, al
was dit soms toch wel handig geweest, maar dit later.
Wel troffen we op dit stuk de eerste andere Nederlanders, Willy Hagen en Wout Oldenhuis. Zij waren
net aan het inpakken de vangsten waren niet wild geweest al hadden ze wel een stuk of 10 mooie
voorns weten te vangen en zei waren er van overtuigd dat ze op het parcours zaten.
Dit ontlokte wel wat gemengde opmerkingen maar ja we zouden het ermee moeten doen en we
besloten om ook nog even naar de rest van het parcours te gaan kijken en hoe meer we ervan zagen
hoe beter de humeuren weer werden want onze eerste indruk was dus niet de goede geweest.
De organisatie had echt wel zijn best gedaan om er iets van te maken en zelfs verharde paden en
paadjes naar de stekken waren aangelegd, helaas niet overal.
Omdat we inmiddels wel een aardige indruk hadden van de omstandigheden maar nog niet helemaal
zeker waren van de stukken waar wel of niet gevist zou worden besloten we om de maandag in vak A
te gaan beginnen en dat we ons dan wel verder zouden laten informeren hoe het parcours er verder uit
zou zien.
Het werd nu hoog tijd voor het eerste balletje onder het genot van een biertje dus besloten we om naar
het huis terug te keren.
Nadat de ballen verorberd waren ging ieder even zijn eigen ding doen zoals het bed in orde maken.
Deze waren echter a helemaal opgemaakt en heb ik mijn kussen en slaapzak zelfs niet uit de bus
gehaald. De meegenomen medewerkers (maden) moesten ook even verfrist worden, op de zeef dus en
in de polenta met of zonder geurtje.
Uiteraard ook even een berichtje naar het thuisfront dat de reis goed was verlopen.
Hierna werd de thuis bereide nasi en kipfilets in pindasaus opgewarmd met een eitje en komkommers
erbij was dat een best te knagen hap.
Ja en dan is zo een afwasmachine wel een uitkomst, Arie ontfermde zich hier vol overgave over.
Na nog een bakkie en een drankje zijn we toen lekker ons bed gaan opzoeken we waren de nacht
ervoor echt wel wat slaap tekort gekomen en de week duurde nog lang genoeg.
Voor de maandag hadden we dus besloten om in vak A te gaan vissen en aangezien we voor dinsdag
aas besteld hadden en dit aan het hotel moest worden afgehaald hadden we afgesproken om dinsdag
onze spullen te dippen, maar we waren eigenlijk zo vroeg dat we besloten om het maar meteen te doen
dan konden we ook geen klachten krijgen.
Wel apart hoor alles door een bak met sop en dan door nog zo een soort vloeistof halen Ach, zou het
niet baten; wij zouden er zeker geen schade van krijgen.
Vanaf het hotel naar het viswater was niet zo heel ver dus daar waren we zo.
Aan de waterkant kwam natuurlijk de vraag waar we precies zouden gaan zitten. Dit probleem loste ik
op toen ik stek 49 zag en zei daar wil ik wel zitten dat is mijn huisnummer.
Ja, dan de volgende vraag alweer, ga je met de werphengel of met de vaste
stok? Chris, Arie en ikzelf kozen voor de stok en Roy en Hans namen de
feeder.
Toen bleek ook al heel snel dat er behoorlijke verschillen zaten in de diepte
zowel aan de kant als wat verder weg.
Gelukkig had ik een waadpak kunnen lenen van een dartsmaat (Paul nog
bedankt!) en nadat ik me daar in gehesen had ging ik de stek verder
opbouwen, nou was dit ook het meest inspannende wat er ook voor mij inzat
deze dag, helaas geen vis. Het bleef wel apart om de boel in het water op te
bouwen.
Gelukkig hadden de andere meer succes Roy was deze dag de gelukkigste
en Hans werd een goede tweede, Chris en Arie wisten in ieder geval van de
0 af te komen al was het alles bij elkaar niet echt wat we er van verwacht
hadden.
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Ook kregen we nog even bezoek aan de waterkant, nee niet Harry en Alwin dit was dit keer echt wat te
ver, maar Francine kwam even langs gefietst. Echt ideaal die fiets.
Maar ach, het was nog maar de eerste dag en dat zou allemaal wel goed komen. Op de terugweg gelijk
even wat boodschappen opgepikt, ook hier hebben ze de Lidl, er stond een macaronischotel op de
kaart voor vanavond.

Maar bij thuiskomst eerst weer even 6 ballen warm gemaakt en als voorafje genuttigd door mijzelf
begeleidt door een biertje en de anderen uiteraard ook een drankje erbij.
Hierna heb ik mij over de maaltijd ontfermd en werd ik netjes van een drankje voorzien. Ja zo kan je
het echt wel een poosje uithouden met elkaar.
Na het eten de plannen voor de volgende dag nog even doorgenomen, aas ophalen en vissen in vak C
met ook weer de vraag of je de stok of de molen zou nemen, ik wilde wel gaan feederen zoals de
meeste van ons.
Ook deze avond zijn we weer mooi op tijd ons mandje ingedoken om de volgende dag er weer
helemaal klaar voor te zijn.
Dinsdag na het ontbijt dus richting hotel om onze maden en casters op te halen. De hoeveelheden die
er klaarstonden valt met geen pen te beschrijven daar begin ik dus ook niet aan. Daarna naar de
waterkant met ons bescheiden beetje aas al vonden wij dat al een berg.
Hier aangekomen bleek het niet mee te vallen om 5 plaatsen naast elkaar te vinden maar uiteindelijk
kwam dit helemaal goed. Al bleek hier dus wel dat niet alle stekken voorzien waren van een aangelegd
pad en de Tarzan praktijken toegepast moesten worden om over de smalle paadjes heen naar je stek te
komen.
Ook het aangelegde pad voor de auto leverde wel wat passeerproblemen op. Gelukkig waren er een
aantal parkeer/passeer vakken zodat met een beetje goede wil alles toch goed kwam.
Door de smalle paadjes konden ook de karretjes die aanwezig waren niet worden ingezet om de
spullen naar de visstekken te brengen zodat deze zelfde paadjes wel een paar keer genomen moesten
worden. Oefening baart kunst.
Hierna het opbouwen van de stek en voer klaarmaken en nou maar hopen dat ik die dag wel een visje
kon vangen.
Volgens mij was Chris deze dag de enige die voor de vaste stok had gekozen en de rest voor de feeder.
Het duurde niet eens zo heel erg lang voordat ik een mooie aanbeet kon omzetten in mijn eerste
Ierland vis, een mooie baars ook bij de anderen werd een visje gevangen.
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Maar het werd nog steeds geen visrijk gebeuren en er werd dan ook best nog wel gebruik gemaakt van
de paadjes om even bij elkaar te gaan kijken of je nog wat wijzer kon worden maar helaas het was bij
niemand echt wild.
De conclusie was wel dat het vele voer en aas echt niet aan de orde was en toen op een gegeven
moment de organisator met 2 maten achter ons langs liepen ben ik even een praatje gaan maken en
daar hoorde ik dus dat je schraal moest voeren, dus weinig aas door het voer, omdat anders de vis te
snel verzadigd was.
Ja het was weer zover, de tegenstrijdigheden in de verhalen stak de kop weer eens op en dit overtuigde
mij er weer eens van dat je uit moet gaan van je eigen kunnen en je eigen keuzes.
Maar goed, voer en aas zouden we zeker niet te kort komen, voor de donderdag hadden we nog 5 liter
rode maden en 5 liter casters besteld.
Gelukkig hadden we ons niet helemaal gek laten maken, anderen hadden voor iedere dag deze of nog
veel grotere hoeveelheden besteld.
De vrouwen van Gijs Eerdman en Henk Mos kwamen nog even langs wandelen en hier bleek nog
maar eens wat een fantastisch huis wij hadden. Zij hadden een emmer water naast het toilet staan en
omschreven hun verblijf als kamperen in een woonkamer.
Na een paar minuten zei ik dat ik het nog even serieus ging proberen en ik was daar precies op tijd
mee want terug op mijn stek kreeg ik een aanbeet die zelfs Jules de Korte niet had kunnen missen, dit
leverde een mooie hybride op.

