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Voorwoord

Lekker vissen!! …..Lekker vangen??

Het afgelopen jaar, 2013, is er door veel leden gevist tijdens de wedstrijden voor
onze competitie. Bij de zoetwater wedstrijden was de gemiddelde opkomst zeer
goed te noemen. Gelukkig was er bij de wedstrijden voor de zoutwater
competitie ook een stijgende lijn waar te nemen wat het aantal deelnemers
betreft.
Voor wat betreft de vangsten over de beide competities liep dat echter niet zo
gelijk op. De vangsten bij de zoutwater wedstrijden zijn niet gelijk spectaculair
te noemen maar zijn zeker de laatste paar jaar weer aan het verbeteren naar mijn
mening. Het is jaren behoorlijk slechter geweest.
Bij het zoetwatervissen lopen de vangsten jammer genoeg echter sterk terug de
laatste jaren. Dat is niet alleen bij onze wedstrijden het geval maar ook bij de
wedstrijden van de NPSB. Het is een landelijke trend waarover je ook leest als
je andere vis-sites met wedstrijdverslagen volgt. Door de vele tegenstrijdige
maatregelen die er genomen zijn volgens de geleerden in deze, is de visstand
sterk aan het afnemen. Als je ook streeft naar water in sloten en kanalen dat even
helder is als ons kraanwater, waardoor ook voedingsstoffen voor de vis
verdwijnen, is het niet zo vreemd dat de visstand terugloopt. Ook waterplanten
en daarmee schuilplaatsen voor jonge vis verdwijnen waarvoor onze zichtjager
de aalscholver uiteraard zeer dankbaar is. Verder is er nog steeds een grote druk
op de visstand door beroepsvisserij. Inmiddels heeft ook de politiek aan de bel
getrokken naar aanleiding van deze constateringen en het is te hopen dat er
daadwerkelijk iets gaat gebeuren om het tij te keren. We weten echter dat
ambtelijke molens zeer langzaam draaien dus het zal afwachten worden.
Hopelijk niet tot het te laat is.
Nou is het wat mij betreft nog altijd zo dat ik dat ik nog steeds met de gedachten
naar de waterkant ga en aan de waterkant zit om lekker te gaan vissen.
Heerlijk in de frisse buitenlucht in de natuur zitten met een hengel in de hand of
op de steunen. Onderwijl toch zeker een kwart van de tijd luisterend naar de
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geluiden van de vogels om je heen en de omgeving afzoekend om de vogel ook
te spotten. Verder om me heen kijkend wat er voorbij komt vliegen of wat er op
het water voorbij komt zwemmen. Ook bij de zoutwater wedstrijden speurend
het water afzoeken naar een zeehond blijft fantastisch als er dan ineens weer een
opduikt. Natuurlijk wil ik ook graag de vis aan de schubben komen en een leuk
netje vis vangen maar dat is zeker niet het enige wat er voor mij toe doet. Ik
geniet altijd aan de waterkant en kan daar alle andere zaken vergeten. Ik hoop
dat dat voor velen van ons geldt.
Toch zijn er ook mensen nodig die nog iets extra’s naast het wedstrijdvissen
doen en die het organiseren en leiden van de wedstrijden voor hun rekening
nemen. Die hebben altijd nog iets meer aan hun hoofd dan alleen maar vissen. In
Wim Klerks en Joop Rouette hebben we daarin altijd twee enthousiaste
wedstrijdleiders bij HPSV gehad. Het is heus niet altijd een te benijden baantje
tegenwoordig.
Helaas heeft Joop dan ook besloten zijn functie als wedstrijdleider zout met
ingang van 2014 te beëindigen. Joop heeft deze functie vanaf 2006 vervult en
heeft menig uurtje besteed aan het organiseren van alle zoutwedstrijden. Hij was
nagenoeg altijd bij de wedstrijden aanwezig, regelde de boten, zorgde vaak voor
aas en zorgde dat er een drankje aanwezig was na de wedstrijden.
Namens het bestuur wil ik Joop van harte bedanken voor zijn inzet voor de
HPSV en wens ik hem nog veel plezier toe bij het vissen. Joop zal zeker nog van
zich laten horen aan de waterkant bij de wedstrijden die hij lekker blijft vissen.

Wens ik verder een ieder een gezond en visrijk 2014 toe maar vooral een hele
boel lekkere visdagen. Ik hoop een ieder zoveel mogelijk tegen te komen aan de
waterkant.

Alwin Koks
Voorzitter HPSV-Sportvissen
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Vrijdag 8 februari 2013, zout, Scheveningen.

Vrijdag 8 februari visten we de eerste zoute op het strand naast het
Zuiderhavenhoofd van Scheveningen.
Opkomst tien man en twee afzeggers.
Joop en Paul moeten verstek laten gaan vanwege de griep. Het zijn gure tijden.
Vandaag zijn de weersverwachtingen niet slecht. Temperatuur net boven het
vriespunt en een lichte Noordenwind. Maar met een voorspeld zonnetje gaat het
wel lukken vandaag.

Nadat we om acht uur het aas hadden laten zwemmen bleek dat het mooie weer
nog meer hobbyisten naar deze plek had gelokt.
Rond koffietijd dreven er naast het havenhoofd tussen de twintig en dertig
mafketels, gekleed in een duikpak rond op een stuk piepschuim.
Stuk voor stuk het risico nemend geraakt te worden door een stuk lood van bijna
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twee ons. En dan beweren er mensen dat wij een vreemde hobby hebben.
Enfin, het gedrag van deze idioten noopten een aantal van ons de spulletjes wat
eerder in te pakken. De vis liet het trouwens ook behoorlijk afweten.
Zes uur je best doen en dan winnen met vijf visjes is niet heel bemoedigend.
Jaap de Raat had dus de hoofdprijs met 1.21 meter.
Aad Segboer kwam een staartje te kort voor een afgeronde meter en ik mag
schrijven vanwege 89 centimeter.
Kees Klerks en Danny Tiebackx zijn dit jaar de nieuwe leden en daar gaan we
de komende wedstrijden vast meer van horen.
Misschien al volgende week op de Ms Theo.

Groeten van John Koolhoven.

6

Dinsdag19 februari 2013, zout, M.S. Theo

Fijn als je iedere keer derde wordt, kan je weer een stukkie schrijven.
Bij deze dus.
Dinsdagochtend om 6.00 uur verzamelen in Rijswijk om naar de Grevelingen te
rijden. We gaan bootje varen en, oh ja ook proberen een visje te vangen.
Om 10 voor zes belde Arie om te zeggen dat er een mankemento di motore was
opgetreden en ze dus later kwamen.
Ondertussen was de rest al gearriveerd en ook Arie en Cor kwamen om 10 over
zes aantuffen.
Onze nooit verzakende chauffeurs Paul en Hans brachten ons snel en veilig naar
Den Osse. Door de drukte waren wij Hans snel(s) kwijt, gelukkig had Paul een
TOMMIE bij zich. Alleen in Zeeland ging het ding zijn eigen ding doen.
Wonderbaarlijk dat we toch in Den Osse aan zijn gekomen. In zeeland kennen
we nu ook de binnenwegen dank zij die TOMTRUT.

Aangekomen bij de boot spullen pakken en een poging doen om droog op de
boot te komen. Wat in mijn geval niet lukte want met het op de loopplank gaan
lagen zowel mijn broek en meetlat al in het water voordat we afgevaren of
überhaupt opgestapt waren. Ik wist toch echt niet dat Aad zo vlug kon zijn, hij
reageerde als een speer en hengelde mijn visbroek naar boven. Zo die had dus al
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wat gevangen. De meetlat ligt nu ONDER water te meten.
Lekker begin zo, ik ben maar vlug gaan inschrijven en een steknummer laten
pakken samen met Hans die de money kant deed.
Nu konden we tegen de schipper zeggen, kachelen maar.
Op de boot werd er 1 euro opgehaald voor degene die de grootste en voor die de
kleinste vis zou vangen. Ik had bij Avi twee leuke prijzen gehaald.
Het duurde effe voor wij op de stek aangekomen waren en het duurde ook effe
voor we vis vingen. GEEN platvis of gulletjes of wijting maar tot ieders
verbazing kwamen we om in de haring.

