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Welke kant gaat het op?
Het is voor het eerst sinds 2 jaar weer aan het sneeuwen terwijl ik binnen
achter de PC het visjaar nog eens voorbij laat gaan.
Het jaar is in ieder geval weer in een sneltreinvaart voorbij gestroomd.
Wat het visweer betreft was het een heel mooi jaar en hebben we het
wat dat betreft behoorlijk getroffen.
Natuurlijk zijn het uiteindelijk wel de vangsten waar naar gekeken wordt.
Die waren voor het zoete water gelukkig een aanzienlijk stuk beter dan
afgelopen jaar. Dat scheelde een dag en een nacht.
De vangsten bij de zoute wedstrijden bleven wat de kantwedstrijden
betreft een beetje hetzelfde. Het blijft peuteren.
Helaas bleven de vangsten bij de beide bootwedstrijden dit jaar echter
ver achter bij andere jaren.
Het blijft echter afwachten hoe de visserij in de toekomst zal zijn.
Met een staatssecretaris, mevrouw Sharon Dijksma, die constant
controversiële maatregelen tracht te nemen die volkomen in gaan tegen
het verbeteren van de visstand en tegen de adviezen van de
belanghebbende organisaties in, waaronder in sommige gevallen ook de
commerciële binnenvisserij, is het de vraag hoe het zal gaan worden.
Ondertussen heeft zij wel weer meer vergunningen verleend aan
commerciële vissers om onder andere in het Waterweggebied en de
Maasvlakte met staand want te mogen vissen. Ongekend maar dat is
kennelijk politiek.
Met ook nog eens de invasie van enkele nieuwe vissoorten lijkt het in
sommige wateren ook moeilijker te worden om de gekende soorten aan
de schubben te komen. Ben benieuwd hoe de natuur hier zelf op
reageert.
Waar we over het afgelopen jaar ook van een invasie mogen spreken
zijn de blessure- en ziektegevallen binnen onze club.
Hoewel het vissen nou niet echt als een blessure gevoelige sport bekend
staat is het duidelijk dat in sommige gevallen de vergrijzing en de
daarmee samengaande slijtage ook binnen onze club onverbiddelijk aan
het toeslaan is. In een enkel ander geval was sprake van pure pech
waardoor een blessure ontstond.
Laten we er met z’n allen echter wel voor zorgen dat iedereen die
hierdoor (tijdelijk) hulp nodig heeft om toch aan de waterkant te kunnen
komen op zijn medevissers een beroep kan doen. Ik neem ook zomaar
aan dat dat wel goed zal komen dus laat vooral wat van je horen als het
even tegen zit.
Als laatste wil ik nog even De Opsteker, ons fantastische jaarboek, onder
de aandacht brengen. Het is dit jaar alweer voor het 11 e jaar op rij dat Ed
Borrebach dit boekwerk verzorgd en samenstelt met onder andere de
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verslagen en foto’s van de wedstrijden. Hiervoor zijn wij Ed natuurlijk
veel dank verschuldigd welke ik bij deze graag uitspreek.
Ik merk zelf echter wel dat er door de nr. 3 van de wedstrijd soms wat
vaker gewacht wordt met het schrijven van een verslag.
Hierdoor gebeurd dat dan op een tijdstip dat de bijzonderheden van de
dag eigenlijk al weer wat weggezakt zijn en er een zeer beknopt
verslagje over blijft.
Ik vind dat uiterst jammer want we lezen toch allemaal altijd met veel
plezier alle verslagen terug aan het eind van het visjaar.
Vandaar mijn oproep om toch vooral vlot na de wedstrijd even achter de
PC te kruipen. Hierdoor komt er vast een iets uitgebreider stuk op het
scherm. We kunnen echt allemaal wel wat opschrijven over de dag.
Suggesties: Hoe laat vertrokken, hoe was weer bij vertrek en bij de
wedstrijd, wie waren er allemaal of hoeveel man/vrouw waren er, wat is
er gevangen of wat is geprobeerd om de vis aan de praat te krijgen.
Welke lijnen gebruikt bij zeevissen. Wat gebeurde er bij anderen etc etc.
Het verzoek betreft ook het maken van foto’s bij de wedstrijden.
Met meerdere foto’s is er ook genoeg keuze voor Ed.
Rest mij om een ieder nog te bedanken voor weer een gezellig visjaar. Ik
hoop dat het komende jaar ook weer een gezellig, visrijk maar bovenal
een voor iedereen zo gezond mogelijk jaar zal worden.
Alwin Koks
Voorzitter HPSV-Sportvissen
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7 februari 2014, zout, Hoek van Holland
Deze eerste wedstrijd van het jaar zou er gevist worden op het strand
van Hoek van Holland. Echter de weergoden dachten daar anders over.
Gezien de weersverwachtingen erg veel regen en een wind aantrekkend
van zuid naar west 8.
Het leek ons beter om uit te wijken naar de Nieuwe Waterweg aan de
kant van Rozenburg.
Om 7 uur verzamelen bij de pont in Maassluis en met z'n allen, 13 man
sterk, naar de overkant.
Ter plekke konden we inderdaad het grootste gedeelte van de dag in de
luwte staan. Qua regen maakte deze wal niet zoveel uit en we hebben
dan ook aardig wat liters te verwerken gekregen.
Hierdoor was ik wel genoodzaakt om mijn pieren een spoedcursus
watertrappelen te geven. Ook de vis was kennelijk aan het schuilen.
De vangsten waren zeer matig. Zelf ving ik om 11 uur een vis waarvan ik
niet wist wat voor vis dit was. Een telefoontje met Avi Centra leerde dat
het om een houting ging.

Naast mij stonden Aad en John. Aad heeft alles uit de kast gehaald maar
kon geen visje aan de haak krijgen, net zoals nog 3 anderen.
John had twee visjes. Van de andere vissers op het parcours wist ik het
niet omdat je scherp moet blijven en niet bij je hengel weg moet gaan.
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Rond de klok van 12 ving ik nog een klein botje en daardoor kwam ik
gelijk met John te staan. Door de aanwakkerende wind en de steeds
grotere hoeveelheden water die naar beneden vielen werd er besloten
om de wedstrijd een uurtje in te korten.
De wind stond inmiddels met een strakke 7/8 dwars op het wedstrijdveld.

Bij de telling bleek dat Alwin met 3 visjes de eerste plek had ingenomen.
Cor werd tweede en John en ondergetekende samen 3e.
Gezamenlijk weer richting huis, waar ik toch nog wel even bezig ben
geweest om mijn spullen droog op te bergen. Heb ze gelijk weer in mijn
boottas gedaan voor de volgende wedstrijd op de Grevelingen.
Als de regen en de wind op deze dag de slechtste dag zijn geweest dan
kan het alleen maar beter worden.
Hopen dat er op de 28ste geen ijs ligt en dat er veel mensen komen
opdagen.
Visgroet
Danny Tiebackx
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28 februari 2014, zout, Grevelingen boot
De tweede wedstrijd zoutwater beloofde voor wat de voorspelling van het
weer betrof beter te worden dan de eerste wedstrijd aan de Nieuwe
Waterweg. Dankzij de chauffeurs Hans en Kees (mannen bedankt)
kwamen wij heelhuids en ruimschoots op tijd aan. Er stond in de haven
een redelijk en fris briesje, maar het was in ieder geval droog.
Na de gebruikelijke inschrijving, loting van de visplaatsen en de inleg van
een euro per persoon voor de vangst van de grootste vis, vertrokken wij
met 22 man vol goede moed naar de bekende vissteken. Onderweg
zowaar een mooi schouwspel van een tweetal tuimelaars en op de
eerste visstek een bezoek van een grijze zeehond. De vooruitzichten
leken goed en het bleef droog.

Circa 8.00 uur kwam het seintje dat wij mochten aanvangen met de
wedstrijd. Zoals gewoonlijk waren al voor die tijd ‘de messen’ geslepen
en werd er vol argwaan gekeken naar de diverse (zelf) geknoopte
onderlijnen, zwaarte van het lood en vistechnieken. Het spreekwoord
luidt niet voor niets ‘Beter een goed idee gepikt dan zelf verzonnen’ en
als dat helpt de vangst te verbeteren waarom dan niet!
Ondanks de eerste wijting binnen een kwartier was de vangst op deze
visstek niet geweldig en betrof het meer haring dan wijting. Stuurman
Theo heeft die dag diverse visplekken aangedaan (hoed af), maar de
vangsten bleven mager. Het om 12.00 uur opschuiven van plaats op de
boot (overigens voor het eerst o.l.v. Hans een vijftal i.p.v. het
gebruikelijke zestal dat Joop gewoonlijk aangaf, zo raakt een mens wel
in de war) leverde ook niet het gewenste resultaat.
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Gezien de geringe vangst verslapte de aandacht en concentratie en had
men tijd voor waar deze dagen ook voor bedoeld zijn en als geslaagd te
beschouwen. Een beetje aandacht voor elkaar, mooie anekdotes en
plagerij. Of het nu door de wind kwam of door het gezellige gebabbel van
Aad weet ik niet, maar ik heb de hele avond een gesuis in mijn oren
gehad.

