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Het bestuur is als volgt samengesteld: 

      

Voorzitter: Alwin Koks   

      

Secretaris: Paul van Oijen (e-mail) 

      

Penningmeester: Roy Witte   

      

Wedstrijdleider Zoet: Wim Klerks   

      

Wedstrijdleider Zout: Arie van Bree   
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               Komen de cruciale jaren eraan voor HPSV-Vissen?! 

 

In 2019 bestaat de afdeling HPSV-Sportvissen 60 jaar. Hier gaan we 

uiteraard wel enige aandacht aan besteden in de vorm van een te 

organiseren evenement. Suggesties daarover zijn natuurlijk altijd 

welkom. 

In de afgelopen, bijna 60 jaar, is er door vele (bestuurs)leden voor 

gezorgd dat de vereniging altijd actief is geweest. Vele competities zijn 

er reeds gevist. Meerdere evenementen zijn er georganiseerd. Om dat te 

bereiken heb je iedereen binnen een vereniging nodig. 

Altijd gebeurde alles over het algemeen in een uiterst gezellige en 

ontspannen sfeer. Iets wat ik voor mezelf alleen maar kan beamen over 

de tijd dat ik lid ben van deze vereniging. Nu toch ook al weer zo’n 28 

jaar.  

Toen mij dan ook gevraagd werd in 2006 of ik iets extra’s voor de 

vereniging wilde gaan doen hoefde ik daar niet heel lang over na te 

denken. Voor een vereniging waar anderen ervoor gezorgd hadden dat 

ik het al een tijd naar m’n zin had wilde ik best wel wat terug doen. Ik heb 

op voorstel van de toen zittende bestuursleden de voorzittershamer in 

het bestuur overgenomen.  

In de tijd dat ik dat nu doe ben ik met meerdere medebestuursleden altijd 

bezig geweest om samen onze vereniging draaiende te houden en de 

activiteiten te organiseren. Daar zijn enthousiaste medebestuursleden 

voor nodig die het nodige voor hun rekening willen nemen. 

In de loop van de laatste 12 jaar zijn er best wel wat verschuivingen 

geweest binnen het bestuur. Ook hier sloeg soms de vergrijzing toe en 

hadden mensen hun sporen dik verdiend om het wat rustiger aan te 

gaan doen op dat vlak. We hebben dat tot nu toe altijd kunnen 

opvangen. Dat ging overigens ook niet altijd even makkelijk maar is 

uiteindelijk tot nu toe wel gelukt. Wat wel heel veel voeten in de aarde 

heeft gehad was het vinden van een nieuwe wedstrijdleider zout 2 jaar 

geleden. Nadat deze functie eerst nog 2 jaar binnen het bestuur was 

waargenomen heeft uiteindelijk Arie van Bree zich bereid verklaard de 

functie op zich te nemen. Hier waren wij zeer blij mee. 

Nu gaat zich echter de situatie voordoen dat zowel Wim Klerks 

(wedstrijdleider zoet) als Arie van Bree (wedstrijdleider zout) binnen het 

bestuur aangegeven hebben beiden in de zeer nabije toekomst te 
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stoppen als wedstrijdleiders. Wim zit inmiddels al zo’n 27 jaar in het 

bestuur. Hij is dit jaar op onze jaarvergadering aftredend en heeft 

aangegeven dat hij zich nog eenmaal herkiesbaar stelt voor een periode 

van 3 jaar. Daarna zal hij stoppen als wedstrijdleider zoet en wil hij het 

stokje uiteraard graag overdragen aan een opvolger. 

Arie van Bree had bij zijn aantreden als wedstrijdleider zout al de 

aantekening gemaakt dat hij dit voorlopig voor 1 periode van 3 jaar zou 

doen om te ondervinden of hij er vervolgens mee door zou willen gaan. 

Arie heeft aangegeven dat hij niet voldoende plezier haalt uit de door 

hem gedane inspanningen, dat hij zijn periode van 3 jaar zal volmaken 

maar volgend jaar zal stoppen als wedstrijdleider zout. 

Dat zijn zware aderlatingen binnen het bestuur en voor onze vereniging. 

Dit houdt dus in dat we op zoek zullen moeten gaan naar twee nieuwe 

wedstrijdleiders die Wim en Arie gaan vervangen. Deze functies zijn 

cruciaal voor het organiseren en leiden van de twee competities die wij 

vissen. Als bestuur begrijpen wij dat we, net als vele andere 

verenigingen, ook te maken hebben met een vergrijzing binnen onze 

leden. (Daar hebben we zelf ook last van toch.) Toch hopen wij dat er 

leden zullen zijn die zich geroepen voelen de openvallende functies in de 

nabije toekomst in te nemen en zich aan te melden. Mocht dat namelijk 

niet gebeuren, waar ik niet van uit ga, zou dat in gaan houden dat de 

zoutwatercompetitie al over 1 jaar ophoudt te bestaan. Dat zou 

desastreus zijn. Ook de 3 jaar die Wim nog door zal gaan zijn voorbij 

voor je het weet dus ook daarvoor is het zaak dat zich iemand tijdig aan 

zal melden. Hoe eerder iemand kenbaar maakt een functie te willen 

overnemen, hoe meer hij nog kan opsteken van Wim en Arie alvorens 

het zelf te gaan doen. Ik wil nog wel meegeven dat deze functies in ieder 

geval niet door de overblijvende bestuursleden zullen worden 

waargenomen. Kom op dus. Zoals eerder gezegd ga ik ervan uit dat er 

zich leden zullen melden die ook best wel iets extra’s voor de vereniging 

willen doen en de noodzaak daarvan inzien. We gaan er toch zeker voor 

om ook het 75-jarig bestaan van onze vereniging groots te vieren!! 

Rest mij nu nog om iedereen weer heel veel visplezier in 2018 toe te 

wensen, volle netten of meters vis, maar vooral heel veel gezondheid. 

 

Alwin Koks 

Voorzitter HPSV-Sportvissen  
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                         21 februari 2017, zout, CALANDKANAAL  

   

Op dinsdag 21 februari was het weer zover de eerste (zee)viswedstrijd 

van het nieuwe jaar. 