Na de wissel dreef er ineens ook wijting in het water, maar
eigenlijk toch nog veeeeeeel meer haring. Alle 22 deelnemers hadden vis en
geen koude handen of natte voeten dankzij het lekkere zonnetje. Het was weer
tof aan boord. Om 16.00 uur was het einde wedstrijd ,dus meten.
Aangezien de meetlat in de haven van Den Osse op de bodem lag moest Kees
verplicht- vrijwillig zijn kist ter beschikking stellen omdat hij een meetstikker
op zijn kist had geplakt (slim!). Na het meten werd er bekend gemaakt wie de
grootste en wie de kleinste had. Jaap de grootste 32cm en de kleinste Jilles en
Danny 12cm ,die moesten dus loten waarbij Jilles won.
De twee nieuwe leden werden 1ste Kees 7m68

2de Danny 7m 37
3de Joop

5m 68

Groeten Joop en ga jullie zien.
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N.K. wedstrijd IJmuiden 15-3-2013

Vandaag gaan wij de wedstrijd voor het Nederlands kampioenschap kustvissen
houden.
Half zeven werd er verzameld in Rijswijk om daarna af te reizen naar Velzennoord. Hans en Paul hadden zich opgeworpen om de busjes te halen en er ook
mee te rijden om iedereen te vervoeren. Hartstikke bedankt weer jongens!
Toen we om 7 uur 40 bij Sea You aankwamen waren zowaar de deuren open
gemaakt door een lieftallige dame en er was…. Koffie. Kort na de koffie kwam
het N.K. circus op gang, wij de H.P.S.V. organiseerden deze wedstrijd en er
werden inschrijvingen gedaan en lootjes getrokken voor de door Willem en Arie
uitgezette stekken.
Deze mannen waren ook dit jaar weer onze meters, thanks! Na de trekking
kregen de 27 mannen hun deelnemerskaart en op naar de CPC loop van
IJmuiden over de pier. Om 9 uur werd er het signaal beginnen gegeven die om
15.00 uur zou eindigen

Het zonnetje was er al vroeg en ook alweer vroeg weg, dus kregen wij sneeuw,
regen en vooral kou. Onze controleurs waren verzopen en bevroren, alleen
Willem was zo slim om anti- vries mee te nemen wat toch wel scheelde.
Het eindsignaal klonk om precies 15.00 uur waarna (nu met volle bepakking) de
retour CPC gelopen kon worden ca. 2 – 3 km. Het sjokken en soppen in de
laarzen kon dus beginnen.
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Weer bij Sea You aangekomen werden de natte spullen in de bus gegooid en
was er drank. De meters waren ondertussen druk aan het meten –rekenen en
opschrijven ( wat een druk bestaan toch).
Na het eten en drinken kon Joop de winnaars bekend maken die uit konden
kiezen uit een mooi uitgestalde prijzen tafel. Avicentra had zijn beste beentje
weer voorgezet samen met mij.

De winnaar van de N.K. is geworden :
Leen Klap (Groningen)
2de Arend Klontje en
3de Arjan Klontje beiden van Friesland.
Ook bij de intro’s was er een winnaar en dat werd Cor Vollebregt.
Deze wedstrijd telde ook nog mee voor onze eigen competitie en daar was de
einduitslag : 1ste Cor
2de Kees en 3de Joop.
Dit was het dan weer en ik heb mijn plicht weer gedaan om als derde een stukje
te moeten schrijven.
Groeten Joop.
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vrijdag 22 maart 2013, zout, Katwijk

Mooie datum, de lente is 1 dag oud. Dus alle levende wezens krijgen
voortplantingkriebels en het zou kunnen betekenen dat ook de vis kort onder de
kant komt.
ECHTER!!!!!
Kwart voor zes op, half bakkie kwark en een glas jus d’orange. Effe lekker
douchen en de laatste spullen in de auto. Terwijl ik naar buiten kijk zie ik rijp
op het dijkzeil van mijn boot, hoezo lente!
De rit naar Katwijk verliep lekker vlot. Joop stond al te wachten en langzaam
kwamen de zeevissers bij elkaar. Joop vertelde dat Arie heeft moeten afzeggen
vanwege een carpal tunnelsyndroom en Aad had ook afgebeld omdat hij zich
niet lekker voelde. Om half acht richting het water. Redelijk vlak zeetje en een
snijdend koude oostenwind welke gelukkig wel de golven een beetje afzwakte.
Ik dacht een leuk muitje gezien te hebben en met John aan de ene kant en Piet
aan de andere kant gauw mijn hengel opgetuigd. Om acht uur was het
startsignaal en uiteraard begon iedereen gespannen aan de wedstrijd en gierde
overal de adrenaline door het lijf.
Bij Paul gierde er iets teveel door het lijf en gelukkig zag zijn buddy dat het niet
goed ging. Gauw een ambulance besteld en daar werd Paul goed nagekeken.

Diverse factoren waren er debet aan dat er een kort moment van ongesteldheid
ontstond. Na wat peptalk van een aardige juffrouw in de ambulance en nog wat
extra zuurstof kon Paul gelukkig weer verder met de wedstrijd.
Wat er ook werd geprobeerd, de vangsten waren bijzonder matig. Niet zo gek
als je weet dat met deze kou de garnalen en ander voedsel voor de vis dieper
water opzoekt. Gaan de garnalenkotters eind maart normaal dicht onder de kust,
nu zijn ze alleen verder op zee te vinden.
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Niet vangen kan ook gezellig zijn, want iedereen zoekt elkaar op voor een
gezellig praatje en om stiekem in het emmertje van de tegenstander te loeren.
John Koolhoven heeft tijdens een vorige wedstrijd een nieuwe kreet
gelanceerd:"Ik vind vissen leuk, maar nu ga ik naar huis om te N......
Piet Hermes vond het niet vangen in combinatie met de snijdende kou genoeg en
ging naar huis halverwege de wedstrijd om John zijn kreet waar te maken....of
niet Piet???
Omstreeks 13.00 uur hadden de meeste 1 of 2 visjes, maar het venijn zit dan
toch weer in de staart. Ik zag dat Hans een paar mooie platten ving die na te zijn
gemeten weer terug mochten naar hun moeder. Zelf pakte ik ook een mooie bot.
Dit was om kwart voor twee. Zal ik nog een keer ingooien???

Toch maar gedaan en om klokslag 2 ingedraaid. Toen bleek dat alweer een botje
zich in het aas had verslikt. Bij elkaar geteld bleek dat ik hierdoor 3 de was
geworden en nu dus thuis met een gloeiende kop dit stukje zit te typen(ben ik er
maar vanaf). Tweede deze dag is Hans Snels geworden en Joop(omdat hij geen
stukje wilde schrijven) eerste.
Zo, ook de visspullen zijn weer schoon en opgeborgen en klaar voor de
volgende wedstrijd. Ik merk dat nu ik in de warme kamer zit met een lekker
glaasje wijn mijn luiken moeite moeten doen om open te blijven, tot de
volge..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Danny Tiebackx
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Woensdag 10 April 2013, zoet, Noordhollands kanaal.

Beste visvrienden,
Voor mijn gevoel hebben we een winter gehad die 6 maanden duurde, ook op
deze dag was het veel te koud.
Maar ja het visseizoen begint. Niet al te hoopvol moet ik zeggen, een week
geleden is hier een wedstrijd geweest van de NPSB met 60 deelnemers waarvan
er maar 10 man vis hadden gevangen! Hier zitten topvissers bij.
En Wim vertelde dat hij met een groepje de zondag voor deze wedstrijd ook zijn
wezen vissen en dat stelde ook niet veel voor!
Dus …..de verwachtingen waren niet veel soeps.

Bij de waterkant aangekomen zagen we toch wat vis springen en dit was een
paar dagen geleden niet gebeurd! Dus de verwachting ging langzaam omhoog.
Nadat het fluitsignaal had geklonken gingen de hengels richting water.
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Binnen de kortste tijd ving Kees de 1ste vis aan de vaste stok, dit was een
opsteker voor de rest van de dag. Het was geen goede dag want er waren toch
vissers die niks hadden gevangen. Maar Leo had een halfuur voor tijd ook nog
niks, dus leefnet uit het water, schepnet uit elkaar geschroefd en lekker laten
drogen. Krijgt hij toch nog een aanbeet en hangen, moest toch het schepnet en
leefnet weer het water in.
Een brasempje was het resultaat, wel van de nul af Leo.

Na het fluitsignaal werd er zoals altijd gewogen met als resultaat;
Nr.1 Wim Klerks
Nr.2 Alwin Koks
Nr.3 Arnold Rek
Wim proficiat.
Groet Arnold.
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Donderdag 25 april 2013, zoet, Oude Rijn.
Op deze dag onze 2e wedstrijd zoet die gevist werd op een nieuwe locatie.
Door werkzaamheden aan de beschoeiing konden we op onze vertrouwde stek
aan de Kortsteekterweg te Alphen a/d Rijn niet meer terecht. We visten wel
weer in de Oude Rijn maar nu bij Hazerswoude-Rijndijk. Wat mij betreft een
stek waar je prima uit de voeten kunt met al je spullen. Auto direct achter je op
de stek, wat wil de “moderne” witvisser nog meer? Het enige minpuntje aan
deze stek was deze dag het vele verkeer dicht achter je. We hadden pech dat er
grote werkzaamheden aan de N11 uitgevoerd werden. Hierdoor kwam er
volgens zeggen extra verkeer over de Rijndijk gereden wat normaal gesproken
juist een stuk minder zou zijn. Niks aan te doen en wat mij betreft heb je dat op
een gegeven moment niet meer heel erg in de gaten.