Om 16.00 was de wedstrijd afgelopen, werd de stand opgemaakt en
bekend gemaakt.
Ik werd 3e (mag niet mopperen) en dus het ‘haasje’ voor het leveren van
dit stukje proza. Op de 2e plaats eindigde Danny Tiebackx.
Als zo vaak werd Joop Rouette 1e en won ook nog de pot voor de
grootste vis, proficiat heren.
De 3e plaats is voor mij een uitdaging om nog meer mijn best te doen (of
af te kijken) en die dekselse Joop een keer achter me te laten.
Na de gebruikelijke afsluitende versnapering aan boord was het tijd voor
de thuisreis. Deze verliep, op een enkele file na, voorspoedig.
Al met al toch een geslaagde visdag al had er wel wat meer vis
gevangen mogen worden. Organisatoren / chauffeurs / visvrienden,
bedankt voor de goede zorgen en het gezelschap, graag tot de volgende
keer.
Jaap de Raat.
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4 april 2014, zoet, Oude Rijn
Vrijdagmorgen 4 april 07.00 uur. Koud en donker.
Nog net op tijd ter plaatse voor de loting.
Hopend op een mooi steknummer. Er zijn 23 stekken uitgezet.
Mooie opkomst. 1 Man is niet komen opdagen.
Mij wordt gevraagd voor Alwin een lootje te trekken.Dit wordt stek nr. 1,
mooier kan niet. Op Alwin z’n gezicht kan ik niet aflezen dat hij daar zo
blij mee is. Wat blijkt, er zit een meting na de wedstrijd aan vast.
Ja, dat moet nu eenmaal ook gebeuren. Ik loot stek nr. 20. Na de loting
blijft stek nr. 9 leeg.
Ik heb thuis al besloten er een wedstrijd met zo weinig mogelijk materiaal
en hulpstukken van te maken. Dus: Een stoel, een steun (brede afroller
voor een vaste hengel), een opgetuigde feeder en een emmer met voer
(Sonubaits lichtbruin, gemengd met groen en een blikje mais).

Om 08.00 uur aanvang wedstrijd. Even uitpeilen waar de glooiing bijna
eindigt, lijn in de clip en 4 x voeren met een grote gaaskorf.
Daarna de method van 40 gram met boilie en graankorrel, afgedekt met
het voer en een paar korrels mais te water.
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Het eerste uur geen stoot. Vervolgens een trillende top, overgaand in
een paar fikse uitslagen. Dat moet brasem zijn.
Jawel, en niet zo’n kleintje ook. Een kwartier later weer een zwiepende
top. Nog een brasem.
Lange tijd daarna blijft alles rustig. Het begint goed koud te worden en
door de toenemende wind vindt ik het niet prettig meer.
Ik besluit mij met een bak warme choco in de auto terug te trekken met
een goed zicht op de hengeltop. Op het moment dat ik mijn 2e bakkie
inschenk,en een stuk boterham in mijn mond heb gestoken, je zult het
altijd zien !!!, wordt de hengel over mijn steun heen getrokken.
De molen hangt hoog in de lucht en de top van de hengel in het water.
Met de choco over mijn broek en de boterham nog in mijn hoofd peer ik
‘m uit de auto en grijp mijn hengel. Een derde brasem.
Een stuk verder in de wedstrijd vang ik nog mijn 4e. Alle vier grote
jongens. In totaal 3280 gram.

De nummer 1 en 2 (9.305 en 7.150 gram) worden respectievelijk Chris
van Trierum en Alwin Koks, gezeten op de respectieve steknrs. 23 en 1.
Alwin toch nog erg blij. Toch wel een weging waard.
En ik ben de pineut om een stukje te schrijven.
Harry Greive

10

6 april 2014, zout, Ter Heijde (Avicentra)
Vandaag gaan wij onze 3e wedstrijd vissen en deze keer hebben wij een
goede tegenstander en wel Zeehengelsport vereniging Ter Heide.
Deze wedstrijd zou gevist worden op de zandmotor maar aangezien er
vissers van de tegenstander waren die een week later een
selectiewedstrijd zouden hebben op het strand van 's Gravenzande,
werd er dus uitgeweken naar deze locatie.
Het was verzamelen om zeven uur bij de viskeet en alle H.P.S.V
vertegenwoordigers waren zoals altijd keurig aanwezig.
Alleen er was nog niemand van de tegenpartij dus was er ook nog geen
koffie, de viskeet was nog dicht.
Dus even wachten tot tegen half acht en toen was er een lekker bakkie
koffie. Alleen voor Aad was dat bakkie niet zo lekker, bij het opstaan was
hij spontaan door zijn rug gegaan. Wel verzamelde hij, geen wedstrijd
gevist dus maar rustig terug naar Zoetermeer gereden en naar bed. (Aad
sterkte)
Om acht uur was er de loting en om half negen werden wij met de platte
kar naar onze stekken gebracht.

De temperatuur was redelijk, niet te koud, maar tijdens de wedstrijd
werden wij getrakteerd op een fikse regenbui van ongeveer een half uur.
Daarna werd het weer droog en soms kwam er wat zon door.
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Bij de loting stonden de H.P.S.V vissers redelijk verdeeld over het
parcours en om negen uur werd het startsein gegeven. Over de vangst
kunnen wij kort zijn, die was teleurstellend.
Wij als H.P.S.V- ers hebben het helemaal niet slecht gedaan.
De daguitslag was: op de eerste plaats Alwin.
Op plek twee Kees en op plek 3 Joop.

Aangezien deze wedstrijd ook voor onze competitie meetelde mocht ik
dus weer eens een stukje schrijven.
De volgende wedstrijd is op 1 Mei 2014 op het strand van Ter Heide tot
dan.
Groetjes Joop Rouette
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29 April 2014, zoet, Noordhollands kanaal
Het is alweer ruim een jaar geleden dat ik derde ben geworden en een
stukje schrijven moet. Januari 2013 om precies te zijn. Het is er gewoon
niet van gekomen, tot vandaag.
Het begon vandaag een beetje mistig, de molen bij Neck was vaag te
zien. De opkomst was goed, 16 man op tijd aanwezig en nog een paar
onderweg die het niet konden vinden. Namen noem ik niet.
Het kanaal lag er rimpelloos bij. Volledige windstilte liet wat kringen zien.
Er zat gelukkig leven in. Ik begon met de vaste stok. Da’s niet mijn
voorkeur maar in deze omstandigheden is het natuurlijk wel een
nauwkeurige manier. Zeker met een ouwe glaspen van 25 cm.
Binnen tien minuten na aanvang lag het eerste voorntje in het net,
gevolgd door nog een stuk of drie. Geen van allen echter waard om het
schepnet nat te maken. Ik ben daarna toch maar naar de overkant
gegaan.
Er kwamen van de steknummers 1 en 2 berichten dat ze het daar op de
stok wel lekker deden. Er werd door Roy op een gegeven moment bij
mijn buurman Wim voorzichtig telefonisch geïnformeerd of hij een
tweede net over had. Da’s geen bemoedigende opmerking als het bij jou
dan even niet lekker gaat. Bedankt Roy.
Op een gegeven moment had ik door hoe het moest. Strak tegen de
overkant met twee casters en twee maden op de haak. Dan opstaan en
wandelen richting molen.

Even lullen bij Arie, Gerard en Alwin en dan teruglopen.
Mijn lijn lag slap en de eerste dikke platte was binnen.
Dus opnieuw twee casters en twee maden en de korf tegen de overkant.
Weer langs Wim, Arie, Gerard en Alwin en terug. Slappe lijn en weer een
platte. Daarna hetzelfde recept en lopen van de molen af. Langs Harry
naar Rene, even lullen en terug. Niets aan de hand dus dit was het niet.
Daarna weer richting Alwin en terug. Jawel, dikke platte.
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Dus voor de volgende keer: tegen de overkant en richting molen
wandelen. Succes verzekerd.
Uiteindelijk had ik 8920 gram.

Gerard vond dat ik strafpunten moest krijgen voor het verlaten van mijn
stek. Hij trok bij de weging uit zichzelf gewoon bijna een pond eraf.
Gelukkig zagen de mensen die hier iets over te zeggen hebben dat
anders.
Het heeft op het laatst nog even goed geregend zodat alles gelukkig
zeiknat in de auto kon. Het kan niet allemaal meezitten.
De winnaar was dus Roy met 17,639 gram en tweede werd Kees met
15.736 gram. Bij elkaar was de buit 109 kilo en 211 gram.
We hebben weleens slechtere dagen gehad.

Groet John.
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1 Mei 2014, zout, Ter Heijde
1 mei, de dag van de arbeid, nou …niet helemaal waar.
De berichten over het vangen van vis langs de stranden waren de laatste
tijd niet zo goed.
Dit heeft alles te maken met het weinige water wat er staat.
Tijdens de wedstrijd sta je uren te vissen in water van 10 cm diep.
Tref je een zwinnetje of mui dan kan je nog wel eens geluk hebben.
De dag voor de wedstrijd ben ik gaan kijken wat mogelijk een goede plek
zou kunnen zijn.

