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                                Van zitbank naar de waterkant! 

Het is weer zover. Het jaar 2015 ligt alweer achter ons en dus is het 

weer tijd geworden om terug te kijken op het afgelopen vis- en 

verenigingsjaar. Onvoorstelbaar hoe snel het weer gegaan is.  

Gelukkig kunnen we wel terugzien op een behoorlijk goed 

verenigingsjaar in sportief opzicht.  

Zoals we allemaal wel weten is ook het ledenbestand van onze club 

sterk aan het vergrijzen. Hoewel er best verschillende leden in de 

lappenmand hebben gezeten en een enkeling helaas nog hinder 

ondervindt van ongemakken konden de meesten gelukkig toch aanwezig 

zijn bij onze competitiewedstrijden. Ik hoop dat het ook nog lange tijd zo 

zal blijven gaan.  

Dat de visstand aan het teruglopen is weten we allemaal inmiddels wel. 

Het is helaas echter wel zo dat het niet alleen de visstand is die aan het 

terug lopen is. Ook ons ledenaantal is behoorlijk aan het terug lopen. De 

meeste leden die zich de afgelopen paar jaar hebben afgemeld waren 

dan wel geen vaste vissers meer maar waren dus kennelijk ook niet 

meer van plan alsnog in verenigingsverband te gaan vissen. Enkelen 

hebben helaas ook opgezegd omdat zij of de tijd niet meer konden 

vrijmaken in verband met andere prioriteiten in de privésfeer dan wel 

omdat het reizen een groter obstakel ging worden. Dat laatste was het 

geval voor ons aller Siem van der Molen. Hij woont al jaren in Lelystad 

maar is tot en met dit jaar altijd lid gebleven en viste altijd zijn 

wedstrijden mee. Ik vind het heel jammer dat Siem besloten heeft zijn 

lidmaatschap te beëindigen maar begrijp het natuurlijk heel goed. Ik weet 

zeker dat ik namens een ieder spreek als ik zeg dat we hopen dat we 

Siem nog eens hier of daar bij een wedstrijdje mogen begroeten. Ik wens 

hem het allerbeste toe voor de toekomst. Verder wil Ik Ben Nederpel er 

nog even uitlichten als inmiddels oud-lid. Ben heeft zich in het verleden, 

dat is alweer een behoorlijk aantal jaren terug, als voorzitter van de 

afdeling Sportvissen zeer verdienstelijk gemaakt voor onze club. 

Hiervoor uiteraard nogmaals bedankt Ben. 

Door welke reden dan ook, het ledenaantal is dus wel aan het terug 

lopen. We zullen aan de bak moeten om te proberen nieuwe leden te 

vinden en aan ons te binden. In deze tijd, waarin velen vooral op internet 
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zitten te vissen, zal dat niet mee vallen. Als we allemaal ons best doen 

om eens goed om ons heen te kijken en proberen om anderen te 

enthousiasmeren voor onze mooie hobby moet het toch lukken om 

mensen weer uit hun zitbank te krijgen en op een kanis aan de waterkant 

te krijgen. Wij hopen uiteraard op ieders hulp daarin. Uiteraard moeten 

het wel mensen zijn bij wie de gezelligheid ook een belangrijk onderdeel 

vormt van het samen vissen.   

Sportief gezien hebben we best weer een leuk seizoen gehad. De 

vangsten waren helaas niet echt  geweldig maar de dagen waren weer 

erg gezellig. Hoewel de visstand voor wat betreft de brasem behoorlijk 

terug loopt werden er wel steeds meer grondels van allerlei pluimage 

gevangen. Iets waar we niet echt op zitten te wachten. Volgens zeggen 

zouden de snoekbaars alsmede de fuut inmiddels hun eetpatroon al aan 

het aanpassen zijn en zich tegoed doen aan de talloze grondels. Te 

hopen is dat de aalscholver dat voorbeeld gaat volgen. Als die eveneens 

ruimschoots aanwezige visetende  veelvraat iedere dag 5 kilo van die 

grondels wegvreet zou de natuur zichzelf  wel eens kunnen herstellen 

voor wat betreft de huidige grondelplaag. Duimen maar. 

Waar we als bestuur in ieder geval heel erg blij mee zijn is dat Arie van 

Bree de handschoen heeft opgepakt en zich bereid heeft verklaard om 

de organisatie van het zeevissen het komend seizoen op zich te nemen. 

Arie moet op het tijdstip van het schrijven van deze proza nog worden 

voorgedragen en gekozen als nieuwe competitieleider zout maar op de 

een of andere manier twijfel ik daar niet heel erg aan. Al met al een 

goede zaak waarmee we als bestuur ook weer compleet zijn.  

Ik heb nu alweer zin in het voor ons liggende visjaar. Ik hoop een ieder 

weer zoveel mogelijk aan de waterkant tegen te komen en weer veel 

gezellige dagen te mogen hebben. 

Ik wens iedereen een zeer visrijk jaar maar bovenal een berg aan 

gezondheid toe. 

Alwin Koks 

Voorzitter HPSV-Sportvissen 
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                           13  Februari 2015, zout, IJmuiden.         

 

Door, helaas, klachten van fysieke aard was het voor mij in eerste 

instantie niet mogelijk om aan deze wedstrijd mee te doen. Na een 

telefoontje met Aad, gaf deze aan dat John met een fietsdrager richting 

IJmuiden zou gaan. John gebeld, en deze was zo vriendelijk om voor mij 

om te rijden zodat mijn fiets ook opgeladen kon worden en ik alsnog naar 

IJmuiden kon om te proberen een visje te verschalken.                 

Aangekomen in IJmuiden bleek dat in totaal 12 man de reis hadden 

ondernomen en stonden te trappelen om een paar kilometer te 

wandelen/fietsen om hun hengeltje te mogen uitgooien.                        

De dag begon met een mooie zonsopkomst, gevolgd door 

regen/hagel/en uiteindelijk weer het zonnetje.   

    

                                                                                                                     

Zelfs het zeeleven was opgewekt. Voor ons 4 bruinvissen en                         

zeehonden. Echt mooi om te zien. Echter de platten en rondvissen waar 

we allemaal op hadden gehoopt lieten het een beetje afweten.              

Op Total Fishing stond dat er ZEER goed werd gevangen, maar zelfs de 

locals hielden het snel voor gezien en gingen lekker naar de warme 

koffie.                                                                                                            

Afijn, dan maar proberen alles uit de kast te halen(nee heren, niet uit de 

kast komen!) dichtbij(weg lood) veraf, actief, verschillende soorten 

aas(had zelf 4 soorten bij me), verschillende soorten onderlijnen, maar 

uiteindelijk bleef de waas van vrijdag de dertiende een beetje boven 

IJmuiden hangen.                                                                                                 

Van de 12 aanwezige vissers hebben er 6 vis gevangen.                                                                                               
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Gelukkig mocht ik 4 visjes binnen slepen wat mij uiteindelijk de derde 

plaats opleverde(vandaar dit stukje proza). John stond een paar meter 

naast mij en pakte op de eindstreep nog een mooie bot van 38 cm 

waardoor hij mij voorbij ging en een mooie en verdiende tweede plaats in 

de wacht sleepte.                                                                                                

De winnaar van deze vrijdag de dertiende werd Kees Klerks met liefst 

190 cm vis. Klasse kees,je zet je eerste plaats van 2014 goed voort. 

Maar ik blijf in je nek hijgen(toch uit de kast gekomen??).                            

IJmuiden is een mooie plek maar in mijn ogen blijft het een plek met te 

veel tegenstrijdigheden. Ik fietste met een local op en die wees me waar 

je zeker niet moet vissen en wat uiteindelijk de beste plekken zijn. 

Kennis die de meeste van ons niet hebben. Ook worden we er niet 

jonger op en kan de afstand die we moeten afleggen voor enkele een 

bezwaar zijn om mee te gaan. Als John niet zo vriendelijk was geweest 

om mij mee te nemen had ik helaas voor deze dag moeten afzeggen. 

Nogmaals bedankt John. Daarom mocht je tweede worden van 

mij(hahaha).   

              

 Ik blijf natuurlijk hopen op een zo groot mogelijke opkomst, maar 

misschien kunnen de leden zelf eens leuke visstekken aangeven.                    

Al met al een leuke en gezellige dag en met een paar Tramadolletjes 

achter de kiezen was het zeker goed te doen. 

Danny Tiebackx 
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                    6 maart 2015, zout, Grevelingen (boot) 

 

DE WONDERBAARLIJKE VISVANGST IN DE GREVELINGEN 

Iemand die spontaan aanbiedt om een stukje te schrijven voor de 

Opsteker wordt meestal met een scheef oog aangekeken. Dit keer was 

dit zeker niet het geval. We hebben het hier over de zeeviswedstrijd 

vanaf de Theo in het Grevelingenmeer. Zelf reed ik met mijn zoon naar 

Den Osse. Simon en Danny deden hetzelfde, net als Aad met zijn 2 

introducés. De anderen kwamen met 2 busjes. Hans had in een            

e-mailtje bericht dat er, door een foute planning van Theo, ook 

opstappers mee zouden gaan. Hij regelde dat de opstappers achter de 

kajuit zouden blijven, hetgeen ze geen probleem vonden. 

 

Nadat de Theo was uitgevaren en om de hoek van de haven voor anker 

ging, vielen al snel een 30 tal vistuigen met elk drie beaasde haken 

overboord. Ja u leest het goed 90 heerlijke pieren, zagers, mesheften of 

andere lekkere vishapjes moesten de vis aan boord brengen.                 

John Koolhoven, positief zoals hij is, bood de 2 pieren aan die hij van de 

vorige wedstrijd op de pier in IJmuiden had overgehouden. Hij had er 

toen 5 gekocht en maar 3 gebruikt. Nu hoopte hij op meer maar wilde 

een ander graag van dienst zijn met zijn goed vangend zeeaas. 
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Na een uurtje of anderhalf verkaste de Theo, en nog een keer, en nog 

een keer, en nog een keer. Wat zeg je, was er al vis aan boord. Ja zeker 

Aad trakteerde op gerookte bokking. Netjes schoon gemaakt en in hap 

klaren brokken verdeeld. Heerlijk was dat, nog bedankt Aad. O…. je 

bedoeld of er wat gevangen is. Nou nee, er is die dag vanaf de Theo 

niets gevangen. Nou ja niets, Jaap ving nog een krab. Hij kon mij echter 

niet vertellen of het een gewone, een zwem, een wolhand of een 

Noordzee krab was. 

           

Na goed overleg werd dan ook besloten om de wedstrijd om 15.00 uur te 

stoppen. Nog een uur naar een bewegingloze hengeltop staren zagen 

we niet meer zitten. Ook de opstappers waren het hier mee eens.               

Er is dus geen uitslag. Ook de door Danny ingezamelde euro voor de 

grootste vis kon niet worden uitgereikt. Echter hiervoor werd ter plaatste 

een andere bestemming gekozen. Jan, lid van het personeel van 

Avicentra, die vorige week in het ziekenhuis is opgenomen, zal door 

Danny worden bezocht met een mooie bos bloemen.                    

Waarom ik nu het stukje schrijf. Er was dus geen 1e, geen 2e en ook 

geen 3e plaats. En je frustratie van deze visdag van je af schrijven geeft 

een iets prettiger gevoel.  De volgende is op 14 april aan het Beerkanaal. 

Xiejullie dan 

 Arie  



               

9 

 

               27 maart 2015, zoet, Oude Rijn  

 

Eindelijk, daar was dan onze eerste wedstrijd voor de zoet 
watercompetitie  2015. Zoals al enige jaren gebruikelijk vissen we deze 
in het water van de Oude Rijn. Nou is de Oude Rijn een behoorlijk lang 
kanaal en hebben we inmiddels al op meerdere parkoersen gezeten. 
Vorig jaar waren we al naar het parcours verhuisd waar we vandaag ook 
gingen vissen. Dit ligt een stuk verder richting Alphen aan de Rijn gezien 
vanaf onze eerste locatie bij Hazerswoude-Rijndijk. Kennelijk heeft Wim 
vorig jaar iedereen per mail al zeer goed de weg gewezen naar de 
nieuwe locatie want toen kwam iedereen zonder probleem bij de visstek 
aan. Dit jaar werd voor de juiste stek op onze website gekeken en bleek 
dat ik daarop een verkeerd stuk van de Oude Rijn had weergegeven en 
aangeklikt in de routebeschrijving. Er waren nu dus helaas meerdere 
vissers die bij het laatste stuk eerst een verkeerde richting opgestuurd 
werden. Na wat zoeken en heen en weer bellen is uiteindelijk iedereen 
die zich opgegeven had bij de visstek aangekomen. Mea Culpa voor de 
verkeerde info. Uiteraard is deze na thuiskomst aangepast. 