Deze dag was voor Chris de dag met de 0 en de anderen werden ook niet echt enthousiast over de
resultaten.
Uiteraard kwam Francine ook nog even langs gefietst en een fotootje schieten, hiervan zal best wat in
dit verslag verwerkt worden.
De les van deze dag was dat je er misschien wel verder in moest als dat er in de verhalen de ronde
deed. Ja, daar zijn ze weer, de verhalen.
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Na het dus nog even geprobeerd te hebben zijn we maar gaan opruimen en terug naar het huis gegaan,
u raad het al, voor een balletje en een biertje. Bij het huis aangekomen bleek dat Francine een vriendje
had gescoord, een kitten van een paar dagen oud,
Dit beestje hebben we toen en de dagen erna wel vaker gezien en zeker gehoord, wat kon dat beest
miauwen.
In de avond hoorden we dat er wijzigingen waren aangebracht in de plannen met betrekking tot de vak
indeling en de hengelkeuzes.
De nummers waar wij gezeten hadden op de maandag zouden op de wedstrijddagen niet bevist
worden. In vak A zou op beide wedstrijddagen alleen met de werphengel gevist zou worden in
verband met de slechte vangsten met de vaste stok tijdens het oefenen. Dit klopte dus aardig met onze
bevindingen van de maandag. Vak B werd 2 wedstrijddagen vaste stok. Vak C de eerste dag stok en de
tweede dag werphengel. Vak D werd twee dagen werphengel en vak E twee dagen vaste stok.
Deze kennis maakte het kiezen voor de volgende dag wel wat makkelijker want we gingen dus vissen
in een vak waarvan we wisten met wat voor hengeltype er tijdens de wedstrijddagen gevist zou
worden. Wij besloten ons geluk in vak B te gaan beproeven.
Na een rustige avond en nacht togen we na het ontbijt weer richting waterkant voor onze derde
oefendag, Chris en Francine hadden er voor gekozen om een dagje Dublin te doen zodat we deze tocht
met zijn vieren aanvingen.
We arriveerden even voor achten bij een toegangshek naar vak B en tot onze verbazing zat dit op slot.
Gelukkig hoefden we niet al te lang te wachten tot er iemand met een sleutel kwam om de boel te
openen. adat we het vak waren ingereden bleek hier wel het een en ander gebeurd te zijn om de
omstandigheden optimaal te maken.
Nou zal het dat ook ooit wel worden. Men
had een gedeelte van de kant afgegraven en
daar ter verharding split gestort. De
afgegraven grond had men tussen het
autopad en wandelpad gestort en uitgevlakt.
Door de overmatige neerslag van de weken
ervoor was dit dus een vette brij geworden
en niet opgedroogd.
Chris ontdekte zaterdag, toen hij hier terecht
kwam, dat hier door heen lopen de manier is
om je waadpak uit te trekken zonder je
handen te gebruiken. Wat een zuigkracht.
Gelukkig had men ook een paar paadjes
gestort tussen het auto en het wandelpad in maar dit hield wel in dat je wat extra moest lopen.
Zoals al aangegeven zouden we hier met de vaste stok moeten vissen en tijdens het uitpeilen bleek
mijn hengel met zijn 10 meter net te kort om de glooiing waar je overheen moest vissen te halen.
Toen heb ik mijn vaste karperstok maar gepakt met verlengdeeltje, 70 cm. alle beetjes helpen. Hier
dan nog een wat langere opslag bij en dat moest het dan worden.
Hans kwam met zijn 13 meter wel makkelijk over de rand, wat hij ook wel bewees met zijn vangsten.
Een stuk of 25 vissen en daarmee ruim eerste van onze club.
Zelf moest ik wel even wachten op vis maar ik wist er 3 of 4 te vangen in een korte tij en dacht toen
nou heb ik ze, maar ze waren ook al weer weg.
Arie kon ze deze dag niet te pakken krijgen en Roy besloot zelfs om zijn feeder nog even op te tuigen
dus dat was ook niet geweldig. Met de feeder wist hij nog wel vis te vangen.
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Wat verder op zaten Henk Kuipers en Jan Galgenbelt wel goed te vangen ook zij zaten met een 13
meter stok. Al hebben we over het weer niet veel te klagen gehad. het kon het wel heel snel omslaan.
We werden deze dag wel getrakteerd op een paar stevige buitjes. Eerder in de week hadden we van de
Ieren al gehoord dat ze de hele zomer al winter hadden gehad, dus die buitjes namen we maar voor
lief. Veranderen konden we het toch niet.
Voor diegene die hier de wedstrijddagen terecht kwam was wel duidelijk dat het halen van die 13 a 14
meter wel belangrijk was, je kon ook met het waad pak niet ver het water in omdat we maar tot 60
centimeter diepte mochten met de achterkant van je vlonder.
Nadat we de boel weer hadden ingepakt toen er weer een zwarte hemelbedekking naderde zijn we
weer huiswaarts gegaan.
Daar zijn toen de laatste ballen van deze reis
gesneuveld. We hadden nog contact gehad met Francine
en Chris en die waren onderweg maar bleken in de
avondspits van Dublin terecht gekomen te zijn en dit
duurde dus een uurtje langer dan verwacht.
Bij hun thuiskomst werden er uiteraard wat ervaringen
uitgewisseld en wat inkopen geshowd. Zij hadden voor
iedereen een klavertje, het teken van Ierland, die je op je
kleding kan plakken, gekocht. Die van mij zit op mijn
vispet.
Als avondmaal stond er een broodje hamburger op het
menu met een eitje en tomaat, sla, ui, komkommer en
wat sausjes. Ik had gerekend op 2 broodjes per persoon
maar na 1 broodje had iedereen wel genoeg.
Voor de donderdag was er voor alle deelnemers bepaald waar men mocht gaan oefenen we zaten wel
als groep Haaglanden bij elkaar, wat dus tijdens de wedstrijd niet zou gebeuren.
Dan zit er per team 1 deelnemer in ieder vak.
Wij mochten/moesten naar vak C. ongeveer op de plek waar we dinsdag ook gezeten hadden.
We hadden 5 nummers op rij en die hebben we toen door loting weer onderling verdeeld.
Toen we donderdagochtend ter plaatse kwamen bleek dat we weer fijn door de takken en nattigheid
mochten klunen.
Zelf had ik nog een aardig paadje maar Arie en Roy moesten echt wel even doorbijten.
Chris en Hans mochten ook weer sjouwen want een karretje was weer niet te gebruiken.
Omdat ik de dinsdag al met de feeder had gevist in deze sector besloot ik om het nu met de vaste stok
te proberen. Vak C. was het enige vak waar beide hengeltypen gebruikt zouden worden.
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Ondanks het feit dat ik al snel een vis
wist te vangen werd het toch weer
geen doorslaand succes.
Ook de rest had niet echt reden tot
juichen al had Hans wel weer de
meeste vissen.
We hadden inmiddels al wel het
opbeurende bericht gehoord dat wij op
het slechtste stuk van het hele parcours
waren terecht gekomen, maar dat is
loting zeggen we dan maar.
Er mocht deze dag tot 3 uur gevist