Arie had ons per mail duidelijk gemaakt dat we om 07:30 uur moesten 

verzamelen bij de windmolens aan het Calandkanaal, voor de meeste 

zeevissers van HPSV  inmiddels een bekende stek. 

Toen ik om 07:15 uur daar, in het donker, kwam aanrijden zag ik dat ik 

zo’n beetje de laatste was. De mannen stonden al te trappelen van 

ongeduld om de pieren te water te laten. 

Voor Aad was de spanning zo groot dat hij ter plekke zijn maaginhoud 

deponeerde op het gras. Kan moeilijk met wedstrijdspanning omgaan die 

man, of was er een andere oorzaak ??? 

Na een korte briefing van Arie en het uitreiken van de wedstrijdkaarten 

zocht een ieder een plekje aan de waterkant. 
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Volgens Kees, die professioneel al vorige week was gaan voorvissen, 

maakten we kans op wijting en platvis. 

Zelf ben ik gaan staan op ongeveer dezelfde plek als waar ik vorig jaar 

aardig vis heb gevangen. 

Dit keer had ik wel andere buren, links naast mij stond John en rechts 

naast van mij, tja ik ben nog niet zo lang lid, dus zijn naam weet ik niet. 

Om 08:00 uur het sein, gebrul, van Arie dat we los mochten gaan, 

waarna vervolgens ongeveer 13 x 3 pieren het kanaal in werden 

gesmeten.     
 

     

                                             

 

Mijn hengel stond nauwelijks in de steun of ik zag de top al onnatuurlijke 

bewegingen maken, maar bij binnenhalen kwam ik muurvast te zitten, 

dus dat werd een nieuwe lijn er aan knopen. 

De buurman rechts van mij zag ik ook aan zijn hengel hangen, maar ook 

hij kreeg de boel niet heel op de kant en ging na nog een paar lijnen te 

hebben verspeeld maar verkassen. 

Maar weer een lijn er aan knopen. 
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Vanuit mijn ooghoeken zag ik dat John al inmiddels de eerste drie visjes 

binnen had en vele zouden nog volgen. 

En Arie die een stukje verderop stond had zijn eerste visjes ook op het 

droge zag ik.  

Zelf ving ik tot mijn verbazing een mooie schar, nog nooit platvis 

gevangen in het Calandkanaal en vervolgens was het kleine wijting,  

gemiddeld 20 cm, dat er naar boven kwam. 

Ook het weer werkte deze dag mee. 

De wind ging zelfs wat liggen en de zon deed zijn best. 

Een prima dag om langs de waterkant te vertoeven. 

In mijn omgeving werd veel (kleine) wijting gevangen, maar verderop 

richting Rozenburg waar onder andere Paul en Gilles stonden werd niet 

veel gevangen en werd er veel lijn verspeeld door vast zitten. 

Om 14:00 uur weer een oerkreet van Arie dat het afgelopen was. 

Na het meten en een lekker blikje drinken bleek dat John met bijna 

negen meter vis had gewonnen, waarbij hij net een paar centimeter meer 

vis had dan Kees en ik op ruime afstand derde werd. 
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 Arie op zoek naar… contactlens of een van de haak gevallen  vis???? 

 

Al met al, volgens mij een geslaagde dag, alleen die wijtingen moeten 

flink doorgroeien. 

De volgende strijd gaat plaatsvinden op de zandmotor. 

Veel suc6 allemaal. 

 

 

Fred. 
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 29 maart 2017, zoet, Noord Hollands kanaal 
 

En dan die woensdag de 29ste maart 2017…. 

Op de voor mij en vele anderen nog steeds schitterende locatie aan het 

Noord Hollands kanaal. 

 

                 (archief) 

 

Met 15 deelnemers, onze eerste wedstijd en een zogenaamde K….wind!                                                                                            

Velen kozen voor dit water ook nu weer voor de “steek “. 

Naast mij zat Kees Kerkhof met de steek en die begon gelijk met vis 

vangen.                                                                                                                                                       

Ik ging even buurten bij Willem Klerks, zijn gezicht stond op onweer.                    

Het een en ander liep niet met zijn steek. Om 10 uur heeft hij deze dan 

ook vervangen door een soort Leen van den Berg pickertje. 

Ook om ongeveer 10 uur kwam Rene de Vries naar mij toe. Hij vroeg of 

ik een pleistertje tussen zijn duim en wijsvinger wilde plakken.                                       

Bij het openen van een maisblikje had hij zich daar gesneden.             

Dat pleistertje is het niet geworden. Ik zag een gapende wond en ook 

wat witte pezen. Nadat ik een verband had aangebracht, is hij naar het 

ziekenhuis vertrokken voor een aantal hechtingen.                                 

Er werd overal door iedereen een visje gevangen. 

Ik zag Willem met dat Leen pickertje en die stond heel krom.  

Dat was een “platte “. Ik keek om de paar minuten naar die Willem en 

vroeg me af of dat nog dezelfde vis was die hij aan het landen was. 

Hij bleek echter elke worp een platte te vangen.  

Ik vond het wel wat overdreven dat hij een 2e bewaarnet in het water 

deed.  Later bleek dat toch niet zo overdreven. 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.hpsv-vissen.nl/images/Noordhollandskanaal2.jpg&imgrefurl=http://www.hpsv-vissen.nl/Wedstrijdwateren-Zoet.htm&docid=vTHRCtWtsHoI7M&tbnid=ehYNOjBa3febgM:&vet=10ahUKEwi85obNz8DYAhWSGuwKHWdvAvc4ZBAzCEIoQDBA..i&w=312&h=234&bih=910&biw=1680&q=noordhollands kanaal&ved=0ahUKEwi85obNz8DYAhWSGuwKHWdvAvc4ZBAzCEIoQDBA&iact=mrc&uact=8
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Dan toch ,  de uitslag: 

Rene de Vries heeft geen vis aangeboden door dat vervelende 

ongelukje. 

14de werd Jan Nijgh met ruim 1 kilo, met dat gewicht zijn genoeg 

wedstrijden gewonnen. 

Dan gaat het met kilo ’s naar boven toe. 