Concentreren op de wedstrijd maar weer.
Met 21 vissers gingen we na de loting naar de stekken. Het zou deze dag
volgens de weerberichten een mooie dag worden. Dat kwam gelukkig ook uit na
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een aarzelend begin met wat gedruppel. Heerlijk met dit weer aan de waterkant
te vertoeven na een zeer lange winterse periode. Het was geheel windstil bij het
begin van de wedstrijd, het water als een spiegel zo glad, dus lekker de vaste
stok uitgepakt. Dobber uitpeilen, voer klaar gemaakt, aas klaargezet. Het feest
kon beginnen. Het fluitsignaal ging dus we konden voeren en vissen. Ik gooide
voorzichtig 3 ballen voer op de stek, nam de hengel in de hand en keek even
opzij de rij vissers af. Twee plaatsen van mij vandaan zat Arie Vlok. Er waren
ongeveer 10 seconden verstreken na het voer te hebben gegooid toen Arie zijn
eerste vis al te pakken had. Dat kun je wel een vliegende start noemen zeg. Arie
was er gelukkig weer een wedstrijd bij en ik hoop je weer vaker tegen te komen
Arie. (maar ja, dat verdomde onregelmatige werk hè, daar gaat een hoop vistijd
aan verloren) Het was niet de laatste verrassing die Arie in petto had deze dag
maar dat voor later.

Ik keek vervolgens naar links naar Hans Snels die naast mij zat. Die wist ook al
gelijk 2 vissen achter elkaar te vangen. De vis wilde dus wel bijten leek het. Na
ongeveer een klein half uurtje begon ik ook vis te vangen. Eerst een bliekje,
daarna een paar half wasjes en zelfs een zeer mooie brasem vielen mij ten deel.
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Gestaag ving ik daarna tot ongeveer half elf regelmatig een vis.
Daarna viel het toch wel behoorlijk stil. Ondertussen hoorden we van de lopers
over het parcours dat er bijna overal wel vis gevangen werd maar dat het niet
wild was. Zoals gebruikelijk ving Wim Klerks wel een behoorlijk aantal vissen
maar waren dat dit keer niet alleen de grotere exemplaren.
Ook Cor Vollebregt wist weer de nodige vis binnen te draaien wat aan het eind
van de wedstrijd ook wel bleek.
De scheepvaart viel vandaag in dit deel van de Oude Rijn wel mee voor wat
betreft het aantal boten. Ongeveer 5 grote vrachtboten zijn er langs geweest en
die voeren een redelijk stuk vanaf onze oever voorbij.
Aan het begin van het parcours kwam er echter ineens een vrachtschip achteruit
aangevaren die in de richting van Alphen a/d Rijn moest.
Deze boot ging precies op de plaats van de kopstek, waar Ruud Meijdam zat,
keren. Daarbij draaide hij met de achterzijde richting Ruud en gaf de motoren
daarbij eens flink de sporen. Volgens mij heeft Ruud daarbij een gratis douche
ervaren en heeft hij zijn voerstek geheel omhoog zien komen. Narigheid dus.
Kort hierna was ik even wezen buurten bij John Koolhoven die op steknummer
2 zat naast Ruud. Ik zei voor de gein dat ik gehoord had dat er goed gevangen
werd op de kopstekken en dat ik daarom die boot maar besteld had. Daar kon
nog om gelachen worden. Maar wat denk je dat er een half uurtje later gebeurd.
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Komt er een nog groter vrachtschip precies voor de neus van John achteruit
aangevaren vanaf de los/laadplaats die ook gaat liggen draaien. Dit schip was
bijna net zo lang als de gehele breedte van het kanaal. Hij had bij het draaien aan
de voor- en achterkant echt nog maar een paar meter over tussen de beide
oevers. John kon de boot bijna aanraken vanaf zijn viskist.
Gelukje was nog dat de boot dit keer met de achterzijde naar de overkant draaide
maar dat was de enige meevaller. Ik denk niet dat John nogmaals een lach op
zijn gezicht gehad heeft.
Terug naar de wedstrijd.
Na half elf heb ik nog maar een stuk of 3 vissen gevangen waarbij de laatste
rond half twee. Ik had gehoord dat Arie inmiddels ongeveer evenveel als ik
gevangen had of mij op de hielen zat.
Zoals ik al aangekondigd had, had Arie vandaag zijn tas met verrassingen
meegenomen.
Om kwart voor twee ving Arie nog een prachtige brasem van zo’n anderhalve
kilo. Arie liet vandaag dus weer zien het nog helemaal te hebben. Aan het eind
van de wedstrijd bleek na weging dat Arie mij daarmee toch een extra punt had
aangesmeerd want hij schoot mij net voorbij.
De uitslag voor wat betreft de eerste drie plaatsen was als volgt:
1e: Cor Vollebregt - 5654 gram
2e: Arie Vlok

- 4984 gram

3e: Alwin Koks

- 4870 gram

Na de wedstrijd nog lekker napraten over deze dag. Bleek dat Cor alles op de
worm gevangen had. Zowel Arie als ikzelf konden op de worm echter geen
potten breken. Ik heb er één keer beet op gehad en ving er een mooie baars mee
die helaas niet meetelde deze dag. Verder kon ik er geen aanbeet op krijgen. Cor
kreeg op ander aas geen aanbeten terwijl ik verder alles alleen op de maden
gevangen heb. Ook op de casters of mais kon ik geen aanbeten forceren. Zo is
iedere stek kennelijk weer anders.
Tot de volgende wedstrijd.
Groet, Alwin.
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Vrijdag 3 mei 2013, zout, Kijkduin.

Het was dit jaar voor de zesde keer dat we de avondwedstrijd visten op het
strand van Kijkduin. Kennelijk zijn de weergoden ons zeer goed gezind op onze
visavonden aan het strand want het was ook al voor de zesde keer dat we
prachtig weer hadden. We waren met 9 man sterk waarvan 3 introducés.
(hiervan gaat er waarschijnlijk 1 lid worden en dat zou mooi zijn). Van de leden
waren het Paul, Joop, Kees, John, Jaap en ondergetekende. Het was jammer dat
er niet veel leden aanwezig waren maar helaas waren daar in meerdere gevallen
medische ongemakken de reden van. Ik hoop dat een ieder weer zo goed
mogelijk zal herstelen of ermee om kan gaan.
Het was om 19.00 uur verzamelen bij de draaimolen.

Nadat een ieder in de gelegenheid was gesteld eerst nog een rondje mee te
draaien (waarvan geen gebruik werd gemaakt) togen we naar de vloedlijn.
Plekje uitzoeken en optuigen.
Vanaf 19.30 uur konden de lijnen met de loodgewichten richting horizon
gelanceerd worden.
Al vrij snel werden de eerste botten gevangen.
Paul had er al gauw 2 te pakken. Jaap had er 1 in de emmer en ik zelf had ook al
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vrij snel de eerste binnen. Die bracht slechts 17 centimeter op papier maar het
begin was er. Bij John, Joop en Kees duurde het even alvorens zij een visje
begonnen te vangen. Dat zou uiteindelijk wel anders blijken te zijn.
Vooral bij Kees heb ik het idee dat hij altijd rustig aan begint en langzaam op
vistemperatuur begint te komen. Hij lijkt wel een beetje een diesel te zijn
hetgeen niet echt verwonderlijk is als je afkomstig bent uit het
autogaragebedrijf.
Ook de introducés vingen hun vissen en dat doet het altijd goed.
Ik heb zelf vervolgens tot halverwege de wedstrijd best lekker staan vangen.
Had meerdere keren 2 platjes tegelijk aan de lijnen hangen. Groot waren ze
echter niet. Op een gegeven moment had ik, vlak voordat de duisternis inviel,
zelfs een trek van 3 platten aan de paternoster waarvan 2 redelijk aan de maat.

Ik verheugde mij dus op de donkere uurtjes want de laatste jaren werd daarin het
meest gevangen. Ik mocht in ieder geval al helemaal niet mopperen want tot dan
toe 12 vissen vangen aan het strand is niet verkeerd. Om kwart voor elf was het
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hoog water en hierna, tijdens de kentering, was het wat mij betreft echter een
slechte periode. Ik kreeg geen vis meer aan de haken. Naar wat ik later hoorde
viel de vangst in deze uurtjes bij de meesten terug. Pas rond 01.00 uur kreeg ik
ineens weer een paar mooie aanbeten en ving ik weer 2 platjes tegelijk.
Aan het eind van de wedstrijd om 01.30 uur hing er nog een klein platje aan de
wapperlijn en was de wedstrijd gevist. Ik had dus 15 vissen en een heb een leuke
avond gehad.
Opruimen en naar John en Paul toe die de meting vandaag voor hun rekening
namen. Daar bleek dat Paul ook 15 vissen gevangen had maar hij had iets
grotere vissen erbij. Hij had er een bot bij van rond de 37 centimeter.
Verder bleek dat Kees dus weer gestaag in vorm gekomen was en rustig
doorvissend zijn vissen weer gevangen had, waarmee hij zelfs nipt de wedstrijd
won.
De gehele uitslag van deze wedstrijd was als volgt:
1e: Kees Klerks – 386 cm, 2e: Paul van Oijen – 361 cm, 3e: Alwin Koks – 308
cm,
4e: Jaap de Raat – 183 cm, 5e: Joop Rouette – 126 cm en 6e: John Koolhoven –
102 cm.
Ik heb de hele avond naast John staan vissen en werd rijkelijk voorzien van
heerlijke stroopwafels. Lekker hoor.