De weersvoorspelling voor deze dag voorspelde nou niet echt  lekker 
weer terwijl dat de afgelopen jaren aan de Oude Rijn juist zo lekker was 
geweest. Het zou nog even een paar druppels gaan regenen met verder 
een aantrekkende wind bij een lage temperatuur. Dit kwam geheel uit. 
Vlak voor de loting om 06.30 uur kregen we inderdaad een paar druppels 
maar daar bleef het gelukkig ook bij. 

                   

 
Nadat ieder zijn nummer geloot had gingen we naar onze stekken om de 
spullen uit te pakken en op te zetten. Als eerste werd door iedereen de 
paraplu stevig neer gezet want de koude wind stond al behoorlijk met 
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bolle wangen te blazen. Daarna de overige spullen onder en naast de 
plu gezet en de hengel optuigen.  
Toen de fluit als teken van het begin van de wedstrijd ging was ik precies 
klaar. Ik had besloten om met de method-feeder te vissen vandaag. 
Afgelopen seizoen heeft Harry ons wel laten zien dat daar goede 
resultaten mee te boeken zijn dus waarom niet ook eens proberen. 
Eerst enkele gaaskorven met voer gebracht om een zuinige voerstek 
aan te leggen waarna ik overschakelde naar de method. Nou is het 
bekend dat je meestal enig geduld moet hebben voordat de eerste 
vissen zich melden op de method. Dat was vandaag zeker ook het geval 
en niet alleen bij mij. Er werd helaas vandaag weinig vis gevangen over 
het gehele parcours. Er werd al vrij snel behoorlijk gelopen door  
meerdere vissers langs de andere stekken en dat is nooit een goed 
teken. Er werd niet alleen gelopen omdat er weinig gevangen werd maar 
ook omdat het domweg gewoon koud was bij het stilzitten achter de plu.  
Dat het echt niet goed ging met de vangsten bleek ook wel aan het feit 
dat zelfs John geen enkele vis aan de hengel vond nadat hij even aan de 
wandel  was geweest. Hoewel hij zijn bijnaam geen eer aan deed 
maakte dat voor de latere uitslag echter niet uit. 
Op de stek achter mij zat Cor. Gelukkig was Cor er weer bij na de 
medische ongemakken van het afgelopen jaar. Hij ving ook al vrij snel in 
de wedstrijd een halfwas om weer te laten zien dat hij er weer zat. 
Helaas bleef het bij deze ene vis dit keer. Goed je weer vissend aan de 
waterkant te zien Cor. 
Eén stek voor mij zat Chris te vissen en het lukte hem als enige visser 
om wel wat meer vis te vangen. 

  

Volgens mij had hij een vis of 8 a 10 te pakken. Het waren echter geen 
grote exemplaren. Verder bleef het bij de anderen gemiddeld bij 1, 2 of 3 
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vissen. John, op kopstek, had al 2 brasems gevangen toen ik er nog 
maar 1 (half wasje) gevangen had. Die had ik rond een uur of half elf 
gevangen en was de enige aanbeet die ik gekregen had.                               
Eén stek voorbij Chris zat Wim te vissen. Hij had tot kwart voor twee 1 
halfwas gevangen. Toen ving hij echter alsnog een mooie brasem.                  
Hij was mij dus voorbij gestoken.  
Om tien voor twee kreeg ik echter ineens ook nog een aanbeet waarvan 
je gewoon nog schrikt. Ook na een lange dag staren naar een dansende 
top door de straffe wind. Ik ving ook een mooie brasem dus het hing 
erom tussen Wim en mijzelf. 
Om twee uur klonk de fluit en was de wedstrijd gedaan. De weging vond 
plaats, de kaarten werden bij Wim ingeleverd en onder het genot van 
een drankje werd de uitslag bekend gemaakt.  
John bleek nog een 3e brasem gevangen te hebben en won de wedstrijd. 
Chris werd 2e en ondergetekende was Wim voorbij gegaan en werd 3e. 
Met de gewichten was het als volgt: 

1e: John Koolhoven     – 4040 gram, 
2e: Chris van Trierum  – 3000 gram, 
3e: Alwin Koks             – 1980 gram. 

Vandaag is het mij een keer gelukt om Harry op zijn specialiteit, de 
method-feeder, te verslaan. Het lukte Harry vandaag niet de vis aan de 
schubben te komen. Ik heb hem echter niet totaal verslagen.                         
Hoewel een groot deel van de visdag slaapverwekkend was lukte het mij 
niet om tussendoor een oog dicht te doen en de slaap te vatten.                          
Dat blijft dus nog iets om op te oefenen. 
Verder kwam Kees Klerks, onze zoutspecialist, nog op zijn fiets vanuit 
Stompwijk naar de Oude Rijn ons bezoeken.                                                          
Hij is nog een behoorlijke tijd gebleven en heeft het hele parcours langs 
gelopen. Leuk Kees. 

Op naar de volgende wedstrijd aan het Voornskanaal.                                           
Ik ben benieuwd na jaren van afwezigheid in ons programma. 

Met een vriendelijke visgroet, 

Alwin. 
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                 14 april 2015, zout, Beerkanaal  

 

Om 0.70 u op deze dinsdag meldden zich 8 man om de vissen in het 

Beerkanaal  te bejagen. Matige zuidwesten wind en op dit uur knap 

koud.                                                                                                         

Om 07.30 begonnen we met de wedstrijd en meteen al nam Paul een 

voorspong met een puitaaltje van 11 cm. Hij stond dan ook het dichtst bij 

het hek en daar werd de meeste vis gevangen.                                        

Loting had onze stek bepaald en hij liet een ander voor hem een lootje 

trekken, dus volstrekt eerlijk.                                                                          

Dit wordt een kort verslag, want daar bleef het bij………leek het!           

De ochtend ging over in de middag en veel hengelaars beproefden de 

oude techniek om “wandelvissen”  aan de schubben te komen, maar ook 

dat leverde niets op.                                                                                      

Verder was er genoeg te zien aan: langs varende schepen en 

containerschepen van vreselijk grote afmetingen. 

                

 Hazen liepen achter elkaar aan en allerlei vogels ontweken de 

sneldraaiende wieken van de windturbines. Eidereenden zwommen 

langs en wulpen vlogen over,   maar vis……………ho maar.                                                                            

Omdat de wind toenam en pal naar het westen ruimde en er niets werd 

gevangen gingen er stemmen op om de wedstrijd eerder te stoppen.    

De planning was tot 14.00 uur, maar rond 13.00 uur kwam Paul langs 

met de vraag om door te gaan of te stoppen. Het compromis werd 

stoppen om 13.30 uur. Ik had mijn spullen al opgeruimd en zag uit een 

ooghoek dat Kees nog een keer ingooide. Dat was 13.20 uur.  We waren 

al wat aan het verzamelen tot het sein dat de wedstrijd was                                                                   
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afgelopen werd gegeven en Kees binnenhaalde met als verrassing een 

puitaal van 13 cm……                                                                                                        

Kees blij. Hij stond op de buitenste stek en gaf te kennen dat dit een 

betere plek was dan bij het hek!   

      

                                                                                                               

Eerste werd dus Kees Klerks, tweede werd Paul van Oijen.                      

Nummer 3 was er niet, dus de rest mocht een lootje trekken om een 

stukkie te schrijven. Moi……….. 

Siem v.d. Molen                   
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                1 mei 2015, zoet, Het Kanaal door Voorne             

 

Ik werd een paar dagen vóór de wedstrijd gebeld door Elly Tangel om 

haar vóór te gaan op weg naar het wedstrijdwater. Om 05.30 u stond zij 

bij mijn woning paraat. Tijdens onze rit naar het water voerde Elly groot 

licht, kennelijk met de bedoeling mij absoluut niet kwijt te raken.           

Het tegenovergestelde was duidelijk ook het geval.                                 

Bij de stek aangekomen stond al bijna de hele club paraat.                            

Er was 17 man (inclusief 1 vrouw) komen opdagen.                                                      

Er stond bijna geen wind en aan de oppervlakte van het water vormden 

zich vele kringen, wat de indruk wekte dat de vis volop aanwezig was.  

 

Na de hele santenkraam te hebben opgetuigd en de bodem afgepeild, 

was het wachten op het beginsignaal. Ik ben inmiddels verslaafd geraakt 

aan het method feederen vanwege de prachtige aanbeten en het feit dat 

je altijd de grote vissen vangt. Geduld is wel een schone zaak, maar dat 

moet je er voor over hebben. Het is tenslotte een wedstrijd waarbij het 
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gewicht de doorslag geeft. Een boilie in combinatie met een maïskorrel 

of alleen een aantal maïskorrels selecteren wel de grote jongens uit.            

Ik kan mij voorstellen dat anderen daar anders over denken omdat zij 

meer actie willen zien. Er stond wel een erg koude wind maar na verloop 

van tijd kwam het zonnetje er enigszins bij wat het dragelijker maakte.              

Door mij werden 3 brasems gevangen met een gemiddeld gewicht van 

1,8 kilo, de 1ste na ongeveer 2 uur vissen.                                              

Omdat er maar 4 uurtjes in wedstrijdverband gevist mochten worden, 

werd de wedstrijd om 11.30 u beëindigd en werden de vissen gewogen. 

Ik was bij het bekend maken van de uitslag niet aanwezig omdat ik de 

achter gelaten hengelspullen van de vissers in de gaten wilde houden.   

Na enige tijd kwam Arie van Bree langs gereden die mij vertelde dat ik 

als 3de was geëindigd. Toen de tong uit zijn mond verscheen realiseerde 

ik mij dat leedvermaak mijn deel was omdat ik nu een stukje behoorde te 

schrijven. Bij deze !!!                                                                                              

Alwin werd 1ste  met 10.680 gram , Peter Musch 2de  met 7.500 gram en 

ondergetekende had 5.320 gram. 6 Vissers hebben geen vis gezien. 

 

P.s. Ik maak van dit schrijven gelijk even gebruik voor het geven van een 

tip voor de zeelt liefhebbers. Alwin en ik hebben vorig jaar 2 maal in de 

Dobbeplas op deze jongens gevist. Vorige week was dit ook het geval. 

Het vissen met de method feeder bevelen wij daar aan.                                

De 1ste keer werden er tussen. 09.00 u en 13.00 u 5 zeelten van 50 cm of 

groter gevangen, de 2de keer 7 en de 3de keer 11 van deze jongens.  

Allen in het zelfde tijdsbestek. Je moet daarbij je slip goed instellen, want 

ze gaan er echt doorheen.                                                                            

De Dobbeplas is in de zomer erg plantenrijk waardoor het bijna 

ondoenlijk is deze knapen naar binnen te halen. Het vroege voorjaar en 

het najaar zijn het meest geschikt.                                                                         

De beste stekken vindt je op zo’n 2 meter uit de rietkraag.  

 

Harry Greive 
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                   Dinsdag 12 Mei, zoet, Noord Hollands kanaal 

 

Met veel verwachting gereden naar onze visstek. De weergoden waren 

ons gunstig gestemd. Na ons plaats nummer te hebben getrokken 

hebben we onze spullen neer gezet. Vissen in dit kanaal is elke keer 

weer een verassing. Ik begon met een voerplek aan de overkant mooi 

tegen een rietkraag. Met mijn winkel pikker op 11 meter. Voor de vaste 

stok vond ik het teveel wind. Al gauw ving ik een kolblij op 11m. Aan de 

overkant lag de vis af te paaien dus daar moest je niet wezen.  