Mijn voorkeur ging uit naar een vrij gekomen strekkertje.
Naast mij stond Siem van de Molen, dus altijd gezellig.
Gelukkig had ik mijn waadpak aan waardoor ik mijn aas in ieder geval
wat verder weg kon krijgen. Siem had zijn laarzen aan. Alleen had hij er
niet op gerekend dat er een scheur zat ter hoogte van zijn enkel en dat
hij dus gauw stond te soppen.
Dit alles resulteerde in een stripshow want hij wilde het aas ook ver weg
krijgen. Wandelaars waren aangenaam verrast van deze stripsessie.
Een foto was gauw gemaakt en op facebook gezet. Zijn trouwe Ank
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reageerde direct door te zeggen dat hij voor een oude man best nog
mooie benen had.
Ik heb 1 keer beet gezien en wist deze te verbronzen met een botje.
Een half uur voor einde wedstrijd hoor ik een hoop gebrul naast me en
zie Siem met zijn kleren aan de zee in lopen al roepend:
”GROOT,GROOT,GROOT!!!!”
Inderdaad zag ik zijn lijn van links naar rechts gaan door de zee.
Zonder te stoten werd 175 gram lood door de zee getrokken.
Een meter of 20 vanaf de bank waar wij toen stonden schoot de lijn/haak
los en werd door Siem het Bargoense woordenboek achterstevoren
opgenoemd.
Later sta je dan te bedenken wat het had kunnen wezen.
Mogelijk heeft hij een vis gehaakt die weer door een zeehond is gepakt.
We zullen het nooit weten.

Afijn, om twee uur weer een stuk terughobbelen.
John is deze dag eerste geworden en Kees Klerks tweede.
De vangstresultaten waren wel bedroevend en ik hoop dat de
avondwedstrijd op kijkduin meer gaat opleveren.
Danny
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12 mei 2014, zoet, Brielse meer

Wie heeft deze naam eigenlijk verzonnen? Is de naam van dit water niet
gewoon de Brielse Maas? Dat klinkt in ieder geval beter maar is wellicht
niet juist. Waarom? Dat zal ik u hieronder uit gaan leggen.

Mooier kan je toch niet zitten??

Wikipedia vertelt over de Brielse Maas het volgende:
De Brielse Maas is een afgedamde rivier tussen de Noordzee en de
Oude Maas. Het stadje Brielle, de naamgever, ligt aan de zuidoever. De
Brielse Maas werd al afgedamd vóór de watersnood van 1953.
Oorspronkelijk was de Brielse Maas een onderdeel van de Nieuwe
Maas: ter hoogte van de Vondelingenplaat kwamen de Oude Maas en
de Nieuwe Maas samen en splitsten zich in de Brielse Maas en het
Scheur. Het gebied tussen Scheur en Brielse Maas was het eiland
Rozenburg.
De afdamming van de Brielse Maas was onderdeel van een uitgebreid
plan om de eilanden Rozenburg, Voorne-Putten en Welplaat tot één
waterstaatkundige eenheid te maken. Dit was noodzakelijk vanwege de
schadelijke gevolgen van de toegenomen verzilting van het zoet water.
De werken bestonden verder uit een dam in de Botlek, een kanaal door
het gebied van de Hartel en een stelsel van schut-, spui- en
inlaatsluizen.
In 1949 begon men met de aanleg van een dam, de Brielse Maasdam
over het 900 meter brede schor tegen de zuidzijde van het eiland
Rozenburg. Tussen 14 april en 20 juni 1950 werd de dam op de diepere
plaatsen met 75 kleine caissons uitgebouwd. Uiteindelijk bleef een zestig
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meter breed sluitgat over. Hier werd op 3 juli 1950 een Phoenix-caisson
ingevaren.
Ook de achterliggende dam door de Botlek was op 20 juni 1950 met
behulp van kleine caissons gesloten. Het hiertussen gelegen water
heette vanaf dat moment Brielse Meer en is nu een groot
zoetwaterbekken en recreatiegebied voor Rijnmond en omgeving. Het
meer staat via sluizen bij Spijkenisse in verbinding met de Oude Maas,
via de Bernisse kan zoetwater uit het Spui ingelaten worden.
Op 26 april 1951 stelt koningin Juliana de sluizen bij Spijkenisse in
werking en daarmee is de afsluiting van de Brielse Maas voltooid.
Gelukkig heb ik dus een stukje tekst gevonden om deze memorabele
wedstrijddag in De Opsteker te beschrijven. Verder valt er namelijk niet
zoveel te melden. Ik geef toe, het was best lekker weer, iedereen had er
weer echt zin in en de tijd van het jaar voor dit water was goed. Toch?
Daar waren we het op de jaarvergadering in ieder geval allemaal over
eens.
Het Brielse Meer is echt zo’n onvoorspelbaar water. Gisteren werd er
waanzinnig goed gevangen en morgen zal dat ook weer het geval zijn.
Maar vandaag??
Er hadden zich in het voortraject 18 (jawel achttien!!) man aangemeld bij
Wim Klerks. Of ze het geweten hebben weet ik niet, maar de een na de
ander meldde zich af.
Uiteindelijk waren er nog 9 leden en een introducé over.
De spullen werden naar de stekken gesjouwd en dat is bij dit water af en
toe best een klus. Er werd driftig uitgepakt en de wedstrijd werd met flink
enthousiasme gestart.
Daar bleef het dan ook bij.
In de hele wedstrijd wisten er slechts 3 man vis te vangen. Tien minuten
voor tijd had Chris een stuk of 10 postzegels / zwartbekgrondels, ikzelf
had 1 zo’n monster en Hans Snels zou er ook 1 hebben.
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Zoals het de afspraak is wordt de vis altijd gewogen en als de
weegschaal niets aangeeft krijgt de deelnemer de score van 10 gram.
Bij mij gaf de weegschaal niets aan, dus 10 gram.
Bij Chris was het 80 gram.
Onderweg naar Hans die aan het eind van het parcours zat vatte Chris
en ik het plan op om Hans een beetje te sarren en hebben het gewicht
van mij op 11 gram bepaald.
Hans zou dan, met zijn zwartbek grondeltje 3e worden doordat hij 1 gram
minder had. Leuk toch?
Maar wat schetste onze verbazing?
Hans had zowaar nog een tweede vis gevangen en ging daarmee naar
het gewicht van 20 hele grammen.
Dus gewoon een verdiende tweede plaats.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Naam
Chris van Trierum
Hans Snels
Roy Witte
Cor Vollebregt
John Koolhoven
Ruud Meijdam
Rene de Vries
Kees Kerkhof
Wim Klerks
Ton Vollebregt

Steknummer
7
12
3
8
11
6
10
4
5
9

Gewicht
80
20
11
0
0
0
0
0
0
0

Uitslag
1
2
3
9
9
9
9
9
9
intro

Punten
1
2
3
11
11
11
11
11
11

Tot slot heb ik nog een voorstel.
Wellicht kunnen we dit als we ooit besluiten hier weer te gaan vissen er
even over nadenken.
Laten we het nooit meer hebben over Brielse Maas, of Brielse Meer,
maar laten we het gewoon Brielse Minder gaan noemen.
Kijk de resultaten van onze wedstrijden daar de afgelopen jaren er maar
op na…..
Roy
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16 mei 2014, zout, Dintel haven
Afspraak was om vandaag om 07.00 u te verzamelen op de maasvlakte,
A 15, afslag 9, beneden rechts af en weer rechtsaf. Daar aangekomen
om ca. 06.30 zagen wij dat de voorgenomen visstek in beslag was
genomen door broedende meeuwen, scholeksters en ander broedend
spul. Met borden werd aangegeven, dat het wegens het broedseizoen
niet was toegestaan dat gedeelte van de Maasvlakte te betreden.
Natuurliefhebbers als wij zijn besloten wij, nadat alle tien de deelnemers
zich op de plek hadden gemeld, uit te wijken naar de overkant van dit
water.
Afslag terug, daarna richting Engeland en weer linksaf. Dit leidde ons
naar bevisbaar water, met voor ons een sterk afdalend talud, welke het
praktisch onmogelijk maakte om een emmertje water te tappen. Een
enkeling slaagde daar wel in, zodat alle emmers gevuld waren met
water.

Bleek echter dat dit in de meeste gevallen ook zo zou blijven.
Er was keus tussen plekken in de zon en in de schaduw. Het weer was
fantastisch; weinig wind en een blauwe hemel met vliegtuigstrepen.
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3 man kozen voor een zonnige stek, de andere 7 verkozen de schaduw.
Let op, dit is belangrijk……!
Ik kan een heel verhaal houden over de vogeltjes en de bloemetjes en
het mooie weer van deze dag, maar dat is weinig boeiend.
Tijdens de afrekening bleek, dat alle deelnemers die een zonnige plek
hadden gekozen vis hadden gevangen. Slechts een deelnemer aan de
schaduwkant kon zich ook met vis melden.
Uitslag:
1. Paul van Oijen
1 bot 32 cm
2. Joop Rouette
2 donderpadjes van 12 cm p. st. = 24 cm
3. Siem v.d. Molen 1 botje van 24 cm
4. Danny Tiebackx met 2 donderpadjes.1 van 12 en 1 van 10 cm,
maakt 22 cm. Moet worden aangetekend dat hij er nog een ving
van 9 cm, welke volgens de regeltjes niet mag meetellen.