Nogmaals bedankt John.
Tot de volgende zilte vispartij,
Alwin Koks.
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Vrijdag 24 mei 2013. zoet, Noordvliet.

Deze dag begon droog zodat de karren rustig konden worden geladen.
Niet iedereen lukte het zijn kar in één rit naar zijn uitgelote plek te brengen.
Het gehijg en het nemen van rustpauzes was op verschillende plaatsen waar te
nemen. Eenmaal bij de visstek, links van het pontje, aangekomen bleken we in
een prachtig stukje natuur te gaan vissen. Achter ons grazende schaapjes en
allerlei weidevogels (o.a. kieviten en zelfs een grutto) en verschillende soorten
watervogels vóór ons.

Het was jammer dat de weergoden ons die dag allerminst gunstig gezind
zouden zijn. Gelukkig was het bij aanvang van de wedstrijd nog droog. Kort
daarna begon het te regenen en waaien en niet zo zuinig ook. Dit werd een
wedstrijd om nooit meer te vergeten. Nou vis ik al heel erg lang bij de HPSV,
maar ik kan mij niet heugen dat er gedurende een wedstrijd zoveel water met
zoveel geweld naar beneden is gekomen. Op deze dag had je echt een stevige
paraplu, het liefst met zijflappen, nodig. Tijdens de wedstrijd heb ik twee
mensen zien vluchten, waaronder John Koolhoven. In het begin zag ik John nog
wat rondlopen en af en toe een praatje maken. Na verloop van tijd moest hij alle
zeilen bijzetten om de zaken onder zijn plu droog te houden. Dat ging op den
duur niet meer lukken. Dat John geen geloofsachtergrond meer bleek te hebben
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was duidelijk te horen. De kreten die de eerste uren vanonder die plu te horen
waren duiden er tevens op dat John zeer serieuze plannen had te emigreren. En
dan druk ik mij zeer zachtjes uit. Vervolgens bleek er voor hem maar één
mogelijkheid en dat was vluchten ! Lopend, met in zijne ene hand de kar en in
de andere zijn plu, verdween John voorgoed uit zicht.
Mij gelukte het, dankzij een wereldplu, alles wel droog te houden. Ik had
besloten met de method feeder (boilie met maiskorrel) stijf tegen de overzijde te
gaan vissen waar nog geen halve meter water stond.

Tijdens de eerste uren zag ik geen stoot.
De anderen zag ik sporadisch een visje vangen.
Na twee en een half uur trok de hengeltop krom en lukte het mij de eerste platte
binnen te halen. Dit gebeurde daarna nog een keer.
Ook verspeelde ik er nog twee (haakje te ver vóór in de lip).
De 2 platten bleken na afloop een gemiddeld gewicht van 1750 gram te hebben.
In het laatste half uur van de wedstrijd werd het geleidelijk droog en kon een
ieder zijn spulletjes rustig naar de auto’s brengen.
De winnaar werd Cor Vollebregt met 4879 gram, 2e Gerard Bakker met 3879
gram en 3e ondergetekende met 3357 gram.
Harry Greive
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Dinsdag 4 juni 2013, zoet, Brielse meer.

Ja, 4 juni onze wedstrijd aan het Brielse Meer. Ik had met Hans afgesproken dat
hij mij rond 5 uur op zou pikken zodat we op tijd aan de waterkant waren om de
stekken uit te zetten.
Nou dat verliep allemaal vlotter dan ik verwacht had, er hoefde niet veel
gesnoeid te worden.
Dus toen Alwin aan de waterkant verscheen om eventueel een handje toe te
steken waren we al op de terugweg naar de auto.
Zo hadden we wel genoeg tijd om even wat sociale contacten te onderhouden,
ook altijd leuk op zo een dag.
Alleen dat de dag voor het grootste gedeelte uit het onderhouden van die
contacten zou bestaan wisten we toen nog niet.

Na de loting bleek dat ik op dezelfde plek kwam als vorig seizoen.
Toen zat ik naast Cor en John en die hadden toen een aardig net vis, dus wie
weet dacht ik toen nog.
Nou van die illusie bleef steeds minder over.
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Ja wat moet je nou verder over zo een dag nog schrijven.
Dat mijn karretje omviel halverwege of dat de zon te lang achter de bomen bleef
waardoor het niet echt opwarmde.
Of dat je nooit geen beet zag, terwijl de vis( echte brasems ) bij Ed langs de
steiger zwom en alle aangeboden aasjes gewoon negeerde.

Nou er waren ook nog wel een paar leuke dingen hoor.
De zon kwam op een gegeven moment dus wel langs en over de bomen.
Het werd dus wel warmer en tot mijn niet geringe verbazing ving ik dus een
botje, nooit geen beet gezien maar toch.
Ook een paar andere dappere vissers kregen een visje in hun net, alleen zijn die
netten dan wel erg groot.
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Alleen John wist een drietal brasems te vangen goed voor 4120 gram.
4 anderen hadden de mazzel dat een grondeltje het aasje vond.
Leo had er een van 32 gram, Cor en Elly een van 10 gram. Ik zelf dus een botje
van 10 gram en Chris zijn visje was bijna nog kleiner dan de made waar hij aan
gevangen werd maar leverde nog 5 gram en een 6de plaats op.
En de rest helaas allen een nul, een aantal had al voortijds afgehaakt, maar de
meeste hebben dapper volgehouden.
Ook verheugde het mij om Elly Tangel weer te mogen begroeten.
Je moet het maar doen op je 74ste, en zij was dus ook een van de gelukkigen met
een guppy.
Het was toch wel weer leuk om met elkaar aan de waterkant te vertoeven alleen
hoop ik wel dat we de volgende keer niet weer bot vangen.
Een van de als derde geplaatsten,
Wim Klerks
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woensdag 12 juni 2013, zout, Beerkanaal.
Met 7 deelnemers vetrokken wij naar het Beerkanaal om alweer de 6 e zoutwater
wedstrijd van het seizoen te vissen. Het was alweer een tijd geleden dat we
tijdens afgelopen algemene jaarvergadering hadden besloten om het Beerkanaal
weer eens op te nemen in onze competitie.
Voordeel van dit kanaal is dat je ook bij wat minder weer kunt schuilen achter of
in de auto omdat je met de auto tot vlak aan de waterkant kan rijden.
Het weer viel niet echt tegen. Geen zonnetje, een beetje wind, maar het was in
ieder geval droog.

De vangsten waren wisselend. Opvallend was dat bijna alle vis op nagenoeg een
en dezelfde locatie werden gevangen. Kees, John, Arie en ondergetekende
stonden op een afstand van ongeveer 20 meter van elkaar.
Door ons werd dan ook de meeste vis gevangen, met als uitblinker John
Koolhoven. Hij ving maar liefst 5.06 meter, voornamelijk schar.
Zou dit toeval zijn of ligt het toch aan……. We zullen het nooit weten.
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Feit is wel dat John een aardig eindje kan gooien.
Van omstanders hoorden we dat je te minste 90 meter ver moet kunnen gooien,
tot in de vaargeul.
Voor John was dat kennelijk geen probleem.
Regelmatig werden meerdere vissen tegelijk gevangen.
Arie was een van die gelukkige.
Al met al voor de meeste toch een geslaagde dag.
Op naar de volgende wedstrijd na een korte vakantiestop op 15 oktober in Hoek
van Holland.

De uitslag:
1: John Koolhoven…..5.06 meter
2: Kees Klerks………….2.72 m
3: Paul van Oijen…….2.02 m
4: Arie van Bree………1.72 m
5: Hans Snels…………..35 cm
6: Gedeelde plaats Alwin Koks/ Danny Tiebackx beiden geen vis.
Paul van Oijen
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Woensdag 26 juni 2013, zoet. Vlaardingse vaart.

Woensdag 25 Juni en eindelijk een visdag met een beetje normaal weer.
Volgens de weerberichten zou het zonnig zijn niet te veel wind en tegen de
avond kans op een buitje. Het was het een prima dag met een verdwaald buitje.
Het was vandaag de jaarlijkse wedstrijd tegen de Brandweer en het was onze
beurt om te organiseren. Van ouds zijn we naar de Vlaardingse vaart gegaan.
Ongeveer om 07.00 uur was het melden en loten in de koffietent in Maassluis.
Sommige mensen die wel eens iets verlaat zijn dachten dat het gewoon om
06.30 uur loten was dus deze keer waren ze dus wel heel erg op tijd.
Wim en Hans waren nog niet terug van het uitzetten, wat bleek, er was nog een
visclub met een wedstrijd en die zat op de plek waar ook wij wilde gaan zitten.
Dus moest er wat geschoven en verplaatst worden en dat was achteraf voor een
paar mopperkonten niet zo prettig omdat er best wel een stukje gelopen moest
worden.
Maar om negen uur klonk het start sein en al snel kwamen de eerste berichten
binnen. Hier en daar werd een brasem gevangen, Arie ving een leuk karpertje
en Chris had een mooie aanbeet maar de vis was zo groot dat zijn tuigje brak.
Gelukkig kon Ed met zijn picker nog de dobber van Chris redden maar de vis
was gevlogen.