       

                                                                                                                           

Regelmatig kreeg ik lijners en kleine aanbeten wat resulteerde in een 

mooie brasem. Het wisselen van aas had veel invloed op de verdere 

visdag. Ik zelf had een heerlijke visdag met ruim 9 kilo al was ik daar 

geen eerste mee. Die eer moest ik aan Wim over laten en Kees zat ook 

nog voor me. Maar ook de anderen vingen leuk vis dus bij elkaar een 

geslaagde visdag. Op naar Nieuwkoop, ik kijk er weer naar uit.      

 Gr Cor Vollebregt 
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                 17 mei 2015, zout, Ter Heijde Avicentra   

 

 Nu eens een wedstrijd op de zondag.                                                           

We mochten met ons cluppie aanschuiven bij de visvereniging Westland 

met als thuisbasis clubhuis de Viskeet in Ter Heijde.                                           

Vorig jaar werd ons ook beloofd dat we op de zandmotor zouden gaan 

vissen, echter toen moest er voor worden geoefend(of zoiets) voor een 

wedstrijd en kwamen we uiteindelijk op het strand bij ’s-Gravenzande uit.           

Dit keer dus wel de zandmotor.                                                                   

Met de trekker werden we naar onze vooraf gelote plaatsen gebracht. 

Blij dat we met de trekker gingen want het is toch wel een takken eind 

lopen met je spullen.  

            

                                                                                                                         

Om 9 uur was het beginsignaal en we stonden met een Bft 3 in het 

gezicht en een zonnetje op de rug heerlijk naar het topeindje te turen. 

Ikzelf pakte redelijk snel een botje van 28 cm.                                      
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Mijn naaste buren van VV Westland hebben de hele dag geen stootje 

gezien. Achteraf stonden wij op best wel ondiep water te vissen.             

In het midden van het veld was kennelijk een mooi putje, want alle 

vissers die daar stonden hadden een aardig bakkie vis.                                

Bij mij bleef het de hele wedstrijd bij die ene bot.                                          

Paul van O. en Wilbert zag ik toch ook wel een visje vangen.                    

Niet groot maar het is en blijft vis.                                                                                             

Zoals het altijd gaat is de wedstrijd pas afgelopen als het eindsignaal 

heeft geklonken.                                                                                           

Einde wedstrijd was 13.00 uur en om 12.50 uur zag ik een klein trillinkje 

op mijn top. Al binnenhalend klapte er na 2 meter een zeebaars op mijn 

bewegend aas en kon ik de dag afsluiten met 2 botten en 1 zeebaars 

met een totale lengte van 89 cm.                                                                        

John K. had 1cm meer en was tweede met 90 cm.                                                 

De beste van het stel was Kees K. die 9 vissen had en daardoor eerste 

werd voor HPSV. 

Na afloop in de Viskeet nog een sappie en een homemade balletje en 

een tombola waarna een ieder weer met een roodverbrande kop 

huiswaarts ging. 

Groet Danny T. 
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                 11 juni 2015, zout, papegaaienbek 

 

Er werd door ons voor het eerst gevist in de Papegaaienbek aan de 

overkant van de Nieuwe Waterweg. De afstand daar naartoe valt best 

wel tegen, ongeveer 60 km rijden. Met zes vissers, Kees, John, Danny, 

Alwin, Hans en ondergetekende verzamelden wij op deze  

  

locatie. Het was voor ons de eerste keer dat daar door ons in 

wedstrijdverband werd gevist. Door de teleurstellende vangsten van de 

afgelopen jaren werd deze locatie in onze competitie opgenomen nadat 

we op zoek waren gegaan naar nieuwe viswateren.                                     

Voordat deze locatie echter in onze competitie werd opgenomen waren 

een aantal van ons daar al gaan proefvissen. De vangsten waren toen 

bovengemiddeld. Gemiddeld werd op deze dag door ieder ruim 3,50 m 

aan vis gevangen met als uitschieter Hans die die dag winnaar werd met 

ruim 4 meter vis.                                                                                   
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Het blijkt achteraf een viswater te zijn waar je wat geluk bij moet hebben.                                     

Op bijna het hele stuk dat bevist kan worden kom je al snel bij het 

binnenhalen vast te zitten en dat kost onderlijnen.                                                                                                                       

Na afloop werd er als afsluiting wat nagepraat onder het genot van een 

blikje fris of bier. Toch weer een leuke visdag met heel veel zon, 

nauwelijks wind en vooral vis! 

 

Groet, 

Paul van Oijen 
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                  24 juni 2015, zoet, brandweer tegen de politie 

 

Met de gedachten nog van vorig jaar in het achterhoofd, ongeveer 10 

kilo de man, zou dit een mooie dag kunnen worden. 

Dus om 6 uur in de morgen stond de koffie al klaar en was iedereen vol 

goede moed. 

Nadat alle boten waren ingeladen, de vergunningen ingevuld, een bakkie 

koffie voor de één en voor de ander een versnapering tegen de kou deed 

Wim even een woordje namens de organisatie.                                        

Om klokslag 7 uur kon iedereen gaan vissen. 

Sommigen hadden een hulpmotor maar de meesten zochten de plekken 

op met hand kracht. 

 

                     
 

Een voordeel op het water is dat je zelf een plekje mag zoeken, een 

nadeel is dat je even niet kan gaan wandelen naar je buurman om te 

kijken hoe het daar gaat. 

Alternatief is dan even mobiel contact te hebben en na even wat heen en 

weer bellen bleek al gauw dat de vis niet echt wilde bijten vandaag.      

Er werd wel hier en daar wat gevangen, maar de kilo`s van vorig jaar 

werden niet gehaald. Voor sommige werd het helemaal een off day.    

Roy en Alwin hebben heel de dag geen beet gezien, jammer. 

Wim en Hans die samen in een bootje zaten hadden het al snel gezien 

op hun eerste stekkie. Iedere keer als ze hun korfje binnen haalde geen 

vis maar heel veel vuil. Dus de palen werden binnen boord gehaald en 

werd er een andere plek gezocht. Peter ging vandaag niet in een bootje 

maar vanaf de kant vissen.  Binnen een paar tellen had hij al een visje 
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en dacht, dit gaat mijn dag worden. Nou niet helemaal, want hij heeft in 

de resterende tijd maar 3 visjes gevangen.  

Om drie uur klonk het signaal om te stoppen en kwamen de wegers 

langs. Lekker makkelijk, hoef je tenminste niet met zo een lang net te 

gaan roeien. 

Nadat alles was gewogen bleek dat de brandweer had gewonnen.           

Ze hadden vandaag zelfs de eerste drie plekken bezet.  

 

         
 

Jan werd 4de, Gerard die verdienstelijk eerste werd met ruim 10 kilo deed 

mee met de brandweer, anders was de politie  dit jaar winnaar.  

  

 
 

Onder het genot van een balletje en een biertje kreeg de Brandweer de 

wisselbeker voor een jaartje met de belofte van Wim dat hij volgend jaar 

weer van ons is. 

 

Hgr  Kees 
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                26 juni 2015, zout, Kijkduin (avond) 

 

En dan de avondwedstrijd op vrijdag 26 juni 2015......                        

Fantastisch weer....je zou zeggen, idyllisch.                                                                    

Ook leuk was dat iedereen, 8 in getal, vis had.                                                                      

Wel had ik qua vangsten op meer vis gerekend.                                                            

Onze nestors, Piet en Jilles, wisten de meeste vissen te verschalken. 

                       

Piet ving 168 cm vis en werd trots 1e.                                                                     

Jilles werd 2e met 102 cm en ik 3e met 88 cm. 

 

Een sportieve groet, 

Aad" 
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                     9 juli 2015, zoet, Amstel Drechtkanaal  

 

Tijdens deze wedstrijd visten wij met 12 man en hadden wij het weer 

mee. Het zonnetje maakte alles aangenamer.                                                        

Links van mij zat Gerard Bakker en aan de rechter zijde Alwin Koks.                   

Ik besloot die dag toch maar weer met de method te vissen.                   

Alwin zag ik geregeld vis vangen, al bleek dit bij enige bezoekjes wel 

kleine vis te zijn. Bij Gerard Bakker bleef het erg rustig. Ik lag tegen de 

overkant aan en kreeg geen enkele stoot. Langzamerhand kwam ook het 

verkeer op het water op gang. Ik besloot Alwin, i.v.m. met mijn 

abominabele gehoor te vragen een kreet te geven als een boot mij van 

de rechter zijde zou naderen omdat de kant begroeiing mijn uitzicht 

belemmerde. Op een gegeven moment was ik die boten zat en besloot 

na het middaguur een voerplek aan te maken op een afstand van zo’n 

20 meter. Vervolgens de method maar daar gedeponeerd. Ook daarna 

geen stoot. In het laatste uur liep ik naar Alwin om een praatje te maken. 

Toen ik op mijn stek terug keerde zag ik dat de lijn verdacht slap hing. 

De buit was een grote brasem van 1750 gram. Bij de einduitslag bleek ik 

een stukje te moeten schrijven. Twee man hadden die dag geen vis, 

waaronder Gerard. 
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De volgende dag kleedde ik me aan om naar de tennisbaan te gaan en 

daar met 3 andere tennismaatjes, waarvan de oudste de gezegende 

leeftijd van 83 jaar heeft bereikt, een balletje te slaan. Toen ik mijn 

portemonnee wilde pakken kon ik hem nergens vinden. Hierin zitten mijn 

rijbewijs, kentekenbewijs, betaalpasje etc., etc. Alle kasten en kleding 

onderzocht en helemaal niks. Ik herinnerde mij dat de portemonnee, 

tijdens de viswedstrijd in mijn visbroek had gezeten en ik herinnerde mij 

ook dat ik nogal had staan hannessen om die uit te trekken, waarbij de 

visbroek omgekeerd op de grond terecht was gekomen.                   

Conclusie: “De portemonnee zou daar wel eens in de berm verloren 

kunnen  zijn”. Ik reed als een speer naar de tennisbaan om mijn maatjes 

in te lichten. Bellen had geen zin want ze stonden op dat moment al op 

de baan. Daar aangekomen heb ik hun uitgelegd wat er aan de hand 

was. Van daar uit besloot ik als een speer naar het Amstel Drechtkanaal 

te rijden. Ik besloot toch voor alle zekerheid nog even langs mijn huis te 

rijden. Bij het openen van een kastje dat ik grondig dacht te hebben 

doorzocht zag ik de portemonnee achter in het hoekje liggen. Jullie 

kunnen je voorstellen wat een opluchting dat gaf. Ik stel me met dit 

verhaaltje wel wat kwetsbaar op. Maar ja, mijn leeftijd komt er voor jullie 

ook aan ! Ben daarna toch mijn maatjes nog gaan opzoeken. 

       

 

                            Harry Greive 
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                           21 augustus 2015, zoet,  Vlaardingsevaart 

 

De dag zal er veel belovend uit, weinig wind van schuin links 

achter. Mij was een plaats vlak bij de auto toebedeeld i.v.m. 

lichamelijk ongemak, wat wel prettig was. Want lopen is momenteel 

een probleem.                                                                                     

Gewapend met een stoel, hengel, netten en voer en wat kleinspul 

ging ik naar de waterkant zoals we vroeger allemaal gingen.  

 

Direct na het signaal van 08.00 uur ving ik een halfwas op 20 mtr. 

Ik heb de hele dag op deze afstand gevist.                                                                                                                                                     

De brasems lieten het vandaag afweten. Ik geloof dat alleen Alwin 

er een heeft gevangen.                                                                        

Aad Segboer was vandaag de overtuigende winnaar met 5.247 kg 

( kopstek of staartstek het is maar net hoe je het bekijkt).                                                                                                       

Ik moest Alwin met 39 gram voor laten zodat aan mij de beurt ten 

deel viel om een stukje te schrijven.                                                                                                                                         



               

27 

 

Het was voor een ieder hard werken om een visje te vangen.              