Arie Vlok die dapper, ondanks de wind met de steek is blijven vissen 

ruim 4,3 kilo 

Dan Alwin, hij kwam als 1ste inde dubbele cijfers ruim 13,5 kilo en werd 5e  

Kees Kerkhof werd 4e met bijna 15,5 kilo. 

Ik werd 3e met 16,1 kilo. 

Roy Witte werd 2e met “ gewoon 18,8 kilo “  en dan tja wat kan je nog 

zeggen…… 

 

 
 

Willem Klerks, met het “Leentje “…… 

    ………….37,07 kg vis………. 

Van harte gefeliciteerd. 

Wij hebben visles gehad. 

gr Aad 
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           9 april 2017, zout, DE ZANDMOTOR. 

 

Een grote hoop zand voor het strand tussen Kijkduin en Ter Heijde.  

De plek waar de 2e zeeviswedstrijd van de HPSV werd gevist.  

 

                
                                                                                                                    

Het is een heel eind door het strandzand sjouwen als je daar wilt vissen. 

Maar.. daar heeft de Zeebootsportvissers Ter Heijde aan Zee een 

oplossing voor.                                                                                          

Je neemt een tractor, hangt daar een open aanhangwagen aan, en je 

kan twintig man tegelijk naar de vis stek brengen.  

 

       
 

Daar stapt 1 man af die voor de tractor gaat lopen en de steknummers in 

het zand steekt. Als jouw nummer, dat je geloot hebt, voorbij komt roep 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://beeldbank.rws.nl/Photos/2911/436777.jpg&imgrefurl=https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/Vlucht_19___Met_de_Zandmotor_voeren_Rijkswaterstaat_en_de_Provincie_een_pilot_uit_met_het_aanbrengen_van_een_grote_hoeveelheid_zand_voor_de_Nederlandse_kust_405315&docid=DzQE6ekGvttdAM&tbnid=sasOYmgt4bg3XM:&vet=10ahUKEwiw_MfM0MDYAhXQyKQKHXaGCQEQMwheKBcwFw..i&w=3888&h=2592&bih=910&biw=1680&q=zandmotor&ved=0ahUKEwiw_MfM0MDYAhXQyKQKHXaGCQEQMwheKBcwFw&iact=mrc&uact=8
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je HOOOOO… stapt met je visspullen van de aanhanger af en je kan je 

hengel optuigen. Waar oh waar kom je dit tegen? 

We waren met z’n vijven en Jaap de Raat had zijn zoon meegenomen. 

Na ontvangst in de Viskeet met een bakkie koffie, het clubhuis van de 

ZBSVTHAZ, dat je als “gewone“ strandbezoeker ook kan bezoeken om 

bijv. op het terras een drankje te doen, werden de wedstrijdkaarten 

geschreven en de steknummers geloot. De nummers 3, 8, 13, 18, 23, 28 

en 33 kregen een meetlat en schrijfbenodigdheden mee om de vangsten 

te meten en op de wedstrijdkaarten te noteren.                                               

Om 09,00 uur mochten de geaasde onderlijnen in het zilte nat geworpen 

worden. 

Ik weet niet of het vissen beter werd ervaren dan het mooie weer. 

Want het weer was prachtig. Ruim 20 graden kom je begin April niet 

vaak tegen. De vangsten waren echter niet echt geweldig. Wel beter dan 

het vorig jaar maar nog niet zo om er een brief over naar huis te sturen.  
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Om 13,00 uur werd het eindsignaal getoeterd.                                            

Het zeewater was rijzende en ik ving bij de laatste inhaalactie nog een 

bot van 33 centimeter en werd daarmee 3e, zoals je inmiddels begrepen 

hebt.  

Na de terugtocht op de tractoraanhangwagen (3xwoordwaarde) werden 

in de “Viskeet” de gehaktballen en drankjes gretig verorberd.  

De genoteerde resultaten werden opgeteld en ook de lootjes voor de 

Tombola werden verkocht.  

Het totaal van onze zes vissers stond ver in de schaduw van de zes 

beste vissers van Ter Heijde.                                                                     

Desalniettemin werden de nummers 1 en 2 van de HPSV beloont met 

een waardebon                                                                                   . 

Zeer attent van de organisatie.         

 

Nadat Koos van der Stap samen met Jan van hengelsport Westland de 

prijzen van de Tombola hadden uitgeloot vertrok een ieder met een 

voldaan gevoel naar huis. 

Goede vrijdag de 14e april is de volgende wedstrijd.                                      

Of die ook goed is verlopen lees je wat verderop in de Opsteker. 

 

Met vriendelijke vertelgroet 

Arie 
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               14 april 2017, zout, Scheveningen 

Aanvankelijk was deze wedstrijd gepland op dinsdag na de 2e paasdag 
maar omdat er op de 2e paasdag geen aas verkrijgbaar was, werd de 
wedstrijd verschoven naar de goede vrijdag.                                                   
De zondag daarvoor was de wedstrijd tegen de visclub uit Ter Heijde en 
daar maakte Arie zich al zorgen over het aantal mensen dat zich tot op 
dat moment had opgegeven en overwoog hij zelfs de wedstrijd maar te 
laten vervallen.                                                                                          
Ik zelf wist ook nog niet of ik wel kon gaan vissen want ik zou eigenlijk 
die dag mijn vakantie vismaat gaan bezoeken in Tilburg omdat hij 
herstellende was van een drievoudige bypass operatie. Myrna kreeg 
echter griep en ziekenbezoek was daardoor niet goed, dus kon ik toch 
vissen.                                                                                                         
Om 06.00 uur verzamelden we met 6 man bij de zuidpier en dat was 
goed op tijd. Snel werd er opgetrokken naar de kop van de pier en die 
was nog leeg. Nadat we ons hadden opgesteld gingen om even voor 
07.00 uur de eerste lijntjes het water in. Arie was de eerste die er een 
ving en al gauw kreeg een ieder een vis aan de haak.  
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Even na 07.00 uur liep het vol op de pier en er melden zich nogal wat 
vissers die eigenlijk ook wel op de kop hadden willen staan.                                                    
Het weer, dat beter was voorspeld, viel wat tegen. Er was veel wind en 
het water stroomde ook behoorlijk. Toch liet de vis zich regelmatig zien 
en werd er regelmatig wat gevangen.                                                    
Zelf kreeg ik kleine gulletjes aan de haak, allemaal rond de 28 cm. Piet 
Hermes, die aan de binnenkant stond te vissen ving voornamelijk leuke 
schar en ook John die direct over de kop viste wist veel schar te vangen. 
Arie en Jaap de Raat bleven qua vangst wat achter bij de rest.  