Ed ving ook nog een mooie Zeelt, zelf ving ik een hele mooie…….ik weet het
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niet maar Tom die even kwam buurten heeft hem op de foto gezet, misschien
moeten we er maar een prijsvraag van maken.
Om drie uur kon er gewogen worden en van de 25 man waren er dit keer maar
drie mensen zonder vis.
Helaas was de Brandweer dit jaar door vele redenen maar met 5 man aanwezig
( hopelijk zal volgend jaar met een bootwedstrijd het aantal brandweerlui meer
zijn).

Gemiddeld kwamen de heren van de Brandweer niet verder dan 1 kilo per
persoon en ja wij visten het dubbele bij elkaar dus 2 kilo per persoon.
Dat hield in dat wij weer in het bezit kwamen van de fel begeerde wisselbeker.
Bij de uitslag was de eerste Brandweerman pas te vinden op plek elf.
Harry wist met 4680 gram de wedstrijd voor onze eigen competitie te winnen.
Rene viste 4270 gram bij elkaar. Mijn persoontje had 4070 gram en dat was
genoeg voor de derde plek dus ook de beurt om een stukje te schrijven
Verder wil ik nog een aantal mensen bedanken die deze dag weer mogelijk
hebben gemaakt, zoals het bestuur, de koffietent, die op zijn vrije dag toch maar
ons voorzag van een heerlijk bakkie koffie, viswinkel Avicentra die wat extra
prijsjes gaf en Roy die de vergeten spulletjes weer veilig stelde.
Kees
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Donderdag 15 augustus 2013, zoet, Ringvaart. (Burgerveen/Rijs)

Even zoeken na een foute instelling van mijn tom tom , maar de locatie wel
gevonden.
Bij aankomst had de loting al plaats gevonden dus konden we ons naar de
visstek begeven.
Het weer was bewolkt met af en toe een zonnetje,dat was niet verkeert want de
berichten gaven regen door.
Toen het fluitje van Wim ging mochten we beginnen.
Snel een paar voerkorven vol naar de overkant gooien
En wachten op de eerste aanbeet.
Nou ik hoefde niet lang te wachten of de eerste brasem kon ik al scheppen.
Ik dacht, ……. dat wordt een top dag.
De tweede en derde volgde er snel achter aan. Dat was genieten maar toen
kwamen de eerste boten langs varen.
Ik had bewust ook een voer plek op 20 meter gemaakt voor als het met de
scheepvaart drukker zou worden.
Het vreemde was dat ik daarna geen beet meer kon krijgen.
Het kan zijn van wegen de wind die kwam op zetten.
Ik kan er anders geen verklaring voor geven.
Wim kwam de nummers op halen en ik kreeg te horen dat er hier en daar wat
kleine vis was gevangen.
Frans had ook een paar brasems gevangen. Alwin Koks ving er een van 61 cm
en Hans Snels had er ook een paar.

De lucht trok helemaal dicht en het duurde niet lang of de eerste spetters vielen
naar beneden.
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Dat was voor sommigen die nog geen beet hadden gehad tijd om te gaan
inpakken. Jammer maar wel te begrijpen
Het werd steeds drukker met de scheepvaart dus dan maar vissen op 20 meter.
Het enigste wat ik ving waren twee postjes.
Jammer, het is zo”n mooie locatie maar ja de drukte van de scheepvaart doet er
niet veel goeds aan.
Chris van Trierum zat op nummer een en ving ook een aardig visje bij elkaar.
Het was het een moeilijke vis dag.
Eerste : Frans Vollebregt

Tweede: Chris van Trierum
Derde : Cor Vollebregt

Gr Cor Vollebregt en tot het volgende vis water.
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Dinsdag 27 augustus 2013, zoet, Amstel Drecht kanaal.

Tja dan het vissen met de "steek "
Het Amstel Drecht kanaal is een prachtig water en al helemaal voor het vissen
met de feeder.
Hoewel, als het weer echt mooi is, is er veel vaart en dat noemt men dan
pleziervaart en dan is het net ff minder leuk.
Vandaag bijvoorbeeld was er een trekschuitenrace gepland.
Er waren een 6-tal trekschuiten die dan "gejaagd "werden over het Nieuwveense
Jaagpad. De jagers of schuitentrekkers hielden wel goed rekening met ons, de
vissers.

Vissen dus met de vaste hengel of in ieder geval een hengel met een dobber.
De match hengel was dus ook toegestaan.
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John Koolhoven pakte die nog ff uit en bij de eerst worp ving hij een half wasje.
Qua weer een superdag. Al was het in de schaduw van de wilgen best af en toe
om af te niften.

Kock V. was ook deze wedstrijd weer op dreef. De vis was klein en als je dan
1915 gram vis vangt heb je er toch een behoorlijk aantal gevangen.
Arnold Rek kan ook heel goed vissen met de steek. Hij werd dus 2e met 1618
gram.
Ik heb een grote voorliefde voor het vissen met de steek, bij iedereen bekend.
Die liefde betaalde zich vandaag uit. Ik werd dus 3e met 1522 gram vis.
Wim Klerks werd 4e met 1320 gram.

Een sportieve groet van Aad.
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Maandag 7 oktober 2013, zoet, Gouwe kanaal

Voor mij de eer om van de eerste wedstrijd die door HPSV op dit water is
gehouden een stukje te schrijven.
Ik ontkom er dan ook niet aan om ook iets over het water zelf te schrijven
voordat uiteindelijk de wedstrijd zelf aan het bod komt.
Uiteraard maak ik daarbij weer graag gebruik van de beschrijving van het
wedstrijdwater zoals die door
Alwin op onze eigen site
www.hpsv-vissen.nl is
geplaatst.
Het Gouwekanaal is ongeveer
2,2 kilometer lang en is
gegraven omdat de
gebruikelijke vaarroute door de
binnenstad van Gouda, met
zijn smalle sluizen, steeds meer
problemen opleverde voor de
scheepvaart. Het Gouwekanaal is een belangrijke route voor zowel de
binnenvaart als de pleziervaart. In de weekenden tussen 15 oktober en 15 april
blijft de Julianasluis in het Gouwekanaal dicht en vindt er een etmaal geen
scheepvaartverkeer plaats. Maar zover was het dit jaar nog niet. De Julianasluis
regelt de toevoer van het eb- en vloedwater van de Hollandse IJssel. Geregeld
resulteert dit in een sterke stroming, die effect kan hebben op het aasgedrag van
de vis. In de zomer is dit vaak positief. Bij overvloedige regenval wordt het
teveel aan (boezem) water geloosd op de IJssel. De waterstand kan dan zakken
tot een halve meter onder het normale niveau wat een negatieve invloed op het
aasgedrag van de vis kan hebben. Het Gouwekanaal is ongeveer 55 meter breed.
Bij de oevers is de diepte ongeveer 1,5 à 2 meter. Deze loopt vervolgens op naar
de vaargeul die overal ongeveer 3,5 à 4 meter diep is. Het kanaal is op diverse
plaatsen aan de oeverwanden verstevigd met puinstort en dit is niet tot ieders
genoegen, vooral niet dat van de feederaars. Langs het parcours is een lange
grasstrook van ongeveer 3 meter breed. Je kunt dus makkelijk de auto bij het
water kwijt. Verder is er weinig verkeer ter plaatse zodat het aldaar redelijk
rustig toeven is aan de waterkant.
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En dan nu de wedstrijd. In de mail met de uitslag die altijd trouw na de
wedstrijden, meestal nog dezelfde dag door onze wedstrijdsecretaris wordt
rondgestuurd, stonden al een paar steekwoorden over de wedstrijd,
-Schitterend weer.
-Mooie nieuwe locatie.
-Genoeg vis alleen een beetje klein.
-Drijvende bodem.
-Voerboten.
Voor mij dan de eer om daar wat verder op in te gaan. Schitterend weer, dat
was het zeker. Oktober was ons genadig, in het begin was fris, maar een dun
zonnetje warmde ons snel wat op!
Wel even wennen weer, een wedstrijd op maandag. We hebben dat niet vaak. Je
moet er wel even van tevoren bij stilstaan, want op zondag is het lastig aas
kopen….. Velen van ons hebben ook wat startproblemen aan het begin van de
week. Ook dat was bij deze wedstrijd weer te merken.
Aan de opkomst lag het zeker niet, toch weer een redelijk volle bak met 17
deelnemers.