De hele dag door zag je de mannen schakelen tussen de steek en 

de werphengel.                                                                                       

Mijn voerstek onder de kant werd druk bezocht door een K..koppel 

zwarte kippen,zodat daar geen vis was te bekennen.                                       

Ze doken vrolijk naar beneden en hebben zich te goed gedaan aan 

de overheerlijke maïs. 

                                                                           

 

Ik hoorde van Hans dat er met worm geen beet was te krijgen, 

terwijl ik de hele wedstrijd alleen met worm heb gevist.                    

Nu had ik wel aparte wormen hoor ( Galia-worm) maar dat leg ik 

nog wel een uit.             

Tot aan de volgende wedstrijd.       

 Jan 
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        11 september 2015, zoet, Heimanswetering  

 

Een stukje voor de opsteker 2015. Dan is er een uitslag nu al bekend.     

Ik ben derde geworden op de mooie na zomerse  visdag op 11 

september 2015  op de Heimans wetering te Woubrugge.  Dit is een 

mooi water om te vissen , tot  de beroepsvaart voorbij komt. Dan 

veranderd het stille water in een “klots bak”.  

      

                                                                                                                 

We waren net met de club terug uit Hongarije en het was voor mij 

persoonlijk een verademing om weer op een gewoon Nederlands water 

te  mogen vissen.                                                                                                          

Cor Vollebregt was door een verandering in de datum, weliswaar 

besproken op de jaarvergadering, even abuis en was bijna op de 10e 

gaan vissen. Gelukkig kon hij deze datum nog verzetten, zo bleek later. 

Want hij werd tweede. Op de stek was de startende zomerse dag toch 

nog wel frisjes te noemen door de matige maar wel koude wind.. We 

waren deze keer met 13 man aanwezig.                                                             
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De loting liep als gepland en men ging hierna zijn stekkie vol verwachting 

opzoeken. Iedereen had zijn eigen plan getrokken,  zodat er met diverse 

aasaanbiedingen gevist werd.                                                                              

Zelf koos ik voor de hoe kan het ook anders de vaste stok.                                        

De eerste aanbeet was een baarsje.                                                                            

Dat is altijd een goed begin omdat de gehate  “nul” er dan af is.                    

Hierna gingen de vissen wel aanbeten geven, maar was dit minimaal te 

noemen.                                                                                                             

De plaats waar ik viste was erg diep ter plaatse. Het leek wel of ik in een 

kuil viste.  Ik hoor de na de wedstrijd dat hier andere vaste-stokkers ook 

wel last van hadden.  Nadat ik een richeltje gevonden had kon ik vis 

gaan vangen.                                                                                                             

Omdat het moeizaam was, ben ik overgegaan op een dunnere onderlijn.  

En ja hoor daar had ik weer een visje in het lipje geslagen.                              

Echter ik was nog in de veronderstelling dat de andere visjes welke ik 

ving en zonder schepnet binnenhaalde ook wel met deze vis ging lukken.  

U raad het al ! aan de kant schoot de vis los en zag ik hem niet meer.     

Hierop de feeder ingegooid om het tuig te  gaan wisselen.                                             

Je blijft dan toch in een mopperstemming en afvragen waarom je een 

schepnet bij je hebt als je hem toch niet gebruikt.                                                                             

Totdat ik plotseling naast mij een plonsje en gespartel hoorde.              

Wat bleek, de vis was, vermoedelijk in het pas getrimde gras blijven 

hangen en spartelde nu aan mijn voeten in het water. Hierop het net 

alsnog gepakt om mijn vis alsnog op het droge te krijgen.                                       

Met bijna een jubelstemming de  vis toch nog op de kant.                                        

Ware het niet dat net op dat moment Aad Segboer een wandeling maakt 

en afgevraagd wat er gebeurde. Hierop vond hij dit geen eerlijke vangst 

omdat mijn feeder in het water lag en ik met een oneigenlijk vistuig 

(schepnet) de eerder gevangen vis alsnog had gevangen.                                 

Hierop was hij naar Wim Klerks gegaan en in overleg is de vis er bij de  

weging weer uitgegaan.                                                                                    

Even later  brak Aad zijn vaste stok en bijna gelijktijdig riep Wim, naar 

later bleek,  om een  groot schepnet. Ik verstond echter “was dat je 

schepnet” en roep nog terug, nee dat is Aad welke zijn stok brak.                        

Hierop hoorde ik nog meer geluid van de kant van Wim  en Cor komen.. 

Waarop Wim riep of ik een  foto kon maken. 
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Toen ik bij hem aankwam, zag ik Wim in gevecht met een soort 

wurgslang. Hij had een mooie polsdikke paling gevangen.                              

Na de foto’s is ook deze vis weer de vrijheid gegeven.                                                                   

En dan kom ik op de eerste plaats uit van deze wedstrijd.                                

Wim Klerks met een mooi gewicht van 5009 gram,                              

tweede Cor Vollebregt 3767 gram en ondergetekende Chris van Trierum 

2692 gram.                                                                                                      

De algemene stemming was onder de vissers : dat de vis het niet goed 

deed op welke aanbieding van aas en vismethode. Maar het was droog. 

 

 

Met vissiale groet, 

Chris 
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                6 oktober 2015, Zout, Hoek van holland                                                                  

 

Winnen in een (Haags) kwartiertje. 

Op dinsdag 6 oktober om 07.30 uur verzamelden 12 vissers zich achter 

de strandtenten in Hoek van Holland. Ondanks de voorspelde regen was 

het op het moment van aanvang van de wedstrijd droog en kon een 

ieder een plekje langs de waterkant opzoeken.                                           

Jaap de Raat en ondergetekende met de collega Edwin van Jaap gingen 

direct wat naar links in de richting van de pier. Wat schetste onze 

verbazing, er kwamen er nog een aantal die aanvankelijk naar de ander 

zijde waren gelopen ons als nog voorbij en gingen ook richting pier.                                                

Na ongeveer een uurtje begon het een klein beetje te regenen en 

werden er links en rechts wat paraplu’s te voorschijn gehaald.                

Gelukkig duurde dit niet lang en werd het snel weer droog.                             

De vangsten lieten echter op zich wachten. Jaap de Raat was de eerste 

die een visje wist te bemachtigen, een botje van 20 cm.  

                                                                                                                       
Niet lang daarna ving ik er zelf een van 24 cm.                                                      

We zagen diverse vissers met elkaar op een kluitje staan te praten wat 

er op duidt dat er niet al te veel vis te pakken was.                                                                                                                
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Aad Segboer wist ook wat vis te pakken en naast hem Paul van Oijen 

ook.Aad ging op een gegeven moment aan de leiding en Paul had 2 

visjes. Zelf had ik er inmiddels nog drie bijgevangen, zodat ik met 4 

vissen samen met Aad aan kop ging.    

              

 Siem van der Molen hield het om 12.00 uur voor gezien. Hij had nog 

geen beetje gezien. Ook vertelde hij dat hij het seizoen uit zou vissen en 

er dan bij ons mee zou stoppen. Het heen en weer rijden van en naar 

Lelystad werd toch wel te veel voor hem gaf hij aan. Jammer maar wel 

begrijpelijk.                                                                                                            

Ook verscheen er nog een jongedame die het nodig vond om tussen de 

vissers in ineens het water in te gaan en een stukje te gaan zwemmen. 

Het water was dus niet erg koud.                                                                             

Het ook voorspelde omweer bleef gelukkig achterwege en het bleef ook 

verder droog.                                                                                                       

We zouden om 14.00 uur stoppen en dan bij Alwin op het strand de vis 

meten. Paul sloeg zijn slag, in het laatste kwartiertje pakte hij er nog een 

drie bij het geen zijn totaal op vijf bracht.                                                

Alwin gaf het stopsein en belde Paul om te vragen of hij kwam meten. 

Helaas Paul gaf geen krimp, zelfs na 2 x bellen werd er niet gereageerd. 

Waarop Alwin opmerkte dat hij zijn mobiel wel weg kon gooien want hij 

luisterde er toch niet naar.                                                                                                          
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Bij de auto’s terug achter de strandtenten werden de meters door Alwin 

op geteld. Er bleken 2 man geen vis te hebben gevangen, een aantal 

slechts een.  

                        

                                                                                                                 
De winnaar van het laatste kwartier werd ook de winnaar van deze 

wedstrijd. Aad werd knap 2e en ondergetekende 3e en tevens schrijver 

natuurlijk vertelde Aad met een grote grijns. 

1e: Paul van Oijen                                                                                            

2e: Aad Segboer                                                                                                        

3e: Jilles van Koutrik                                                                                              

4e: John Koolhoven                                                                                                      

5e: Arie van Bree                                                                                                     

6e: Piet Hermes                                                                                                      

7e: Wilbert van Biezen                                                                                             

8e: Alwin Koks                                                                                                                

9e: Kees Klerks / Jaap de Raat                                                                                      

13e: Siem van der Molen.                                                                               

Groet: Jilles van Koutrik.  
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              Dinsdag 20 oktober, zoet, Delftse Schie 

 

Weer eens naar de Schie,voor de meeste lekker dicht bij huis.                                                                              

Om 7.30 uur werden de lootjes getrokken en ging iedereen vol goede 

moed naar hun stek.                                                                                     

De verhalen van het voorvissen waren wisselend. Wim had lekker zitten 

vissen maar Roy had twee grondeltjes in de gehele ochtend gevangen.                                                                                                

Zelf had ik vorig seizoen met de PTT visclub daar nog gevist en wist ik 

dat er veel voorn gevangen kon worden. Dus had ik hennep gekookt, 

Maar verder dan 3 vorentjes kwam ik niet.    

                               

Terwijl wij bezig waren met de spullen op te tuigen kwam de eerste 

schuit voorbij en dacht ik, die kan maar geweest zijn. Maar er zouden er 

die morgen nog vele volgen. Dus iedere keer maar weer een handje voer 

in het water.                                                                                                                             

Alwin had al snel een mooie platte te pakken, achteraf bleek dat de 

enige te zijn van alle 12 vissers. Wel werden er grondelingen gevangen, 

soms wel van 2 à 3 centimeter.  

                 

Rene die naast mij zat ving twee van die kleine monstertjes en gooide 

die weer terug. Later is hij ze toch maar gaan bewaren want ze werden 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leuciscus_rutilus.jpg
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.sportvisserijnederland.nl/img/20090801-kesslersgrondel-frank-bosman_68851.JPG&imgrefurl=http://www.sportvisserijnederland.nl/actueel/nieuws/11339/nieuwe-grondels.html&h=426&w=640&tbnid=nk3_-6tTCdrCPM:&docid=xjLP455Pms4MUM&ei=5D9gVvCXDIGxPKyLnLgE&tbm=isch&ved=0ahUKEwjwmZ-34r_JAhWBGA8KHawFB0cQMwgiKAUwBQ
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niet veel groter. De meeste legde de lange hengel aan de kant en 

probeerde het met een korte stok wat hier en daar een baarsje 

opleverde. Maar over het algemeen waren het de grondeltjes.                                         

Zelf bleef ik met 11meter zitten vissen en heb ik in totaal wel 40 vissen 

gevangen. Maar ik kwam niet verder dan 1 kilo. 3 vorentjes, een baarsje 

en de rest kleine monstertjes.   Dit leverde voor mij vandaag,vandaar dit 

stukje, de derde plaats op. Om 2 uur ging Wim met de grammen 

weegschaal alle netten af want iedere gram zou vandaag tellen.            

Alwin werd verdienstelijk eerste met 1868 gram,  

 

Cor had een paar mooie baarzen en werd tweede met 1132 gram. 

Gelukkig had iedereen een visje gevangen. Hans en John sloten de rij 

met per persoon 18 gram.                                                                         

Vandaag hadden we een introducé.                                                                        

Jan Nijgh wilde wel eens een keer de sfeer proeven met het idee om 

misschien lid te worden.                                                                         

Met 501 gram zou hij vandaag 4de zijn geworden.                                                            

Al met al een water om maar snel te vergeten.                                                         

Met nog 1 wedstrijd te gaan zit het seizoen er alweer bijna op.                                         

Ik hoop dat de SNERT wedstrijd niet een snertwedstrijd word. 