Er ontstond enige discussie over de plekken 2 en 3. Loten,
munten, alles werd uit de kast gehaald, maar uiteindelijk kwam
Joop met een prima bruikbare oplossing: in zo’n geval is de
persoon met de meeste vissen de tweede en de andere persoon
de 3e. Ik vond dat wel een goed idee en heb daarom dit stukje
mogen schrijven.
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Ergo: het beste resultaat van deze dag was het idee van Joop om
bij gelijke lengte bij meting, degene met de meeste vissen boven
de andere te plaatsen en pas te loten bij gelijke aantallen.
Regeltje invoeren?
Siem v.d. Molen
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11 juni 2014, zoet, Nieuwkoop (brandweer)
De Bootjeswedstrijd in Nieuwkoop kwam er weer aan.
Dus dat betekende dat je met zijn tweeën in een bootje kon.
Wel zo gezellig als de vis weer eens niet wilde bijten.
Snel Leo gebeld of hij met mij het schip in wilde. Dat vond Leo ook een
goed idee want we hadden elkaar al een tijd niet gezien dus dan konden
we eens lekker bijkletsen met een hengel in de hand en een bakkie
koffie.
De wedstrijd naderde dus maden, voer enz. halen en het weer in de
gaten houden. En het zag er goed uit. Er werd 23 graden voorspeld met
een matig windje en veel zon, ook niet onbelangrijk voor in een
roeibootje.

Bij aankomst waren er al verschillende visvrienden van de Politie en
Brandweer de werkelijk gepoetste bootjes aan het vullen met de
visspullen. En wat gaat er veel mee in een bootje.
Eerst iedereen begroeten onder het genot van een bakkie op een
prachtige ochtend, de sfeer zat er gelijk al goed in.
Er waren er die er eerder vandoor wilde gaan de Plas op.
Maar volgens de organisators was er afgesproken dat er pas om 8 uur
vertrokken zou worden naar de Plas. Dus nog eventjes wachten.
Maar vijf voor 8 waren er toch mensen die niet meer konden wachten.
Dat waren de spuitgasten, die gingen als de brandweer.
Toen was het hek van de dam en iedereen vloog naar de bootjes en
vertrok richting van wat zij dachten wat de beste plek was.
Voor ons, Leo en mij was dat een plekje aan de overkant in het zonnetje.
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Op de plaats aangekomen stokken in de grond en vissen maar.
Binnen een half uurtje diende de eerste vis zich aan bij mij en gedurende
de morgen ving ik ook verschillende brasems die bijna allemaal flink aan
de maat waren.

Best gezellig dan in een bootje met je vismaat in het zonnetje en
vangen. Alleen Leo kreeg maar geen beet de eerste uren bij het riet.
De vis kwam dus uit het midden.
Nadat Leo ook naar het midden ging vissen begon hij onmiddellijk te
vangen.
Bij mij viel het een beetje stil nadat de wind en stroming een beetje
toenam en ik de matchdobber niet meer stil op de plek wist te houden.
Snel overgestapt op de feeder en daarna meteen weer gaan vangen.
Wat de anderen deden wisten we niet want met die bootjes heb je weinig
wandelaars natuurlijk. Maar wat een lekkere dag was dit samen vissen
en vangen onder het genot van een bakkie en een praatje. Helemaal top
zo’n dag.
Maar aan alles komt een einde. Dus ook aan deze visdag.

De weegboot kwam en ik kwam met bijna17.500 kg op de derde plek.
Samen net geen 30 kg. Daar doen we het voor.
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Maar toen we terug kwamen hoorden we al dat Chris zelfs vis had
teruggegooid, dus naast het net????
Maar toch had hij nog 23.750 gram ter weging gebracht, gevolgd door
Cor met 19.620 gr. En ik als derde met 17.450 gram vandaar dat ik ook
dit stukje mag schrijven, maar met veel plezier deze keer, want het was
voor mij in alle opzichten een topdag.
En ook namen we weer de grote prijs de Politie-Brandweer bokaal mee.
Al met al een geslaagde dag.
Mannen bedankt.

Groeten Tom Dorlas
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20 juni 2014, zout, Kijkduin (avond)
Voor deze voorlopig laatste wedstrijd voor de zomerstop hadden zich in
totaal 7 deelnemers opgegeven. (5 leden van HPSV en twee intro, s).
Zoals altijd verzamelden wij om 18.00 uur weer bij de draaimolen op het
Deltaplein.
Vol verwachtingen vertrokken wij naar het strand.
We hadden er echt zin in.
Mooi weer, het getij was goed (22.45 uur hoog water).
Na ongeveer 1 uur vissen ving Paul dan eindelijk de eerste vis.
Een mooie zeebaars van 37 cm. Niet groot, maar toch…
De rest van de avond viel erg tegen. Geen stootje te zien.
Jilles ving halverwege nog een botje van 28 cm.
Om 22.45 uur, bij het vallen van de avond besloot Jilles de wedstrijd te
beëindigen. Hij had n.l zijn lamp vergeten en zonder lamp is het lastig
vissen.
Vlak daarna vertrok ook Piet Hermes met zijn introducés het wedstrijd
terrein. Ook Danny besloot omstreeks 23.00 uur af te haken.
Toen waren er nog maar twee over.
Kees Klerks en ondergetekende.

Kees ving uiteindelijk ook nog een mooie zeebaars van 38 cm. (je hebt
altijd baas boven baas). In overleg werd toen besloten om de wedstrijd in
te korten naar 24.00 uur, tenzij er nog leuk zou worden gevangen.
Dat laatste was niet het geval, hoewel ik nog een klein postzegeltje ving
van 18 cm.
De wedstrijd eindigde om 24.00 uur.
Jammer dat de vis het(weer) liet afweten.
We zullen maar zeggen de volgende keer beter?
Uitslag: 1e Paul van Oijen
2e Kees Klerks
3e Jilles van Koutrik.
Paul van Oijen
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11 juni 2014, zoet, Vlaardingse vaart
Het zou 26 graden worden en zonnig. Dat werd het ook.
Precies op het eindsignaal brak de zon door. Daarvoor zat ik voor joker
in een korte broek en op sandalen. Met een vest aan.
Het kan niet altijd meezitten.

Het was wel nagenoeg windstil en droog. Dat iss ook wel eens anders.
Met gemak werd de overkant gehaald waar ik ze tegen het riet dacht te
gaan vinden. Er waren 16 man verschenen.
De uiteindelijke winnaar werd Gerard Bakker met 6160 gram.

Die zat op stek zestien tegenover de jachthaven.
Wim Klerks gokte op zijn specialiteit. Die ving met de stok 269 voorntjes
met een totaalgewicht van 4169 gram.
Ik grabbelde met mijn eigen specialiteit (wandelen) 3903 gram bij elkaar
en kwam dus 267 gram tekort.
Veel meer is er eigenlijk niet te melden.
Iedereen ving een visje maar spectaculair was het niet.
Misschien de volgende wedstrijd aan de Lage Vaart?
John Koolhoven.
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2 augustus 2014, jaarlijkse BBQ
Onze Willem organiseerde samen met zijn vrouw op zaterdag 2
augustus 2014 alweer voor de 10e keer een geweldige BBQ avond bij
hem in de tuin.

Er kwamen in totaal 14 leden al dan niet met aanhang naar deze
grandioze geslaagde avond .In totaal 30 personen.
Alles zat mee. Het weer, de gezelligheid, de hapjes, de drank.
Aan alles was gedacht en natuurlijk de BBQ bereidt door onze TOP-kok
Willem. Reden te meer om hem en zijn vrouw eens extra in het zonnetje
te zetten.
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Onze voorzitter Alwin overhandigde Willem namens HPSV een visbon
en aan zijn vrouw een mooi boeket.

Willem. Nogmaals bedankt en wij hopen dat je je nog jaren zal inzetten
voor onze vereniging, hetzij als wedstrijdleider zoet hetzij als onze BBQ
specialist.
Namens alle leden en bestuur van HPSV afdeling vissen,
Paul van Oijen
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7 augustus 2014, zoet, Lage Vaart
Ook als er eigenlijk geen reet te melden moet je een stukje schrijven als
je derde wordt in de uitslag.
Dit seizoen wordt het een beetje gewoonte.
Dit is geloof ik de derde wedstrijd van de vier die ik gevist heb dat ik
derde wordt.
Nu is dat op zichzelf helemaal niet zo erg. Ik wil best elke wedstrijd derde
worden, maar niet met twee vissen.

( archief )

Ik kan al niet zo lang stilzitten dus met mijn beproefde methode heb ik er
weer een paar kunnen pakken.
Ze worden wel zeldzaam, die Abramus Brama Wandelaris.
Bij elkaar goed voor bijna vier kilo.
Het nadeel is wel dat je geen beet ziet.
Ze haken zich op het gewicht van de korf.
De tweede was vanaf de overkant helemaal naar me toe gekomen.
Ik moest eerst dertig meter inhalen voordat ik “contact” kreeg.
Hij of zij had een pond waterpest op het voorhoofd. Best wel sport.
Harry wordt een hele crack met z’n method-feeder.
Hij viste weliswaar kopstek maar had wel ruim 14,5 kilo.
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Hij heeft deze dag geen oog dichtgedaan.
Tweede was Jan Wink met ruim 5,5 kilo. De rest van de vangsten waren
niet om over naar huis te schrijven. Dat doe ik dan dus ook niet.
Net 30 kilo met 12 man is op zo’n locatie gewoon teleurstellend.
Zeker als Harry in zijn eentje al goed was voor bijna de helft.