worden en daarna moest het parcours
verlaten worden, nou hebben wij 3 uur
niet gehaald maar dat scheelde toch
niet echt veel.
Dit had niet alleen met de tegenvallende vangsten te maken maar we moesten ook om 18.00 uur in het
hotel zijn voor de resultaten van de loting.
Hier zouden eerst de teamcaptains bij aanwezig moeten zijn maar tot mijn opluchting hoefde dit later
toch weer niet en zou de loting per computer gedaan worden in het bijzijn van de landencaptains.
Ook werd hier het E.K. officieel geopend en kregen we het welkomstdiner geserveerd.
Toen we net binnen waren kregen we dan ook de lijst met de steknummers waar we de eerste dag onze
kunsten mochten vertonen, de 2 de dag zou vrijdagavond geloot worden.
Ik had A. 169, Hans B. 116, Roy C. 156, Chris D. 194 en Arie mocht naar E. 213.
Meteen nadat de steknummers bij iedereen bekend waren begon het grote speculeren over wel of niet
een goede stek over een ding waren we het wel eens Roy had het met C. 156 niet echt getroffen en
voor de rest zouden we het wel zien.
Terwijl we het nog druk over de stekken hadden werden we uitgenodigd het restaurant te betreden
alwaar de opening en het diner gehouden werden.
Na de gebruikelijke dankwoorden en nog wat toelichtingen kregen we een globale uitleg waarom men
besloten had tot het dippen van netten en laarzen. Op zich wel interessant als je ziet hoe snel sommige
plantjes groeien en hoe snel sommige beestjes zich voortplanten.
(UZHUGHQZDWIRWR¶VJHWRRQGPHWHHQYHUVFKLOYDQHen paar maanden tot drie jaar, echt niet voor te
stellen dat een mooi open water zo snel vol kan groeien. Ook hoe er niet thuis behorende beestjes de
macht compleet overnemen en ander leven bijna onmogelijk maken.
Hierna werd er een buffet geopend waar echt wel voor ieder zijn smaak wat te halen was. Prima
verzorgd en bijzonder smakelijk. Dit hebben we ook wel eens anders meegemaakt.
Nadat iedereen zijn en haar buik had gevuld zijn we terug naar het huis gegaan. Daar werd nog even
nagepraat onder genot van een drankje maar al snel zochten we onze bedden op om vrijdag fris te
beginnen.
Na het ontbijt dat rond 06.30 uur genuttigd werd kon de bus geladen worden in een logische volgorde,
dus degene die er het eerst uit moest het laatste erin. We hadden Francine al eerder bereid gevonden
om de visser in vak A weg te brengen omdat dit wat verder weg lag van de andere vakken. Ik mocht
het dus rustig aan doen.
Er was namelijk afgesproken dat er in eerste instantie alleen bussen het parcours op mochten om
mensen af tH]HWWHQHQGHSHUVRQHQDXWR¶VHHQKDOIXXUWMHODWHUGLWRPSDVseer- en keerproblemen zoveel
mogelijk tegen te gaan.
Nadat we elkaar succes gewenst hadden is de bus vertrokken en heb ik mijn spullen in de auto geladen
met de onmisbare fiets erboven op waarna wij ook richting waterkant trokken.
Hier aangekomen werd de auto gelost en zocht Francine een plekje om de auto te parkeren.
Ze zou de rest van de dag van de fiets gebruik te maken.
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We mochten om 08.30 uur de visplek betreden en ik was wat aan de vroege kant dus nog even
wachten, nou dan ga je maar even kennis maken met de buren.
Links van mij zat een dame die wist te vertellen dat mijn rechterbuurman buiten mededinging
meedeed omdat zijn team op uitnodiging mee viste, hij was geen politieman maar had bij de W.K.
koppels de 2de plaats gehaald. Nou als ik die nou een klein beetje bij kon houden dan zou ik wel goed
zitten.
Ja en toen werd het dus 08.30 uur en konden we de boel gaan opbouwen. Ik moest gaan feederen en
besloot 2 hengels op 30 meter klaar te maken en 2 pickertjes voor dichterbij.
Ongemerkt hou je dan toch ook je buren een beetje in de gaten om te zien wat zij doen.
Het bleek dat de meesten wel rond die 30 - 35 meter zouden gaan vissen. Dit zou de ideale afstand
zijn, was van te voren aangegeven.
Als dan al je spullen klaar staan, blijk je meestal nog tijd zat over te hebben. Aanvang wedstrijd stond
gepland voor 11.00 uur en deze zou duren tot 16.00 uur. Tien minuten voor aanvang mochten we gaan
voeren.
Van enige aas en voercontrole heb ik niets gemerkt, al had ik daar ook niets van te vrezen. Moet je
eens proberen 17 liter nat voer met een feeder weg te zetten. Ik denk dat je daar wel 24 uur voor uit
mag trekken en dan moet je nog flink doorgooien ook. Er zijn ook mensen die tijdens het feederen met
een werpstok op afstand voeren. Dit is echter vaak niet echt heel nauwkeurig.
Toen om 10.50 uur het eerste signaal gegeven werd vlogen de eerst korfjes al snel naar de gekozen
visplekken om de vis naar deze plaats te lokken.
Ja en toen het alles bevrijdende signaal ³aanvang wedstrijd´1DHHQ over en weer geroepen ³JRod
luck´ begon het dus echt.
Ik zag al vrij snel een klein tikje waar ik helaas niets mee kon maar wat wel moed gaf er lag dus al vis
op de plek. De eerste echte aanbeet liet nog wel even op zich wachten, maar die mocht er wel zijn.
Maar na drie of vier slagen te hebben ingedraaid kreeg ik een nog veel hardere ruk aan mijn hengel en
daarna niets meer. Een snoek had waarschijnlijk mijn vis met onderlijn en al van de hoofdlijn gerukt.
Dit gebeurde in het volgende uur nog 2 keer en zo stond ik nog steeds met lege handen al had mijn
buurman er al een stuk of 10, dus van bijhouden was al geen sprake meer.
Bij de rest vielen de vangsten ook tegen dus dan blijf je hopen op een paar visjes, de kleine aanbeetjes
bleven wel dus dan verander je ook niet zo snel van tactiek, had ik dit nou maar wel gedaan.
Mijn hardnekkig volhouden werd beloond met 1 vis van 130 gram terwijl mijn buurman op een
gegeven moment naar de 80 tot 90 meter ging en daar nog beter ging vangen dan op 30 meter.
Die afstand vond ik met de zijwind die er echt wel stond toch te ver. Alle respect voor mijn buurman
die dat toch zeer regelmatig zonder problemen haalde. Ligt ook wel aan het materiaal natuurlijk.
Ik had wel naar een wat grotere afstand moeten gaan maar dat is nu dus achteraf en daar koop je niets
voor. Jammer maar helaas.
Gerrit Meulenbelt zat aan de andere kant van mijn buurman en ook hij kwam niet verder dan 1 vis al
was deze wel iets groter dan de mijne. Mijn buurvrouw kwam tot 4 vissen.
Tussendoor had ik via de sms begrepen dat we allemaal van de nul waren, en van Francine begreep ik
dat Roy ook een snoek aan zijn vis had gekregen. Dat koste hem in combinatie met de wind een
hengeldeel, dwars door midden dus en gelijk eigenlijk einde wedstrijd, want hij had slechts één 13
meter stok en die was op die plek echt nodig.