HGR   Kees   

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.waddenzeeschool.nl/uploads/encyclopediedata/vleet_xml/images/baarsgr.jpg&imgrefurl=http://www.waddenzeeschool.nl/uploads/encyclopediedata/content-waddenbieb.php?id=3923&language=0&h=240&w=515&tbnid=zJuBhnjPuKaMdM:&docid=_guv9Y-AmLtHxM&ei=vkBgVuL9DIaMPZCeocgG&tbm=isch&ved=0ahUKEwji1Jmf47_JAhUGRg8KHRBPCGkQMwg4KAYwBg
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            22 oktober 2015, zout,  Papegaaienbek 

 

Op deze dag hadden zich negen deelnemers opgegeven om te vissen in 

de Papegaaienbek. Deze wedstrijd kwam in plaats van de geplande 

wedstrijd van dinsdag 17 november waar we eigenlijk zouden gaan 

vissen met de Ms. Theo op de Grevelingen. De reden waarom voor deze 

locatie was gekozen was omdat de visvangsten op de Grevelingen de 

laatste tijd tot een dieptepunt waren gedaald en er de laatste jaren nog 

nauwelijks vis wordt gevangen op de Grevelingen.                                            

Om 07.30 uur verzamelden Aad, Wilbert, Arie, Jaap, Jillis, Edwin, Kees 

en ondergetekende zich op papegaaienbek. John had zich verslapen, 

maar kwam omstreeks 09.30 uur alsnog naar de waterkant.                                                                                                                     

Al vrij snel werden de eerste scharretjes en een enkele wijting gevangen. 

Dit beloofde veel goeds en iedereen was enthousiast.                                

Bij aanvang van de wedstrijd regende het, maar al vrij snel klaarde het 

weer op en werden diverse kledingstukken uitgetrokken. Het weer viel 

uiteindelijk niet tegen en ondanks dat de weermannen een voorspelling 

had gedaan dat het een grauwe grijze en natte dag zou worden brak af 

en toe ook het zonnetje een beetje door en was het grotendeels droog. 

Naar mate de dag vorderde bleek toch dat de vangsten bij sommige 

tegenvielen. Jaap de Raat hield het na een paar uur al voor gezien.       

Hij stond op een ongelukkige plek te vissen waar hij zeer regelmatig vast 

kwam te zitten en daardoor veel onderlijnen verspeelde en zelfs het topje 

van zijn hengel afbrak. Met slechts 1 visje staakte hij dan ook de 

wedstrijd. Zelf ving ik o.a. een mooie zeebaars, maar deze werd direct 

na meting teruggezet omdat hij niet aan de nieuwe vastgestelde 

minimummaat van 42 cm voldeed.   

                                                                                                                     
Wilbert van Biezen ving een vis die door ons in eerste instantie niet werd 
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herkend wat voor vis het was. Er werd wat gespeculeerd, maar Kees 

hielp ons uiteindelijk uit de droom en Googelde met zijn telefoon. Na wat 

bestudering bleek het om een donderkop te gaan, een vis welke niet 

eerder door ons was gevangen.  

                                                                                                                       
Om 14.00 uur klonk het eindsignaal en werd de vis gemeten en werd 

nog wat nagepraat over de wedstrijd onder het genot van een drankje 

waar Kees weer voor had gezorgd. 

Uitslag: 

1e Kees met 308 cm vis (15 vissen)                                                                 

2e John met 169 cm vis (8 vissen)                                                                          

3e Paul met 167 cm vis (7 vissen)                                                                    

4e Aad met 140 cm vis (7 vissen)                                                                  

5e Wilbert met 120 cm vis (5 vissen)                                                                          

6e Arie met 58 cm vis (3 vissen)                                                                              

7e Jaap met 20 cm vis ( 1 vis)                                                                                         

8e ex. aequo Jillis en Edwin met 19 cm vis ( 1 vis).                                         

Kees van harte gefeliciteerd met de 1e plaats.  

Paul van Oijen.  



               

38 

 

        7 november 2015, zoet, Gouwekanaal (Snertwedstrijd) 

 

Deze dag visten we de laatste wedstrijd van de zoetwater competitie aan 

het Gouwe kanaal, tevens de Snertwedstrijd.                                          

Jammer genoeg waren er maar 9 man die mee konden doen.                        

Jan Wink en Gerard Bakker konden niet mee doen door eigen 

lichamelijke ongemakken.                                                                              

Hans Snels en Aad Segboer konden niet meedoen omdat zij voor hun 

vrouw aan het zorgen waren. Hoop dat het met een ieder weer helemaal 

goed gaat komen.                                                                                        

Voor mij was het een speciale wedstrijd want ik begon als leider van de 

competitie aan deze wedstrijd. Ik kon nog van de koppositie verdreven 

worden bij een slecht resultaat van mijzelf en een hoge klassering van 

de overgebleven andere kanshebber, Kees Kerkhof.                                            

Dat zorgde er toch voor dat ik gespannen zat te vissen.                                   

Hoezo het is maar gewoon vissen.                                                                      

We verzamelden om 07.00 uur en het was nog behoorlijk donker.               

Na de loting bleek dat Kees steknummer 6 had, vervolgens zat Wim 

Klerks op steknummer 7 en ik op nummer 8.                                           

Wim was voor de loting al zijn paraplu’s, tafel en gasbrander aan het 

opzetten zodat de pan met erwtensoep tijdig, maar heel rustig aan lekker 

opgewarmd kon worden. Hij was mooi om 7 uur daarmee klaar zodat hij 

ook gelijk met ons zijn visspullen kon uitpakken en de plek verder op kon 

bouwen.                                                                                                        

Aan het begin van deze visdag was het weer bijzonder goed en het was 

warm voor de tijd van het jaar. Een temperatuur van zo’n 14 graden die 

alleen maar verder op liep naar uiteindelijk 19,5 graad is wel zeer 

uitzonderlijk in november.                                                                               

Het Gouwekanaal is een water dat eigenlijk het beste bevist kan worden 

met de vaste stok wat mij betreft, dus alles daarvoor klaar gemaakt.                  

Ik wist dat het behoorlijk kon stromen dus had 1 topset klaar gemaakt 

met een pen van 3 gram voor het zwaardere werk. 1 topset met een pen 

van 1,50 gram voor het driftend vissen en 1 topset met een pen van 1,25 

gram om eventueel kort mee aan de kant te vissen.                                          

Bij het uitpeilen van de stek stond er niet zo’n hele sterke stroming dus 

dat leek mee te vallen.                                                                               
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Na het fluitsignaal van Wim ten teken dat we konden beginnen met 

vissen heb ik enkele ballen voer op de 11 meter stek aangevoerd. 

Vervolgens nog een cup met los aas erbij om te kijken en af te wachten 

of de vis op de stek wilde komen.                                                             

Volgens de gegevens op internet zouden de sluizen vanaf 15 oktober in 

de weekeinden dicht blijven tot het volgende voorjaar.                             

Hierdoor komen er dan geen vrachtschepen door dit deel van het kanaal. 

Nou, mooi niet dus. Ongeveer een uur  na het begin kwam het eerste 

vrachtschip voorbij gevaren en werd het leefnet van links naar rechts 

door het water gejaagd.                                                                           

Tevens was de stroming vervolgens pas echt goed los gebarsten en 

werd het ook niet meer rustiger . Het leek af en toe wel een 

wildwaterbaan. Het water veranderde zo snel van stroomrichting dat het 

leek alsof er iemand ergens op een knop van wat turbines zat te drukken 

om het heen en weer te laten gaan. Om gek van te worden.                     

Op de veenbodem bleek ook een redelijk tuintje te zijn aangelegd.                  

Als je de dobber een beetje liet driften werd die onder getrokken doordat 

je achter de begroeiing bleef hangen. Ik kon ook geen enkele aanbeet op 

de 11 meter afstand ontdekken. De boten bleven ook geregeld langs 

komen dus het vissen op 11 meter werd er niet bepaald beter op.                                                

Na ongeveer anderhalf uur was het Wim die overschakelde van de 11 

meter stok naar een topsetje waarmee hij vlak in de kant ging zitten 

vissen. Al snel had hij 2 visjes hier te pakken.                                          

Ik besloot dit voorbeeld te kopiëren, gooide een balletje voer op een stek 

ongeveer 2 meter uit de kant, en ging ook met een topsetje aan de gang. 

Ik ving ook al vrij snel de eerste vis aan het kantje.                                                  

Tot aan de soep om kwart voor elf ving ik in relatief korte tijd in totaal 7 

vissen. Ik ving een paar voorns, een behoorlijke baars en een paar 

bliekjes. Ik had slechts 1 zwartbekgrondel te pakken.                                                                                                   

Helaas kregen we vanaf kwart over tien tot ongeveer kwart over één 

regelmatig een regenbui over ons heen en trok de wind nog redelijk aan 

naar een kracht 4. Met een paraplu recht boven je was het echter goed 

te doen en met het topsetje in de hand was dat het probleem niet.             

Kees zat voor mij gezien voorbij Wim en door de opgebouwde paraplu’s 

van Wim kon ik Kees niet zien.                                                                   

Ik wist dus niet wat Kees zat te vangen. 
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 Kwart voor elf!!!!!          Tijd voor de soep van Wim. 

 

Wederom genoten we van de overheerlijke erwtensoep van onze eigen 

soepmeester.   

             

                                                                                                                 

Heerlijk was de soep weer en lekker iets warms naar binnen tijdens de 

regenbui.                                        
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                          Top gemaakt weer Wim!!                                                                                                      
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Tijdens het eten van de soep werden de vangsten tot dan toe besproken. 

Het bleek dat alleen Roy een behoorlijke vis gevangen had.  

 

                                                                                                                     

Hij had een mooie grote baars gevangen waarover meerderen naast 

hem dachten dat het een brasem was. Een mooie vis dus.                     

Hij had ook nog een stuk of vijf visjes erbij dus hij leek goed op weg.  

Van Kees hoorde ik dat hij een visje of 10 had maar ik kreeg niet mee 

wat voor visjes. In aantal waren het er in ieder geval meer dan ik had dus 

ik moest nog verder aan de bak als ik voorop wilde blijven in de stand.                                                       

Na de soep eerst nog even de 11 meter afstand bevist waar ik voor de 

soep toch nog even wat voer gecupt had.                                                     

Direct kreeg ik daar een mooie beet en ik voelde even een mooie vis aan 

de lijn die vervolgens gelijk weer los schoot.                                                  

Mogelijk een baars geweest want er zat geen slijm op de lijn.                             

Wie weet was er nu dan toch vis gekomen op de 11 meterstek.                     

Nou, dat was dus verder niet zo. Geen stootje meer te zien.                         

Dan maar weer over naar het kantstekje met het topsetje, waar 

meerderen al een tijd naartoe overgeschakeld waren.                                         

Het lukte mij om nog 4 vissen in het kantje te vangen, waaronder een 

redelijke baars en bliek.                                                                                           

Verder gelukkig nog maar 1 mini-zwartbekgrondel waarvan ik eerst dacht 

dat het mijn aas was.                                                                                               
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Het lukte Wim uiteindelijk nog om een mooie brasem direct tegen de 

kant te vangen.                                                                                                           

Hij maakte hiermee direct een grote sprong omhoog uiteraard.                                                                                                 

Gelukkig waren de laatste drie kwartier droog zodat de spullen 

uiteindelijk toch droog ingepakt konden worden.                                           

Toen de weging afwachten en de verlossende woorden uit de mond 

horen van Wim die de uitslag bekend ging maken.                                                                     

Chris van Trierum bleek na de soeppauze op stek nummer 1 toch nog 

wel wat vis erbij te hebben gevangen en werd vandaag winnaar.                 

Wim Klerks kwam net een paar onsjes te kort voor de winst en werd 

tweede. Gezien het feit dat ik van harte gefeliciteerd werd en de 

aangewezen persoon werd die het verslag van deze dag mocht schrijven 

is duidelijk dat ik vandaag derde werd.                                                             

Hieruit bleek ook dat Kees vandaag minder geluk had en helaas voor 

hem geen hoge klassering kon vissen.                                                   

Daarmee was het mij gelukt de zege veilig te stellen van de zoet 

watercompetitie. Uiteraard was ik daar zeer blij mee.                                  