          

Jaap verplaatste zich en ging ook nog even naast Piet aan de 
binnenkant vissen. Maar ook daar lukte het niet dus keerde hij even later 
maar weer op zijn schreden terug en ging weer over de kop vissen.       
Ik zelf kreeg een hele grote aan de lijn en moest pompend zien hem aan 
de kant te krijgen. Toen hij toch wat dichterbij kwam brak toch het lijntje 
van de onderlijn en ging hij er vandoor met een stukje lijn en mijn haak. 
De meute om mij heen reageerde natuurlijk, wat wel te verwachten was 
omdat ze allemaal hebben staan kijken, wat het dan wel niet mocht zijn. 
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We zullen het nooit weten. Er werd gediscussieerd over wie het zou 
worden om dit stukje te schrijven want we lagen dicht bij elkaar.                 
Alwin, Piet of ik zei de gek.                                                                           
John werd de uiteindelijke winnaar met 17 vissen en 3,63 m aan vis.    

     

                                                                                                            

Dat we dicht bij elkaar zaten blijkt wel uit het feit dat Piet 2e werd met 
1,95 m en ik zelf 1,92 m aan vis had.                                                     
Alwin had 1,90 m. dus het was spannend tot het eind.                                           
Het zonnetje dat zou komen kwam echter helaas pas nadat we thuis 
waren maar het was toch een leuke visdag. 

Jilles. 
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                   26 april 2017, zoet, de Gouwe 

De tweede viswedstrijd van de zomercompetitie is weer gevist aan de 
Gouwe. Toen wij daar aan kwamen hadden Wim en Hans het vis 
parcours uitgezet.                                                                                             
Nadat er geloot was kon iedereen naar zijn vis stek gaan om alles op te 
bouwen voor de wedstrijd.                                                                                                  
Na het signaal konden wij beginnen aan de viswedstrijd.                                           
De meeste vissers hadden de feeder en de picker uitgepakt om op 
verschillende afstanden te vissen en een aantal vissers de vaste 
stok. Het was erg fris in de ochtend, grauw, een paar regen buitjes en er 
stond best wel veel wind.                                                                                   
Maar als de zon door kwam was het wel lekker.                                         

Toen ik aan kwam had ik wel leuke verwachtingen om een visje te 
vangen.                                                                                                                    
Ik heb  zelf nog nooit gevist in de Gouwe maar dat maakt niet uit.                                                                                                                  
We waren begonnen aan de viswedstijd en al snel bleek dat het een 
moeilijke visserij was. Er werd bijna geen vis gevangen.                        
Een paar vissers hebben nog een visje kunnen vangen en er waren twee 
vissers die geen beet gezien hebben.                                                                                                   
Er zijn enkele brasems gevangen en wat kleine vis zoals een voorn of 
baars en een donderpad.   

                                                                                                

Misschien moet je deze wedstrijd wat later in het seizoen vissen                                                                                                                     
Misschien  in de maand juli, voor betere vangsten voor volgend jaar.       
Op de eerste plaats Wilbert van Biezen met een gewicht van 2.860 
gram.                                                                                                         
Op de tweede plaats Jan Wink met een gewicht van 1.885 gram.               
Op de derde plaats Ron Tom met een gewicht van 780 gram.               
Het totaal gewicht over de wedstrijd is 8.366 gram. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd2MWO4MDYAhWGblAKHZnfDEQQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/koelimoe/3885237614&psig=AOvVaw0Jia3Txb1qnwwgopStcdMa&ust=1515239190472889
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Onder genot van een drankje met de vismaten werd na de viswedstijd de 
uitslag bekent gemaakt door Wim Klerks, ondanks de slechte vangsten 
was het toch een geslaagde visdag we hebben onze hobby uit kunnen 
voeren. 

  

Vriendelijke groet, 

Ron Tom 
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           4 mei 2017, zoet, Nauernasche Vaart. 

 

Deze wedstrijd gingen we vissen op een voor HPSV nieuwe locatie.     

We hadden al heel wat mooie verhalen gehoord over de Nauernasche 

Vaart de afgelopen 2 jaar en nu ging het er van komen.                           

Ik was er zelf nog nooit geweest en moest het op voorhand hebben van 

de streetviewbeelden uit Google Maps. Die zagen er best goed uit.            

Toen ik vervolgens bij het water aankwam alwaar al meerdere 

medevissers aangekomen waren, schrok ik in eerste instantie toch wel 

van de behoorlijk smalle graskant waar vanaf we gingen vissen.              

Het leek mij bijna ondoenlijk om zonder al te veel gevaar voor het 

langsrijdende verkeer een beetje redelijk in te kunnen werpen met een 

feeder, laat staan vissen met een vaste stok. Ik zei dan ook in mijn 

eerste reactie dat ik niet wist of ik hier wel zou moeten uitpakken.            

Dat was nou niet zo leuk voor Willem natuurlijk die het parcours weer zo 

goed mogelijk had uitgezet. Hij had het parcours zelfs heel mooi met 

behoorlijk veel tussenruimte uitgezet. Uiteraard heb ik Wim hier nog wel 

over gesproken maar nog maals sorry hoor Wim. Je weet wel hoezeer 

jou werk gewaardeerd wordt.  

Na de loting om half zeven gingen we vervolgens naar de gelote stek. Ik 

zat op nr. 12 en de staartstek was nr. 14. Gezien de ruimte tussen de 

stekken maakte het echter niet veel uit waar je rond de laatste 

steknummers zat. Bleek ook nog eens dat ik zelfs nog een hele mooie 

stek geloot had. Kennelijk had een van de bewoners nog maar net zijn 

gazonnetje gemaaid. Op mijn stek was er een soort bed van gemaaid 

gras aangelegd over de vrij plat getrapte kant. Ik kon de spullen dus 

makkelijk opbouwen. Als je dan uiteindelijk ook de feeder opgetuigd hebt 

en de eerste proefworpen maakt bleek ook al snel dat, als je een beetje 

goed achterom keek om te kijken of er niemand langs gereden kwam je 

de hengel goed naar achter kon brengen om vervolgens in te werpen. 