Voor de eerste wedstrijddag zag ons resultaat er als volgt uit Chris had 3200 gram en daarmee een
mooie 8ste plaats Hans werd 11de met 2340 gram Arie 18de met 250 gram Roy was nummer 17 met 180
gram en ik 19de met 130 gram dus.
Deze plaatsen zijn afgemeten en opgemaakt in het vak waar de deelnemer die dag viste, dus niet over
de 100 deelnemers. Met 20 in een vak, waarvan 1 buiten mededinging, was 19 dus het minste resultaat
Als team kwamen we de eerste dag dan ook als minste uit de bus en individueel werd het ook heel
moeilijk, zo niet onmogelijk, om nog een goede eindklassering neer te zetten. Toch lieten we de moed
zeker niet zakken.
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Terug in het huis heb ik maar wat worsten en snacks warm gemaakt om de hongerige maten van een
hartig hapje te voorzien dit werd in dank aanvaard alleen was het wat veel waardoor het eten maar
moest blijven waar het was.
Wat later op de avond werden we door Henk Kuipers gebeld om de nummers voor de 2de dag door te
geven.
Arie mocht nu met Francine naar vak A. nr. 75. Chris mocht in vak B. nr.112 zijn kansen proberen te
verdedigen. Hans kwam op C. 168 terecht en dit zou wat gunstiger zijn dan de lage nummers in C.
Roy moest naar vak D. nr.189 en ik mocht mijn geluk beproeven in vak E. nr. 216 wat volgens Arie
een goede stek moest zijn. Er was die dag daar ongeveer 7 kilo gevangen.
Nou dat gaf hoop. Ik zou dan deze week in ieder geval met een leuke vangst afsluiten.
Deze avond hebben we het ook maar niet te laat gemaakt. Iedereen was dan ook op tijd weer present
voor het ontbijt en het laden van de bus.
Ik zou als eerste afgezet worden, dus als laatst erin. Chris zou de bus meenemen en zijn spullen
werden dan ook als eerste geladen en Arie werd dus door Francine weggebracht.
Het was nog erg rustig op het parcours toen ik gedropt werd en ik had ook meer dan genoeg tijd om
Wiepke Meinis even te helpen om zijn spullen naar zijn stek te brengen en even een babbeltje te
maken.
Terwijl we zo langs het water liepen viel het mij op dat er bij de laatste stekken een hoop leven in het
water was. Bij de lage nummers was dit een stuk minder.
Zo werd het weer 08.30 uur en mochten we onze plek gaan opbouwen. Deze dag moest ik wel in het
water en ik had mijn waadpak dan ook al aangetrokken. Ik moest een beetje naar de overhangende
takken kijken waar ik mijn vlonder neer kon zetten zodat ik er met ophalen en afsteken geen last van
had, maar dat kwam helemaal goed.
In plaats van mijn stoel had ik van Hans een oude zitting van een kanis gekregen zodat ik zo op mijn
vlonder kon zitten en dus niet hoefde te klimmen wat de kans op een grote plons een stuk kleiner
maakte en dat werkte perfect.
Nadat mijn vlonder naar mijn zin stond was ik wel ruim een half uur verder, maar daar zou ik de rest
van de dag alleen maar plezier van hebben.
Hierna mijn voer klaar gemaakt en drie topsets opgetuigd en uitgepeild. Ja en dan ben je er dus weer
helemaal klaar voor, dus van mij mocht het beginnen.
Na het voersignaal een paar ballen voer geplaatst en gewacht op het startsignaal en toen ging het weer
los. Binnen 4 minuten lag de eerste vis in mijn net en dat was best wel een goed gevoel na drie
kwartier had ik tien vissen en wat er daarna gebeurde weet ik niet. Ik KHEòXXU]LWWHQNOR«
misslaan, verspelen, lijnbreuk alles wat mis kon gaan ging ook mis.
Toen ik de wanhoop dan ook bijna nabij was heb ik een langere onderlijn gemonteerd en vanaf dat
moment ging het weer lekker, maar ja hoeveel heb je er dan al laten liggen???
Links van mij zat nu de man op uitnodiging en ving heel regelmatig zijn vissen en rechts van mij zat
Gerrit Meulenbelt die ik dus eerst best bij kon houden, maar door dat geklooi was ik de aansluiting
wel kwijt.
In de loop van de middag kwam Francine nog twee keer langs eerst op de fiets en ze wist toen te
vertellen dat we weer allemaal vis hadden en dat Roy weer op een lastig paadje was terecht gekomen.
En wat nog veel vervelender was, ze hadden van Stena-line gebeld dat de boot niet klaar was en dat
we onze terugtocht moesten omzetten. Nou dat was dus weer wat voor na de wedstrijd.
De tweede keer dat ze langs kwam moest ik eerst even goed kijken. Er kwam al de hele week een boot
langs met mensen van de organisatie aan boord. Nu stond Francine daar dus ineens tussen.
Ze had dus weten te regelen dat ze een rondje meekon varen, wat waarschijnlijk ook nog mooie
plaatjes heeft opgeleverd.
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Intussen bleef ik ze nu wel lekker te vangen en aan het eind van de dag had ik ongeveer 45 vissen. Die
wogen bij elkaar 6570 gr., goed voor een 4de plek in mijn vak. Chris wist helaas zijn 8ste plek van dag
1 niet te handhaven, hij werd nu 18de met 240 gr.
Hans werd gedeeld 16de met 520 gr. en Roy werd 12de met wel een aardige vangst van 3740 gr. Als de
andere dan net iets meer vangen dan kost dat wel punten.
Arie was wel de meest constante visser van ons allemaal al had hij dat zelf graag op een andere manier
gedaan, hij werd weer 18de , nu met 140 gr.
Zijn buurman had wel een aardige bak vis wist hij te vertellen, maar die viste met drijvende maden en
ver weg. Deze man voerde ook met een soort werppijp op afstand dus wie weet.
Ja en toen zat de actie er voor dit E.K. weer op en was het dus spullen opruimen., Naar het huis terug,
lekker badderen en opknappen voor de feestavond.
Maar er moest ook weer even een hindernis opgeruimd worden, de terugreis.
5R\LVQDRYHUOHJPHWRQVZHHUJDDQEHOOHQHQVPV¶HQ. De keus viel op uiteindelijk op de dagboot
Harwich naar Hoek van Holland op maandag.
Maar dit is sneller opgeschreven dan geregeld!
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Toen kon het feest dus beginnen
De avond was weer bijzonder goed verzorgd en het eten was ook weer prima, men kon kiezen uit drie
voor- hoofd- n nagerechten.
Arie had als hoofdgerecht gekozen voor de vis, gebakken zalm. Dit ontlokte de uitspraak dat hij meer
vis op zijn bord had liggen dan dat hij tijdens de wedstrijd gevangen had. Het was ook best een flinke
moot en (sorry Arie) na deze opmerking liepen de tranen even over mijn wangen van het lachen. Bij
jou misschien ook wel maar dan om de andere reden.
We zaten bij een delegatie van de Italianen aan tafel en deze wilde wel even weten wat er aan de hand
was en moesten toen toch ook wel even gniffelen.
Na de maaltijd werd het weer tijd voor de gebruikelijke bedankjes, waarvan de meeste terecht
natuurlijk, maar het lijkt dan allemaal zo lang te duren en helemaal topfit ben je toch niet meer na zo
