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  dagdromen, visserslatijn of toch …….zeker wel! 

 

 

Nadat het seizoen 2016 voorbij was zat ik op de bank en liet ik het hele 

jaar in gedachten eens aan mij voorbij trekken. Ik zat een beetje onderuit 

gezakt en de ogen werden onderwijl wat zwaarder. Ik kreeg ineens wel 

hele mooie beelden van het fantastische jaar dat we achter de rug 

hadden als vereniging. De wedstrijden in het zoete water leverden netten 

vol vis op. Een wedstrijd met gewichten van gemiddeld 10 kilo vis per 

deelnemer was een mindere wedstrijd.  

Bij de zoute wedstrijden werden grote aantallen platvissen van wel 40 

centimeter gevangen. Verder vanaf het strand zelfs diverse gullen van 

net iets minder dan een meter. Nog nooit werden de pannen zo 

makkelijk gevuld. De wedstrijden waren een groot feest. 

De toestroom van nieuwe leden over het gehele jaar was ongekend. De 

laatste wedstrijden werden gevist met bijna het dubbele aantal vissers 

dan waar we mee begonnen in 2016. 

Tijdens de landelijke wedstrijden werden de NK’s allemaal een prooi 

voor vissers van onze club en werden de eerste 8 plaatsen in de 

eindstand van de NPSB-competitie door HPSV’ers bezet. Op het 

Europees Kampioenschap werden de eerste drie treden in beslag 

genomen door onze vissers. Ik kreeg tevens een soort visioen over 

2018. Het door Wim Klerks te organiseren Europees Kampioenschap 

wordt het grootste sportevenement van Europa dat jaar. Overal breed 

uitgemeten in de media en live uitgezonden in diverse landen.  

Ik had het er behoorlijk druk mee en raakte er in mijzelf niet over 

uitgepraat. Hoewel, in mijzelf?  

Opeens werd ik door Jannie wakker geschud. Ze vroeg mij: “ Wat zit jij 

toch te bazelen in je dromen en met wat voor visserslatijn ben jij bezig?” 

Het leek er dus op dat ik, al dromend, een nogal ongeloofwaardig 

verhaal had zitten uitkramen. Allemaal visserslatijn en wensgedachten. 

Toen ik weer bij mijn positieve was en nog eens op mijn gedroom 

terugkeek moest ik gniffelend bekennen dat het op zijn zachtst gezegd 

niet erg realistisch was, dat was zeker. Maar helemaal onzinnig is het 

gelukkig ook niet. 
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Want zeker weet ik ook dat we het bij onze wedstrijden weer zeer 

gezellig hebben gehad het afgelopen jaar. Dat is mede te danken aan de 

wijze waarop die wedstrijden worden georganiseerd dus hierbij dan ook 

welgemeende complimenten voor onze wedstrijdleiders Wim en Arie. 

Over de vangsten in 2016 zeg ik verder niks want dat heeft toch niemand 

in de hand. Gewoon komend jaar beter doen dan afgelopen jaar. 

Wat ik ook zeker weet is dat we, ondanks dat er helaas ook enkele leden 

hun lidmaatschap moesten opzeggen vanwege hun gezondheid dan wel 

om persoonlijke redenen, we er toch ook weer meerdere nieuwe leden 

bij hebben gekregen het afgelopen jaar. Hierdoor hebben we 2016 toch 

met een paar meer leden afgesloten dan we aan het begin van het jaar 

hadden. Dat is mooi. Uiteraard moeten we wel alle zeilen bij blijven 

zetten om nieuwe leden aan ons te blijven binden gezien de vergrijzing 

van onze hobby. 

Financieel gezien is ook gebleken dat de genomen maatregelen het 

afgelopen jaar er zeker voor hebben gezorgd dat we er weer beter 

voorstaan en we een gezonde boekhouding hebben. 

Hoewel het landelijk bij de NPSB uiteraard niet gegaan is zoals in mijn 

dromen hebben we als HPSV zeker een mooi potje mee geblazen in de 

wedstrijden en goede uitslagen gevist. HPSV was over het geheel in 

aantal ook zeer goed vertegenwoordigt bij de NPSB. En zeker hebben 

we wel degelijk een Nederlands Kampioen in ons midden gekregen in 

2016 en wel Sjors Verburg die Kampioen werd bij het kustvissen. 

Nogmaals proficiat daarmee. 

Verder ben ik er in ieder geval ook zeker van overtuigt dat Wim Klerks 

een heel goed Europees Kampioenschap zal neerzetten in 2018. Hoewel 

dat nog best een tijd weg is zijn de voorbereidingen al in volle gang en 

heeft Wim daar een duidelijk idee over. Uiteraard zal hier nog 

ruimschoots aandacht aan besteed worden en zal U te zijner tijd hiervan 

ook op de hoogte gehouden worden. 

Hoewel het door mij gedroomde scenario niet de werkelijkheid 

weerspiegelde was de echte werkelijkheid toch niet bepaald verkeerd 

voor onze vereniging. Ik hoop dat we nog lang met elkaar onze mooie 

hobby kunnen blijven uitvoeren. Ik heb er zin in. 

Wat ik ook zeker een keer wil doen is  Arie, Paul, Roy en Wim van harte 

bedanken voor hun inzet voor onze vereniging. Zij doen er alles aan om 

de zaken zo te regelen dat een ieder kan genieten van de activiteiten 

waar onze vereniging voor bedoeld is. Klasse. 

Uiteraard alle kampioenen van 2016 van harte gefeliciteerd.  
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Voor een ieder veel visplezier in 2017 en vooral heel veel gezondheid. 

 

Alwin Koks 

Voorzitter HPSV-Sportvissen 
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                   18 februari 2016, zout, Sandplaet 

 

Na ruim twee maanden wachten konden de hengels weer na (goed 

onderhoud en nieuwe onderlijnen gemaakt te hebben hihihi) mee naar 

de vis stek. 

Daar aan gekomen bleken al een paar man bij elkaar te staan.              

Na alvast wat spullen te hebben gepakt komt Danny tot een nare 

ontdekking, hij mist zijn jas. Hij is altijd zo precies. 

Had hij even mazzel dat ik toevallig een jas over had, dus dat bespaarde 

hem een rit naar huis terug.                                                                           

Want het was erg koud en door de wind voelde het nog kouder aan. 

Nadat iedereen, sommige met een omweg op locatie waren 

aangekomen konden de stekken worden gezocht.                                    

Ik bleef een beetje in de buurt van de auto.                                                      

Had daar ook een aardige stekkie.                                                                   

De stenen rij was daar wat lager dus moest ik daar iets makkelijker de 

vissen uit het water kunnen halen. 

Een aantal van ons hadden het denk ik erg koud want die gingen aardig 

aan de wandel. 

Om 8.00 uur werden de eerste brokken lood richting horizon geworpen 

en toen maar wachten. 

                         
Arie had gelijk al pech want bij de eerste keer binnenhalen brak zijn lijn. 

Hij had zulke koude handen dat hem niet lukte om een nieuwe voorslag 

aan te knopen.                                                                                              

Ik vroeg of ik hem kon helpen maar hij wilden het zelf doen.                    

https://www.tackleshop.nl/Ankerlood_Torpedo-s4489.html
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Ik heb hem toen maar wel mijn handschoenen gegeven zodat hij z’n 

handen weer een beetje  warm kon houden.                                                     

Daar werd hij toch wel een beetje blij van. 

Na een half uurtje werd de eerste vis geland dus dat zag er hoop vol uit. 

Dat liep toch een beetje anders, de vis wilde niet erg azen maar na 

verloop van de tijd werden er toch hier en daar wat vissen gevangen.             

En tot grote hilariteit werd er door Aad ook een emmer gevangen, helaas 

zonder vis. 

  

            
 

Helaas kon niet iedereen aan de vis komen wat aan gaf dat het best wel 

lastig was. Naar mijn idee zat de vis best ver weg. 
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Bij een van de zoveelste keer binnen draaien had ik een extra lijn aan 

mijn haak zitten, dat bleek de afgebroken lijn van Arie te zijn.               

Met veel mazzel kwam zijn lood, platte en een krab mee naar de kant. 

Arie je hebt vis gevangen zei ik maar hij vond dat ik hem had gevangen.                        

Maar ja, ik mag niet met 6 haken vissen.                                                              

Dus de vis maar weer terug gezet, jammer want was wel 24cm.                                           

Daarna werd Arie toch beloont met een platte van 26cm. 

Er werd ook zo nu en dan gewandeld voor een praatje of was het toch 

de nieuwsgierigheid of er al wat was gevangen. 

In middels was het gaan sneeuwen en regenen.                                                  

Om twee uur was het  einde wedstrijd en nu maar af wachten of het 

genoeg was, die zes vissen die ik had gevangen.                                             

Ik had in middels gehoord dat John er ook 6 had.                                                        

Dus vis meten en afwachten. 

Uitslag is: 

Danny 1 met 1.82 meter,                                                                                 

John 2  met 1.47 meter en                                                                                 

ik 3 met 1.37. 

Danny bedankte me nog voor het lenen van mijn jas maar vroeg wel of 

er de volgende keer een capuchon bij kon(hahaha).                                                             

Al met al toch een mooie start van het nieuwe seizoen met 12 man.                           

En ook Alwin nog bedankt voor het brengen van de drankjes. 

 

Kees Klerks 
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Op 20 maart werd de jaarlijkse wedstrijd gevist tegen Avicentra.  

Hiervoor hadden zich 15 man ingeschreven waarvan er een zich, naar 

achteraf bleek, stevig had verslapen.                                                                        

Ik ben geen verrader maar deze slaapkop bekleedt een hoge functie 

binnen ons bestuur.  

Achteraf had ik ook beter mijn wekker een rotklap kunnen verkopen want 

van 14 man derde worden met 1 visje is eigenlijk geen resultaat om je 

nest voor uit te komen. 