Kees, voor jou hoop ik dat je volgend jaar alsnog hard gaat toeslaan en 

dan misschien wel de eindzege kan opeisen na alweer 2 zeer goede 

jaren te hebben gevist. 

Voor de volledigheid nog even de uitslag met gewichten van de eerste 

drie: 

1: Chris van Trierum – 2266 gram 

2: Wim Klerks – 2061 gram 

3: Alwin Koks – 1597 gram 

Het seizoen zit er weer op. Tot komend jaar. 

 

Groet, 

Alwin Koks. 
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                    9 december 2015, zout,Snertwedstrijd  

 

Alweer onze laatste wedstrijd zout die traditioneel weer werd afgesloten 

met heerlijke snert gemaakt door Wim Klerks. Aad had al eerder tijdens 

de ALV van 23 januari j.l. kenbaar gemaakt dat hij vandaag als kok zou 

fungeren en had van te voren een paar liter van deze brei bij Wim 

opgehaald. Zelf had ik een klein strandtentje meegenomen waarin de 

snert kon worden opgewarmd, want je weet maar nooit wat voor weer we 

konden verwachten.   

 

De weergoden waren ons goed gezind, want het was ronduit een 

heerlijke visdag. De zon scheen volop en de temperatuur voelde met 14 

graden aan als lenteachtig. Voor deze laatste wedstrijd hadden zich een 

record van 12 leden bij mij opgegeven.                                                 

Behalve dat we visite kregen van een brutale zeehond die tot op een 

afstand van nog geen 10 meter onze viskunsten afkeek, werd er door 

iedereen vis, voornamelijk bot gevangen met als uitschieter een dikke 

bot van 40 cm. gevangen door Kees.                                                           

Zelf ving ik nog een kleine zeebaars die direct weer teruggezet werd.            

Na afloop kreeg Kees behalve een cadeaubon als dag winnaar, ook nog 

een bon voor het vangen van de grootste vis.                                              
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Hij had na afloop van de wedstrijd 10 vissen gevangen met een totale 

lengte van 2.87 cm. Kortom, een leuke gezellige dag met eindelijk weer 

eens vis!!!!!  

 

 

Een mooie afsluiter van het seizoen zout.  

 

Paul van Oijen 
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                   Jaarverslag HPSV-Vissen, zoetwater. 

 

Het seizoen 2015 is weer voorbij,  met uiteraard weer wisselende 
resultaten en weersomstandigheden. 
Maar over het hele jaar mogen we niet echt klagen al kunnen de 
vangsten altijd beter natuurlijk. 
Maar als de resultaten uit het verleden een graadmeter zijn voor de 
HPSV-competitie van 2016 dan ziet het er goed uit. 
In 2015 komen we aan 234 kg. 2014 was goed voor 437 kg. 2013 
hadden we 214 kg. en in 2012 kwamen we aan een slordige 460 kg. 
Als dat om en om regeltje doorgaat dan krijgen we dus weer een mooi 
seizoen in 2016, hoop doet leven. 
 
Over het hele afgelopen seizoen hebben we in 9 wedstrijden 116 
stekken bevist en daarvan is helaas op 15 stekken met een 0 geëindigd. 
Dit zijn dus gemiddeld 13 deelnemers per wedstrijddag wat helaas een 
kleine terugval is in vergelijk met het vorige seizoen. 
Maar helaas is hier de gezondheidstoestand van een aantal van onze 
leden de grootste boosdoener en ook de partners hadden in een aantal 
gevallen thuiszorg nodig, en dit gaat natuurlijk voor een dagje aan de 
waterkant. 
Ik wens dan ook een ieder die dit jaar daarmee te maken heeft gehad 
alvast het allerbeste voor het komende seizoen en dit geldt uiteraard ook 
voor de partners. 

 
 Ja en dan nu maar even naar de resultaten van het afgelopen seizoen. 
De wedstrijd tegen de brandweer is al jaren een terugkerend evenement. 
Ook dit jaar mochten we deze strijd weer aanbinden in Nieuwkoop. 
Maar als dan een van onze eigen leden in het kamp van de vijand mee 
vist en dan ook nog een topdag beleeft ja dan wordt het dus lastig. 
Gerard no hard feelings, gewoon goed gevist, met ruim 10 kg. bijna net 
zoveel als de politie bij elkaar. 
Gerard is een gepensioneerd brandweerman die inmiddels al heel wat 
jaartjes ook lid is van de HPSV, maar deze wedstrijd altijd voor de 
brandweer uitkomt. 
Maar de wisselbeker mochten we, na 3 keer oprij gewonnen te hebben, 
deze reis dus inleveren, volgend jaar wij dan maar weer! 
Voor de hoogste vangst over het seizoen 2015 is ondergetekende 
verantwoordelijk, met een vangst van 15.919 gr. aan het Noord 
Hollandskanaal. 
Een water waar ik echt heel graag steeds weer naar toega. 
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Ja en dan de resultaten in competitie verband. 
Met nog 2 wedstrijden te gaan waren er theoretisch nog een man of 6 
die kans maakten op de eindzege en met nog 1 wedstrijd kon alleen 
Kees nog een gooi naar goud doen. 
Maar Alwin die het hele seizoen al van voren wist te vissen liet het (k)aas 
ook deze wedstrijd niet van zijn brood eten en Kees had zeker geen 
topdag. 
Het was zelfs zo dat hij zijn 2de plaats aan mij moest laten. 
 
De top 3 even op een rij: 
 
Kampioen 2015, Alwin Koks met 10 punten. 
Op de tweede plaats Wim Klerks met 13 punten 
En als nummer drie Kees Kerkhof met 14 punten. 
 
Voor de totale uitslag en wedstrijdverslagen verwijs ik u graag naar onze 
website www.hpsv-vissen.nl  
Deze wordt al jaren door Alwin op een prima wijze bijgehouden. 
Ook verschijnen al onze wedstrijdverslagen en andere 
wetenswaardigheden in ons jaarboek “de Opsteker”, al ruim 10 jaar door 
Ed Borrebach in elkaar gezet. 
Bij iedere wedstrijd dient de nummer 3 een verslag te schrijven en 
gelukkig houdt iedereen zich daar ook aan. 
 
Dan is er zeker in de NPSB-competitie dit jaar zeker goed gepresteerd 
door onze afdeling. 
Alleen al qua opkomst waren we dit jaar grootleverancier met gemiddeld 
5 a 6 man per wedstrijd. 
De landelijke competitie is op dit moment aan een nieuwe image bezig, 
Maar zoals altijd zitten er nog wat kinderziektes in het proces maar die 
gaan vast en zeker in de toekomst opgelost worden door alle 
deelnemers, maar zeker ook door de mensen die zich al jaren hard 
maken voor deze afdeling van de NPSB, Henk Kuipers en Jan 
Overbeek. 
 
Wat de prestaties van de HPSV-vissers betreft spreken 4 vakwinnaars, 3 
tweede plaatsen en 7 keer derde, boekdelen. 
Alwin wist 21 mei 4.765 gr. te vangen en werd daarmee 1ste in zijn vak en 
derde overall aan de Urkervaart., 
17 september was het N.K. vrije hengel in de Lage Vaart te Almere hier 
werd Wim Klerks vakwinnaar met 6.478 gr. goed voor de bronzen 
medaille. 

http://www.hpsv-vissen.nl/
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Hans Snels wist hier eveneens vakwinnaar te worden met 2.213 gr. goed 
voor plaats 5 overall. 
De laatste nummer 1 plaats, namens de HPSV, in deze competitie ging  
naar Aad Segboer op 24 september aan de Oude Rijn met 2.413 gr. en 
vijfde overall. 
Deze wedstrijd werd door ons georganiseerd en er mocht alleen met de 
vaste hengel worden gevist, iets wat Aad 2 jaar geleden nog 
verschrikkelijk vond. 
 
Er waren 7 man van de HPSV die aan 5 of meer wedstrijden hebben 
deelgenomen dit is 1 van de voorwaarden om in het klassement te 
worden opgenomen. 
Een paar andere regels zijn minimaal 1 wedstrijd in je eigen gewest, 1 
van de 2 N.K.-wedstrijden en 1 wedstrijd waar alleen met de vaste stok 
gevist mag worden. 
Hun resultaten op een rij: Wim Klerks 7de, Roy Witte 16de, Arie van Bree 
32ste, Kees Kerkhof 36ste, Chris van Trierum 39ste, Hans Snels 41ste en 
Alwin Koks 58ste. 
 
Verder wordt er ook ieder jaar een N.K.-teams georganiseerd, deze telt 
niet mee voor de competitie. 
Met wat hulp vanuit Twente konden wij toch 2 teams inschrijven. 
Team-A helemaal compleet kwam niet verder dan de 9de plaats, maar 
team-B deed het een stuk beter. 
Ondanks dat ze niet compleet waren, helaas maar 4 man, werden ze 
keurig derde, en dat dus maar met 4 man. 
Van de volledige teams tellen de beste 4 van de 5 uitslagen, team-B had 
dus geen schrapper, nogmaals dank aan Jan Terhaar voor zijn inbreng. 
De 3 HPSV-vissers waren, Alwin Koks, Kees Kerkhof en Aad Segboer. 
 
Alles bij elkaar een geslaagd NPSB-jaartje dus. 
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Ook zijn we nog met 1 compleet team naar Hongarije geweest om deel 
te nemen aan het E.K. in Szeged op 4 en 5 september. 
Dit team bestond uit: Arie van Bree, Chris van Trierum vergezeld door 
zijn vrouw Francine, Hans Snels, Roy Witte en Wim Klerks. 
 

 
 
Er werd gevist op een roeibaan met volgens mij een van de eerlijkste 
parcoursen waar ik ooit gevist heb, echt gelijke kansen voor iedereen 
dus. 
 
Het grootste probleem voor ons was eigenlijk drie dagen voor vertrek. 
Nadat Roy gemaild had dat wij zondags rond vier uur zouden arriveren 
dus de sleutel van ons huisje, gereserveerd in december, in ontvangst 
wilde nemen kreeg hij een schokkend antwoord. 
Wij hadden helemaal geen huisje, de goede man had dit in april al aan 
de reisorganisatie laten weten, alleen had deze ons niet op de hoogte 
gesteld. 
En om alles nog wat zuurder te maken was ook het type bus, die wij 
weer dankzij de HPSV, hadden kunnen huren niet meer in bedrijf en 
kreeg Roy dit ongeveer 2 uur na het eerste schrikbericht te horen. 
Nu hoef ik denk ik niemand te vertellen hoe je jezelf voelt als je binnen 
een paar uur een vistrip in het water ziet vallen. 
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Gelukkig werd alles weer uit de knoop getrokken 2  maal een 3 
persoonsbusjes in plaats van 1 grote 5 persoons, dus wel meer 
rijbeurten en minder aanspraak. 
En als woning kregen we 3 luxe 2 kamerappartementen met airco en 
zwembad, 
Niet helemaal als gepland maar met nog 3 dagen te gaan ben je wel blij 
dat je wat hebt en de airco en het zwembad waren achteraf wel welkom, 
42 graden plus dus bij aankomst. 
 
Maar dit was dus opgelost en na een voorspoedige reis met een iets 
verlate start, was het ook al weer de koppeling???, kwamen we na een 
overnachting in Oostenrijk aan in Hongarije. 
 