De locatie heb ik al wat over geroepen. Wat mij betreft een prima
wedstrijdlocatie. Ben benieuwd of hij er volgend jaar weer in zit. Op de
jaarvergadering in januari waar dit verslag in dan uit te reiken “Opsteker” zal
zitten weten we meer!!
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Wat we wel gemerkt hebben dit jaar
waren wat activiteiten van de
provincie. Er werd gewerkt aan de
aanleg van een 2e Julianasluis. Er
werden, een stuk voorbij het
parcours, diverse werkzaamheden
verricht die duren tot de zomer van
2014.
Waarschijnlijk door deze
werkzaamheden kwamen grote
stukken veen los waardoor er een
soort drijvende bodem eilanden
ontstonden die tijdens de wedstrijd
voorbij kwamen. En als ik zeg groot, bedoel ik ook groot. Complete eilanden
van enkele meters lang breed en diep waren het. Soms bleven ze langdurig bij de
deelnemers “voor de deur liggen”, wat het vissen er niet makkelijker op
maakte.En dat was niet het enige dat voor de deur kwam liggen. Flinke
beroepsvaart meerde zo af en toe af of vond het nodig om te keren. Maar ja, dat
hoort er natuurlijk bij. Er kwam zelfs een schuit vanaf de werkzaamheden aan de
sluis om enkele van de eilanden op te vissen. Dat gaat natuurlijk met het nodige
kabaal.
Er was een visser die vond dat hij daardoor erg
benadeeld werd, maar volgens mij had hij die schuit
ingehuurd als voerboot en hadden allen door hem
gevangen vissen net wat meer voer opgeslurpt.
Uiteindelijk had hij 20 gram meer dan ik (een klein
briesje langs de weegschaal kan het ook geweest
zijn) en was daar nog trots op ook!
Met behulp van een goede kijker heb ik denk ik een goed beeld kunnen
krijgen…….
Maar goed, over het algemeen werden er links en rechts, mooi verdeeld over het
parcours, genoeg vis, alleen een beetje klein gevangen.
De gemiddelde vangst kwam hierdoor op ongeveer 1,5 kg. Toch altijd weer
aardig.
37

Winnaar van de wedstrijd werd weer, zoals vaak dit seizoen, Cor Vollebregt.
Die is echt weer erg goed bezig.Voor de rest van de uitslag verwijs ik jullie naar
het door Willem gemaakte lijstje dat hieronder staat afgebeeld.
Wat mij betreft een mooie nieuwe locatie!
Roy Witte

Nr.

Naam

Steknr.

Gewicht

Uitslag

Punten

1

Cor Vollebregt

16

3.320

1

1

2

Chris van Trierum

1

3.240

2

2

3

Roy Witte

7

3.220

3

3

4

Wim Klerks

8

2.760

4

4

5

Hans Snels

12

2.320

5

5

6

Alwin Koks

6

1.940

6

6

7

Jan Wink

5

1.540

7

7

8

Arie van Bree

11

1.480

8

8

9

Arnold Rek

4

1.180

9

9

10

Leo de Vos

15

1.020

10

10

11

John Koolhoven

3

920

11

11

12

Kees Kerkhof

14

820

12

12

13

Jaap de Raat

17

320

13

13

14

Dave Pompe

9

320

13

13

15

Tom Dorlas

2

240

15

15

16

Rene de Vries

13

20

16

16

17

Frans Vollebregt

10

0

17

19
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Donderdag 15 oktober 2013, zout, Hoek van Holland.

Rond 07.45 uur verzamelden zich 12 vissers nabij de strandtenten.
Na de verwelkoming door Joop liet hij ons allen weten te stoppen als
wedstrijdleider van het Zoutwater.
We begonnen dus met een domper, maar vanaf deze plaats Joop bedankt voor
het vele werk dat je voor de zoute kant hebt gedaan.

Maar ja we kwamen om te vissen en om 08.00 uur mochten de lijntjes het water
in. Het strand lag er goed bij. De wind was nog gedeeltelijk oostelijk waardoor
er weinig branding was en je goed kon waarnemen waar je terecht kon om wat
vis te verschalken.
Helaas het water was zo helder dat er geen voedsel voor de vissen aanwezig was
en geen algen. Vlakbij de kust betekend dat dan ook dat de vis dieper water op
zoekt om te fourageren.
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Het weer was ons nog gunstig gezind maar de wind ging omlopen. Doordat de
wind eerst nog schuin van achter ons kwam werd de bewolking van ons
afgeblazen en bleef het nog even droog.
Rond de klok van negen uur het ik voor het eerst een kleine aanbeet en slaagde
ik er in zowaar een kleine wijting te verschalken. Hij was maar 22 cm en na de
meting bij Alwin mocht hij terug in het zilte nat. In de verte zag ik dat Wilbert
ook iets groots ving. Het bleek een zeldzame vangst. Het was namelijk een forel
die bij de meting 41 cm bleek te zijn.

De wind ging ons parten spelen en draaide richting zuid-west waardoor de
dreigende bewolking onze kant werd op geblazen.
En jawel hoor, even later vielen de eerste druppels.
De paraplu’s kwamen te voorschijn en zoals het gaat als het harder gaat waaien
moet je ze goed vastzetten. Kennelijk lukte dat Arie van Bree niet zo goed want
hij moest een behoorlijk sprintje trekken achter zijn paraplu aan.
In deze eerste bui ving ik nog een platte die later 26 centimeter bleek te zijn.
De wind trok nog meer aan en de lucht werd steeds dreigender.
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Een inktzwarte massa bewolking kwam heel dreigend onze kant uit en er viel
een grote onweersklap. De regen werd erger.
Joop besloot de wedstrijd in verband met dit dreigende geweld eerder te
beëindigen om het onweer voor te blijven.

Aad en John besloten reeds eerder te stoppen en vertrokken nog voor 12.00 uur.
Na een korte wandeling in de richting van Alwin hoorde ik dat Paul 3 visjes had.
Om 12.15 uur werd het zo zwart en viel de regen met bakken dat ik ook besloot
de spullen maar op te bergen en richting auto te gaan.
Een paar man visten inderdaad tot 12.30 uur maar gevangen werd er niets meer.
Na de meting werden de kaarten verzameld en kon Joop de uitslag bekend
maken.
1e werd Wilbert, met 2 vissen, de forel gaf de doorslag met 59 cm
2e werd Paul met 54 cm
En derde ondergetekende met 48 cm
Jilles van Koutrik
41

zaterdag 2 november 2013, zoet, Heimans-wetering. Snert.

Het is zaterdagochtend 2 november als mijn wekkertje na een week vroege
dienst om half zes weer afgaat. Ik dacht nog even het is toch weekend en dan
begint het besef te komen dat we vandaag aan de erwtensoep moeten.
Een goed en steeds terugkerend gebruik de laatste wedstrijd van het jaar.
Echter geen gewone erwtensoep, maar de soep zoals alleen Wim die kan maken.
Al vele jaren mag ik en soms zelfs 2x per jaar daarvan genieten. Ik hoop dat ook
nog lang te mogen blijven doen. Maar goed er staat wel wat tegenover, er moet
gevist worden. Nu vind ik dat ook geen straf, maar het ontbreekt mij simpelweg
aan tijd. Er komen vast betere tijden. Dit jaar 3x mee geweest dat is al 300 %
meer dan vorig jaar.
De laatste wedstrijd van het jaar moest worden gevist aan de Heimans-wetering
aan de buitenzijde van het pittoreske dorpje Woubrugge. De dag begon goed.
Ergens in het oosten werd het licht en even later deed de zon een poging om zich
te laten zien. Zeven uur aanwezig had Wim gezegd voor de loting. Acht uur
vissen tot half twaalf en dan aan de soep. Zo gezegd zo gedaan. Ik trok plek 16.
Aad Segboer links naast mij en Theo Mulder rechts naast mij. Nadat ik is wat
om mij heen had gekeken, zag ik dat behoorlijk wat vissers besloten de vaste
stok als eerste te proberen. Dat was niet zo gek want er stond geen zuchtje wind,
alleen een beetje stroming. Ik had toch het advies van Wim die een paar dagen
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eerder al had gevist in dit water, maar ter harte genomen. Met de picker wist hij
de wat grotere vissen te bemachtigen en zijn maatje met de vaste stok, moest het
toch met wel is waar meer maar kleinere visjes doen. Het bleek een goede
keuze. Ik had regelmatig een halfwas brasempje aan de haak. Totdat plotseling
er een ouderwetse klap op de top van de picker verscheen. Volledig krom
gebogen en dus niet missen. Aanslaan was eigenlijk al niet meer nodig. Om een
lang verhaal kort te maken. Er lag een mooie echte platte van z’n 1,5 kilo in het
leefnet. Nog een paar leuke visjes erbij en tussen door een paar schele posen.
Half twaalf ging de fluit en dus op naar de soep.
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Daar heb ik al het een en ander over gezegd. Wat mij betreft kan die niet beter.
Wim voortreffelijk. Volgend jaar zal ik er weer alles aan doen om erbij te zijn de
snertwedstrijd. Na de pauze kan ik kort over zijn. Nog 1 mooie baars gevangen
en daarna tot twee uur niets meer.
Voor de pauze werd ik nog door verschillende wandelaars beticht de eerste
plaats stevig in handen te hebben, maar bij de weging bleek dat er toch nog
stiekem een paar waren die net iets meer in het netje hadden liggen.
Hans Snels bleek winnaar met 3 kilo en 151 grammen.
Hans een mooi resultaat op dit toch wel lastige water. Van harte.
De 2e plek was voor Chris van Trierum met 2 kilo en 840 grammen.
Ja en dan word je in de 3e wedstrijd die je meevist 3e met 2 kilo en 600
grammen. De kampioen van dit jaar, dat is toch geen geheim meer had zijn dag
niet met 300 grammen. Maar ja hij kon een kleine uitglijder wel lijden.
Cor van harte, mooi gevist dit jaar.