54 man werden op twee platte wagens door even zoveel trekkers naar 

de vloedlijn vervoerd.  

 

                               
                                                                                                                           

Men begon recht voor de surfclub met uitzetten van plek 1 en nadat het 

laatste steknummer in het zand was geprikt en iedereen zowat klaar was 

met optuigen kwam de broer van Robbie Naish doodleuk vertellen dat er 

vanaf 11.00 uur een surfwedstrijd zou starten in de branding. 
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De nummers 1 tot en met 10 konden dus weer inpakken en werden met 

een trekker aan het eind van het parcours weg gezet.                                             

De wedstrijd begon een kwartiertje later. 

Mijn ene visje belde al na twintig minuten dus ik had goede hoop op een 

tas vis. 

Nu, dat viel tegen. 

 

 
 

Om kwart over één klonk het eindsignaal en werden we opgehaald. 

Heuvel op bleek moeilijker dan heuvel af.                                                         

Een van de trekkers kwam boven na vier aanlopen.                                          

De tweede is een goed half uurtje bezig geweest om de laatste honderd 

meter naar de vis keet af te leggen. 

In de vis keet werden de balletjes Mayo en de drankjes genuttigd in 

afwachting van de uitslag.  
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Voor de politie had Kees Klerks met twee visjes de meeste centimeters. 

Arie van Bree werd tweede met 35 en ik derde met 33 cm.                               

Daarna volgde Jaap de Raat en Hans van Vliet met respectievelijk 17 en 

15 cm, het geen betekende dat iedereen zonder vis zesde is geworden. 

De vissers van Avicentra hebben in zijn geheel de wedstrijd ruim 

gewonnen maar echt goed is er ook door hun niet gevangen.                              

Er werd afgesloten met een tombola waarbij Tim van Bree het winnende 

lot bleek te hebben.                                                                                        

Hij won een mooie hengel. 

Verder werd bekend dat Avicentra vanaf 1 april Hengelsport Westland 

gaat heten en dat Leon Oort de tent heeft overgenomen.                                       

We wensen hem daarmee veel succes. 

 

 

John Koolhoven 
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    23 maart 2016, zoet, Noord Hollands kanaal (Neck) 

 

Op woensdag 23 maart was het eindelijk zover, de opening van onze 
competitie 2016. 
Al had ik de 22ste nog voor 19 man de voorbereidingen getroffen, 
wedstrijdlijst en kaarten, werden dit 17 deelnemers.                                                    
Harry en Ruud moesten helaas verstek laten gaan. 
Maar na deze aanpassingen ben ik mijn spullen klaar gaan zetten zodat 
ik in de vroege ochtend alles alleen maar naar buiten hoefde te sjouwen. 
Hans zou mij om 05.00 uur oppikken en als vanouds was hij ook deze 
keer lekker op tijd zodat we vroeg zat wegreden. 
 

 
 
Het voordeel van zo vroeg vertrekken is dat de drukte op de weg nog wel 
meevalt. 
In Neck aangekomen zijn we vanaf de molen begonnen met het uitzetten 
van de steknummers, en wel met nummer 17 om bij het gemaaltje te 
eindigen met nummer 1. 
Hierna weer terug gewandeld naar de auto waar zich de eerste vissers 
ook al melden. 
Ook Richard Smit had de weg gevonden. Hij zou zijn eerste wedstrijd 
met ons mee gaan vissen.                                                                
Richard ik hoop dat je nog lang met ons mee zal gaan. 
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Om 06.30 uur besloot ik toch maar te gaan loten ondanks het feit dat nog 
niet iedereen ter plaatse was. 
Er was een auto in de vangrail geraakt waardoor enkele deelnemers wat 
vertraagd werden. 
Maar ook voor hen werd een nummer getrokken zodat ze na aankomst 
ook hun plek in konden nemen. 
Zelf mocht ik gaan uitpakken op nummer 1. Nou is dat altijd al prettig, 
maar bij het gemaaltje zitten heeft soms ook wel voordelen. 
John mocht de staartstek de zijne noemen. Dit hield voor ons wel in dat 
we ook moesten wegen na afloop, maar we moesten eerst maar eens 
vis zien te vangen. 
Gezien de wind en verwachte neerslag koos ik voor de picker op 25 
meter en de feeder voor eventueel naar de overkant. 
Kees zat op nummer 2 en hij koos voor de vaste hengel en zo wisselde 
dit over het hele parcours. 
Rond 07.30 waren we allemaal klaar en kon ik het signaal geven voor 
aanvang wedstrijd. Hiervoor had ik van Gerard een toeter gekregen die 
best veel herrie maakt zo zei hij. 
Het is dat de boeren in de omgeving vroeg opstaan anders hadden ze 
zeker wakker geworden, een prima toetertje Gerard. 
Gelijk na het signaal vlogen de ballen voer en gevulde korfjes naar de 
visplekken om de vis te lokken. 
 

 
Nou kan ik zeggen dat het even duurde voordat ik mijn eerste beetje zag 
maar dat het daarna heel regelmatig voorkwam dat er beweging in mijn 
top zat. 
Niet altijd erg overtuigend maar ook de kleine tikjes leverde regelmatig 
vis op. Je moest dus wel scherp blijven. 
Meestal gaat de vaste stok wat sneller van start maar bij Kees duurde 
het wel even voordat de eerste vis zich liet vangen al had Chris, ook met 
de stok binnen 10 minuten al succes. 
Gelukkig had ik bij het opbouwen mijn plu ook neergezet want we 
hebben het niet droog gehouden. Van die heerlijke miezer waar je echt 
ook drijfnat van kan worden. 

https://www.raven.nl/raven-particlemix-20kg/nl/product/6673/
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Omdat ik dus erg alert moest blijven vissen heb ik wat minder gewandeld 
dan dat ik meestal doe en daardoor had ik dus ook wat minder info over 
de andere deelnemers. 
Maar van de enkele wandelaar die wel van zijn plekkie ging kreeg ik wel 
mee dat er op alle manieren wel een visje, maar ook echte vissen, 
gevangen werden. 
Kees kon ik goed in de gaten houden en die was op een gegeven 
moment lekker op gang gekomen, hij ving ook mooie maatse vissen 
terwijl ik de iets kleinere exemplaren boven haalde. 
Nog wel even getwijfeld of ik toch de stok niet even zou pakken maar 
gezien de wind van links en mijn eigenaardige gewoonte voor een 
rechtshandige om met links met de vaste stok te vissen bleef het toch de 
picker. 
Nog wel even met de feeder aan de overkant geprobeerd maar dat 
leverde bij mij geen vis op. 
Ja, en als je dan regelmatig je visje vangt en beet blijft krijgen dan is het 
zo weer 2 uur en tijd om af te blazen. 
Ik vermoede dat ik een kilo of 8 zou hebben en Kees dacht de 10 kilo wel 
voorbij te zijn. Nou dat konden we na het opruimen dus zelf als eerste 
bekijken want wij mochten dus de eerste 8 nummers wegen. 
Ik zat met mijn 8 kilo iets te hoog, het was net 7 kilo.                          
Achteraf goed voor een derde plaats vandaar dit stukje dus ook van mijn 
hand. 
Kees ging de 10 kilo inderdaad voorbij en wel naar bijna 11,5 kilo. it 
bracht hem de overwinning. 
Alwin was door de andere weegploeg gewogen en kwam net boven de 9 
kilo uit en werd daarmee dus tweede. 
Gerard had helaas geen visje weten te vangen, misschien door de toeter 
weggejaagd. 
Verder had iedereen vis, wel niet de gewichten die we graag allemaal 
willen maar men moest het er mee doen. 
Alles bij elkaar een geslaagde dag met wisselende resultaten en 
gevarieerd weer, echt van alles wat. 
De eerste puntjes staan weer op de lijst en nu maar weer kijken wat de 
Oude Rijn gaat brengen. 
Tot dan. 
 
Met vriendelijke visgroet, 
Wim 
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            15 april 2016, zoet, Oude rijn 

 

 
Half 7, de loting vandaag met 17 man maar niet geheel onbelangrijk. 

Twee nieuwe leden namelijk Jan Nijgh en Ron Tom die door het bestuur 

welkom werden geheten en heel veel succes toegewenst werden.        

Na het fluit signaal vlogen de eerste voerballen door de lucht, want 

iedereen ging vol goede moed aan de slag.                                              

Al vrij snel werd er vis gevangen en dat ging als een lopend vuurtje.            

Nou dat lopende vuurtje werd snel gedoofd,  want we kregen een paar 

flinke buien op onze kop.  

 

       

                                                                                                             
 

En tussen door kwamen er ook nog een paar aardige booten voorbij. 

Van wandelen kwam vandaag niet veel omdat de regen iedereen onder 

zijn pluutje hield. Toch werd er door bijna iedereen vis gevangen.               

Edu had tegen de overkant een mooie voerplek gemaakt en had al een 

paar visjes gevangen. Hij dacht: dat kan wel eens een mooie dag 

worden. Maar opeens kwam er een trekker met een boot in de kabels en 
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die ging precies op de voerplek de boot te water laten.                                     

Helaas voor Edu ging de boot in het water en bleef daar liggen.                                         

Voerplek en de vissen waren weg 

 

 
 

Vandaag maar 1 nul dus dat viel best mee. Chris kwam als beste uit de 

bus met 7 kilo, nieuwkomer Ron werd verdienstelijk tweede met 3561 

gram en bij mij ging de weegschaal niet verder 3138 gram.   

 

 

Hgr  Kees 
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            21 april 2016, zout, Papegaaienbek 

 

Op 21 april 2016 werd alweer onze 3e wedstrijd zout van het seizoen 

2016 gevist. Met 9 leden, Wilbert, Aad, Alwin, Hans Snels, Hans van 

Vliet, John, Sjors, Aad en de schrijver van dit stukje proza stond de 

wedstrijd in de Papegaaienbek bij de Maasvlakte op het programma.            