Dat viel dus best mee. 

Het weer was nog niet om over naar huis te schrijven. Het was nog 

steeds koud voor de tijd van het jaar. Gelukkig viel dat nog best mee 

vandaag. Er waaide wel weer een windje kracht 3 a 4 maar die kwam 

bijna de hele dag van linksachter. Nog even een klein beetje regen 

gehad vanaf een uur of twaalf maar dat stelde niet heel veel voor. 
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Om halfacht konden we beginnen met vissen en vlogen her en der de 

korven naar de overkant van de vaart. Ik zelf ben gelijk op ongeveer een 

meter uit de overkant tegen het riet gaan vissen. Rechts naast mij zat 

John Koolhoven op nr. 13 die ook met de feeder naar de overkant ging. 

Op staartstek nr. 14 zat Kees Kerkhof die met de vaste stok begon.  

Links van mij zat Ron Tom op nr. 11. Ron is goed bekend op deze vaart 

en had 2 feeders in stelling gebracht. Eentje op een meter of 15 en de 

tweede op ongeveer driekwart van de vaart. 

 

 
 

Ik ben gelijk begonnen met het brengen van wormen door het voer wat 

goed uitpakte voor mij. Ik heb de hele dag door beet gehad aan de worm 

waarbij je natuurlijk ook de nodige missers hebt doordat ze alleen de 

punt van de worm in de bek nemen.                                                                   

Ik ving echter zeer regelmatig mooie brasems. Afwisselend van forse 

exemplaren tot halfwas brasems.                                                              

Ik heb ook alleen maar brasem gevangen vandaag, geen voorn, winde, 

giebel of wat dan ook. 
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Wat wel opvallend was is dat de brasem veelvuldig de haak diep geslikt 

had. Ik ben begonnen met een 80 cm lange onderlijn maar heb die 

steeds verder ingekort naar 50, 40 en 35 cm.                                         

Dat maakte echter niet veel uit. Regelmatig nog steeds slikkers.                              

Zo heb ik de hele dag door met enige regelmaat vis gevangen en 

onderlijnen vernieuwd.  

John ving in het begin van de wedstrijd ook wel vis maar van een kleiner 

formaat en nog niet veel in aantal, zoals hij vertelde.                            

Maar “De Diesel” is niet voor niets aan zijn naam gekomen.                             

Na ongeveer 1/3 van de wedstrijd begon hij steeds beter, sneller en 

grotere vis te vangen. Hij moest ook zijn 2e leefnet in het water gooien 

om ervoor te zorgen dat hij niet meer dan 20 kg in zijn 1e net zou 

hebben. Dat waren goede berichten. 

Via John hoorde ik dat Kees op staartstek in het begin behoorlijk zat te 

vangen met de vaste stok maar dat die op een gegeven moment stil viel. 

Kees heeft daarna ook de feeder gepakt en daarmee nog mooie vis 

gevangen. Hij bleef met ruim 11 kg uiteindelijk net buiten de top 3 

vandaag met natuurlijk ook wel een mooi gewicht. 

Toen ik tussen de middag nog even naar Ron liep om ook nog even een 

foto te maken vertelde hij dat hij zojuist ook zijn 2e leefnet in het water 

had gegooid en dat hij 24 vissen in zijn 1e leefnet had op dat moment.  
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Ook een mooie vangst dus. 

Ik had zelf deze keer ook getracht het gewicht een beetje goed in te 

schatten en na mijn 20e brasem en halfwassen besloot ik ook mijn 2e 

leefnet te gaan gebruiken. Hier kon ik uiteindelijk nog 4 vissen in het 

laatste half uur in plonzen. 

Bij de weging bleek dat ik in het 1e net ruim 18 kg vis had zitten en in het 

2e net ruim 3,5 kg. Ik kwam uit op een totaalgewicht van 21 kg en 920 gr. 

Daarmee bleek ik dus 3e geworden te zijn en dus………proza.                 

Nou, zo wil ik van iedere wedstrijd wel een verslag moeten schrijven 

natuurlijk. 

Ron bleek in zijn 1e leefnet helaas meer dan 20 kg te hebben (maar wel 

onder de 25 kg). Hierdoor telde dit net voor 20 kg.                                  

Totaal kwam Ron samen met zijn 2e net uit op 23 kg en 80 gr. Hierdoor 

werd Ron nu 2e en miste de overwinning vandaag. Jammer Ron maar 

natuurlijk wel een hele mooie visdag gehad. 

De winnaar van deze dag werd John. Hij had een totaalgewicht van 25 

kg en 640 gr. weten te vangen. Chapeau en nogmaals gefeliciteerd.                

De Diesel was weer warm gedraaid vandaag. 

Moet nog wel gezegd worden dat de loting vandaag zeer gunstig gezind 

was voor ons, John, Ron, Kees en ondergetekende.                              

De vis bleek zich vooral in grotere getale aan onze zijde op te houden. 

Toch waren er onder de overige vissers op de andere nummers ook nog 

gewichten bij van in de 8 kg en twee keer 6 kg dus er werd wel 

gevangen.                                                                                                    

Al met al vingen we met 14 vissers een totaalgewicht van 117 kg.                

Een mooi resultaat dus. 

 

Groet, 

Alwin. 
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    26 mei 2017,zout, NK  Zandmotor Ter Heijde. 

 

Normaliter is degene die 3e wordt tijdens een wedstrijd van HPSV 

verplicht om een stukje te schrijven voor de Opsteker. Maar helaas, dit 

keer was ondergetekende de enige die namens HPSV een vis wist te 

bemachtigen uit het zilte nat van de Noordzee.  

De wedstrijd.  

Op 26 mei 2017 werd door Arie van Bree toch weer het NK zout 2017 

georganiseerd. Vooraf was er wel discussie of het NK nog wel door ons 

georganiseerd zou moeten worden maar Arie besloot het toch nog een 

keer te willen organiseren op voorwaarden dat er zich voldoende 

deelnemers zouden opgeven. Tijdens de jaarvergadering werd dit 

onderwerp uitvoerig besproken en dat was de reden dat Arie de 

organisatie toch op zich nam.  