(archief)

De volgende wedstrijd is aan het Amstel Drecht.
Ik hoop dan derde te worden met twintig kilo.
Tot dan, John.
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10 september 2014, zoet, Amsteldrecht kanaal
Het Amstel-Drechtkanaal is een schitterend viswater waar je zowel met
de vaste stok als met de match-feederhengel goed uit de voeten kan.
Ik had gekozen voor de feeder omdat er aan de overkant een prachtige
plek met plompenbladeren lag.
Na het opbouwen van de stek, No13, kreeg ik na een uurtje de eerste
aanbeet en ving direct een mooie brasem.
Maar de vis kwam toch niet echt lekker op de stek.
Het was steeds een verdwaalde.
Rechts naast mij zat de “Diesel”, maar zijn bijnaam is na de wedstrijd
veranderd in Johnnie Walker.
John had maar liefst 7 wandelbrasems binnen gehaald wat waarschijnlijk
een Nederlands record is.

Kees zat op kopstek 15 en bleef mij met 320 gram net voor, terwijl Hans
op stek 10 een eindsprint inzette en tot de 4e plaats kwam.
Alle lage nummers hadden hadden wel vis, maar bleven toch een eind
achter de kopplaatsen.

32

Elly kwam wat later binnen en wist als enige geen vis op de kant te
krijgen.
Na de wedstrijd kreeg zij van Alwin de speld uitgereikt voor
50 jaar lidmaatschap.

Uitslag
1e
John Koolhoven 11.460
e
2
Kees Kerkhof
7.920
e
3
Jan Wink
7.600
e
4
Hans Snels
6.760
.

Een sportieve groet van Jan Wink
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19 en 20 september 2014, het EK in Belgie
Ik kreeg een aantal foto’s toegestuurd van Harry Greive met de
toevoeging dat ze wellicht van pas zouden komen bij de kopij over dit
EK. Ik dacht: waarom niet! Ik probeer gewoon iets op papier te zetten en
zie wel of het in de Opsteker wordt opgenomen.
Wat kan ik zeggen over dit EK. Al eerder mocht ik meedoen aan een EK.
Eerst in België waarin ik onverwacht werd toegevoegd aan een Engels
team. Ik was daar op uitnodiging van Frans Vollebregt en mocht
genieten van de culinaire vaardigheden van Wim Klerks.
Het resultaat is intussen wijd en zijds bekend.
In 2012 mocht ik mee naar IERLAND. Van nabij maakte ik nu mee wat
een organisatie dit met zich meebrengt. Het regelen van een onderdak.
Dit bleek een schitterende 2 onder 1 kap woning te zijn. Het regelen van
de overtocht van de Noordzee en de Ierse zee. Het regelen van het aas
ter plaatse. Het inkopen van eten en andere benodigdheden. Zorgen
voor vervoer en natuurlijk afspraken maken zodat met een tijdsplanning
iedereen op de juiste plek en juiste tijd waar dan ook aanwezig was.
België, er zijn liedjes over gemaakt, Over dit land wat Bourgondisch
aandoet en wat riekt naar de manjana cultuur van het zuiden.
Maak je niet druk alles komt goed. Nou bij mij was dit niet het geval.
Al voor dat het EK in Duitsland was afgelopen had ik gevraagd of ik mee
mocht naar Belgie als mijn plaatsing op de NPSB lijst niet voldoende zou
zijn. En dat was het dus ook niet. De resultaten van het seizoen 2013
waren dusdanig dat ik tussen de 50e en 60e plaats eindigde. Dus waren
er zenuwen en was het hopen dat er voldoende afvallers zouden zijn van
degenen die zich wel geplaatst hadden.
In mei 2014 kwam het verlossende woord, ik mocht mee.

Ook nu weer werd door Roy een schitterende verblijflocatie gevonden.
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Werd door Wim en Hans het aas en andere formaliteiten geregeld.

Werd er door Hans en mij de bus, wormen en boodschappen gehaald.
En vertrokken wij op maandagmorgen 15 september naar België.
Na ongeveer 2 ½ uur rijden arriveerden wij bij het viswater, het kanaal
Leie-Roeselare.
Ongeveer 40 meter breed en kilometers lang.
Er waren al Nederlanders aan het oefenen en de resultaten beloofden
niet veel goeds. Volgens hen was het moeilijk vissen, oa. door de
stroming die werd veroorzaakt door de sluizen en de scheepvaart.
Ook de vis liet zich maar mondjesmaat zien. Alwel zulle, zeiden we
tegen elkaar.
We hebben drie dagen om te oefenen voordat we op vrijdag aan de bak
moeten.
We reden naar het secretariaat om onze deelname te laten registreren.
Daar werden we verrast met een cadeautje van de sponsor.
Ieder van ons kreeg een voeremmer met drie kilozakken voer, een pet
met een klep, een epistel met foto’s van nog meer voer van de sponsor
en een koord met deelnemers kaart voor om de nek.
Ook werd ons de verse de vase overhandigd die in de voorbereiding
besteld was.
Hierna reden we naar ons verblijf.
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Op het moment dat we bij de oprijlaan arriveerden kwamen Chris en
Francine, die met eigen vervoer naar België waren gekomen ons van de
andere kant te gemoed.
Kennelijk leiden vele wegen naar Westrozebeke.
Al direct na aankomst stortte Wim zich op het opwarmen van de super
gehaktballen die uit de kunst smaakten bij het koude biertje dat met het
mooie weer niet werd versmaadt. Mooi weer zou het de hele week
blijven. Heet werd het zelfs, zo heet dat de paraplu als parasol dienst
moest doen. De avond besloten we met een BBQ en diverse salades
van onze meester-kok Wim.
Tijdens de 1e oefendag op dinsdag ving ik eerst een baarsje, daarna een
grondel en vervolgens een voorntje. Na een uur of drie kon ik met de
vaste stok een mooie brasem van ongeveer 1 ½ kilo landen.
En dat was het voor die dag.
Op de 2e oefendag haalde ik de feeder tevoorschijn. Dit omdat dag 3 een
verplichte vaste stokdag was. Deze 2e dag werd een oefen pechdag.
Ik gooide pruiken, de ene na de andere, voordat ik in de gaten kreeg dat
mijn molen wel draaide maar niet op en neer bewoog. En dat is heel
essentieel, op en neer gaan. Niet alleen in het leven maar ook bij het
vissen met de feeder. Natuurlijk ga je niet naar het EK met 1 molen dus
heel snel een andere molen gemonteerd. Vervolgens gooide ik mijn korf
eraf omdat ik vergat om de beugel te openen, bleef de volgende korf in
de boom achter mij hangen en ving ik een mooie brasem die loste in het
zicht van mijn schepnet.
Op donderdag dus, de 3e oefendag, werd de vaste stok opgetuigd.
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Nadat ik geheel geïnstalleerd was en de paraplu zoals gebruikelijk vast
had gezet aan mijn stoel, en ik naar mijn dobber tuurde, zakte plotseling
de linker voorpoot van mijn stoel in de grond. Het scheelde weinig of ik
lag met mijn hele uitrusting in het water. Het vissen die dag was nog
dramatischer dan de 2 dagen ervoor. Er heeft die dag in het geheel geen
onderwater bewoner aan mijn aas gelikt, laat staan erin gebeten.
Die avond werd de loting verricht. Dit terwijl zij die geen teamleider
verplichtingen hadden, zich te goed deden aan een heerlijk koud buffet.
Dit smaakte overigens tig x beter dan het wok gebeuren op de avond
ervoor. Om 23.45 uur ’s-avonds kroop ik in mijn mandje.

Wedstrijddag 1.
Ik had plaats A5 geloot en besloot om op ongeveer 8 meter te gaan
vissen. Tijdens de oefendag had ik geconstateerd dat hier een kleine
glooiing was. In tegenstelling tot de plaatsen vanaf A15 zat ik op een
betonnen kaarsrechte verticale damwand. Geen keien, dus een
mogelijkheid voor een mooie baars voor de deur mocht ik niet
verwaarlozen. De glooiing op 13 meter kon ik met mijn 11 ½ meter stok
niet bereiken dus meer mogelijkheden had ik niet. Wat ik ook deed, meer
als 80 gram kreeg ik niet uit het water. Een deceptie dus, later zou
blijken dat de winnaar die dag 100 x meer ving.
Wedstrijddag 2.
Alle deelnemers werden een vak verder geplaatst. Op B11 mocht ik
plaats nemen. Ook daar kreeg ik de vis niet aan de haak. Totdat ik in de
37

gaten kreeg dat mijn Belgische buurman, vlak naast een over het water
hangende struik en in het water staand riet, op 1 ½ meter uit de kant,
met een wickel picker voorzien van een dobbertuig, de ene na de andere
zwartbek grondel uit het water haalde. Afkijken mag bij het vissen maar
ik had geen struik en geen riet. Toch kon ik in de voor mij resterende 1 ½
uur nog een stuk of 40 grondels in mijn netje deponeren.
Het bracht 550 gram op de weegschaal.
Mijn buurman had 2200 gram aan grondels, maar hij was dan ook eerder
begonnen en had mij niets verteld.
Hij had ze ook niet geteld. Ik denk dat het er meer dan 200 waren.