Allen de hartelijke visgroeten en tot volgend jaar.

Arie Vlok
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Woensdag 29 november 2013, zout, Grevelingen

Woensdag 20 november om 5.55 uur hadden 7 vissers zich verzameld bij de
Clavecimbellaan. Daarna gingen wij met veel enthousiasme op weg naar den
Osse en na een kleine file onderweg, kwamen wij daar goed aan. Er stonden nog
eens 8 vissers te wachten op ons, om daarna met z’n allen aan boord te gaan .
De nummers werden door Joop uitgezet en toen kon iedereen op zijn plek gaan
staan. En toen maar wachten op de schipper, deze had wat startproblemen met
de auto. Als dit maar niet een slecht voorteken was.
De schipper kwam toch nog op tijd en om 8 uur gingen de trossen los en
vertrokken we naar de Dam.
Inmiddels was de koffie klaar en daar werd gretig gebruik van gemaakt en
uiteraard werden er heel wat mooie sterke verhalen verteld. Daarna met z’n allen
naar het dek waar het aas werd uitgedeeld.

Nadat het anker naar de bodem was gegooid stond iedereen gespannen met zijn
hengel klaar. Na het sein hoorde je plons, plons, plons en plons. En dat maar
liefst 15x
En nu maar wachten op de vis. Dat duurde even maar toen kwamen de eersten
aan boord en de spanning steeg. Wanneer buigt mijn hengel nou eens was op
meerdere gezichten te zien.
Na een paar gemiste aanbeten bleven de meeste rods angstig stil staan.
Inmiddels was er wel een zonnetje aan de lucht gaan staan.
Er werd besloten om te verkassen. Oké ook daar kwamen een paar vissen boven
maar ook hier viel het tegen dus de schipper bracht zijn boot weer in beweging
op naar stek drie. Dat was een goede keus hier bleven alle hengels tenminste stil
staan. Na ongeveer een uur werd gevraagd of we weer na de eerste plek konden
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terug keren. Dat was geen probleem dus anker weer omhoog en daar gingen we
weer. Dat was een goede keus. Eindelijk, nu begon het echte werk en kwam er
redelijk wat vis uit het water en ook voor mij keerde het tij.
Eindelijk kon ik mijn eerste vis onthaken.

Mijn geduld werd beloond en de teleurstelling verdween maar de zon ook. Dat
was wel iets minder, het begon te regen en de wind nam toe maar er werd wel
vis gevangen. Nadat het nog harder ging regenen en de wind meer toenam werd
besloten om eerder te stoppen.
Om half vier werden de vangsten gemeten en een drankje gedronken en de
uitslag bekend gemaakt.
Kees werd drie, ik dus, Joop twee en Danny één proficiat.
Weer aan wal werd de Schipper bedankt en gingen we op weg naar huis.
Nou dat hebben we geweten, 15 km file dus heel laat thuis.
Al met al een heel fijne dag gehad, een ieder bedankt voor de gezelligheid en op
naar de snert wedstrijd.
Groetjes Kees
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Vrijdag 29 november, zout, Kijkduin (snert)

Om 8.00 uur gingen we verzamelen voor de laatste wedstrijd van onze
competitie de snertwedstrijd dus, zoals gewoonlijk waren we ruim op tijd
aanwezig. Zo rond 08.40 ging ik even met John kijken of er vanaf het strand te
vissen was. En ja hoor het kon. Ondertussen waren de heren vissers al
gearriveerd en werd er na een kort welkoms woord van mij opgewekt richting
strand af te zakken. Iedereen ging naar zijn stek waar ze dachten dat de vis
aanwezig zou zijn. Wij gingen vissen met opkomend tij

dus moest ik eerst even goed kijken waar ik de snert kon gaan warm maken en
die plek was snel gevonden. Hoppa, dus de plu in het zand en het van Kees
geleende windschermpje om de gasbrander te planten, de pan soep erop ,gas
geven en dan eindelijk naar de waterkant te lopen en hengel klaar maken om te
gaan vissen. Om 08.30 uur gingen wij van start en toen maar wachten op de
vissen en die kwamen redelijk snel, eerst Alwin en toen Arie met een dubbel
visje, daarna kreeg bijna iedereen ook beet en werden er nog twee zeebaarsjes
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gevangen. Maar na het meten ervan gingen die weer na pa en ma.
Ondertussen ging ik maar weer even kijken bij de snert en ja het gas was uit.
Gelijk maar weer aansteken en ja hoor het gas was op. Vooruit maar weer dus
snel een nieuwe uit de kist gehaald.
Ondertussen werd er meer wind dan vis gevangen maar het bleef gelukkig
droog. Natuurlijk kwamen er bezoekers langs en een daarvan was Cor die viel
met zijn neus gelijk in de overheerlijke snert die nu wel lekker heet was
geworden. Het was al 11.00 uur geworden, tijd om te gaan genieten van de
heerlijke snert. Het was hoogwater geworden en de vis liet het afweten maar de
wind niet,er werd na onderling overleg besloten om de wedstrijd in te korten en
om 12.30 uur was het einde wedstrijd, dat had mede te maken dat er 3 hengels
kennis hadden gemaakt met het zoute water en dat er een viskist een eigen leven
ging leiden. John was zo aardig om een gevangen vis maar weer te laten
zwemmen ( toch handig zo’n rits ). Ook had het bestuur besloten om wat extra ’s
te doen in de vorm van cadeaubonnen van Avicentra 1 keer € 25,- 1 keer € 20,en 3 keer € 10,Avicentra had ook nog een bon er bij gedaan voor de grootste vis a € 10,- en die
ging naar Arie met een bot van 38 cm .

Dan nu de uitslag van deze wedstrijd
1 John
2 Wilbert
3 Joop.
Dit was mijn laatste wedstrijd als wedstrijdleider zout en ik wil iedereen
bedanken voor de fijne samenwerking.
Tot op de jaarvergadering op vrijdag 24 januari 2014
Verder allemaal alvast hele fijne feestdagen en een gezond 2014 toegewenst.
Joop Rouette
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Jaaroverzicht 2013 afdeling sportvissen zoetwater.