Vol goede moet begon Arie aan deze klus en vond Paul van de Ter 

Heijdense visvereniging bereid om ons met zijn tractor weg te brengen 

naar de zandmotor.  
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Jammer en zeer teleurstellend bleek dat veel deelnemers het om allerlei 

redenen op de valreep lieten afweten.                                                      

De opkomst bleek in totaal slechts uit15 deelnemers te bestaan 

waaronder 7 leden van HPSV, 5 namens de NPSB en 3 intro’s die zich 

bij Arie hadden gemeld om de titel “Beste zeevisser van de Nationale 

Politie 2017” voor een jaar te mogen noemen.                                       

Ook Sjors Verburg was aanwezig, want hij wilde deze titel prolongeren 

na het uitstekende resultaat van vorig jaar in IJmuiden.                               

Om 07.30 uur was het verzamelen bij de welbekende viskeet, waarna wij 

om 08.00 uur door tractor Paul (achternaam weet ik niet), werden 

weggebracht naar de zandmotor.                                                           

Het weer was uitstekend. Mooie strakblauwe lucht, wind uit het oosten, 

het beloofde een mooie dag te worden.  

De wedstrijd kon beginnen.                                                                     

Iedereen was er klaar voor toen Arie om 09.00 uur het startsein gaf dat 

we mochten beginnen.                                                                            

Alles was aanwezig, met uitzondering van……..vis                                      

In totaal werden er slechts “8” vissen (waaronder een paar zogenaamde 

postzegels) gevangen.                                                                          

Wilbert van Biezen, ook een van de deelnemers, dacht dat hij in de 

Sahara aan het vissen was, want hij zat er rustig bij op zijn viskist, zijn 

hoofd en nek beschermd tegen de felle zon. 
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 Maar helaas voor Wilbert, ook in deze Westlandse Sahara kon hij net 

zoals nog 6 deelnemers niet een visje vangen. Natuurlijk hadden we aan 

het einde van de dag een beter “resultaat” verwacht, zeker na het 

resultaat van vorig jaar.                   Sjors nam alles sportief op en verloor 

zijn titel aan Danny Tiebackx die 1e werd en dus van Arie van Bree aan 

het einde van de middag een “gouden” medaille kreeg uitgereikt als 

winnaar van het NK 2017.                     Danny proficiat met dit geweldige 

resultaat. .  

 

     
 

Einduitslag: 

Danny werd 1e met 3 vissen met een totale lengte van 44 cm vis  (goud) 

Paul werd 2e met 1 vis van 27 cm (zilver) en 

Herman Dik namens NPSB werd 3e met 1 vis van 26 cm. (brons) 

Arie, in ieder geval bedankt voor het organiseren van dit NK.                    

Wellicht ………tot volgend jaar. 

 

Paul van Oijen  
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      7 juni 2017, zoet, Oude Rijn Hazerswoude.  

 

Wedstrijd politie brandweer 

 

Ook dit jaar was weer de traditionele wedstrijd politie-brandweer 
opgenomen in het wedstrijdschema van de HPSV. Dit jaar waren er 11 
politiemensen en helaas maar 5 brandweer lieden die aan de wedstrijd 

deelnamen. In totaal niet zo heel veel.                                                   
Dat is jammer want het parcours is groot genoeg.                                             
De Oude rijn is immers een 52 km lange langzaam stromende tot 
stilstaande rivier van Harmelen tot katwijk, waarna hij in de Noordzee 
uitmondt.                                                                                                        
In de Oude Rijn worden altijd veel wedstrijden gehouden en zelfs een 
groot aantal meerdaagse wedstrijden.                                                                           
Dat is niet voor niets. Het is en blijft een prachtig water en er wordt over 
het algemeen door iedereen wel vis gevangen.                                              
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Dit jaar wist de het HPSV-team bij het Nederlands Kampioenschap 
teams daar de eerste prijs weg te halen wat leidt tot rechtstreekse 
deelname aan het EK. Heerlijk!                                                                     
Ook deze keer werd weer verzameld bij de Alphense hondenclub op de 
Eikenlaan in Alphen. We werden daar weer prima verzorgd.                                                           
Na de loting namen we onze plekken in aan de waterkant.                                 
Het parcours was weer prima uitgezet, met voor iedereen voldoende 
ruimte en tussenruimte.                                                                                               
Daar aangekomen werden de spullen weer opgetuigd.                                                  
Het moeilijkste moment is ook altijd weer de keuze van hengelmateriaal 
en vis tactiek. Vaste hengel, schitterend op de Oude Rijn, of toch maar 
de feeder. 
Voor mijzelf viel de keus op de feeder.     

         

                                                                                                                   
Bij het NK teams had me deze goede diensten bewezen want daar had 
ik bijna 11 kg en ik zat bijna op dezelfde plek… Wie weet.                                                                      
Over het parcours heen waren de keuzes duidelijk verdeeld, dus het was 
afwachten wie de juiste keus had gemaakt.                                             
Natuurlijk wel goed om je heen blijven kijken… 
De vangsten waren over het algemeen een stuk minder dan bij het NK. 
Maar ja, de ene dag is de andere niet.                                                
Jammer genoeg waren er zelfs een aantal nullen te noteren.                                 
Er was er één die met kop en schouders boven de rest uit stak en dat 
was Alwin Koks die ruim 11 kg naar binnen wist te sleuren.                     
Prachtig gedaan. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://docplayer.nl/docs-images/63/50410707/images/2-0.jpg&imgrefurl=http://docplayer.nl/50410707-Vissen-met-de-feederhengel-frans-luijckx.html&docid=-aS9hWuOPLMSHM&tbnid=TDZR-bELXGjxrM:&vet=10ahUKEwil-b-dgMHYAhWEXhQKHbtFAos4ZBAzCEMoPzA_..i&w=242&h=302&bih=910&biw=1680&q=feederhengel&ved=0ahUKEwil-b-dgMHYAhWEXhQKHbtFAos4ZBAzCEMoPzA_&iact=mrc&uact=8
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De tweede plaats werd behaald door Aad Segboer, met ongeveer de 

helft van het gewicht van Alwin (van de vis dan), namelijk iets meer dan 

5,5 kg. Zoals ook wel duidelijk is, omdat ik dit stukje schrijf, was ik derde 

met iets meer dan 3,5 kg. 