De avond werd gevuld met speeches en uitslagen, met huldigingen en
prijzen uitzoekerij. Het geheel werd ondersteund door kipkluifjes en
gefrituurde garnalen als amuse. Gevolgd door gamba’s in een sausje als
voorgerecht, een hoofdgerecht van varkenshaas medaillons met
aardappelkroketjes, diverse groenten en peer.
Met tot slot een keur aan vlaaien als dessert.
De drank was in tegenstelling tot donderdag dit keer gratis.
Om half 1 deed ik het licht op mijn kamer uit.
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Zondagmorgen, zoals de voorgaande dagen begonnen we met het
ontbijt. Ditmaal met gebakken eitjes. Het inpakken en kuisen van het
verblijf was rond 9 uur gebeurd. Omstreeks 11 uur reden we het
parkeerterrein aan de Claversimbellaan in Rijswijk op. Wim was zo lief
om mij en mijn visgerei naar huis te brengen waarmee en einde was
gekomen aan weer een schitterende beleving van een gebeurtenis die ik
niet snel zal vergeten.

Met dank aan Wim, Roy, Hans, Chris, Francine en al die anderen die dit
mogelijk maakten. Speciaal mijn vrouw Wil, die de hele week drie keer
per dag de hond moest uitlaten. Ik heb ze niet horen klagen.
Misschien is ze wel een nieuwe lover tegen gekomen. Ook de hond heb
ik er niet over gehoord. Maar ja die zit natuurlijk in het complot.
Ik weet zeker dat ik van haar als ik volgend jaar geselecteerd word naar
Hongarije mag.
Sterker, ik denk dat ze mee gaat. We zullen zien.
Arie
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3 oktober 2014, zoet, Heimanswetering
Omdat de nachten alweer wat langer worden gingen we een half uurtje
later vissen en met 15 man loten.
Doordat het nog best wel donker was zagen wij dat er een vreemde
gloed over het water lag en hadden we nog geen visje zien springen.
Klokslag 7 uur gingen we loten en vervolgens naar onze plaatsen.
Daar aangekomen zagen we pas wat die vreemde gloed op het water
bleek te zijn, KROOS, gewoon de eerste 30 meter van de kant.
Bij de een was het wat dikker dan bij de ander.
Ik kon met een 1 grams dobbertje er net doorheen komen al moest ik
toch wel even wachten voor het dobbertje rechtop stond.
Bij andere was de kroos zo dik dat het onmogelijk was om met een
dobber te vissen dus die gingen toen maar met de feeder vissen.
Gelukkig ging het een beetje waaien.

Af en toe kwam er een boot voorbij en er kwam een klein beetje stroming
in.
En ja hoor om een uur of 11 was bij de meesten het kroos verdwenen.
Maar volgens mij zat de vis onder het kroos want nadat het kroos naar
de overkant was gedreven werd er ook niet veel vis meer gevangen.
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Harry ving met zijn “gooi in en wacht methode” lees method een aantal
mooie platten en een paar halfjes.
Genoeg voor de winst voor vandaag met 5714 gram.
Tom die met de match zat werkte zich naar de tweede plek met 1785
gram en ik ving 40 gram minder en mocht dit stukje schrijven.
Alleen Chris zat nog net boven de kilo maar de anderen die zo nu en dan
een klein visje vingen kwamen niet boven de kilo uit.
Ook vandaag werd er nog nijdig geprobeerd om wandel vissen te
vangen.
Maar helaas, gewandeld werd er genoeg maar bij terug komst geen vis.

Jammer voor Alwin want hij was de enige die vandaag niets ving.
Ik hoop dat de laatste wedstrijd meer succes zal opleveren.
In ieder geval weet ik zeker dat de soep goed zal smaken
Kees

41

16 oktober 2014, zout, Hoek van Holland
Eindelijk de hengels weer uit de foedraal na de zomer stop.
De weerberichten waren niet rooskleurig maar het viel gelukkig erg mee.
Ook de opkomst was dit keer goed. Met maar liefst 11 man stonden we
op de parkeerplaats voor een heerlijk dagje strand.
Aan de waterlijn de hengels opgetuigd en begonnen we vol goede moed
met de wedstrijd. Al snel werd het eerste visje gevangen.
Maar ja, het bleef alleen bij een aantal kleine visjes.

Misschien kwam dat ook wel door het gezelschap in het water, waar een
zeehondje ons in de gaten hield.
Alleen Jaap, de geluksvogel had het beste plekje uitgezocht.

Hij had een aantal zee baarzen zodat hij nr. 1 werd met 1.98 meter vis.
Joop werd nr.2 met wel 0.65 meter vis.
En ik (Kees) werd de gelukkige nr.3 met 0.62 meter vis.
Nu op naar de bootwedstrijd van 21 november.
Misschien hebben we dan meer kans op een visje.
Kees Klerks
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8 november 2014, zoet, Gouwekanaal (snert)
Wat is de definitie van een snertwedstrijd;
Natuurlijk vissen en erwten soep eten.
Laat ik beginnen met het vissen.
We waren met 13 man en na een paar mededelingen zocht iedereen zijn
plek op.

Omdat er best een guur windje stond werden de plu`s opgezet en om 8
uur klonk het start signaal.
De vis liet zich niet veel zien vandaag. Met de feeder was het ook niets
dus dacht ik laat even proberen aan de kant.
Ik had regelmatig een paar maden vlak aan de kant gegooid.
Bij de eerste worp was het gelijk raak, een mooie baars.
Dus ik heb de rest van de dag een meter uit de kant gevist en voor mij
bracht dat ongeveer 15 visjes op.
Na een uurtje kwamen de eerste wandelaars al even buurten en dat
bleek ook later aan de uitslag te zien.

43

Er waren 6 mensen die niets gevangen hadden.
Toch waren er zoals altijd een paar uitschieters bij.
Chris ving een mooie zeelt en verspeelde een giga baars.
Hij ving ook nog een grootte baars maar op dat moment stond er een
collega bij hem die vertelde dat de baars niet mee telde .
Chris gooide dus de gevangen baars weer terug wat hem achteraf de
eerste plek vandaag koste.
Wim ving een grootte winde en een paar kleine visjes wat hem vandaag
de 1ste plaats opleverde.

Dit waren ook de enige twee die boven de kilo uitkwamen.
Hier en daar werd er wel een visje gevangen maar dat waren alleen een
posje of een baarsje......zelfs een wandelvisje zat er vandaag niet in.
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Om kwart voor 11 kwam het tweede deel van de snertwedstrijd, het snert
eten.

archief

Nou dat was wel een succes. De soep was rijk gevuld, goed warm zeg
maar heet en heerlijk.
Dat bleek ook wel want na het eerste kommetje werd er weer een
tweede genomen.
De pan was schoon leeg en na veel complimentjes voor het maken van
de soep”
Wim nog maal bedankt namens iedereen” zijn we weer verder gegaan
met de snertwedstrijd.
Inmiddels waren er al een paar flinke boten voorbij gevaren met de hoop
dat de vissen zich een beetje gingen roeren maar dat gebeurde niet.
Ik denk dat iedereen blij was toen het eindsignaal klonk.
De uitslag laat zich wel raden, nog geen 4 kilo met 13 man dus al met al
een `snertwedstrijd`
Groet Kees
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21 november 2014, zout, Grevelingen boot
Na eerst vorig jaar een gunstige proef te hebben gehad om te kijken of
er voldoende belangstelling was voor een NK bootvissen hebben de
organisatoren besloten om in 2014 een NK boot vissen zout te
organiseren.
Op 21 november 2014 stond dan ook de aller eerste NPSB NK
bootvissen zout op het programma.
HPSV Den Haag nam de organisatie op zich.
Na het rond zenden van de mails met uitnodigingen om zich op te geven
voor deze dag stroomde al snel de inschrijvingen binnen.
Toen de inschrijving op 14 november sloot hadden we een goed gevulde
boot. Nou had de Hendrik H, de boot waarmee we op de Grevelingen
gingen vissen wel plaats voor meer mensen maar goed we hoeven nou
ook weer niet schouder aan schouder te staan.
De afspraak met de schipper was om 7.30 uur verzamelen en om 8.00
uur uitvaren.
Iedereen was op tijd aanwezig zodat er om 8.00 uur uitgevaren werd.