Op het moment dat ik met dit overzicht begon was de NPSB-competitie al ten
einde maar zijn we met de HPSV nog 1 wedstrijd verwijderd van de definitieve
stand.
Het E.K. zit er ook al op dus laat ik maar gelijk door de zure appel heen bijten.
Wij zijn met een delegatie van 4 vissers van Haaglanden en 1 uit Utrecht, om
een compleet team te krijgen, afgereisd, ook dit jaar weer vergezeld door onze
coach, Francine.
Totaal waren er 115 deelnemers waarvan 26 Hollanders en vertegenwoordigde
de andere deelnemers nog 6 andere landen.
Deze wedstrijd werd dit jaar in en door Duitsland, in Aschaffenburg,
georganiseerd en ik moet helaas zeggen dat hebben ze weleens beter gedaan.
Wel mooie wateren, de Main en 2 flinke meren, maar de bereikbaarheid van de
stekken en de stekken zelf lieten vooral op de meren nog weleens wat te wensen
over, ja en over de basaltblokken langs de Main lopen is ook niet altijd een
pretje.
Tijdens de oefendagen hebben we over het algemeen nog wel een visje kunnen
vangen maar tijdens de wedstrijddagen ging het allemaal niet geweldig
Er is niemand van ons in de prijzen gevallen en zelf eindigde ik op de 114de
plaats.
De Duitsers hebben wel goed gebruik gemaakt van het thuisvoordeel en de
nodige prijzen in de wacht gesleept.
Maar we hebben best aardig weer gehad, zaten in een prima onderkomen en de
sfeer onderling was als vanouds perfect, dus best wel een geslaagde trip.
Volgend jaar in België dan maar voor de prijzen proberen.
Aan de NPSB-competitie hebben 10 vissers van Haaglanden deelgenomen en
was de eerste wedstrijd die wijzelf organiseerden in het Noord Hollandskanaal
meteen raak.
Al waren de vangsten, waarschijnlijk door de bijzonder koude periode ervoor,
niet best maar wist ik wel genoeg te vangen om deze wedstrijd als winnaar af te
sluiten.
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Dit werd helaas niet meer herhaald al hebben we wel de vice Nederlands
kampioen klassieke hengel in ons midden.
Roy Witte wist met ruim 12 kilo 2de te worden tijdens deze wedstrijd in
Ubbergen.
Verder werden er nog wel een aantal mooie uitslagen gevist waardoor we ook
best wel eens naar de prijzentafel mochten lopen om er wat uit te zoeken.
Het doel van deze competitie is ook om je te plaatsen voor het E.K. van het
komende seizoen, daarvoor moet je bij de eerste 30 in het klassement eindigen.
Nou zijn Roy 17de en Wim 21ste al zeker maar moet Chris 39ste hopen op een
aantal afmeldingen voor België.
Voor Hans 55ste en Arie 56ste zal het zeker niet meevallen.
De overige Haaglanders hebben niet aan 5 of meer wedstrijden deelgenomen en
komen daardoor niet in de totaal uitslag voor.
Maar helaas slaan binnen deze competitie de financiële problemen ook toe en is
het afwachten hoe de competitie er volgend seizoen uit gaat zien, vooral de
reisafstanden beginnen wel een groot probleem te worden.
Hier blijkt maar weer hoe prettig het is dat wij gebruik kunnen maken van busjes
via de HPSV, waarvoor uiteraard onze dank.
Zo, inmiddels is ook onze competitie tot een einde gekomen en al was de laatste
wedstrijd niet meer van belang om de nummers 1 en 2 te bepalen, hij moet wel
gevist worden natuurlijk.
Over het hele seizoen hebben we een prima opkomst gehad, gemiddeld 18 man
per wedstrijd, dat is prima natuurlijk.
Helaas liet de vis het over het hele seizoen een beetje afweten.
Het is nou ook weer niet zo dat er veel meer nullen waren dan vorig jaar maar de
weegschaal sloeg gewoon minder ver uit.
Vorig jaar een totaal van ruim 450 kilo en dit jaar halen we de 220 nog niet dus
dat is een aardige terugval.
Als reden hoor je allerlei verklaringen langskomen, het koude voorjaar is er daar
een van.
Maar het is niet alleen bij ons een stuk minder, ook bij andere verenigingen hoor
je deze klacht, worden de vissen misschien slimmer?
En ondanks deze terugval was er toch 1 deelnemer die zijn visjes wist te vangen
en dat dan ook het hele seizoen door.
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Cor Vollebregt was 2 wedstrijden voor het einde al zeker van de overall zege
met 4 eerste en een derde plaats was hij toen al niet meer in te halen.
Ondergetekende wist na de voorlaatste wedstrijd dat de 2 de plek hem niet meer
kon ontgaan en door de laatste wedstrijd te winnen wist Hans Snels beslag te
leggen op de derde plaats.
In het kort ziet dit er zo uit:
1 Cor Vollebregt met 7 punten
2 Wim Klerks met 16 punten
3 Hans Snels met 18 punten
De Frans Tangel bokaal gaat dit jaar naar Frans Vollebregt met 13.820 gram, dit
is het hoogste gewicht gevangen in een wedstrijd.
Dit jaar gebeurde dit aan de Ringvaart bij Burgerveen.
Voor de totaal lijst en nog veel meer informatie over onze afdeling verwijs ik u
naar onze site www.hpsv-vissen.nl , deze site is door Alwin Koks vernieuwd
met nog meer wetenswaardigheden over onze club en diverse wateren.
Hier gaat een hoop tijd in zitten en daar wil ik Alwin dan ook nog eens extra
voor bedanken.
Een traditie die wij zeker in ere moeten houden is de inmiddels vertrouwde
Opsteker. Dit is ons eigen jaarboek met alle wedstrijdverslagen en andere leuke
verhalen met ervaringen van onze leden.
De wedstrijdverslagen worden aangeleverd door de deelnemer die de
betreffende wedstrijd op de derde plaats is geëindigd.
De Opsteker wordt al een jaar of 8 door Ed Borrebach in elkaar gezet en een
woord van dank naar Ed is dan ook zeker op zijn plaats.
Nou dit was dan globaal weer een overzicht van het seizoen 2013 en ik hoop dat
we in 2014 weer net zulke mooie en vooral gezellige wedstrijden mogen vissen,
als het even kan met een wat grotere vangst maar dat is afwachten.
Met een vriendelijke vis groet,
Wedstrijdsecretaris zoetwater
Wim Klerks
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Jaarverslag H.P.S.V zout 2013

Beste vrienden, het visjaar van 2013 is ook weer voorbij. Een jaar waar alle
weerelementen van de partij zijn geweest.
Eerst maar de N.K. wedstrijd die door de H.P.S.V. werd georganiseerd. Het is zo
dat er door omstandigheden in 2013 maar één wedstrijd gevist kon worden en
die heeft de H.P.S.V. op zich genomen na overleg met de andere organisatoren.
Deze wedstrijd werd gevist op 15 maart 2013 in IJmuiden. 40 vissers hebben
hun best gedaan om een visje te verschalken, wat niet iedereen is gelukt. De vis
was een beetje afwezig maar er is toch wel wat gevangen, anders hadden wij
geen Nederlands Kampioen gehad.
Dan nu de uitslag: op de eerste plaats en Nederlands kampioen is geworden
Leen Klap uit Groningen. 2e Arend Klontje en 3e Arjan Klontje, beiden uit
Friesland.
Er was natuurlijk ook nog een kampioen bij de intro’s en dat is geworden Cor
Vollebregt van de H.P.S.V.
Dan onze eigen competitie. Die was weer, zoals van onze leden verwacht mag
worden, tot op de laatste dag spannend.
De opkomst was ook dit visjaar redelijk met een gemiddelde van 10 vissers. Wel
iets minder dan in 2012. Er was één uitschieter namelijk de wedstrijd in Hoek
van Holland met 12 vissers.
Dit visjaar hadden wij er voor gekozen om buiten onze eigen wedstrijden om
nog 3 visdagen te plannen om puur voor de lol lekker aan de waterkant te staan
en te kijken of er ook anders gevist kon worden. Helaas is dat geen succes
geworden. De eerste dag was samen met Avicentra vissen op de zandmotor.
Daar waren maar 5 liefhebbers van HPSV aanwezig. Bij de 2 e visdag was er
maar 1 die zin had om in de avonduren te vissen in het Noordzeekanaal. Dan de
3e, die was op de boot in de Grevelingen. Daar waren maar 5 H.P.S.V. er’s die
er wel zin in hadden samen met nog 25 anderen van de NPSB te vissen. Wij
hebben een heerlijke visdag gehad. Eén die voor herhaling vatbaar is. Dat gaat
ook gebeuren maar dan als wedstrijd om het Nederlands Kampioenschap
bootvissen. Om een beetje in die sfeer te blijven had ik ( Joop ) ook enkele
prijsjes geregeld bij Avicentra die er ook nog wat extra’s bij gedaan had zodat
ik 15 prijsjes had, wat erg insloeg.
Dan nu verder met onze eigen competitie. Die verliep rustig zonder veel
problemen. Alleen Paul kwam in Katwijk een beetje aandacht tekort en wilde
wel eens een ambulance van binnen bekijken. Na ongeveer 20 minuten was alles
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weer prima en kon ook hij weer gaan vissen. Verder wilden tijdens een wedstrijd
enkele hengels met steun en al graag kennis maken met het zeewater wat
gelukkig goed is afgelopen. Ook gingen er een paar viskisten een eigen leven
leiden.
Dan nog de snertwedstrijd. Dat is echt een snertwedstrijd geworden. Niet door
de snert, want die was weer prima, maar door de wind. Die was er ook de reden
van dat de wedstrijd is ingekort.
Tot slot wil ik nog iedereen bedanken voor de medewerking die ik mocht
ondervinden de afgelopen jaren. Dit is namelijk mijn laatste jaarverslag als
wedstrijdleider zout van de H.P.S.V.
Ik wil mijn opvolger succes wensen.
Einduitslag 2013 (t/m plaats 10)
1. Kees Klerks

2. Joop Rouette

4. Paul van Oijen

5. Danny Tiebackx

7. Hans Snels

8. Alwin Koks

3. John Koolhoven
6. Jaap de Raat
9. Piet Hermes

10. Arie van Bree
De grootste vis was voor nieuwkomer Wilbert van Biezen met een zeeforel van
40 cm. 2e Arie van Bree met een bot van 38 cm. Gedeeld 3 e met een bot van 35
cm zijn Aad Segboer en Joop Rouette.
Verder wil ik iedereen een heel gezond en visrijk 2014 toe wensen en tot ziens
aan de waterkant.
Joop Rouette
Wedstrijdleider zout H.P.S.V.
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