Om 07.30 uur was het verzamelen. Sfeer was al gelijk goed.                        

Het beloofde een mooie dag te worden.  

Vorig jaar werd daar voor de eerste keer in de papegaaienbek gevist. 

Sommigen hadden toen veel vis en weinig verspeelde onderlijnen. 

Anderen hadden toen minder geluk, geen vis en 10 verspeelde 

onderlijnen. Dit jaar werd daarom besloten om te loten voor een vis plek 

en dat we dichter bij elkaar zouden gaan staan omdat gebleken was dat 

in het eerste stuk meer vis werd gevangen en de kans om lijnen te 

verspelen minder.                                                                                            

Nadat er was geloot werden de stekken ingenomen en om 08.00 uur 

werd het startsein gegeven.  

Het weer was schitterend, enige kledingstukken werden al snel 

uitgetrokken. Het zonnetje scheen volop op onze bolletjes (18 graden). 

Smeren dus met factor 50! Aan het eind van de dag bleek dat Iedereen 

kans had gezien om een visje op het drogen te takelen. Nou ja, takelen. 

Er zaten ook een aantal hele kleine visjes tussen van ongeveer 10 cm, 

maar ook een paar mooie scharren van boven de 30 cm.                     

Hoe hij het voor elkaar krijgt weet ik niet maar onze Kees werd weer dag 

winnaar met maar liefst 3.34 m aan schar, gevolgd door John met 2.99 

m en de ondergetekende werd 3e en dus schrijver van dit stukje proza 

met 2.70 m schar.  

Heel opvallend was dat er slechts een enkele onderlijn werd verspeeld. 

Of dit te maken heeft omdat door ons alleen in het eerste gedeelte werd 

gevist weet ik niet, dat zal de toekomst leren. Wel is het voor de 

volgende keer raadzaam om goed na het getij te kijken.                             

Opvallend was dat de meeste vis werd gevangen vanaf ongeveer een 

uur voor opkomend water en de uren daarna.                                    

Helaas werd de wedstrijd om 14.00 uur beëindigd. Met rood gekleurde 

gezichten gingen we na afloop weer naar huis.                                                           

De vis werd door mij direct na aankomst schoongemaakt, want ik weet 

wat ik ga eten, gebakken vis! 
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Grote afwezige was onze nieuwe wedstrijdleider zout Arie van Bree. 

Door gezondheidsproblemen kon hij er niet bij zijn. Omdat zijn herstel 

waarschijnlijk nog wel enige tijd zal gaan duren, zullen de wedstrijden 

zout voorlopig door Alwin en mij georganiseerd worden. Arie, namens 

alle leden van harte beterschap en een spoedig herstel. We hopen dat je 

er snel weer bij zult zijn. Als opkikker een foto van het vis team zout.  

 

 
 

Groet 

 

Paul van Oijen 
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          10 mei 2016, zoet, kanaal door voorne 

 

Dit jaar weer een wedstrijd van HPSV in het Kanaal door Voorne. Ook is 

er dit jaar een NPSB wedstrijd die door HPSV op datzelfde water gevist 

gaat worden. Alle reden om je maar eens weer goed voor te bereiden. 

Het blijft een prachtig wedstrijdwater dat Kanaal door Voorne. Er worden 

dan ook heel veel wedstrijden gevist en vissers zowel uit België als 

Engeland draaien hun hand er niet voor om een flinke reis te maken voor 

een mooie visdag in dit water. Maar… Het heet “vissen” en niet 

“vangen”. Een wereld van verschil. 

Zoals ik al zei, goed voorbereiden! Een week voor onze wedstrijd de 

auto volgeladen (wat neemt een mens toch altijd weer veel mee) en naar 

Heenvliet afgezakt. Geen file dus het begin was goed. 

Bij het water aangekomen zag ik dat ik niet de enige was die op dit idee 

was gekomen maar dat Hans Snels en Jan Wink ook al met hun 

voorbereidingen waren begonnen. Altijd gezellig.  

 

 
 

Hans zat met de vaste stok en Jan met de feeder. Hans zat al aardig te 

vangen en Jan ving ook regelmatig een mooie brasem. Ik besloot eerst 

maar eens de vaste stok klaar te maken.  
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Het water in het Kanaal door Voorne is wat dieper dan de gemiddelde 

wateren waarin wij vissen dus een aantal lijnen van verschillende 

dobbergewichten werden door mij wat verlengd. En dan…. Vissen!            

Leuk bedacht, maar op de vaste hengel kreeg ik nauwelijks beet.               

Ik ben verzot op vissen met de vaste hengel in die diepe wateren, want 

hoe mooi is het niet om een flinke brasem van ruim 4 meter diepte 

binnen te drillen. Maar dan moeten ze wel bijten. Niet dus. 

Bij Hans Snels die nog steeds met de vaste stok zat was het echter elke 

ingooi raak. Jan Wink ving ook met regelmaat een brasem op de feeder. 

Ik kon de verleiding niet weerstaan en heb ook nog maar een feeder 

opgetuigd. Je moet tijdens de wedstrijd toch ook van alle markten thuis 

zijn!  

Met de feeder ving ik ook direct een aantal brasems. Dat zat dus wel 

goed. De materialen waren dus nu in orde en de wedstrijd moest dus wel 

goed gaan. 

De wedstrijddag begon uiteraard weer met het verzamelen bij het 

gemaaltje, beetje slap ge-oh, loten en daarna naar de steigers. Ik had 

een steiger op bijna dezelfde plek geloot als waar ik een week eerder 

had gevist. Altijd goed. 

Met de laatste ervaringen in mijn achterhoofd, keurig een voerplek 

gemaakt op 11 meter en begonnen met vissen met de feeder tegen de 

overkant. Nou jammer… géén stootje. 

Na een uurtje toch maar gewisseld naar de vaste stok. Laatste loodje op 

de bodem, onderlijn van 20 cm op de bodem. Beetje casters en maden 

bijcuppen en dan afwachten. Na een minuut of 10 kon ik de eerste 

halfwas brasem scheppen. Dat ging de goede kant op. Weer 10 minuten 

later een wat grotere. Helaas na afsteken van de hengel verspeeld. Zo 

ging het ook met brasem 2, 3, 4 en 5. Ik werd er moedeloos van. Wat 

deed ik verkeerd. Zodra de brasem in de buurt van de kant kwam zat ik 

de worstelen als een beginner om hem te kunnen scheppen. Ik had al 

een deel minder afgestoken dan normaal in verband met de totale lengte 

van de lijn, maar dit bleek echter niet genoeg. Door de druk op het 

elastiek was de brasem daardoor niet dicht genoeg bij de kant. 

Vanaf dat moment nog een deel minder afgestoken en dat ging een stuk 

beter. Ik ving met regelmaat een aardige brasem, verspeelde er ook nog 

wel een paar, maar ik kon tevreden zijn. 

Inmiddels hoorde ik zo links en rechts dat Ron Tom flink goed zat te 

vangen en dat Arie van Bree ook aardig wat brasems had.  
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Dit kwam uiteindelijk ook tot uiting in de top 3 van de uitslag. Voor de 

volledigheid zal aan het einde van dit stukje de hele uitslag vermeldt 

worden. 

Ik was dit jaar vrij laat met het stukje schrijven. Waarom? Ik had het hele 

Kanaal door Voorne even uit mijn hoofd verbannen. De NPSB wedstrijd 

die kort hierna werd gevist eindigde voor mij in een armzalige vangst van 

slechts 40 GRAM!! Zo zie je maar weer, de ene dag is de andere niet. 

De nummer 3. 

 

Nr. Naam   Steknr.  Gew.  Plts.  Pnt. 

1 Ron Tom  8  17.120  1  1 

2 Arie van Bree  9  11.680  2  2 

3 Roy Witte  17  11.486  3  3 

4 Richard Smit  12  7.324  4  4 

5 Aad Segboer  18  6.266  5  5 

6 Alwin Koks  19  5.257  6  6 

7 Kees Kerkhof  20  4.632  7  7 

8 John Koolhoven  15  4.444  8  8 

9 Gerard Bakker  3  3.560  9  9 

10 Wim Klerks 5  3.480  10  10 

11 Jan Wink  10  2.280  11  11 

12 René de Vries  6  2.200  12  12 

13 Jan Nijgh  16  2.083  13  13 

14 Harry Greive  14  1.785  14  14 

15 Wilbert van Biezen 11  1.560  15  15 

16 Hans Snels  4  0  16  20 

17 Cor Vollebregt  2  0  16  20 

18 Peter Musch  1  0  16  20 
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       Vrijdag 27 mei, noord pier Wijk aan Zee (NK) 

 

Visfanaten, 
  
Gisteren, vrijdag 27 mei, is op de Noord pier bij Wijk aan Zee het 

Nederlands Kampioenschap Zeevissen gehouden.                                

Deze wedstrijd telt ook mee voor onze competitie.  

's-Morgens om 07,30 uur werd er verzameld in het restaurant Sea You, 
speciaal vroeg geopend, om in te checken waarna de wandeling kon 
beginnen. Een prachtige dag, een lange wandeling en een lekker briesje 
in de rug. Wat wil je meer als je gaat zeevissen.                                      
18 zeevissers, 17 mannen en 1 vrouw hadden zich aangemeld.  
 

 
 
Hiervan waren 7 hpsv leden en een intro. Jammer dat door fysieke 
problemen en vakantie een aantal van onze leden er niet bij konden zijn. 
Om 09.00 uur werden de onderlijnen met lood en 3 met aas 
voorziene haken het zilte water in geworpen.                                      
Sommige deelnemers hadden een tweede onderlijn klaargemaakt en dat 
bleek geen overbodige actie die weldra door iedereen werd gevolgd. 
Want terwijl de 2e onderlijn werd voorzien van aas stond de hengel in de 
standaard al te klapperen. En dat de gehele vissessie door.                
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Meters vis werden er gevangen. Niet zo groot maar wel zo veel.           
Om 14.00 uur werd het eindsignaal gegeven.                                             
Niet erg voor een enkeling die al zijn aas had gebruikt en bij de buurman 
om een piertje bietste. 
 