Na de loting zocht ieder zijn plaats op om zijn spullen in orde te maken.
Het weer was goed al stond er een briesje dat er voor zorgde dat je een
warm pak aan moest trekken.
Na een goed half uur was de eerste stek bereikt en konden de haken
voorzien van pieren of zagers te water. De schipper liet mij op zijn
fishfinder zien dat er genoeg vis zat op een hoogte van ongeveer 1
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meter tot 5 meter boven de bodem. Nog voor ik de stuurhut had verlaten
zakte de vis alweer naar de bodem. Het zou dus een actieve visserij
worden vandaag zo riep de schipper over het dek.
De vis bleek inderdaad moeilijk te vangen te zijn. Na ongeveer 2 uur te
hebben gevist waren een 5 tal visjes gevangen dus gaan we verkassen.
Op de tweede stek zou het volgens de schipper mogelijk zijn een
harinkje te vangen (er was er al een gevangen op de eerste stek) dus
zeker de moeite waard actiever te vissen om de haring binnen te slepen.
Echter geen haring of andere vis te vangen. Weer verkassen dus. Op de
derde en tevens laatste stek aangekomen werden er weer enkele visjes
gevangen. De stemming aan boord bleef, mede door het goede weer,
uitstekend. Dat de meetploeg snel klaar zou zijn met wegen was
duidelijk.
Het meten liep dan ook voorspoedig en hadden 11 mensen 1 of meer
vissen gevangen.
De verscheidenheid aan vis was deze keer niet zo groot 1 man wist 2
haringen ter weging aan te bieden terwijl de andere vissers wijting, bolk
en spiering aanboden.
Onder in de kombuis werden de prijzen uitgereikt:
1e en Nederlands kampioen John Koolhoven
met 3 vissen goed voor
e
2 Sjors Verburg met 2 vissen
3e Hans Snels met 2 vissen
John met medaille 1e NK boot zee

74 cm
46 cm
45 cm

Hans-John- Sjors 3e-1e-2e

Er was voor een mooie prijzentafel gezorgd mede door medewerking
van Hengelsportzaak Avicentra uit Monster bedankt hiervoor.
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De vissers die vis hadden gevangen konden allen een prijs uitzoeken
welke zeker in de smaak vielen.
Nadat iedereen zijn versnaperingen had betaald, welke uitstekend
werden verzorgd aan boord, ging een ieder weer op huis aan.
Ik dank een ieder voor zijn komst en hoop volgend jaar op weer een
goed gevulde boot waarbij de diverse vissers die dit jaar om
verschillende redenen te kennen hebben gegeven niet kunnen wel
aanwezig zullen zijn.
Ook voor de intro’s had ik medailles georganiseerd zodat ook zij zich
waarlijk gelijk aan de NPSB vissers waren.
Hier ging de 1e plaats naar Hans van Vliet met 44 cm, 2e Joop Rouette
met 32 cm en 3e Jaap de Raat met 25 cm.
Ook voor de HPSV was de wedstrijd belangrijk immers er waren nog
prijzen te verdelen.
De uitslag HPSV was voor de eerste drie uiteraard de nummers 1,2 en 3
van de NPSB uitslag daarna kwamen :
4e Joop Rouette
5e Jaap de Raat
6e Siem vd Molen
7e Leen vd Berg
Alle andere leden hadden geen vis weten te haken.

Hans Snels
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9 december 2014, zout, Kijkduin (snert)
Ik de gek had weer eens niet goed de mail gelezen en zat al om 7 uur te
wachten wat deze dag brengen zou.
Het zag er nog niet zo goed uit terwijl ze toch een zonnetjes hadden
belooft.
Ook Danny en Aad hadden niet zo goed opgelet en waren aan de
vroege kant. Na wat heen en weer gebeld bleek dat het later verzamelen
was en dat de rest in aantocht was.
Rond kwart voor 8 was iedereen aanwezig en konden we met zo’n 10
man richting strand.
Na aanvang van de wedstrijd stond ik in het rond te kijken en zag ik Paul
wat knoeien met z’n tent op te zetten die moest dienen als keuken.

Dus maar even helpen want snert zonder zand is toch wel lekker.
Terug bij mijn hengel had ik mijn eerste vis. Het zonnetje kwam ook om
de hoek kijken, dus werd het helemaal gezellig.
Danny haalde al vrij snel een grote platte uit het water zodat we
allemaal wat fanatieker werden, maar helaas bleef de vis uit. De snert
werd gewarmd en om 11 uur werd met veel genoegen deze genuttigd .
Dat ging er wel in lekker in het zonnetje. Voor de laatste paar uur gingen
we weer hoopvol naar onze stek terug. Na dat er hier en daar nog een
vis was gevangen, was ik nog even aan de wandel en kwam nog even
bij Paul buurten toen er een grote klap op z’n hengel kwam en dachten
we dat er een zeebaars aan zou zitten, maar de broodvisser bleek 2
grote platte aan de haak te hebben.
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Ik nog snel terug naar eigen hengel maar helaas daar gebeurde niet
veel meer.
Na het eind signaal bleek ook dat er maar 7 man vis had.
Na de vis gemeten te hebben op strand terug naar de auto’s waar 1, 2
en 3 een cadeaubon uitgereikt kregen en Paul een bon kreeg voor de
grootste vis.