een week.
Toen dit achter de rug was werden de prijzen uitgereikt.
Bij de landenteams hadden de Belgen het minste puntenaantal weten te scoren wat hun dan ook die
titel opleverde, de Ieren waren 2de en de Duitsers 3de het Nederlandse team was volgens mij 5de.
Maar bij de regionale teams hebben de Nederlanders het wel weer goed gedaan. Team Groningen ging
daar met de titel aan de haal op de voet gevolgd door team Noord ± Nederland.
Wij, Haaglanden dus, moesten het helaas stellen met een 18de plek van de 19 meetellende teams maar
ook daar moet iemand staan.
Ik vond, en vind dat nog steeds, het al schitterend dat we een compleet team afkonden vaardigen.
Individueel wist de Belg Wesley v/d Linde de titel te pakken met Willy Hagen als beste Nederlander
op de 10de plaats, en dit is niet de eerste keer dat Willy de beste van ons land was.
Voor de volledigheid ook maar even onze klasseringen, Wim 57ste, Chris 68ste , Hans 76ste , Roy 79ste
en Arie 93ste.
Dit kan zeker beter maar de gezelligheid en ontspanning die ik deze week heb mogen beleven maakt
ons allemaal winnaars en dat hebben we dus wel als team bereikt en gedaan. Hiervoor dan ook mijn
dank naar de andere boys en natuurlijk ook naar Francine.
Want ook dit was voor mij een nieuwe ervaring naar een E.K. met een dame in de ploeg. Nou Francine
ik hoop dat je nog eens meegaat.
Maar goed, helaas geen eremetaal of prijzen voor ons.
Nadat we nog even afscheid genomen hadden van de organisator met een pet van Chris en een
plaquette van Haaglanden zijn we dus afgezakt naar ons onderkomen in Doohamlet.
Hier werd uiteraard nog wel even nageboomd over de afgelopen week en nog even een laatste biertje
in Ierland genuttigd.
Door de omzetting van de boot werd onze terugreis dus wel 12 uur vervroegd en zouden we dus weer
in de nacht door Wales en Engeland rijden, inschepen om 20.30 uur in Dublin.
Om die reden zijn we na het ontbijt en het opruimen van het huis en laden van de bus om 11.00 uur
maar vertrokken richting Dublin, waar we de zondagmiddag hebben doorgebracht in het centrum.
Hier heb ik nog wat aardigheidjes voor thuis ingeslagen en na een maaltijd werd het tijd om rustig aan
weer naar de bus te wandelen waar we om 19.00 uur allemaal weer zouden zijn.
Maar onderweg daarheen werden we nog wel aangenaam verrast door een echt Duits bierfeest op een
plein in Dublin. Alles er op en eraan grote pullen bier, braadworst, zuurkool en varkenskluif.
Ook de schlagermuziek ontbrak niet en schalde over het plein heen. Ja als we dat geweten hadden
waren we misschien wel hier gaan eten, maar thats life.
Toen we bij de bus aankwamen waren Chris en Francine daar al gearriveerd en zijn we richting haven
gereden voor de eerste overtocht.
Op de boot konden we nog even van FC Barcelona genieten. Dit werd getoond op een groot scherm en
dat doodt de tijd wel aardig.
Rond 00.30 uur waren we weer in Engeland en dit gaf ons zo een 7 uur om door Engeland heen te
rijden, dat moest wel kunnen maar was ook weer niet echt ruim.
Helaas weer in de nacht dus, want volgens Roy is het landschap in Wales best het aanzien waard, maar
dat lukt niet zo best als het donker is.
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Maar goed, na een voorspoedige reis kwamen we mooi op tijd in Harwich aan en terwijl wij op onze
inscheping stonden te wachten, kwamen er de nodige oude legervoertuigen van een boot uit Nederland
af. Deze mannen waren in Nederland bij een happening geweest en waren nu ook weer onderweg naar
huis.
Ja en toen we eenmaal aan boord waren en de deur van onze hut open kon duurde het volgen mij geen
10 minuten meer voor ik in mijn kooi lag, terwijl ik ooit geroepen heb dat dit niets voor mij is.
Ook nu dacht ik niet geslapen te hebben maar als je het komen en gaan van je maatjes niet hoort dan
ben je toch aardig onder zeil, en als je daarna een heerlijke douche kunt nemen dan ben je weer
helemaal het ventje.
Toen wel even op zoek naar de anderen, Hans lag nog even plat maar Roy en Arie hadden een
computer weten te vinden. Roy zat inmiddels al ³XLWQRRG´helemaal met glimmende oogjes naar een
nieuwe hengel te zoeken.
Toen Hans zich ook melde zijn we naar het restaurant gegaan voor een lunch die ons werd aangeboden
door Stena voor al het geleden ongemak, ook wel weer netjes.
Hier vonden we ook Francine en Chris weer terug, die daar ook net zaten te eten.
Ja en dan is het de rest van de tijd uitzitten. Je kent dat wel het is allemaal wel leuk, maar eigenlijk wil
je nog maar een ding thuiskomen.
Zodra je dan weer land in zicht hebt is ook het eind in zicht, al is er zat te zien in het havengebied bij
Hoek van Holland Er is daar een hoop veranderd en vanaf de boot ziet dat er wel anders uit dan vanaf
de kant.
Maar toen de boot vast lag en we ervan af konden bracht Arie ons met gezwinde spoed naar Rijswijk
alwaar de dames Tina en Wil de eerste waren die ons begroetten.
Na het uitladen van de bus zijn ook wij naar onze schatjes teruggekeerd en zo kwam ik maandagavond
om 18.00 uur thuis in plaats van dinsdagochtend een uur of 10.
Wel moest de bus nog leeggeruimd worden maar dat zou ik dinsdagochtend wel doen en dan zou ik
hem samen met Hans weer gaan inleveren.
Maar als je het verhaal hebt verteld en een beetje bent bijgekomen dan denk je van ja het moet toch
gebeuren dus laat ik nu alvast maar wat uit de bus halen en zodoende was deze op nog wat spullen van
Hans na om 21.00 uur leeg.
Dinsdagochtend even Hans zijn spullen op de stoep gezet en een bezem en een dweil door de bus heen
gehaald en toen Hans kwam was ik dan ook net klaar om zijn spullen naar de garage te brengen. De
volgende keer wel gewoon de sleutel meenemen hoor Hans.
Bij het leeghalen van de bus kom je natuurlijk altijd dingen tegen die niet van jou zijn, maar alles is
weer bij de rechtmatige eigenaar terecht gekomen, ook de bus dus.
En zo was er dus echt een eind gekomen aan ons Ierland avontuur. Al was het er een met hindernissen,
ik had het voor geen geld willen missen.
Nu gaan we ons weer verheugen op de reis naar Duitsland waar het E.K. komend jaar wordt gehouden
en inmiddels is bekend dat Roy en ondergetekende zich rechtstreeks hebben geplaatst en Hans gaat
ons op zeker vergezellen. Arie heeft een vakantie in Griekenland op het programma staan en van Chris
en Francine weet ik het op dit moment nog niet, al zal Chris wel heel dicht bij de eerste 30 zitten.
Nou kan het succes dus wel beter maar ik teken op voorhand voor de rest.
Met een welgemeende vis groet,
Wim Klerks