 
 
Gemiddeld werden er 30 vissen gevangen met uitschieters naar dik 50. 
De uitslag is als volgt:  
Kees Klerks, 1ste met 14 meter en 10 cm. 
Sjors Verburg 2e en tevens Nederlands kampioen zeevissen met 13 
meter en 37 cm. 
Danny Tiebackx 3de en tevens 2de van het Nederlands kampioenschap 
met 13 meter en 1 cm vis. 
Helaas, nou ja helaas, 3e betekent ook een stukkie proza naar Ed voor 
de opsteker. 
4e werd Paul van Oijen met 12 meter en 18 cm vis. Ook hij mocht een 
medaille ombinden, 3e bij het NK. 5e werd John Koolhoven met 12 
meter en 15 cm. 6e werd Hans Snels met 6 meter en 28 cm en ikzelf 
werd 7e met 5 meter en 38 cm. Fred Kleijn die als intro mee viste 
behaalde een verdienstelijke 6e plaats in het kampioenschap met 10 
meter en 2 cm en zou, als hij eergisteren lid was geworden, een 6e 
plaats in onze competitie hebben behaald. 
Hij zegde toe om lid te worden dus daar moeten we in de toekomst 
rekening mee gaan houden. 
Persoonlijk kijk ik terug op een schitterende visdag en een mooie 
wedstrijd. Hopelijk tot de volgende wedstrijd aan de 2e Maasvlakte op 
dinsdag 21 juni.  
  
met vriendelijk groet 
Arie van Bree 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Arenicola_marina_2010.JPG
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 Woensdag 8 juni 2016, HPSV-Brandweer, Nieuwkoop  

         

 
De jaarlijkse viswedstrijd tegen de brandweer was dit jaar in Nieuwkoop. 

Omdat dit de thuishaven is van de brandweer mannen was het hun beurt 

om deze dag te organiseren.  

Na het welkomstwoord werden de vergunningen ingevuld. 

Na een bakkie koffie voor de meesten mochten de boten om half 8 

vertrekken. Iedereen ging een plekje zoeken op het water. 

Wim was nog wezen oefenen en had redelijk vis gevangen.  

 

 
 

 

Een mooie paar platten en veel klein spul, dus de verwachtingen waren 

hoog voor vandaag.                                                                                                       

Zelfs ik had mijn tweede net meegenomen. 

Met een klein briesje en volop zon begon het als een veelbelovende dag. 

Nu alleen de vissen nog. 

Vroeger wist je pas aan het eind van de dag of er wat gevangen werd, 

maar tegenwoordig heeft iedereen wel een mobieltje.  

Dus al vrij snel werd er onderling gebeld of er al iets was gevangen. 

Klein, klein was de boodschap.                                                                                 

Niet veel maar af en toe een visje 

Het voordeel is dat er gewogen wordt bij je boot en je niet hoeft te gaan 

roeien met je net.  
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Nadat iedereen zijn vis had laten wegen, ook Chris want die waren ze 

bijna vergeten, en alle spullen weer in de auto lagen kwam onder het 

genot van een frisse versnapering de uitslag.  

Dat was wel even schrikken, wij met 14 man hadden 1325 gram p.p. 

terwijl de mannen van de brandweer aan de 4545 gram p.p. kwam. 

Dus dit jaar dik verloren.                                                                                             

Bij ons was Cor de nummer1 met 3100 gram, Ron werd tweede met 

2650 gram, ik zelf had 2042 gram. 

De eerste drie van de brandweer hadden bijna 30 kilo. 

Brandweermannen van harte gefeliciteerd. 

Met de belofte dat we volgend jaar misschien van de kant en misschien 

in een ander water vissen gaan we proberen om de wisselbeker te 

winnen. 

 

 

Kees      
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            21 juni 2016, zout, 2e maasvlakte 
 

 
Dinsdag 21 juni 2016........ 

De eerste wedstrijd aan de 2e Maasvlakte is dan een feit. 

 

 

 
 

Ik Aad, hoopte dit keer bij de eerste 10 te eindigen. Is trouwens ook 

gelukt. 

Dit omdat er door omstandigheden slechts 8 dapperen aanwezig waren.  

De 2e Maasvlakte staat bekend omdat er vooral zeebaars wordt 

gevangen. 

Paul is dan zeker een lastige tegenstander.  
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Hij staat bekend als een begenadigd zeebaars vanger. ( Katwijk een 

aantal jaren geleden ) 

 

     
 

Dit keer echter niet. De baarzen lieten het afweten en hij had tot 15 

minuten voor het einde van de wedstrijd slecht 2 vissen met een totale 

lengte van 45 cm. 

Dit tot groot ongenoegen van Hans, de ietwat verlegen Hagenees.  

Hij maakte zich toen grote zorgen over het stukkie dat hij zou moeten 

schrijven. 

Hans echter had mazzel, want Paul dus, ving in het laatste kwartier van 

de wedstrijd nog 2 baarzen en maakt zijn reputatie als zeebaarsvanger 

waar. 

De uitslag: 

    1e: Paul 

    2e: Danny 

    3e: Aad 

    4e: Hans 

    5e: Kees 

    6e: Arie 

    7e & 8e waren Fred en Jilles, zij wisten geen vis te vangen. 

  

Een sportieve groet, 

Aad 
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              8 juli 2016, zoet, Vlaardingse vaart 

 
Weer in de Vlaardingse vaart! 

 

Wim Klerks heeft het al verraden. Nu weten jullie al dat ik dit stukje proza 

moest maken voordat je mijn naam hieronder aantreft. 

Op 11 juni 2007 was dat ook het geval.  

Niet dat Wim het toen ook verried maar omdat ik toen ook derde werd. 

toen liepen we vanaf het verzamelpunt naar de waterkant. Nu rijden we 

vanaf het verzamelpunt nog een stukje de wijk in en zijn de meeste 

visstekken tegenover de watersportvereniging Bommeer. 

Bij een volgende editie zal ook de verzamelplaats in die buurt zijn, zo 

voorspelde Wim. 

Ik koos met de feeder een plekje vlak bij een aanlegsteiger op een meter 

of dertig en met de vaste stok een plekje op een meter of negen. 

Al snel ving ik daar een voorn, een kolblei of was het een jong brasempje 

en nog een voorn.  
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Toen de schele possen zich aandienden, verlegde ik mijn aandacht naar 

de feeder. 

 

 
 

Ik kreeg regelmatig beet aan de combi van worm en made maar kon 

menige aanbeet niet verzilveren. Waarom niet?                                          

De aanbeten waren of heel fel en snel, zo snel dat de top alweer op z’n 

terugweg was voordat ik kon reageren of heel zeurderig. Zo zeurderig 

alsof het leek dat de wind of de golfjes de top liet bewegen.                  

Toch kon ik nog een vijftal vissen aan de haak slaan en was het 

uiteindelijk resultaat 2 kilo en 25 gram vis.  

Het weer viel dit keer mee. Niet zo bar als in 2007 maar het bleef ook nu 

niet droog. Wat dat betreft is het nog geen zomer. Ik hoop dat de periode 

van onbestendig weer niet lang gaat duren en dat we een lekker 

temperatuurtje en zonnetje hebben bij de volgende wedstrijd aan de 

Amstel Drecht.  

 

Xieje daar, 

 

  ARiE 

 

Oja.. wie werd er nou 2e en wie 1e? Dat lees je in de site van de HPSV-

VISSEN. Daar staat van alles in. Uitslagen, planne, links, en hoe je een 

onderlijntje moet knopen. Petje af voor degene die dit onderhoudt. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Gymnocephalus_cernuus_P%C3%A4rnu_River_Estonia_2010-01-06.jpg
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        16 augustus 2016, zoet, Amsteldrechtkanaal 
 

 

Mooi weer en een matige NO windje die nog wel wat draaide en aantrok 

tegen de middag. 

Mijn plan was om strak tegen de overkant aan te vissen, maar dan loop 

je wel het risico dat je soms vast komt te zitten. 

De schade was vandaag 3 methods die onder water bleven. 

Twee visplekken aangemaakt en aangevoerd, 1 strak aan de overkant 

en 1 op ¾ van het kanaal. 

De verre plek een uurtje met rust gelaten en direct gaan vissen op ¾ 

Een halfwas en een mooie voorn was het resultaat, goed opletten op 

bootjes en de hele dag door binnen draaien en ingooien. 

Na ongeveer 1 ½ uur een voorzichtige aanbeet en een dikke platte van 

de overkant, nu zat ik op stek 12 naast Ron Tom die op 13 zat, en die 

kwam later in de wedstrijd opzetten, zodat ik alle zeilen moest bijzetten 

op nog van hem te kunnen winnen. En dat blijkt uit de eindklassering 

Ron 4e en ik 3e met een verschil van 7 ons, wat inhoudt dat je dan aan 

stuk proza mag beginnen. 

Na afloop van de wedstrijd bleek dat John naar huis was gegaan en 

geen vis ter weging had aangeboden, wel een sterk verhaal over een 

feeder welke door een boot werd “meegenomen” en die later met een 

puntje boven water nog in de buurt ronddreef, met een andere hengel  

en dreg binnen halen, en met het nodige geluk alles terug,  feeder en 

molen 

  

.  
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Volgens Alwin, was na Kijkduin, de hotspot voor Pokémons , op deze 

plek aan het kanaal de grootste concentratie Pokémons.  

 

 

 
 

 

 

Einduitslag waarbij blijkt dat de verschillen tussen de vangstgewichten 

niet zo groot waren. 