Na een hapje en een drankje bij de hondenclub werd de uitslag bekend 

gemaakt en werden de prijzen uitgereikt. 

Dit jaar hebben we goede contacten opgebouwd bij Verpa/Geers het 

geen er voor gezorgd heeft dat de prijzentafel relatief beter gevuld was 

dan andere jaren. Altijd mooi meegenomen! 

Voor de volledigheid aan het eind nog even de complete uitslag. 

Het gemiddelde van de politie was hoger dat die van de brandweer dus 

de wisselbeker is weer een jaar bij ons. 

 

Hopelijk tot volgend jaar! 

Roy Witte  
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                     20 juni 2017, zout, Pernisse 
 

Het weer, super dus. Er waaide een heerlijk briesje aan de waterkant, 

niet te warm.  

Elders op deze zomerdag was het rond de 30 graden. 

 

 
 

Het aas lag nog nauwelijks op de bodem of Alwin stond met een wel heel 

erg kromme, bonkende hengel in zijn handen.                                          

Hij had vermoedelijk beet aan een grote paling die ondanks de verwoede 

pogingen van Alwin niet aan de oppervlakte kwam. 

Door Arie, Hans, John en mij Aad werden er al snel botjes gevangen. 

Alwin en Kees kregen ze niet aan de vinnen. 

Uiteindelijk ving Alwin een grote bot wat hem een “ wave “ opleverde. 
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Kees toonde zich vandaag een ware diesel. Hij ving in de laatste uurtjes 

7 vissen. 

 

                             
 

Hans ving vlak voor de fluit een Fint van 38 cm. 

De einstand zou dan zijn: 

1e  John 182 cm en 8 vissen 

2e Kees 159 cm en 7 vissen 

3e Hans met 143 en 6 vissen 

4e Arie en Aad met 122 en 6 vissen en  

6e Alwin 32 cm. 

Na rijp beraad en kalm overleg bleek dat voor de Fint een gesloten tijd 

bestaat.   
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Dit voor het gehele jaar. 

Deze vis mag niet gevangen worden en moet worden teruggezet in het 

water waarin hij wordt gevangen.                                                               

Mag dus ook niet in de uitslag worden meegeteld. 

Heel erg jammer voor Hans. Hij liet gedurende de gehele wedstrijd al 

blijken graag het stukkie voor plaats 3 te willen schrijven. 

Hij werd door dit euvel 5e. 

P.s. 

Ik heb Arie gesmeekt om het stukkie te mogen schrijven. Hij stemde toe, 

waarvoor mijn dank. 

 

Een sportieve groet, 

Aad 
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                 5 juli 2017, zout, waterweg. 

 

De zoutwater viswedstrijd op 5 juli 2017 (Yangtsekanaal)beloofde vooraf 

veel goeds. Er was perfect weer voorspelt en, vissen op een nieuwe 

locatie daar had iedereen wel zin in. De wekker om 5.00 uur gezet en 

met vismaat Jillis op weg naar de vislocatie. Ruim op tijd gearriveerd 

werden we opgewacht door Hans, die later de winnaar van de wedstrijd 

zou worden.  

Nadat alle negen man aanwezig waren, werden we verrast met de 

mededeling dat er onvoldoende ruimte was om te kunnen vissen en 

zoals Arie dat zo poëtisch zei: ‘Gegokt maar verloren van de Rijnaken 

die daar lagen aangemeerd’. 

 

              
 

Op zoek dus naar een vervangende locatie, uiteindelijk leek het 

Calandkanaal voor iedereen een goed alternatief. Met goede moed de 

Maasvlakte verlaten en weer een stuk huiswaarts gereden. 
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Helaas, in het Calandkanaal was het extreem laag water en je moest wel 

een hele goede werper zijn om het aas in de geul aan te bieden en was 

het twijfelachtig of je de vis(jes) binnen kon halen. Dan maar naar de 

andere kant, de Landtong aan de Nieuwe waterweg, in de hoop dat daar 

wat te vangen viel.  

Nadat hij eerst een onderlijn verspeelde,  

 

                      
 

werd door Alwin een kleine platvis gevangen. Op deze vangst werd door 

de vismaten opgewonden gereageerd: ‘Zou het toch nog goed komen?’.  

Arie was de volgende met een kleine platvis, terwijl uur na uur verstreek, 

er vele onderlijnen werden verspeeld, door deelnemers werd verkast en 

een brandende zon iedereen van een passend kleurtje voorzag.  

Wat Kees gevangen had, was mij niet duidelijk, wij beiden herkende het 

kleine ronde visje niet. Voor alle zekerheid met een doek onthaakt, 

gemeten en teruggezet. Het hoogtepunt van de dag was de vangst van 

Hans Snels, een mooie zeebaars van 40 cm. De hengels werden in de 

steek gelaten om dit fenomeen te feliciteren met deze uitzonderlijke 

vangst.  

De eindstand van een zonnige maar qua vangst, trieste visdag: Hans 

Snels 1e (40 cm), Arie van Bree 2e (37 cm) en ik 3e (31 cm) en de eer om 

een stukje te mogen schrijven. De les van deze visdag is wel dat we met 

z’n allen ons moeten beraden over mogelijke (goede) visstekken voor 

het volgend seizoen en als het meer vis oplevert, dan maar meerdere 

keren naar dezelfde locatie.  

 

Jaap de Raat. 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9s7m-or7YAhUBoRQKHbYuC1gQjRwIBw&url=http://www.profish-hengelsport.nl/onderlijn-verzwaarde-roterende-afhouders-stuks-p-1609.html&psig=AOvVaw2Lfq-uGHGMJQdiWUP2JGtA&ust=1515153063152704
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                    7 juli 2017, zoet, OudeRijn 

 

Het is een mooie vrijdag in juli aan de Rijn bij Zwammerdam. 