43

Dinsdag 9 oktober 2012, zout, Hoek van Holland

De weersverwachting voorspelde een mooie dag. Dus fluitend mijn buurman en
vismaat Jilles op gehaald. Zonder problemen naar Hoek van Holland en we
kwamen daar circa 7.15 uur aan (overigens geen klok gezien). Dank zij de
aanschaf van een goede viskar (nog bedankt Wim) kon ik zonder al te veel
inspanning de vloedlijn bereiken met mijn vernieuwde uitrusting.
Mijn vorige slechte visresultaten hebben de afgelopen tijd geleid tot de aanschaf
van een waadpak, een soepele hengel, gevlochten lijn i.p.v. nylon, wat speciale
onderlijnen en het lezen van tips en visinstructies op de PC.
Ik was er klaar voor om met mijn nieuwe spullen de strijd aan te gaan.
Om 8.00 uur kwam het seintje dat we mochten beginnen, circa 2 uur voor de
YORHGRS]¶QKRRJVWHSXQWZDV
Na een tijdje zag ik rechts van mij al vis gevangen worden maar Jilles en ik
hadden nog geen aanbeet gezien. Althans dat dacht ik, want als de hengel als een
bezetene tekeer ging dacht ik aan golven en zandbanken. Toch maar eens licht
aangeslagen en warempel een zeebaars van in de veertig cm. Zo trots als een
pauw met veren, dat begrijp je wel. Mijn vernieuwde uitrusting en veranderde
methode van vissen ging dus eindelijk iets opleveren.
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Nog een viertal zeebaarzen van verschillende grootte heb ik kunnen verschalken
maar om mij heen werd ook gevangen. Verwoed deed ik een heleboel pogingen
om maar bij de rest bij te blijven. Helaas heb ik een aantal kansen gemist.
Ik heb wel een paar !#*! gelaten toen ik bijna een enorme zeebaars op de kant
had en die er op het laatst met een complete zijlijn vandoor ging. Jilles was mijn
getuige en heeft de grootste moeite moeten doen om mij te troosten.
Al met al een geslaagde visdag gezien het mooie weer en de resultaten.
Het verheugende feit dat ik derde ben geworden heeft geleid tot bovenstaande
proza. Ik verheug me op de volgende wedstrijd. Het moet toch mogelijk zijn om
die Joop te verslaan. Zal deze keer wel aan het aas gelegen hebben, dat van Jilles
en mij was niet zo vers.
De uitslag:
1 Joop 238 cm
2 John 181 cm
3 Jaap 144 cm
4 Paul 135 cm
5 Jilles 0.68 cm
6 Siem 0.45 cm
7 Alwin 0.22 cm

Jaap
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Vrijdag 19 oktober 2012, zoet ,Noordvliet

Zo weer vroeg uit mijn mandje en allereerst een pot koffie. Spullen in de auto,en
op weg naar Schipluiden.
Half acht stonden we op de parkeerplaats met 16 man sterk.
Na het trekken van de nummers is het echt wel een aardig stukje lopen. Dus een
goed karretje waarop je in een keer al je spullen mee kunt nemen is
noodzakelijk,tenzij wandelen natuurlijk een grotere hobby is.
Ondertussen was het gaan miezelen/regenen. Het water is tussen de 30 en
35meter breed,de diepte maximaal 1.50m.
Deze wedstrijd zou een dobberwedstrijd worden,dus de vaste stok en de
matchhengel mochten worden ingezet.
Als ik zo om mij heen keek waren er zeer weinig die de match gebruikte.
Deze waren op een hand te tellen!
Het zou helaas een dag worden om snel te vergeten,vier man met redelijk wat
YLVGHUHVWJUDPRIPLQGHU«
Chris was de gelukkige om een knoert van giebel aan de haak te slaan waardoor
hij overtuigend eerste werd!