 

1e Richard 7.243 kg 

2e Arie 6.975 kg 

3e Jan 6.700 kg 

 

Groet, Jan 
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         9 september 2016, zout, Ter Heijde 
 
 

 

Een wedstrijd die eigenlijk gepland stond voor Kijkduin maar door de 

Pokomom gekte werd deze verplaatst naar het strand bij Ter Heijde. 

Om 17.00 uur verzamelden zich negen vissers op de parkeerplaats nabij 

de Vis keet. Piet Hermes zou iets later komen. 

 

 
 

Het was nog warm en het zag er naar uit dat het ook niet echt koud zou 

worden dus op naar de vis stek. Direct na de afrit naar links en voorbij de 

golfbreker die hier nog boven water liggen. 
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Met slechts weinig tussenruimte werd er opgetuigd en net even voor zes 

uur kwam Piet ook ter plaatse Hij moest hiervoor wel het verste lopen. 

Samen met Jaap de Raat zocht Ik een plekje pal naast de golfbreker er 

om 18.00 uur werd het startsein gegeven. 

De lijntjes gingen vlot te water het zou rond de klok van 21.00 uur 

hoogwater zijn. Dus een ieder moest direct alweer achteruit het strand 

op. Veel leven was er niet maar er werd toch een visje gevangen.        

Piet Hermes was de eerste die er een wist te verschalken.                      

Naast mij stond Alwin die er ook een ving en wat verder op zag de enige 

introducee van deze avond ook zijn hengel krom gaan staan en werd er 

door hem een fraaie tong gevangen. Achteraf werd deze man de 

winnaar van de avond. 

Met in totaal vier vissen was hij ook de enige die boven een meter vis 

kwam.  

 

              
 

Kees Klerks werd de pechvogel van de avond want het enige zee 

baarsje dat hij naar binnen draaide ontsnapte nog geen meter uit de 

kant. En alhoewel Kees hem snel probeerde te pakken wist hij toch te 

ontkomen. 
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Het was en bleef lekker warm op het strand. Jaap naast mij liep een paar 

behoorlijk natte voeten op toen zijn korte laarzen te kort bleken en vol 

water liepen. 

 

            
 

Arie van Bree heeft de hele wedstrijd op zijn blote voetjes gelopen en 

heeft het geen moment koud gehad. 

De vis liet wel op zich wachten en pas nadat het water weer terug ging 

werd er toch nog wel iets gevangen. Ik zelf verschalkte een aardige bot. 

Naast mij ving Alwin er ook een en even later nog een zee baarsje en 

nog weer later nog een. 

Ik trok er nog een redelijk grote bot uit. Piet Hermes had er inmiddels ook 

drie en daar bleef het dan wel bij. 

Alwin werd de winnaar van de HPSV leden met zijn drie vissen, Piet 

Hermes wist met zijn drie visjes de tweede plaats te behalen en ik zelf 

werd derde met maar een centimeter minder dan Piet. 

Van daar dit stukje proza. 

 

 

Jilles van Koutrik 
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        14 september 2016, zoet, Burgerveen 

 
Het verslag van de 7 wedstrijd in de Ringvaart Burgerveen  

Toen wij daar aan kwamen had Wim het parcours uitgezet.                 

Nadat er geloot was kon iedereen naar zijn vis stek gaan om alles op te 

bouwen voor de 7de wedstrijd in de Ringvaart bij Burgerveen.  

Na het signaal konden wij beginnen aan de wedstrijd.                          
Een paar vissers hadden de stok uitgepakt en de rest zat met de feeder 
en de picker op verschillende afstanden te vissen. 
 

                        
 
Het was erg warm en er was bijna geen wind.                                                             
In de ochtend viel het wel mee met de bootjes maar in de middag was er 
met de feeder bijna niet meer te vissen op de verre afstand.                                                                                                                      
Er werd af en toe een visje gevangen, onder andere een voorn een 
baars en een enkele halfslag en donderpatje. 
Op de eerste plaats  Jan Nijgh met een gewicht van 2.900 gram,                
op de tweede plaats Peter Musch met een gewicht van 2.500 gram en 
op de derde plaats Ron Tom met een gewicht van 2.460 gram.                           
 
 
 
 

http://www.abc-sportvissen.be/images/images lijnmontages/feederboom.jpg
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Nadat er gewogen was hebben we nog een drankje gedronken en de 
stand van de wedstrijd werd mede gedeeld . 
 

             
 
Het totaal gewicht over de wedstrijd is 16.870 gram.                                                
Maar de vangsten waren niet best, het water was erg helder en het was 
zeer warm.                                                                                                    
Maar ondanks dat hebben wij geslaagde visdag gehad en zijn lekker bij 
gekleurd en met onze hobby bezig geweest.                                                                                                                     
Wij hebben ons lekker kunnen ontspannen 
Wim bedankt voor de inzet en de weegploeg ook bedankt voor de inzet. 
  
Vriendelijke groet, 
 
Ron Tom 
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            11 oktober 2016, zout, Callandkanaal 
 
 
Op dinsdag 11 oktober werd alweer de 7e zoutwedstrijd gevist. Dit keer 

weer langs het Callandkanaal ter hoogte van de waterkering.                   

Met 13 man werd er om 07.30 uur verzameld en klokslag 08.00 uur gaf 

Arie het startsein.  

 

 
 

Het blijft altijd een gok of- en wat voor vis iedereen zou vangen. Aan het 

weer lag het in ieder geval niet. De weer goden hadden in de ochtend 

regen voorspelt maar ook dit keer kregen we gelukkig niet wat de goden 

ons hadden voorspelt. Geen druppel regen, alhoewel buienradar toch 

echt aangaf dat we het rond het middaguur niet droog zouden houden en 

we nog wel een buitje zouden kunnen verwachten. 
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 Het leek wel voorjaar. Ongeveer 15 graden en in de zwakke 

noorderwind was het heerlijk vertoeven. Zelfs de schrijver van dit stukje 

proza genoot volop van de zon en genoot volop van de zonnestralen.  

 

 
 

Dan de vangsten:                                                                                                          

Van de 13 deelnemers waren er helaas 3 die geen enkel visje op het 

droge wisten te krijgen.                                                                                     

Door de overige deelnemers werd voornamelijk kleine wijting en een 

enkele steenbolk gevangen.                                                                          

Hans van Vliet wist zowaar ook nog een mooie zeebaars van 42 cm!!!!! 

aan de haak te slaan. Hij natuurlijk helemaal in de wolken want de lengte 

van deze vis was precies genoeg om deze thuis te laten zien en te 

verorberen.                                                                                                           

Een tweede mooie zeebaars van 36 cm werd gevangen door Jaap de 

Raat. 

Aan het eind van de dag bleek dat Kees Klerks alweer voor de 4e keer dit 

jaar dag winnaar was geworden met maar liefst 5.39 m vis.                                 

Kees. Het wordt eentonig, maar wederom een wel gemeende proficiat 

namens ons allen.                                                                                     

Misschien kan je een ‘stukje’ van je sluier oplichten en ons laten zien hoe 

je dit telkens weer flikt Kees.   

Tweede werd John Koolhoven met 1.89 m vis en met 6 cm. minder 

ondergetekende.                                                                                                                                                         
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Na afloop werd er nog een drankje gedronken en verwende Aad 

Segboer ons nog met heerlijke gerookte vis en kaas.        We zullen deze 

wedstrijd nog evalueren om te kijken of we deze vislocatie kunnen 

toevoegen aan onze lijst. Voor de meeste van ons een heerlijke (vis)dag. 

Voor de volledige uitslag verwijs ik naar onze site. 

 

 
 

Paul van Oijen. 
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        28 oktober 2016, zoet, Heijmanswetering. 

 

Het was nog 2 dagen zomertijd en daarom niet echt vroeg licht, dus de 

wedstrijd maar starten op een wat later tijdstip. 

Ook was het niet traditiegetrouw de laatste wedstrijd maar komt er nog 1 

hierna, dus geen snert. 

Ik kon me dus helemaal op het vissen storten en dat heb ik dan ook 

gedaan 

We hadden de wind pal achter ons, lekker in de rug en ik heb na het 

instaleren van mijn vlonder dan ook maar meteen mijn plu opgezet. 

 

 
Ik wist niet of de weergoden het droog zouden houden en op deze 

manier had ik ook geen last van de wind. 

Aan de Heijmanswetering mag ik graag met de vaste hengel vissen, 

mooie diepte en vaak wil de voorn wel meewerken. 

Hiervoor heb ik 2 top sets klaargemaakt, 1 met een 2 grams pen voor als 

het zou gaan stromen en een beetje enthousiast een 0,3 grams 

pennetje. 

Met deze wilde ik het gaan proberen vandaag en dat is me ook wel 

aardig gelukt. 

Arie links van me had een pickertje en vaste stok klaarliggen en Ron aan 

mijn rechterkant op de staartstek begon met de feeder. 

Ik had nog wel een feeder klaargelegd maar die heb ik alleen 5 korfjes 

voer laten brengen bij aanvang. 

Maar goed na het startsignaal een paar ballen voer het water in gedumpt 

en vissen maar. 

Het eerste aanbeetje liet wel even op zich wachten maar daarna heb ik 

eigenlijk de hele dag wel beet gehad. 

Na 5 visjes had ik al 4 soorten, baars, schele pos, bliek en voorn. 

https://www.visdealshop.nl/visparaplu/45-camo-brolly-with-zip-on-side-sheet.htm
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Bij mijn 20ste visje schatte ik mijn totaal gewicht op ongeveer 500 gr. dus 

groot was het allemaal niet. 

Maar ik was lekker bezig en na het pennetje iets versteld te hebben 

werden de visjes toch wel wat groter en moest ik soms ook echt wel 

scheppen. 

Al moet je met 0,8/00 zeker niet te veel tillen. 