De uitslag:
Nr. 1 Danny
Nr. 2 Paul
Nr. 3 Kees
Kees Klerks
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Jaarverslag HPSV – vissen zoetwater, seizoen 2014.
Ook in 2014 zijn wij weer op 3 fronten actief geweest.
Uiteraard onze eigen competitie, dan landelijk in NPSB-verband en het
E.K. in België.
Het E.K. werd dit jaar gevist in België en het was eerst de bedoeling dat
er op een roeibaan gevist zou worden.
Daar zouden voor iedereen de omstandigheden bijna gelijk zijn, maar
helaas moest de organisatie uitwijken naar een kanaal.
Ja en daar heb je bijna nooit gelijke omstandigheden, maar door loting
blijft de kans voor iedereen gelijk om op een goed of een iets minder
goed stekkie te komen.
Ook de scheepvaart is op een roeibaan niet aanwezig tijdens een
viswedstrijd maar op een kanaal trekt men zich van die vissertjes die op
de kant zitten helemaal niets aan.
Maar wij waren met 5 vissers aanwezig om de HPSV te
vertegenwoordigen, ook was onze coach Francine weer van de partij.
We verbleven weer in een zeer ruime vakantiewoning die door Roy was
geregeld.
Ook konden we weer gebruik maken van vervoer dat geregeld was via
de HPSV en dat drukt toch aardig de kosten die er toch al mogen zijn.
Helaas konden we geen al te grote potten breken, ook tijdens de
oefendagen werd er niet spectaculair gevangen.
Ja voor Hans was de wedstrijd echt even niet zijn ding met 1 dag een 0
en de tweede dag 10 gr.
Alles bij elkaar goed voor de voorlaatste plaats, 109de, in de einduitslag
met 43,5 punten.
Arie kwam op de 97ste plek met 38 punten, Chris werd 93ste met 36
punten en Roy behaalde de 76ste plaats met 28 punten.
Dit jaar mocht ik mezelf beste HPSV-er noemen met een 33ste plek en 16
punten, maar ik heb de plek van Hans ook wel eens bezet, dus een
beetje mazzel moet je wel hebben.
Ja en zoals je altijd weer hoopt was het ondanks de mindere vangsten
weer een bijzonder gezellig gebeuren, wat dit jaar ook zeker goed
georganiseerd was.
Laten we hopen dat de vangsten komend jaar in Hongarije wat beter zijn
maar het gaat zeker weer een mooi evenement worden.
Bij de landelijke competitie hebben we als HPSV zeker ons gezicht laten
zien, zowel wat aantal deelnemers aangaat als resultaten.
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Met 2 keer vak winnaars, Kees en Arie, en een mooi aantal andere
ereplaatsen hebben we de prijzentafel regelmatig met een bezoek
mogen vereren.
En dan aan het eind van het jaar 7 man bij de beste 60 is echt niet
verkeerd.
Aad 58ste, Chris 40ste, Arie 39ste, Roy 33ste, Hans 32ste, Kees 24ste en Wim
17de.
Het komende seizoen gaat in een iets andere opzet gevist worden, daar
wordt momenteel hard aan gesleuteld.
De bedoeling is om te proberen de vangsten wat omhoog te krijgen en
de kosten in ieder geval binnen het budget van zoveel mogelijk
deelnemers te houden.
Ook hier zijn wij uiteraard heel blij met het vervoer via de HPSV wat voor
ons de kosten aardig drukt.
Ook de bijdrage uit de clubkas bij de inschrijvingen van de eerste 5
wedstrijden draagt positief bij aan ons deelnemers aantal, laten we
hopen dat dit voorlopig zo kan blijven.
Er wordt in NPSB-verband ook een N.K. Teams gevist.
Dit was het afgelopen seizoen niet anders, maar de uitslag was wel heel
apart.
Een team bestaat uit 5 vissers en de beste vier daarvan tellen voor de
uitslag van deze wedstrijd.
Nou wist er maar in 1 team 4 man vis te vangen en in 8 teams waren er
2 man met vis.
En zo werd Gelderland zuid eerste, Friesland 1 tweede en tot onze eigen
verbazing HPSV 1 derde.
Met onze hartelijke dank aan Arie en Chris die de visjes wisten te
vangen.
Team 2 was minder fortuinlijk met 5 nullen, helaas waren er veel te veel
nullen.
Ja het jaar was best wel goed begonnen wat de vangsten aangaat maar
het werd hoe verder in het jaar steeds minder.
Maar alles bij elkaar zeker een goed jaar bij de NPSB.
En dan tot slot nog onze eigen competitie.
Ook dit jaar werden er weer 9 wedstrijden gevist en had Chris van
Trierum gelijk al aangegeven dat hij er dit jaar helemaal voor zou gaan,
in het begin ging hij dan ook als een speer maar aan het eind van het
seizoen werd het toch nog even billen knijpen.
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De traditionele wedstrijd tegen de brandweer werd op hun thuiswater,
Nieuwkoop, door ons met glans gewonnen zodat de beker nog een jaar
in ons bezit mag blijven.
Ook bij ons liepen de vangsten naar het einde toe terug, ik heb er echt
geen verklaring voor.
Uitschieters waren het Noord Hollandskanaal 109 kg. met 19 man en
Nieuwkoop met ruim 140 kg. met 13 man.
De meest trieste dag was aan het Briels Meer 111 gram met 9 man, door
Roy dan ook terecht omgedoopt in het Brielse Minder.
In vergelijk met het afgelopen seizoen is het totaal gevangen gewicht
verdubbeld, 437 kg. laten we hopen dat dit zich voortzet dan wordt 2015
weer een top jaar.
Ook hoop ik van harte dat we het komende seizoen een veel minder
gevulde ziekenboeg zullen hebben.
Er waren nogal wat mensen die door lichamelijke ongemakken de
nodige wedstrijden moesten laten schieten wat uiteraard ook de uitslag
heeft beïnvloed.
Ik wens hen allen een voorspoedig herstel en weet van een aantal dat
die alweer op de goede weg zijn.
Ik hoop jullie allen weer aan de waterkant te mogen begroeten in 2015.
Het voorgaande doet natuurlijk niets af aan de prestaties van de
winnaars van dit jaar en ter afsluiting meld ik dan ook nog even de top 3
Op 1 met 9 punten Chris van Trierum de tweede plaats is voor Kees
Kerkhof met 15 punten en derde is Harry Greive geworden met 16
punten.
Alle prijswinnaars van het afgelopen jaar gefeliciteerd en laten we er in
2015 weer een mooi en spannend seizoen van maken.
Een vriendelijke visgroet,
Wedstrijdsecretaris zoetwater,
Wim Klerks
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Jaarverslag van de afdeling Sportvissen van de
Haaglandse Politie Sport Vereniging 2014.
Ook het jaar 2014 ligt weer achter ons.
Het ledenaantal is ten opzichte van vorig jaar iets gedaald.
We hebben op dit ogenblik nog 37 leden.
In het algemeen mogen we niet klagen v.w.b. het aantal deelnemers
tijdens de wedstrijden.
Het is een jaar geworden welke anders is verlopen zoals gewoonlijk het
geval is. Doordat Joop kenbaar had gemaakt met het organiseren van de
wedstrijden zout te stoppen hebben Alwin en ondergetekende besloten
om voor een jaar de organisatie zout te organiseren.
Wij voelden ons verplicht om dit te doen omdat wij anders het sterke
vermoeden hadden dat we anders noodgedwongen zouden moeten
stoppen met de zoutcompetitie wat wij natuurlijk niet wilden.
Gelukkig hebben wij ook Hans bereid gevonden om de bootwedstrijden
zout te organiseren, waarvoor onze dank.
Een ander punt welke ik onder de aandacht wil brengen is het besturen
van de busjes van- en naar de wedstrijden. Dit een terugkerend
probleem bij de zoutwedstrijden, ondanks dat we tijdens de Algemene
Jaarvergadering van 24 januari jl. met elkaar hadden afgesproken dat bij
toerbeurt de huurbusjes zouden worden bestuurd door de leden.
Helaas bleek dit in de praktijk toch ander uit te pakken.
Ondanks de toezeggingen heeft Hans veel energie moeten steken dit
alsnog voor elkaar te krijgen. Hier moet echt verandering in komen.
Het kan en mag niet zo zijn dat het bestuur alles moet regelen.
Wij hebben een vereniging voor en door de leden. Ik wil daarom
nogmaals benadrukken dat van een ieder, zolang de gezondheid dit
natuurlijk toelaat, een beroep kan en mag worden verwacht om een keer
een auto te besturen, vis te meten etc.
Dan nog een vervelend punt. Alwin heeft dit via de mail ook al aan jullie
kenbaar gemaakt. Ik wil er niet meer te lang bij stilstaan, maar er zijn
ernstige ongeregeldheden geweest doordat een lid van ons vis had
aangeboden tijdens de wedstrijd zout op de Grevelingen op 21
november jl. welke niet door hem was gevangen. Dit heeft geresulteerd
dat het betreffende lid heeft besloten zijn lidmaatschap per direct te
beëindigen nadat hij daar door de voorzitter in overleg met het bestuur
op was aangesproken. Een zeer vervelende kwestie, maar wij hopen dat
de rust nu is teruggekeerd of zal terugkeren.
Er ligt weer een nieuw visseizoen voor ons. We hopen op jullie
medewerking en dat het seizoen 2015 een jaar zal worden met veel vis,
een grote opkomst en uiteraard gezelligheid.
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Natuurlijk ook nog positief nieuws. Zoals te doen gebruikelijk hebben alle
leden die tijdens de wedstrijden een derde plaats hebben behaald een
verslag gemaakt van de desbetreffende wedstrijd.
Ed heeft weer kans gezien om van al deze wedstrijdverslagen,
aangevuld met foto’s en leuke anekdotes ons jaarblad “de Opsteker” te
maken en is het is hem weer gelukt om hiervan een fraai geheel van te
maken. De opsteker zal tijdens de pauze worden uitgereikt.
Dan de wedstrijden. Normaliter wordt er door de wedstrijdleiders zout en
zoet een jaarverslag gemaakt maar omdat de zoutwedstrijden door
verschillende personen zijn georganiseerd zal ik het jaarverslag zout
combineren met mijn verslag als secretaris. De wedstrijden zout zijn
ondanks de zeer slechte vangsten toch redelijk goed gevolgd.
Gemiddeld 10 leden hebben deelgenomen aan de wedstrijden zout.
De vis liet het echter vaak afweten of was erg klein van stuk..
Jammer dat de gecombineerde bootwedstrijd op de Grevelingen door
Hans georganiseerd van HPSV/NPSB slechts door 21 vissers werd
gevolgd waarvan slechts 3 vissers uit den lande.
Een uit Amsterdam en 2 leden uit de Gooi- en Vechtstreek.
De eerste 5 eind uitslagen HPSV zout 2014.
1e plaats: Kees Klerks
2e plaats: Danny Tiebackx
3e plaats: John Koolhoven
4e plaats: Paul van Oijen
5e plaats: Jaap de Raat
Grootste vis door Jaap de Raat. Een zeebaars van 43 cm, gevangen
tijdens de wedstrijd in Hoek van Holland op 16 oktober.
De volledige uitslagenlijst treft u in de opsteker aan.
Zoetwatercompetitie van het afgelopen seizoen.
Ook in NPSB-verband wordt er al jaren een NK-team gevist. Dit was dit
seizoen niet anders, maar de uitslag was wel heel apart.
Een team bestaat uit 5 vissers en de beste daarvan tellen mee voor deze
wedstrijd. Nou wist er maar in een team, 4 man vis te vangen en in team
8 waren maar twee man met vis. Zo werd Gelderland-Zuid eerste,
Friesland 1 tweede en tot onze eigen verbazing HPSV 1 derde. (Alleen
Arie en Chris vingen de visjes)
Het jaar was redelijk goed begonnen wat de vangsten aangaat maar
naarmate het jaar vorderde werden de vangsten steeds minder. Al met
al een goed jaar bij de NPSB. Een uitgebreid verslag treft u aan in de
opsteker.
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Onze eigen competitie.
Er werden dit jaar weer 9 wedstrijden gevist. Chris had aangegeven dat
hij er gelijk al helemaal voor zou gaan, maar naarmate het seizoen
vorderde werd het toch wel billen knijpen voor hem.
De traditionele wedstrijd met de brandweer werd door ons met glans
gewonnen zodat de beker nog een jaar in ons bezit mag blijven.
Ook de vangsten liepen naar het einde van de competitie terug.
Niemand heeft hier een verklaring voor.
Een uitschieter was het Noord Hollandskanaal waar met 19 man 109 kg
vis werd gevangen en in Nieuwkoop met 13 man ruim 140 kg.
De meeste trieste dag was aan het Brielse Meer. Slechts 111 gram vis
met 9 man! Door Roy werd dan ook het Brielse Meer terecht omgedoopt
tot Brielse Minder.
In vergelijking met het afgelopen seizoen is het totaal gevangen gewicht
verdubbeld, 437 kg.
Laten we hopen dat deze toename zich voortzet en dat 2015 een topjaar
wordt.
De eerste 5 einduitslagen HPSV zoet 2014.
1e plaats: Chris van Trierum
2e plaats: Kees Kerkhof
3e plaats: Harry Greive
4e plaats: John Koolhoven
5e plaats: Jan Wink.
De volledige uitslagenlijst treft u in de opsteker aan.
Tot slot.
We zijn nog steeds op zoek naar een geschikte kandidaat die de
wedstrijden zout wil gaan organiseren.
Neem gerust contact op met Alwin en- of mij voor nadere informatie.
Een sportieve groet,
De secretaris HPSV afdeling vissen,
Paul van oijen.
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