Hier hadden we nog 4 dagen om aan de omstandigheden en het water 
te wennen, lekker trainen dus bij prima weersomstandigheden al had 
een paar graden minder ook gemogen, toch Hans? 
Zoals ik al schreef goede gelijke situaties voor iedereen, veel vis in het 
water en nou maar zien dat je wat vangt. 
Met alle op internet en via andere bronnen verkregen info gingen we 
allemaal enthousiast aan de slag, het resultaat heel veel meervalletjes. 
Deze soort wordt niet veel groter dan 20 cm. maar dan heb je al een hele 
flinke met dus ook flinke stekels maar daar doen de kleintjes niet echt 
voor onder. 
Maar dat er ook grote vis zat bewees ikzelf, helaas wel ten koste van 
een top set, een mooie graskarper van een pondje of 6. 
Ook de andere mannen wisten hun visje te vangen al hadden de 
meervalletjes ruim de overhand. 
Met een wat zwaardere hengel wist ik nog wat giebels en nog een wat 
zwaardere graskarper te vangen, en deze hengel hield het wel. 
De 2de oefendag zaten de anderen wat meer in de grote vis en moest ik 
het doen met een slordige 120 meervalletjes en heel wat steken in mijn 
vingers dus, maar je moet er iets voor over hebben. 
Deze dag had ik een voertje gemaakt naar Hongaars recept, dit heb ik 
dus gelijk afgezworen en de rest van de dagen, net als de eerste dag 
met mijn eigen brouwsel gevist. 
De andere oefendagen hebben we zeker leuk gevist en ook leuk 
gevangen en zelfs de temperatuur werd aangenamer. 
Ook was er natuurlijk iedere dag na het vissen een lekker balletje met 
een heerlijk koel biertje en nu dus ook een duik in het zwembad, toch wel 
lekker. 
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Donderdag werden de steknummers geloot en omdat ik teamcaptain 
was mocht ik de plekken voor ons team uit de hoge hoed toveren. 
Toch wel  jammer dat men dit altijd apart doet van de andere 
deelnemers en wat te drinken met deze temperaturen zou ook wel 
welkom zijn, al was het maar water. 
Maar met deze locatie maakt het dus niet zoveel uit waar je komt te 
zitten, al was ik wel blij met A3 dan zitten er dus maar 2 man links van je 
en is de rest vrije oever. 
De eerste dag moest er met de vaste stok gevist worden en door 
ervaring wijzer geworden heb ik dus meteen mijn zware hengel ingezet. 
Op A1 zat ook een Nederlander en op A2 een Hongaar en rechts naast 
me op A4 zat een Italiaan. 
Om 10 voor 10 mochten we voeren en om 10 uur was het aanvang 
wedstrijd, nou die begon meteen goed binnen 5 minuten een mooie vis 
in mijn net en deze werd al snel gevolgd door nog een stuk of 4 vissen. 
De Hongaar had 1 vis en de Hollander nog even niet, de Italiaan was op 
hele kleine visjes, alvers, aan het peuteren, dus dan begin je jezelf al 
een beetje rijk te rekenen. 
Nou werd het voor mij een prima dag maar de buren moesten alleen 
even warm lopen ik mocht aan het eind van de dag 11.620 gr. noteren. 
Mijn Italiaanse buurman had de kleine visjes gedag gezegd en was ook 
op de grote jongens gaan zitten en hij had exact mijn gewicht waardoor 
we allebei 8ste in ons vak werden de Hollander op A1 had14.200 en werd 
5de, maar de Hongaar tussen ons in ving onze gewichten bij elkaar dus 
25.940gr. en werd hiermee vakwinnaar. 
Arie wist 6360 gr. te vangen en werd hiermee 17de,Hans had 2.510 gr en 
werd 23ste,Roy had 1,650 gr en werd ook 23ste, en Chris helaas laatste in 
zijn vak met 1.300 gr. en 24ste. 
Voor het team geen veelbelovend vooruitzicht dus. 
Waar het aan lag zullen we wel nooit weten maar de andere boys 
konden het deze wedstrijd niet echt raden. 
 
Maar goed, lekker gegeten bij de Mexicaan en de volgende dag weer vol 
goede moed naar de waterkant. 
Deze dag was het weer echt Hollands, wind en regen, maar zeker niet 
echt koud, al was de plu wel prettig in de rug tegen de wind. 
Nu mocht ik naar stek B22 met links van mij een van de Friesen en 
rechts van mij een Engelman. 
Deze dag vissen met de werphengel, ik koos voor 30 meter tegen de 
eerste ballenlijn aan, deze schermen het roeiparcours af, en voor 18 
meter. 
Weer eerst 10 minuten voeren en dan vissen maar weer en wat is het 
dan toch lekker als je weer snel van de 0 af bent. 
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Bij mijn 2de worp had ik eigenlijk niet eens tijd om mijn hengel neer te 
leggen in de steun, gelijk krom en een mooie vis als resultaat. 
Het was wat rustiger dan dag 1 met het gevolg dat ik de 30 meter maar 
even liet voor wat het was en naar de 18 meter ging, hier had de 
Engelsman al vis gevangen en verspeeld en dan klinkt dat wel leuk hoor, 
dat binnensmonds gemopper in het Engels, en soms wat luider. 
Ook achter mij hoorde ik op een gegeven moment een aardige brul mijn 
Friese buurman had dus even een aanbeet gemist maar de vis had 
zichzelf gehaakt en ging er nu met de hengel vandoor. 
Nou hebben we dus wel meer hengels klaarliggen en ging hij meteen 
aan het gooien met een korfje over de lijn of hengel om het spul terug te 
halen wat uiteindelijk ook lukte met de vis er nog aan ook. 
Zelf had ik er inmiddels ook 2 vissen bij gevangen en helaas ook 2 
gelost, dus ook maar even mopperen, welkom bij de club. 
Net voor het einde wist ik er toch nog 2 bij te vangen zo kwam het dag 
totaal op 5 mooie vissen en nog wat meervalletjes alles bij elkaar goed 
voor 4.700 gr, en helaas niet verder dan plaats 16. 
Mijn Friese buurman had 4.160 gr. en de Engelsman 9.460 waar hij 4de 
mee werd, dus het waren 2 dure lossers van mij maar helaas ook dat 
hoort erbij. 
De andere mannen hadden het weer niet erg naar hun zin, Arie nu 1.090 
gr. 24ste, Hans 2.680 gr. 19de, Roy 1.940 gr. 21ste en Chris 1.020 22ste . 
Wel hebben we allemaal een prijs gekregen, er was iets misgegaan met 
de lunchpakketten maar gelukkig heeft Francine dit probleem voor ons 
opgelost en heerlijke broodjes voor ons gescoord. 
 
Ja en dan wordt alles weer opgeruimd en nog eens doorgesproken, ook 
nu weer geen verklaring of wel, verhalen genoeg in ieder geval maar of 
de juiste er ook bij zat, ik weet het niet. 
Dan maar lekker opfrissen voor de feestavond met de prijsuitreiking al 
zouden wij daar niet bijzitten. 
Als team werden we strak laatste en individueel, Wim 54ste , Arie 108, 
Hans 112, Roy 115 en Chris echt laatste 120ste, ik weet wat het is ik ben 
het ook ooit geweest. 
Er was een Engelse Europees kampioen gevolgd door 2 Hongaren, Bas 
Boersma werd beste Nederlander op plek 23. 
Bij de landenteams wist Hongarije de titel te pakken gevolgd door 
Engeland en Duitsland. 
 
Na de prijsuitreiking volgde het slotdiner met een gezellig drankje erbij 
en natuurlijk de nodige (sterke)verhalen 
Wij hebben hoe dan ook weer een mooie week gehad en zijn weer een 
prachtige ervaring rijker. 
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Na ook nu weer een vlotte terugreis met deze keer een overnachting in 
Duitsland waren we allemaal weer gezond thuis waar we door de dames 
met open armen werden ontvangen. 
Ik wil mijn reisgenoten danken voor deze prima week met wat mindere 
resultaten maar de sfeer onderling was weer als vanouds en dat is toch 
het belangrijkste. 
  
Dit is tevens het eind van dit jaarverslag en ik hoop op een mooi seizoen 
voor 2016. 
 
Met vriendelijke visgroet, 
Wedstrijdsecretaris zoetwater, 
Wim Klerks 
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        Jaarverslag HPSV- vissen, zoutwater 2015. 

 

Het visseizoen van onze afdeling zit er alweer op.  

Omdat wij nog steeds geen nieuwe wedstrijdleider zout hadden, werd 

door Alwin en ondergetekende op de vorige ledenvergadering besloten 

om gezamenlijk nog een keer naast onze taak als voorzitter en secretaris 

ons ook nog op te werpen als wedstrijdleider zout. Ondanks dat we 

herhaaldelijk kenbaar hadden gemaakt dat er een nieuwe wedstrijdleider 

moest komen had zich nog niemand aangemeld.  Aan het eind van dit 

seizoen heeft ons lid Arie van Bree kenbaar gemaakt dit vanaf het 

seizoen 2016 te willen gaan organiseren. Hij heeft deze taak alvast 

opgepakt en heeft o.a. al een nieuwe opzet gemaakt voor het 

programma van het nieuwe seizoen 2016.  

Terugkijkend op het afgelopen jaar. Ook dit jaar vielen de vangsten vaak 

erg tegen. Met uitzondering van de wedstrijd in de papegaaienbek welke 

werd gehouden op 11 juni. Het was voor ons de eerste keer dat daar 

door ons in wedstrijdverband werd gevist. Door de teleurstellende 

vangsten van de afgelopen jaren werd deze locatie in onze competitie 

opgenomen nadat we op zoek waren gegaan naar nieuwe viswateren. 

Voordat deze locatie echter in onze competitie werd opgenomen waren 

een aantal van ons daar al gaan proefvissen. Ook toen waren de 

vangsten bovengemiddeld.  

In totaal werden door ons 9 wedstrijden gevist met een totaal aantal 

deelnemers van 87. Gemiddeld 9 leden per wedstrijd. Als je gaat kijken 

naar het aantal actieve leden voor de zoutcompetitie is dat geen slecht 

gemiddelde.  

Als we naar onze eerste wedstrijd kijken, welke op 13 februari werd 

gehouden in IJmuiden, zie je ook grote verschillen in het aantal 

gevangen vis. Met 15 deelnemers gingen we op pad. Nadat het 

eindsignaal had geklonken bleek Kees 1e te zijn geworden met nog geen 

2 meter vis! Van de 15 deelnemers hadden er 6 deelnemers helemaal 

geen vis. Dat was de eerste tegenvaller. Het werd zelfs nog erger. Onze 

2e visdag was de traditionele bootwedstrijd op de Grevelingen. Normaal 

goed voor een leuk aantal vissen, maar we merkten de laatste jaren al 
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dat ook daar de vangsten sterk terugliepen. Onze schipper Theo deed 

erg zijn best, maar wat er ook gebeurde, geen vis. Na afloop bleek dat 

niemand van de 8 deelnemers een visje had gevangen, met uitzondering 

van de zeehond die zich tijdens onze visdag regelmatig liet zien in de 

nabijheid van onze boot. 

N.a.v. deze teleurstellende uitslag werd daarom na afloop van de 

wedstrijd op 6 oktober in Hoek van Holland door Alwin,  in overleg met 

de aanwezige leden, besloten om de 2e bootwedstrijd op de Grevelingen, 

welke gepland stond op dinsdag 17 november te annuleren en deze 

wedstrijd te verplaatsen naar de Papegaaienbek. Voor een aantal van 

ons kwam dat goed uit en werd er leuk gevangen met als uitschieter 

Kees die 1e werd. Voor een aantal visser was het een minder geslaagde 

dag. Als je pech had, en dat waren er velen van ons, dan verspeel je in 

de papegaaienbek heel veel onderlijnen, inclusief loodlifters etc. Alles bij 

elkaar al gauw 3 euro per onderlijn.  

Dan onze wedstrijd op uitnodiging van Avicentra uit Monsterop17 mei. 

Het was alweer de derde keer dat we waren uitgenodigd om samen met 

hen op de zandmotor in Ter Heijde te vissen. 8 deelnemers van HPSV 

hadden zich opgegeven. Na loting werden we weer met twee tractoren 

naar onze vis plek gebracht. Ook deze dag telde mee voor onze eigen 

competitie. Kees werd 1e met een totale lengte van 2.15 m vis. Na afloop 

van de wedstrijd was het verzamelen in de bekende vis keet in Ter 

Heijde en werden de prijzen uitgereikt en werd als afsluiter nog een 

kleine loterij gehouden. Ook in 2016 zijn we weer uitgenodigd.  