 

                                                  
 

Mijn buren zag ik af en toe ook wel een visje vangen en Arie nam aan 

het eind van de dag, laatste 1 ½ uur, een mooie eindsprint. 

Ron was vandaag wat minder gelukkig met het vangen van vis maar hij 

heeft van de nood een deugd gemaakt en zijn hengels voor de wedstrijd 

de volgende dag maar in orde gemaakt. 

Bij mij is het een korte periode wat minder geweest maar aan het eind 

kon ik leuk tegen Arie op vissen. 

 

Alles bij elkaar had ik een vis of 50 á 60, goed voor 2380 gr. en een 

derde plaats. Vandaar  dat ik dus ook dit stukje mocht schrijven. 

Roy had mij liggen met een verschil van bijna 200 gram, 2558 gr. en de 

dag winnaar was mijn trouwe chauffeur bij de HPSV-wedstrijden Hans 

met een mooie 3325 gr. 

Deze uitslag werd weer bekend gemaakt onder het genot van een 

drankje, altijd weer een leuk moment zo na de wedstrijd. 

Je wilt niet weten hoeveel men verspeeld heeft en alle andere 

verklaringen dat het vandaag weer net niet gelukt is. 

 

Ik heb in ieder geval weer genoten en verheug me al op de wedstrijd aan 

het Noord Hollandskanaal in Amsterdam. 

Ik hoop jullie daar allemaal weer te zien. 

 

Vriendelijke visgroet, 

Wim 

https://www.raven.nl/x2-patrick-dobber-06g/nl/product/1068/
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      12 november 2016, zoet, NH Kanaal (snert) 

 
  

  

 Toen wij daar aan kwamen hadden Wim het parcours uitgezet.         

Nadat er geloot was kon iedereen naar zijn vis stek gaan om alles op te 

bouwen voor de laatste wedstrijd van de competitie, de Snertwedstrijd. 

Na het signaal konden wij beginnen aan de wedstrijd. Een paar vissers 
hadden de stok uitgepakt en de rest zat met de feeder en de picker op 
verschillende afstanden te vissen. 
 

 
 
Het was erg koud in de ochtend, het had in de nacht gevroren, en er 
stond best wel een beetje wind. Iedereen had zich tegen de kou goed 
aangekleed in een warmtepak. Er werd af en toe een visje gevangen, 
onder andere een voorn een baars en enkele halfslag. 
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Om elf uur ging het signaal,  
 

                   foto archief. 
 
Wim had de snert voor ons opgewarmd en we konden ons heerlijk kopje 
soep nuttigen. De soep was overheerlijk, Wim bedankt. We konden 
hierna de wedstrijd weer vervolgen. 
Op de eerste plaats Wilbert v. Biezen met een gewicht van 1.742 gram, 
op de tweede plaats Arie van Bree met een gewicht van 1.503 gram en 
op de derde plaats Ron Tom met een gewicht van 7.80 gram. Nadat er 
gewogen was hebben we nog een drankje gedronken en de stand van 
de wedstrijd werd mede gedeeld. 
Het totaal gewicht over de wedstrijd is 5.905 gram. Maar de vangsten 
waren erg slecht. 
Wim bedankt voor de inzet van de competitie ik heb er van genoten, ik 
ben volgend jaar weer van de partij. 
  
Vriendelijke groet, 
Ron Tom 
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     15 november 2016, zout, boot Oosterschelde 
 
 
S ’morgens om 6 uur was het verzamelen in Rijswijk om met het busje 

mee te rijden. Omdat iedereen, totaal 11 man, opgewekt en op tijd was 

kon de rit beginnen. Over de A4 richting de Oesterdam verliep de reis 

voorspoedig zonder files zodat we ruim op tijd bij de boot aan kwamen 

waar het al gezellig druk was. 

Om een flink aantal deelnemers te krijgen (totaal 29) waren ook de 

landelijke mede vissers uit het noorden uitgenodigd en er werden al 

gauw de mooiste verhalen verteld. 

Het was nog even wachten op de schipper maar toen die het poortje had 

geopend waren we snel aan boord. Even lekker een bakkie en de kaart 

met het nr.  ophalen. We werden nog even bijgepraat door Arie wat 

betreft de regels en het draaien op de boot, zodat een ieder de kans zou 

krijgen om  een visje te vangen. 

Na een goed uur te hebben gevaren en de hengels in orde waren kon de 

wedstrijd van start en nu maar wachten op de eerste vis. 

Aad haalde de eerste vis na hard werken binnen, een aardige vis van 

wel 8 cm. (zie foto) 

 
 

Al met al viel de vangst en het weer behoorlijk tegen, hier en daar werd 

wel een visje  gevangen maar hadden we er toch wel wat meer van 

verwacht. 

Gelukkig was de stemming wel opperbest en werd deze bij sommige nog 

beter na een paar borreltjes. 
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In verband met de steeds sterker wordende stroming stelde de schipper 

voor om een keer te verkassen. Er werd naar een plek gevaren waar het 

minder hard stroomde.       

            

   
 

Daar aangekomen snel het aas naar de bodem en maar weer 

afwachten, vrij snel werden we blij verrast en kwamen de eerste 

Wijtingen aan dek en werd iedereen nog even fanatiek om ook een visje 

te vangen. 

Helaas ook hier bleek het maar om een aantal vissen te gaan. 

Piet ving nog wel een hele mooie grote Wijting.  

Aan het einde van de visdag werden de vangsten gemeten en onder het 

genot van een drankje de punten geteld. 

Van de HPSV werd Piet eerste en Aad tweede en ik (Kees) derde. 

Winnaar algemeen werd Simon. 

De schipper werd weer vriendelijk bedankt en wij keerde met zijn allen 

huis waards.  

 

Vrolijke visgroeten Kees Klerks 
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        8 december 2016, zout, Kijkduin, (snert) 

 
Mijn eerste snertwedstrijd 

 

Om half 6 mijn mandje uit en om kwart over 6 naar Aad, daar een bakkie 

gedronken en samen naar Kijkduin gereden. 

Op Kijkduin waren John, Wilbert, Kees en Paul al aanwezig.                  

Na onze mannelijke informatie te hebben uitgewisseld vonden wij het 

gek dat er verder nog niemand was komen opdagen.                            

Wat bleek, wij waren veel te vroeg, we moesten deze keer om 8 uur 

verzamelen. Dus met elkaar de wedstrijdtactiek besproken en tips 

uitgewisseld. 

Hierna kwam iedereen aankakken. Na nog een flinke reprimande van 

Arie te hebben gekregen omdat wij de mails onvoldoende lezen trokken 

we naar de waterkant. 

Om half 9 startte de wedstrijd. 

 

 
 

Bij mijn eerste worp zat ik al vast aan een golfbreker, onderlijn en 

voorslag verspeeld. Dat begon lekker. Naast mij had Aad zijn eerste vis 

er al uit. 
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Daarna de tactiek zoals besproken gevolgd en draaide ik de eerste 

visjes eruit. 

Tussentijds nog even wezen socialiseren bij Kees en John en het bleek 

dat Kees wel vis ving en John nog niets had gevangen. 

Sjors had inmiddels de snert klaar en om half 12 stonden wij aan de 

snert.  

 

              
 

Het was heerlijk en bedankt hiervoor Wim. Sjors dacht zeker dat wij met 

allemaal loodgieters aan het vissen waren want de soep was bloedheet, 

ook jij bedankt voor de verzorging. 

De geluiden gaven aan dat er niet echt slecht gevangen werd en dat 

bijna iedereen wel een paar visjes had. 

Na de soep zijn we weer gaan vissen en om 2 uur was het seintje om te 

stoppen. Na bijna kapot te zijn van het lopen naar de parkeerplaats en 

daar wat versnaperingen te hebben gehad, bleek de tactische 

bespreking in de ochtend zijn vruchten te hebben afgeworpen en dat de 

hele groep die erbij was hoog in de rangschikking geëindigd is.                

Hiervoor dank aan Arie voor het verplaatsen van de aanvangstijd. 
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Op de eerste plaats is Kees geëindigd met 319cm op de tweede plaats 

John met 314cm en ik op de derde plaats met 282cm. 

Arie reikte voor deze plaatsen ook 3 prijzen uit en Sjors kreeg nog een 

cadeaubon voor de verzorging van de snert. 

Al met al een dag om niet te vergeten, met schitterend weer en een 

redelijke vangst. 

Alle visvrienden een fijne feestdagen en tot volgend jaar. 

 

Hans van Vliet 
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         Jaarverslag HPSV 2016, afdeling hengelsport. 
 

Er is alweer een visseizoen voorbij, de voorbereidingen voor 2017 zijn 

zelfs al in volle gang. 

Maar als we even terugkijken op het afgelopen seizoen dan komen we 

over het hele jaar weer allerlei leuke en wat minder leuke dingen tegen. 

Het minst leuke is eigenlijk waar het toch wel om draait, de vangsten. 

Al was het wel wat beter dan vorig jaar met ongeveer 280 kilo vis 

verdeeld over een slordige 120 deelnemers worden we hier toch nog niet 

al te vrolijk van. 

Ook het feit dat er leden om gezondheidsredenen hun lidmaatschap 

moeten beëindigen is natuurlijk allerminst iets om vrolijk van te worden. 

Wij wensen hen dan ook toch het allerbeste toe. 

 

Wat de vangsten aangaat blijft het altijd een beetje gissen naar de 

oorzaak van het mindere resultaat, al hebben we na de wedstrijd wel 

vaak ons woordje klaar. 

Als ik dit of als ik dat had gedaan… 

Volgend jaar dat maar gewoon doen dan en het gemiddelde flink de 

lucht injagen zou ik zeggen. 

 

Gelukkig komen er ook steeds nieuwe mensen bij zodat we niet echt een 

terugloop hebben in het aantal wedstrijddeelnemers. 

En dat daar ook vistalent tussen zit bewijst de man die dit jaar de 

competitie wist te winnen. 