Proficiat Chris, we kunnen zeker nog wat van je leren.
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Nu op naar de laatste wedstrijd van het seizoen, de snert wedstrijd aan de
Heimanswetering met hopelijk veeeel vis.

De eerste drie in de uitslag zijn als volgt:
Chris van Trierum: 5kilo en 600grammen
Roy Witte
3kilo en 900grammen
Martin v Baggum 3kilo en 400grammen
Groet Martin
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Zaterdag 10 November 2012, zoet, Heimanswetering (snert)
De wetering is in dezen tijd van het jaar niet een kanaal waar je makkelijk een
visje kan vangen.
Wim Klerks was een aantal keer wezen oefenen op dit water en kon toen wel
een redelijk visje vangen.
Maar ja alleen of dat je met een 20 man naast elkaar zit. Dan geeft dat toch wel
een ander beeld .
Zeker voor de genen die midden in het parkoers zitten word het een stuk
lastiger. Maar ja dat is nou een maal het lot wat je trekt.
Niet getreurd, ik en zeker ook de anderen hadden er veel zin in. Zeker met in het
vooruit zicht die heerlijke snert van Willem.
Na het loten en onze spullen klaar hebben gemaakt kon de wedstrijd beginnen.
Na een uurtje had ik wel in de gaten dat het niet makkelijk zou worden.
Hier en daar werd een voorntje of een kolbleitje gevangen maar dan moest je er
veel voor doen, regelmatig coasters of pinkies brengen.En als je dan vis op je
voer plek aan treft blijven herhalen. Op een gegeven moment ving ik regelmatig
een voorntje,
Kees die naast mij viste zag ik ook steeds wat vangen maar ook bij hem ging het
niet makkelijk.
Het liep tegen 11 uur, Willem had de soep al een poosje op staan. Nog even een
paar ballen voer op je voerplek en dan even lekker genieten,
De soep liet ons weer lekker smaken, grote klasse Willem. Hij was weer als van
oudst. En nu maar hopen dat de vis op je voer plek gebleven was.
Ik hoorde wel dat Roy en Chris brasem vingen met ook wat kleine vis. Dat zag
er goed uit voor ze, maar over het algemeen viel het tegen.
Het blijft een moeilijk water en zeker in deze tijd om dan veel vis te vangen.
Maar wel een mooi water en dan denk ik bij mezelf waar zou dat aan leggen.
Nou niet aan mijn voer. Ik had nog zat over om maandag mee te vissen en toen
ving ik 32 kg aan het hemelwater.
Het was de laatste wedstrijd dus allemaal weer tot het volgend jaar.
1steChris van Trierum
2deRoy Witte
3de Cor Vollebregt
Groetjes Cor Vollebregt
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Donderdag 29 november 2012, zout ,Grevelingen M S Theo
Op deze voorlaatste HPSV wedstrijd van 2012 stond vandaag de
inmiddels bekende bootwedstrijd op de Grevelingen met de MS Theo
centraal. De opkomst was groot. In totaal hadden zich voor deze wedstrijd
26 deelnemers ingeschreven. (11 HPSV leden met 15 introducés ).

De dag begon grauw en grijs en het zag er naar uit dat de weergoden ons niet al
te goed gezind waren. Toen onze schipper Theo zijn boot de haven van Den
Osse uitloodste vielen al de eerste heftige regenbuien.
Ondanks deze
buien die deze dag met regelmaat plaatsvonden kon dit de pret niet drukken.
Soms liet de zon zich heel even zien.
Natuurlijk is het
wenselijker dat de zon volop aanwezig is en smeren met factor 20 een aanrader
is. Naarmate de dag vorderde werd er door bijna iedereen leuk gevangen. De
regen en soms ook een enkele hagelbui werden dan ook snel vergeten. Onze
buit bestond voornamelijk uit wijting van tussen de 20 en de 28 cm, maar ook
HQNHOHKDULQJHQHHQHQNHOHVFKDUHQVFKROZHUGHQ³JHKDDNW´
Danny Tiebackx werd van de introducés 1e. Hij ving totaal 4.92 m. vis.
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Van HPSV werd Joop Rouette 1e met een lengte van 4.27 m.
Cor
e
e
Vollebregt werd 2 met 4.04 m. en 3 werd ondergetekende en dus
verantwoordelijk voor het schrijven van dit wedstrijdverslag met 4.03 m. vis!
Cor was ook de gelukkige winnaar van het vangen van de kleinste vis van maar
liefst 9 cm! Cor, van harte met het behalen van dit prachtige resultaat.
Gebruikelijk werd na inleg van 1 euro door alle aanwezigen ook een prijs
uitgereikt voor de grootste vis. Na loting tussen Sjors Verburg en Edwin
Verhagen won Edwin de loting en kreeg hij als prijs een boothengel. Beiden
vingen een wijting van 33 cm. Kortom, een hele leuke dag ondanks de regen en
hagelbuien.

Paul van Oijen.
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Vrijdag 15 december 2012, zout, Scheveningen (snert)

Vandaag vond de uitgestelde snertwedstrijd plaats.
Deze wedstrijd zou eerst op 7-12-2012 plaatsvinden maar door onze
weersdeskundigen was voorspeld dat het hard zou gaan waaien, sneeuwen en
vriezen. Geen prettige combinatie maar het was wel GOED snertweer.
Dus uitstellen maar en het een week later opnieuw proberen. Even iedereen een
mailtje sturen en ook maar bellen zodat een ieder op de hoogte was van de
verandering.
11 december werd bekend dat we op het Zuiderhavenhoofd gingen vissen en dat
was geen slecht besluit want ondanks windkracht 5 à 6 kon er prima op het
havenhoofd gevist worden. Om half 8 was iedereen aanwezig ,dus richting de
NRS2PXXUZHUGKHWVHLQ³YLVVHQ´JHJHYHQHQDOVQHONZDPHQGHHHUVWH
scharren boven water.

Rond half negen (het werd al een beetje licht) werd de plu opgezet ( nee, niet
voor de zon ) om de soep een windvrij hoekje te bezorgen. Tijdens het dollen en
kletsen werd er zowaar ook nog gevist en om half 11 was de soep op
temperatuur om te nuttigen.

Willem had zichzelf weer overtroffen met koken en wij maar smullen. Het
vangen van de vis ging gestaag door, namenlijk schar, steenbolk, wijting en gul.
51

Om 14.00 uur was het over met de pret, de vis werd gemeten en de spullen
werden weer opgeruimd. Bij de auto werd nog wat gedronken en nagepraat wie
welke plaats had weten te veroveren. Dit was weer een puik visjaar.