Dan onze NK wedstrijd. Deze stond gepland voor 22 oktober in 

IJmuiden. Door de zeer slechte weersomstandigheden moest deze 

wedstrijd helaas worden geannuleerd. Rijkswaterstaat had zelfs besloten 

om de hele pier af te sluiten. Jammer, maar achteraf was het een goede 

en juiste beslissing. Maar, volgend jaar beter. Met een aantal van ons, 

(Kees, Hans, Wilbert en ondergetekende) zijn wij toen naar de 

papegaaienbek gegaan om daar nog een keer, niet in competitieverband 

te vissen. Er werd leuk gevangen, maar ik moest vroegtijdig afhaken 

omdat ik ten minste 10 complete onderlijnen had verspeeld en dan gaat 

de lol er gauw af 
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Dan natuurlijk weer onze snertwedstrijd van 9 december. Een record 

aantal leden (12) hadden zich bij mij opgegeven voor onze laatste 

competitiedag welke weer zoals gewoonlijk werd onderbroken door de 

heerlijke snert die Wim voor de zoveelste keer weer voor ons had 

gemaakt en ter plekke werd bereidt door onze nieuwe kok Aad. Het was 

een zeldzame mooie dag met een winters lentetemperatuurtje van 14 gr. 

Er werden grote botten gevangen met als uitschieter een dikke bot van 

40 cm.,  gevangen door Kees. Hij werd met 10 vissen met een totale 

lengte van 2.87 cm dag winnaar. Kortom, een leuke gezellige dag met 

eindelijk weer eens vis!!!!! Een mooie afsluiter van het seizoen zout.  

Terugkijkend om onze competitie vielen de vangsten soms mee en soms 

toch tegen. Het heeft zeker niet aan de leden gelegen, want de sfeer 

was bij alle wedstrijden goed en werd er veel gelachen. 

Dan de top 3 einduitslag 2015. 

1e plaats Kees Klerks, 

2e plaats John Koolhoven 

3e plaats: Paul van Oijen. 

Alle verslagen van de wedstrijden kunnen jullie vinden in de Opsteker 

welke weer zijn gemaakt van de leden die 3e waren geworden.  

Voor de volledige uitslagenlijst verwijs ik naar de HPSV site: www.hpsv-

vissen.nl  

 

Met vriendelijke visgroet. 

 

Paul van Oijen 

Secretaris HPSV afd. vissen 

 

 

 

http://www.hpsv-vissen.nl/
http://www.hpsv-vissen.nl/
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Jaarverslag van de afdeling Sportvissen van de 

Haaglandse Politie Sport Vereniging 2015. 

Het jaar 2015 ligt al weer achter ons. We moeten helaas vaststellen dat 

het totaal aantal leden is teruggelopen. Een aantal leden hebben i.v.m. 

privéaangelegenheden onze club helaas moeten verlaten. Ook een zeer 

actief gewaardeerd lid die ruim 20 jaar lid is geweest heeft met pijn in zijn 

hart zijn lidmaatschap moeten opzeggen. De reisafstand tussen Den 

Haag en zijn nieuwe woonplaats was financieel voor hem niet meer 

haalbaar. Op dit ogenblik hebben we nog 32 leden. We zijn vanuit het 

bestuur een reclamecampagne begonnen en hebben een aantal 

exemplaren van de Opsteker in de wachtkamer van de bedrijfsarts 

gelegd om op deze manier te proberen om het ledenaantal weer wat 

omhoog te krijgen. Voor ons als club is het zeer belangrijk dat we meer 

leden krijgen, omdat we steeds meer op onze reserves aan het teren 

zijn. Roy zal dat straks nader toelichten in zijn financieel verslag. 

De wedstrijden zoet. 

De zoetwater wedstrijden hebben resultaat opgeleverd met wisselende 

weersomstandigheden. Over het algemeen mogen we niet klagen, al 

kunnen de vangsten altijd wel beter. Als we de resultaten bekijken en er 

van uitgaan van de resultaten uit het verleden dan ziet het er voor 2016 

goed uit. In 2015 hebben onze leden totaal 234 kilo gevangen, terwijl in 

2014 een slordige 460 kilo werd gevangen. 50% minder als in 2014. 

Voor dit jaar geldt: hoop doet leven.                                                               

In 9 wedstrijden werden 116 stekken bevist en daarvan zijn helaas 15 

stekken met een “0” geëindigd. Gemiddeld 13 deelnemers per wedstrijd, 

een kleine terugval t.o.v. 2014.                                                                  

Als mogelijke oorzaak kunnen we vaststellen dat dit te maken heeft 

gehad met de gezondheidstoestand van een aantal van onze leden en 

ook de partners van een aantal leden hadden in een aantal gevallen 

thuiszorg nodig wat natuurlijk voor gaat voor in plaats van een dagje 

vissen.                                                                                                        

Dan de resultaten van het afgelopen seizoen. De wedstrijd tegen de 

brandweer is al jaren een terugkerend evenement. Dit keer werd de strijd 

aangegaan in Nieuwkoop. De wedstrijd werd gewonnen door Gerard, 

een gepensioneerd brandweerman die ook al heel wat jaartjes lid is van 

HPSV, maar nu voor de brandweer uitkwam. Hij was de winnaar met 
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ruim 10 kg vis waardoor wij de wisselbeker moesten inleveren.                       

Voor de totale uitslag en wedstrijdverslagen van zowel de zoet- als zout 

wedstrijden verwijs ik jullie graag naar onze website www.hpsv-vissen.nl 

die al jaren lang op een prima wijze door Alwin wordt bijgehouden.      

Ook  Ed Borrebach mogen we natuurlijk niet vergeten. Al ruim 10 jaar 

wordt: “De opsteker” door  Ed in elkaar gezet van alle verslagen die de 

nummer 3 van iedere wedstrijd maakt. Gelukkig houdt bijna iedereen 

zich daar aan en worden de meeste verslagen op tijd ingeleverd.  

De top 3 zoet op een rij: 

Kampioen 2015. 

1e plaats: Alwin Koks met 10 punten 

2e plaats Wim Klerks met 13 punten 

3e plaats werd Kees Kerkhof met 14 punten. 

Ook in de NPSB-competitie hebben de zoetwater vissers goed 

gepresteerd. Alleen al qua opkomst waren we dit jaar grootleverancier 

met gemiddeld 5 a 6 deelnemers per wedstrijd.  

De landelijke competitie is op dit moment aan een nieuwe image bezig. 

Er zitten nog wat kinderziektes in het proces, maar die gaan in de 

toekomst opgelost worden door alle deelnemers, maar zeker ook door 

de mensen die zich al jaren hard maken voor deze afdeling van de 

NPSB, Henk Kuipers en Jan Overbeek.  

Hongarije. 

Met een compleet team is afgereisd naar Hongarije om deel te nemen 

aan het EK in Szeged welke gehouden werd op 4 en 5 september. Het 

team bestond dit jaar uit Arie van Bree, Chris van Trierum vergezeld 

door zijn vrouw Francine, Hans Snels, Roy Witte en Wim Klerks. Er werd 

gevist op een roeibaan en was een van de eerlijkste parcoursen waar 

Wim volgens zijn zeggen ooit heeft gevist. De resultaten waren voor ons 

team niet echt om naar huis te schrijven. Wim heeft een uitvoerig verslag 

gemaakt dat ook in de opsteker is geplaatst. Als team werden we bijna 

laatste en individueel werd Wim 54e, Arie 108e, Hans 112e en Chris echt 

de laatste plaats en eindigde op de 120e plaats. Ondanks de slechte 

http://www.hpsv-vissen.nl/
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resultaten hebben onze jongens een mooie week gehad en opnieuw een 

prachtige ervaring rijker. 

----------------------------------------------------------------------------- 

De wedstrijden zout.  

In totaal werden door ons 9 wedstrijden gevist met een totaal aantal 

deelnemers van 87. Gemiddeld 9 deelnemers per wedstrijd. Als je gaat 

kijken naar het aantal actieve leden voor de zoutcompetitie is dat geen 

slecht gemiddelde.  

Onze eerste wedstrijd in IJmuiden, waar door deelnemers aan werd 

deelgenomen bleek dat slechts 9 deelnemers vis hadden gevangen. 

Kees, die eerste werd had iets minder dan 2 meter vis uit het water 

weten te takelen. Niet veel, maar hij werd toch eerste.  

Terugkijkend op het afgelopen jaar vielen de vangsten vaak erg tegen, 

met uitzondering van de wedstrijd op 11 juni in de papegaaienbek. Het 

was de eerste keer dat daar door ons gevist werd. We hadden 6 

deelnemers. Hans werd winnaar met maar liefst 4.18 m. vis. Een 

record!!!!! 

Onze 2e competitiedag was de bootwedstrijd op de Grevelingen. Dat was 

echt dramatisch. Niemand van de 8 deelnemers had kans gezien een 

visje te vangen. Later werd dan ook in overleg met de leden besloten om 

de 2e bootwedstrijd van 17 november te annuleren en deze te vervangen 

voor een 2e wedstrijd in de papegaaienbek op 22 oktober. Er hadden 

zich 8 deelnemers ingeschreven. Sommige hadden geluk en voor een 

aantal liep het minder goed af. Veel verspeelde onderlijnen, inclusief 

loodlifters etc. Alles bij elkaar toch ongeveer 3 euro voor een onderlijn en 

dan lopen de kosten aardig op. Kees had meer geluk en werd eerste met 

een minimum aan verspeelde onderlijnen.  

Dan weer de wedstrijd samen met Avicentra uit Monster. Alweer voor de 

3e keer werden we door hen uitgenodigd. Op 17 mei was het weer 

verzamelen bij de viskeet waarna we met twee tractoren naar de 

zandmotor werden gebracht. Een leuke ervaring omdat het wel hel ver 

lopen is naar de kop en de afstand veel te ver lopen is als je daar een 

keer wil gaan vissen. Maar, de tractoren waren ene uitkomst. Na afloop 

werden de prijzen uitgereikt en werd er nog een kleine verloting 
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gehouden. Kees werd voor onze competitie eerste met een totale lengte 

van 2.15 m vis. Ook dit jaar zijn we weer uitgenodigd.                               

De NK wedstrijd welke gepland stond op 22 oktober werd i.v.m. de zeer 

slechte weersomstandigheden afgelast. Rijkswaterstaat had de pier 

afgesloten. Met een aantal van ons te weten Kees, Hans, Wilbert en 

ondergetekende werd vervolgens toch gevist in de Papegaaienbek. 

Echter deze wedstrijd telde niet mee voor onze competitie. Een nieuwe 

NK wedstrijd zal waarschijnlijk eind maart/begin april plaatsvinden.         

Dan natuurlijk weer onze snertwedstrijd van 9 december. Een record 

aantal leden (12) hadden zich bij mij opgegeven voor onze laatste 

competitiedag welke weer zoals gewoonlijk werd onderbroken door de 

heerlijke snert die Wim voor de zoveelste keer weer voor ons had 

gemaakt en ter plekke werd bereidt door onze nieuwe kok Aad. Het was 

een zeldzame mooie dag met een winters lentetemperatuurtje van 14 gr. 

Er werden grote botten gevangen met als uitschieter een dikke bot van 

40 cm., gevangen door Kees. Hij werd met 10 vissen met een totale 

lengte van 2.87 cm dag winnaar. Kortom, een leuke gezellige dag met 

eindelijk weer eens vis!!!!! Een mooie afsluiter van het seizoen zout. 

Terugkijkend om onze competitie vielen de vangsten soms mee en soms 

toch tegen. Het heeft zeker niet aan de deelnemers gelegen, want de 

sfeer was bij alle wedstrijden goed en werd er veel gelachen. 

Dan de top 3 einduitslag 2015 zout. 

1e plaats Kees Klerks, 

2e plaats John Koolhoven 

3e plaats: Paul van Oijen. 

Alle wedstrijdverslagen kunnen jullie vinden in de Opsteker en zijn weer 

gemaakt door degene die 3e zijn geworden bij een wedstrijd.               

Voor de volledige uitslagenlijst verwijs ik naar de HPSV site: www.hpsv-

vissen.nl  

Met vriendelijke visgroet. 

Paul van Oijen 

Secretaris HPSV afdeling vissen.  

 

http://www.hpsv-vissen.nl/
http://www.hpsv-vissen.nl/
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