Ron Tom was er de 2de wedstrijd van 2016 voor het eerst bij en zette de 

toon met een mooie 2de plaats, de wedstrijd erna een overwinning en 

vervolgens een 2, 9, 4, 3, 11 en een 3.  

Nu tellen er voor de competitie 5 uitslagen mee dus de minsten mogen 

worden geschrapt, en zo komt Ron dus met 11 punten op de eerste 

plaats 

Ron wist bij zijn overwinning 17.120 gram vis te vangen, en dit is goed 

voor de grootste vangst van 2016. 

De nummer 2 van 2016 is voor mij een aangename verrassing, Arie van 

Bree. 

Arie vist al heel wat jaartjes mee en weet ook best wel leuke uitslagen te 

vissen, onder andere Europees Kampioen vrije hengel alweer even 

geleden, maar toch. 
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Arie zijn tellende uitslagen waren, 2, 3, 2, 4 en een 2, dus 13 punten 

totaal. 

Je hoeft dus ook geen wedstrijd te winnen om hoog in de uitslag te 

komen. 

Kees Kerkhof dacht daar anders over en begon met een 1 en daar 

kwamen nog de volgende bij, 3, 3, 5, en nog een 5. 

Zo kwam Kees op 17 punten goed voor de derde plaats overall. 

Dit is dus de top 3 die totaal dus 2 van de 9 wedstrijden wisten te 

winnen, de overige winnaars waren, Jan Nijgh zelfs 2 keer, Chris van 

Trierum, Cor Vollebregt, Richard Smit, Hans Snels en Wilbert van 

Biezen. 

 

Laten we hopen dat het komende seizoen weer net zo een 

verscheidenheid aan winnaars oplevert, dan blijft de competitie lekker 

lang spannend. 

 

Ook landelijk hebben wij van HPSV ons steentje weer bijgedragen, zeg 

eigenlijk maar steen. 

Over het hele seizoen denk ik dat we procentueel gezien ruim de meeste 

deelnames voor onze rekening hebben genomen. 

En ook met het organiseren van 2 van de 11 wedstrijden gaan we onze 

verantwoordelijkheden niet uit de weg. 

Ook hier hadden we graag hogere gewichten aan de weegschalen 

gehangen, maar je doet je best en als dat dan niet lukt, is het jammer. 

Ondanks dat werden er wel de nodige ereplaatsen gehaald Richard, 

Alwin, Roy en Wim wisten allen een keer hun vak te winnen. 

Alwin pakte met zijn vak zege de bronzen medaille tijdens het N.K. vrije 

hengel. 

Ik weet niet wat hij heeft met de Urkervaart maar meestal gaat het daar 

wel lekker voor hem. 

Voor Richard was dit ook de totale overwinning,  Wim wist als vak 

winnaar  derde te worden en Roy kwam op de 5de plaats met zijn vak 

zege. 

Verder waren er ook nog mooie 2de en derde plaatsen voor deelnemers 

uit ons kamp. 

Uiteraard blijven wij de HPSV dankbaar voor het verzorgen van het 

vervoer, zeker de wedstrijden die verder weg zijn zouden er anders bij 

velen van ons bij inschieten, een tank benzine loopt toch aardig op. 
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En om dit relaas te besluiten het E.K. in Italië. 

Er was dit jaar weer gekozen voor de Mincio bij Pecherra net als in 2001. 

En dit was helaas voor veel Nederlanders reden om niet mee te gaan, de 

vangsten en visomstandigheden waren toen nou niet bepaald ons ding. 

Zelf was ik een van de velen die ernstige twijfels had over het wel of niet 

afreizen naar het E.K. 

Gelukkig ben ik wel gegaan. 

We zijn met 4 man vanuit Den Haag naar Italië afgereisd, Roy Witte, Arie 

van Bree, Chris van Trierum begeleidt door zijn vrouw Francine en Wim 

Klerks. 

Chris en Francine zouden andere dagen reizen en hadden ook hun 

eigen onderkomen geregeld. 

Wij zaten weer in een mooi onderkomen op een kilometer of 15 van het 

water af, dit is Roy zijn ding en dat heeft hij dus weer prima geregeld. 

Na een voorspoedige reis met het laatste stuk langs het Gardameer als 

toetje waren we op de plaats van bestemming. 

We waren mooi op tijd dus gelijk maar even langs het water dat bij mij 

bekend was maar bij Arie en Roy dus niet. 

 

Het was dus hetzelfde water als jaren geleden maar wat een verschil 

met de vangsten van toen. 

Tijdens de oefendagen werden er door ons al meteen mooie vissen 

gevangen, variërend van Carassios, karpers, voornachtige vissen, 

barbelen en zeelt. 

Ook de grondels en alvers ontbraken niet, al zet dat geen zoden aan de 

dijk. 

De verhalen over voer en aas hadden ons best wel bezig gehouden 

tijdens de voorbereidingen maar het bleek dat we met ons eigen 

materiaal heel goed een visje konden vangen al werkte de geplakte 

maden wel.  

 

Na een, dus vruchtbare, oefenperiode werd het vrijdag en zaterdag 

serieus. 

Vrijdag met de vaste hengel viel het bij mezelf echt tegen ik kon de grote 

vissen niet aan de haak krijgen, hoe wat en waarom ik weet het echt 

niet. 

Maar met 340 gr. en een gedeelde 18/19de plek ben je dus eigenlijk al 

kansloos voor een mooie eindklassering. 
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Ook de andere mannen uit ons kamp wisten het met de stok niet voor 

elkaar te krijgen, Roy 12, Arie 17 en Chris gedeeld 19/20ste. 

Dus na afloop maar een biertje om de tranen bij te vullen , en zaterdag 

er maar fris tegenaan. 

Ja, de zaterdag maakte voor mij een hoop goed, ruim 8 kilo en een 5je in 

mijn vak, geen echt grote vissen maar een 20 tal carassios, en de hele 

dag lekker bezig. 

Roy verbeterde zichzelf ook en werd nu 6de met ruim 6.6 kilo, Arie en 

Chris zullen wat resultaten aangaat met iets minder plezier aan deze reis 

terugdenken, respectievelijk 90 en 280 gr. voor dag 2. 

 

En dan is er altijd nog de prijsuitreiking met diner, jammer genoeg niet 

echt goed geregeld. 

Dit hadden we na de hele week zeker niet verwacht want op zich viel er 

weinig op aan te merken, al zou je het altijd anders kunnen doen. 

Roy wist 34ste overall te eindigen, Wim 56ste, Arie 101, en Chris 105. 

Wel was er voor iedereen een prijs ter beschikking. 

Dat er trouwens hele grote vissen in de Mincio rondzwemmen bewees 

de winnaar met de werphengel, Roy zijn maatje Jean-Carlo, hij had 4 

vissen met een totaalgewicht van ruim 30 kilo. 

 

Ja, dan begon ik dit relaas met de opmerking dat de voorbereidingen 

voor 2017 al in volle gang zijn, maar ook voor 2018 wordt al druk 

gewerkt. 

Dan mogen wij, de HPSV dus, het E.K. organiseren. 

Dit stond na bijna 25 jaar nog hoog op mijn lijstje en dit gaat nu dus 

waarheid worden. 

Het is een hoop werk, maar met de juiste hulp en instelling gaan we daar 

een mooi gebeuren van maken. 

Zo tot zover dit verslag en spreek ik de hoop uit dat we volgend seizoen 

weer net zoveel plezier aan onze hobby mogen beleven als het 

afgelopen jaar. 

Allemaal bedankt voor jullie bijdrage aan 2016. 

Voor de totale uitslagen en nog veel meer informatie kijk dan op onze 

site:  www.hpsv-vissen.nl 

 

Een vriendelijke visgroet, 

Wim Klerks. 

 

http://www.hpsv-vissen.nl/
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      Jaarverslag HPSV- vissen, zoutwater 2016.  

 

Het 1e zeevisseizoen dat ik mocht organiseren zit er alweer op. 

Terugkijkend op het jaar 2016 kan ik niet anders constateren dat dit ten 

opzichte van 2015 min of meer constant is gebleven. Ook dit jaar vielen 

de vangsten geregeld tegen. Dit met uitzondering van het NK dat op de 

pier van IJmuiden werd gehouden. Na het ingooien van de eerste 

onderlijn en het be-azen van een 2e moest de 1e alweer opgehaald 

worden omdat de top van de hengel stond te klapperen. Na het opnieuw 

ingooien en het be-azen stond te hengel wederom te schudden.              

Dit duurde tot het einde van de wedstrijd.                                                             

Sjors Verburg werd Nederlands kampioen met 57 platvissen of te wel 

13 meter en 37 centimeter. Danny Tiebacxk 2e en Paul van Oijen 3e. 

 

Qua verloop van het aantal HPSV leden die regelmatig een zeehengel 

vasthouden is gebleken dat in het jaar 2016, 3 leden zich hebben 

afgemeld. Dat zijn Cor Vollebregt vanwege fysieke omstandigheden. 

Siem van der Molen, vanwege de reisafstand tussen woonplaats en 

visstekken en Danny Tiebaxck vanwege persoonlijke reden. 

Anderzijds mocht HPSV-VISSEN vier nieuwe zee vis leden 

verwelkomen, namelijk Hans en Rene van Vliet, Fred Kleijn en Bert van 

der Wal.                                                                                                       

Het aantal zeevissers is dus nu 21 waarvan er 3 min of meer slapen.  

 

De wedstrijden die we hebben gevist in 2016 kunnen we als volgt samen 

vatten. 

1e. Santplaet, een nieuwe stek in Maassluis. 12 vissers aan de kant, 

waarvan 8 met vis, totaal 26 vissen met een lengte van 6,55 meter vis. 

Danny 1, John 2 en Kees 3. 