1ste Cor Vollebregt 7m 77
2de Paul v. Ooijen

3m 54

3de Ondergetekende 2m 90
Ik ga jullie zien op de jaarvergadering 11 januari 2013.
Fijne dagen en een gezond 2013
Joop Rouette.
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Jaarverslag afdeling sportvissen 2012. (Zoetwater)
Het jaar 2012 zit er weer op en we kunnen terugkijken naar een mooie opkomst,
zowel binnen HPSV als bij de NPSB en ook bij het EK.
Het sportvissen leeft echt wel binnen het korps.
Bij de HPSV-competitie komen we aan een gemiddelde van 18 deelnemers over
9 wedstrijden,
Bij de NPSB mogen alleen de A-leden deelnemen en komen we aan een
gemiddelde van een man of 7 en tijdens het E.K. in Ierland waren we met 5 man
vertegenwoordigd.
De vangsten liepen zoals gebruikelijk ook nu weer gigantisch uiteen, van ruim
31 kilo tot de gebruikelijke nullen.
Cor Vollebregt tekende voor de vangst van ruim 31 kilo en wel aan de
Wollebrand en over het hele seizoen is het 21 keer een deelnemer niet gelukt om
een visje te vangen, dat is ongeveer 10% van het aantal deelnemers.
Laten we hopen dat we dit percentage in 2013 naar beneden kunnen brengen.
De traditionele wedstrijd tegen de brandweer wisten we winnend af te sluiten en
dat terwijl we in hun thuiswater moesten aantreden, in Nieuwkoop in een
bootje.
Bij deze wedstrijd wordt de gemiddelde vangst van de deelnemers genomen en
dit bepaald dan het winnende team, maar deze wedstrijd telt ook mee voor onze
eigen competitie.
De competitie winnaar over het seizoen 2013 werd nieuwkomer Martin van
Baggum, Cor Vollebregt komt op een mooie 2de plaats en is nu 4 jaar op rij te
vinden bij de eerste 3. Alleen de winst wil net niet lukken, komend seizoen
misschien???
Roy Witte werd keurig derde, een plaats die hij al een paar keer eerder wist te
halen.
De opkomst bij de NPSB wedstrijden is dit seizoen echt heel goed te noemen en
we waren dan ook een aantal keer het korps met de grootste delegatie.
Al wisten we dan niet tot winst te komen zijn er wel een stuk of 6-7 top 3
klasseringen gehaald.
Helaas loopt het deelnemers aantal heel langzaam steeds wat terug bij deze
landelijke competitie, hier zullen de benzine kosten best wel een belangrijke rol
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in spelen en prijzen wij ons dan ook bijzonder gelukkig dat wij hiervoor nog
steeds bij de HPSV terecht kunnen.
Aan het eind van de competitie plaatst de top 30 zich voor het E.K. van het
komende seizoen en dat is 2 van ons in ieder geval gelukt. Wim Klerks 27ste en
Roy Witte 28ste, terwijl Chris van Trierum op de 31ste plaats is geëindigd, dit
betekent waarschijnlijk dat ook Chris zich heeft geplaatst voor de E.K. omdat er
altijd wel afzeggers zijn.
Doordat er altijd afzeggers zijn hield dit in dat wij dit jaar met een team van 5
man, Roy Witte, Arie van Bree, Chris van Trierum, Hans Snels en Wim Klerks,
naar Ierland konden afreizen. Wij werden begeleid door Francine die ons als
coach tot grote prestaties probeerde te stimuleren.
Dit was weer een bijzonder mooi evenement alleen jammer dat de vis niet
helemaal mee wilde werken.
Wij wisten ons helaas niet in de prijzen te vissen maar door de sfeer en alles er
omheen voelen we ons nog steeds een beetje winnaar.
Volgend jaar in Duitsland misschien beter.
Dit was in vogelvlucht het seizoen 2012, mocht u in 2013 een keer meewillen
vissen neem dan contact op met een van de bestuursleden, voor de gegevens
kijkt u even op onze site
www.hpsv-vissen.nl
Ook het programma en een overzicht van de wedstrijdwateren kunt u hier
vinden.
Met een vriendelijke vis groet,
Wedstrijdsecretaris zoetwater,
Wim Klerks
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Jaarverslag H.P.S.V. zout 2012

Het visjaar van 2012 is weer ten einde. Ook dit jaar heeft ons, zoals alle andere
jaren mooie en slechte visdagen opgeleverd. Alle elementen kwamen weer aan
de bak: regen, wind, sneeuw en zowaar ook wat zon.
Dit jaar waren er voor de NPSB-competitie weer 4 N.K.-wedstrijden
georganiseerd, 2 door de H.P.S.V. en 2 door Friesland. De opkomst was matig
en daardoor is er besloten om het N.K. volgend jaar te laten bestaan uit 1
wedstrijd van 6 uur. De oneven jaren organiseert de H.P.S.V. dit en het even jaar
organiseert Politie Friesland dit.
De visvangst in 2012 was matig tot slecht. IJmuiden weinig vis, Katwijk redelijk
vis, Noordzeekanaal mooie stek maar jammer dat de vis het liet afweten. Petten
was Pet. Eindstand: 1. Arjan Klontje 2. Eddie Tuinier 3. Arend Klontje
Dan onze eigen competitie. De 2 bootwedstrijden werden zeer goed bezocht en
de vis was volop aanwezig met name de wijting.
1RUPDDOOHJGHQZLM¼- in voor de grootste vis op de boot, nu had Joop deze
keer bedacht dat wij nu de inleg zouden verdelen tussen 2 man d.m.v. 2 prijsjes.
De grootste en de kleinste dus Dit werd enthousiast ontvangen, dus wie weet
voor een volgende keer?
De grootste vis op de boot was 33 cm en de kleinste 9 cm.
De andere wedstrijden, op de pier of vanaf het strand, zijn goed verlopen met
een opkomst van gemiddeld 12 tot 15 man per wedstrijd.
Onze geplande snertwedstrijd van 7 december werd naar 15 december getild
door code oranje, wat reuze meeviel overigens. Dit was trouwens niet zo erg
want die dag werd er leuk gevangen en gesmikkeld van de snert.
Een jaar gaat eigenlijk wel erg vlug om en wij maken ons weer op voor 2013.
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Einduitslag 2012

1. Joop Rouette

6. Alwin Koks

11. Jaap de Raat

2. Paul van Oijen

7. Hans Snels

12. Jilles van Koutrik

3. John Koolhoven

8. Piet Hermes

13. Sjors Verburg

4 .Arie v Bree

9. Cor Vollebregt

14. Henk-Arie Jansen

5. Aad Segboer

10. Siem v/d Molen

De grootste vis:
1. Alwin Koks 0.57cm paling
2. Joop Rouette 0.52cm zeebaars
3. John Koolhoven 0.48cm zeebaars
Rest mij nog iedereen te bedanken voor zijn inzet in 2012 en tot in 2013.
Joop Rouette wedstrijdleider
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