2e. De Zandmotor, een wedstrijd georganiseerd door de Terheijdense 

Zeevisvereniging met daarin een eigen HPSV-wedstrijd. 12 vissers op de 

vloedlijn waarvan 5 met vis., totaal 6 vissen met een lengte van 1,59 

meter vis. Kees 1, Arie 2 en John 3. 

3e. De Papegaaienbek, daar kan ik weinig over zeggen omdat ik vlak 

daarvoor met een hartinfarct was opgenomen en er in het ziekenhuis 3 

stens werden geplaatst in de kransslagaders. In de analen van de site 

denk ik te zien dat er wellicht een 73/74 vissen zijn gevangen door de 9 

deelnemers met een lengte van 17,38 meter. Kees 1, John 2 en Paul 3. 
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4e. De geplande wedstrijd op de zuidpier van Scheveningen werd 

vervangen door het NK op de noord pier van IJmuiden. 7 leden deden er 

aan mee + Fred Kleijn die als intro zijn 1e wedstrijd van de HPSV mee 

viste en lid werd. Werd er wat gevangen, nou dat viel wel mee dit keer. 

410 platvissen met een gezamenlijke lengte van 86 meter en 49 

centimeter. Kees 1, Sjors 2 en Danny 3. 

5e. De 2e Maasvlakte, ook dit is een nieuwe stek waar we nog niet 

eerder viste. 8 man op het strand waarvan er 6 gezamenlijk 16 vissen 

vingen met een lengte van 4,51 meter. Paul 1, Danny 2 en Aad 3. 

6e. Net als Scheveningen werd ook Kijkduin verplaatst. De 

verwachting was dat tussen de Pokemon-idioten het niet mogelijk was 

om een visje te vangen. Het werd Terheijde. Met z’n 9 naar de waterlijn 

door het zand valt mij steeds zwaarder. Zeker als je tot diegene behoort 

die niets vangen. 5 man vingen 10 vissen met een lengte van 2,19 

meter. Alwin 1, Piet 2 en Jilles 3. 

7e. Het Calandkanaal, Een zekere stek om vis te vangen mits je 

enigszins ver kan werpen. 11 man op de hoge schuine kant, waarvan 10 

met in het totaal 92 vissen waaronder de grootste van het seizoen, 

gevangen door Hans van Vliet, dit was een zeebaars van 42 cm. 

Totaal 15,71 meter. Kees 1, John 2 en Paul 3. 

8e. Op de boot varend op de Oosterschelde. Nat en guur, 29 man 

waaronder intro’s en NPSB leden. 10 HPSV leden + Edu en Ed maar die 

zeiden niet met de wedstrijd mee te willen doen. De 10 vingen 21 vissen, 

nou ja het waren er nog meer maar die waren te klein om mee te doen. 

De lengte totaal was 3,97 meter. Piet 1, Aad 2 en Kees 3. 

9e. De snertwedstrijd op het strand van Kijkduin. 13 vissers aan de 

vloedlijn en Sjors in een heel klein tentje die de snert verzorgde. Er 

werden 99 vissen gevangen met een totale lengte van 23,27 cm. De 

eerste drie werden, zoals gebruikelijk bij de snertwedstrijd, beloond met 

een prijsje in de vorm van een cadeaubon. Dat waren Hans, John en 

Kees. Ook Sjors werd voor zijn inspanningen beloond met een 

cadeaubon. 

Als we alles bij elkaar optellen hebben er aan de 9 wedstrijden 90 

vissers deelgenomen. Zij hebben in die 9 wedstrijden 753 vissen 

gevangen die meetelden in de gezamenlijke respectabele afstand van 

162 meter en 38 centimeter vis. Met als hoogtepunt IJmuiden met 86,49 

cm en als dieptepunt de Zandmotor met 1,59 cm 
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Tot slot konden enkele van ons zich in april vrij maken om een 

bootwedstrijdje op uitnodiging mee te vissen met de eerder genoemde 

Terheijdense zeevisvereniging vanuit Scheveningen.                                      

Een prachtige dag met een leuke vangst.                                                  

Tevens werd door hen ook nog een minicompetitie van 3 

avondwedstrijden georganiseerd in november, waarvoor wij ook werden 

uitgenodigd. Hierover kan ik niets vertellen maar geef ik de denkbeeldige 

microfoon graag over aan een deelnemer die dat wel zou willen.  

 

Zoals jullie uit mijn betoog kunnen opmaken zijn een aantal namen 

verschillende keren genoemd. Hoe vaker genoemd hoe hoger in de 

eindrangschikking maar misschien maai ik nu het gras voor de voeten 

van de voorzitter weg.                                                                          

Alhoewel ik inmiddels begrepen heb dat ik ook de prijzen moet uitreiken. 

 

Al met al denk ik dat we terug kunnen zien op een zeevisjaar wat 

enerzijds qua vangsten iets tegen viel met uitzondering van IJmuiden, 

anderzijds was het weer ons goed gezind, waren de deelnemers goed 

gemutst en gaan we op dinsdag 21 februari 2017 beginnen aan een 

nieuw zeevisseizoen. 

 

Uw wedstrijdsecretaris 

 Arie van Bree 
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Jaarverslag van de afdeling Sportvissen van de Haaglandse 

Politie Sport Vereniging 2016. 
 

 

De tijd gaat snel. Het jaar 2016 ligt al weer achter ons. Het bestuur van 

HPSV is al weer druk bezig met de voorbereiding voor het nieuwe 

seizoen 2017. 

Als we terugkijken naar 2016 dan zijn er altijd pieken en dalen. Positief is 

dat het aantal leden in vergelijking met vorig jaar licht gestegen is, 

ondanks dat er helaas ook een aantal leden om diverse redenen hun 

lidmaatschap hebben moeten beëindigen. We hebben nu 36 leden, 3 

meer dan een jaar geleden.  

Een speciaal woord van dank wil ik richten aan onze nieuwe 

wedstrijdleider zout Arie van Bree. Nadat Alwin en ik een aantal jaar ook 

de zoutcompetitie voor onze rekening hebben genomen is Arie bereid 

gevonden om deze taak van ons over te nemen. Het mag gezegd 

worden, hij doet het fantastisch. Hij weet met zijn mooie stukjes proza de 

leden te enthousiasmeren om vooral deel te nemen aan de 

zoutwedstrijden. Dat dit hem lukt, blijkt ook wel want van het totaal aantal 

leden zijn er 18 die regelmatig ook deelnemen aan de zoutcompetitie. 

Als we terugkijken naar de vangsten dan moeten we helaas constateren 

dat deze nog steeds niet meevallen met uitzondering van een enkele 

wedstrijd. Grote uitschieter was het NK in IJmuiden welke door Arie werd 

georganiseerd. Zoveel vis hadden we niet verwacht en in jaren niet meer 

gezien bij zout. Sjors Verburg werd Nederlands kampioen met 57 vissen 

of te wel ruim 13 meter vis. Sjors, proficiat! Ook hebben we een paar 

nieuwe visstekken opgenomen in onze competitie. O.a de Santplaet in 

Maassluis, de Zandmotor in Terheijde, georganiseerd door de 

Terheijdense Zeevisvereniging en de 2e Maasvlakte. Ook de vaste 

bootwedstrijd op de Grevelingen werd verplaatst naar een bootwedstrijd 

op de Oosterschelde. Bij deze wedstrijd hebben in totaal 29 leden 

bestaande uit 10 HPSV leden, introducees en NPSB leden aan 

deelgenomen. Ik durf het haast niet te zeggen, maar in totaal werden er 

helaas maar 21 vissen gevangen met een totale lengte van bijna 4 

meter. De vis wordt duur betaald zal ik maar zeggen.  

Dan de zoetwater competitie.  
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Ook hier vielen de vangsten erg tegen. Door 120 deelnemers werd in 

totaal slecht 280 kg vis gevangen. Als er iemand is die weet hoe dit komt 

en een oplossing heeft mag het zeggen. 

Ook bij zoet hebben zich weer een paar nieuwe leden aangemeld, maar 

ook een aantal die door omstandigheden hun lidmaatschap hebben 

moeten beëindigen. Tussen de nieuwe leden bevinden zich ook zeg 

maar “ de talenten van de toekomst.” In de nieuwe Opsteker welke zoals 

gewoonlijk weer is gemaakt door Ed staan hun namen hoog in de 

einduitslag. Spannend was het overigens wel. De messen werden pas 

aan het eind van de competitie geslepen.  

Ook landelijk heeft HPSV ons steentje behoorlijk bijgedragen. Wij 

hadden procentueel gezien ruim de meeste deelnames voor onze 

rekening genomen en 2 van de 11 wedstrijden georganiseerd en gingen 

we onze verantwoordelijkheid niet uit de weg. Het moet gezegd worden, 

maar Wim is volgens mij de stuwende kracht als het gaat om het 

organiseren van de wedstrijden als het nu gaat om onze eigen 

competitie, maar ook de landelijke. 

Dan het EK van 2018.                                                                                                                                 

Het is nog een eind weg, maar het is altijd al een wens van Wim geweest 

om een EK te organiseren. Dit is hem dan eindelijk na 25 jaar gelukt om 

dit te mogen doen. Hij is al druk bezig met de voorbereidingen. Er zal 

nog een hoop werk verricht moeten worden, maar met de juiste hulp en 

instelling gaan we daar zeker een mooi toernooi van maken. Wim, 

succes met de organisatie. We houden jullie uiteraard op de hoogte van 

de vorderingen. 

Een compleet verslag zout en zoet is weer opgenomen in de Opsteker 

welke in de pauze aan jullie zal worden uitgereikt.  

Voor de volledige uitslagenlijst van de zout en zoetcompetitie verwijs ik 

naar de HPSV site: www.hpsv-vissen.nl  

Namens het bestuur wens ik jullie een gezond en een visrijk 2017 toe.  

 

Met vriendelijke visgroet. 

Paul van Oijen 

Secretaris HPSV afdeling vissen.  

 

 

 

 

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