 

 
       (archief) 

    

 

Klokslag 06:30 beginnen we met loten.                                                    

Ik loot nummer 10 en rechts van mij komt Ron Ton te zitten op de kop 

stek. 

We lopen in het begin nog wat te praten over de plek want we hebben 

achter ons weinig ruimt, maar ja we moeten het beste er van maken. 

Tegenover ons ligt een schip vol met zand dat voor collega’s nog een 

vervelend straatje zou krijgen. 

Niet te ver is ons devies, 1 plek op 15 meter en 1 op 35 meter met de 

feeder.                                                                                                         

Naast ons zien we ook nog diverse collega’s met de vaste stok. 

In het begin krijgen we vrij snel kleine vis op de voerplek, niet veel maar 

regelmatig. 

En om een uur of negen gebeurt het, het schip is leeg en gaat 

vertrekken.                                                                                                    
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Geen probleem denk je als mevrouw de kapitein niet besluit om midden 

in het parcours de boot te keren. 

Waardoor het vissen voor collega’s onbegonnen werk werd en ook werd 

er geen vis meer op de voerplek gezien. 

 

 
 

Maar zoals het vaak bij wedstrijden gaat hebben de kopstekken weer 

van zich laten spreken, super als je goed loot maar nog beter als je dat 

weet te benutten. 

Waar ik tijdens de wedstrijd stil viel wist Ron zijn visjes door te vangen 

op een hele licht feeder met wormen als aas, dit resulteerde ook in een 

eerste plaats. 

Ome Kees zat op nummer 1 en wist daar ook een aardig netje vis te 

vangen hij werd tweede. 

Op naar de volgende wedstrijd op 15 augustus. 

 

Jan 

 

 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://i39.tinypic.com/psis2.jpg&imgrefurl=http://www.kustvaartforum.com/viewtopic.php?t%3D18%26start%3D165&docid=TBA41OfmMAyiLM&tbnid=32L7jsH2yV4tRM:&vet=10ahUKEwiT_tylob7YAhVDvBQKHe28A5gQMwiAAShQMFA..i&w=800&h=600&itg=1&bih=1060&biw=1920&q=oude rijn zwammerdam scheepvaart&ved=0ahUKEwiT_tylob7YAhVDvBQKHe28A5gQMwiAAShQMFA&iact=mrc&uact=8
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          15 augustus 2017, zoet, Amstel-Drecht kanaal 
 

Een wedstrijd op de Amstel-Drecht is er een met hoge verwachtingen. 

Maar al snel bleek dat er niet veel gevist was de afgelopen tijd.            

Wim berichten ons een snoeischaar mee te nemen omdat het gras een 

meter hoog stond.  

                                                                                                                                                                   
 

Dit bericht kregen we in het weekend voor de wedstrijd.                            

Maar niet getreurd de wedstrijd moet gevist worden dus op de 15e stond 

ik om 05.15 uur bij Wim voor de deur. De weg naar het viswater was vrij 

van file, ja ook vroeg staat er tegenwoordig file.                                             

Aangekomen bij het water een blik van verbazing.                                        

Had die Wim geregeld dat al het gras gemaaid was en de kant er perfect 

uitzag, hoe doe je dat Wim? 

Na de loting, was die goed verlopen, koos een ieder zijn stek.                   

Zelf koos ik er voor om een hengel klaar te maken om aan de overkant 

tegen de plompenbladen te kunnen vissen. Tevens maakte ik er een 

klaar om dichterbij te vissen als de plezierboten gaan langs komen.                         

Naast me zag ik dat mijn rechter buurman kennelijk hetzelfde idee had 

terwijl mij linkerbuurman voor de vaste stok koos.                                       

Na aanvang van de wedstrijd ving ik al vrij snel vis aan de overkant. 

Geen grote vis maar het was wel vis. Na regelmatig een visje te hebben 

gevangen wandelde ik even naar mijn buurman Roy Witte welke ook aan 

de overkant vis zat te vangen. Maar deze waren net iets groter als welke 

ik ving. Omstreeks een uur of 10 kwam de eerste boot langs.                     

Nog geen probleem om aan de overkant te vissen en extra voer brengen 

kan nooit kwaad. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Secateur_ouvert.jpg
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Kort hierna nam de intensiteit van het aanbod boten gestaag toe waarop 

ik op mijn tweede, ook onderhouden voer plek ging vissen.  Ook daar 

bleek de vis aanwezig en ik pakte daar een paar redelijke platte.  
                        

 

 

Verder kan ik niet anders vertellen dat het een visdag was waarbij het 

droog bleef en naar ik dacht een ieder een aantal leuke vissen had 

gevangen het geen bij de uitslag anders bleek te zijn.                       

Twee nullen kwamen er naar voren en de meeste  hadden vangsten  

tussen de 2 en 4 kilo. Voorwaar niet een echt slechte dag alhoewel, voor 

de Amstel-Drecht mag je meer verwachten. 

Eerste is geworden ons nieuwe lid in zijn eerste wedstrijd met 10820. 

Tweede mijn buurman Roy Witte met 7500. Derde was ik de schrijver 

van dit stuk met 5560. 

Na de prijs uitreiking door Wim welke uiteraard met een vochtige 

versnapering gepaard ging namen we afscheid van elkaar en gingen 5 

van ons zich klaar maken om in Engeland het EK te vissen en onze 

spullen daarvoor geschikt te maken.  

Tot de volgende wedstrijd. 

 

Met vriendelijke visgroeten. 

 

Hans Snels  
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              25 augustus 2017, zout, ter Heijde  

 

Op vrijdag 25 augustus stond de jaarlijkse avondwedstrijd zout gepland. 

Dit keer niet zoals gebruikelijk in Kijkduin maar op het strand in Ter 

Heijde.  

 

 
 

We verzamelden zoals afgesproken om 17.00 uur op het parkeerterrein 

bij de vis keet. 

Met 7 deelnemers vervolgens naar de waterlijn, waarna wij om 17.30 uur 

vol goede moed begonnen met de wedstrijd waarvan wij hoopten dat het 

nu eens een keer écht zou gaan lukken.                                                 

De avond was mooi, licht briesje, en alle ingrediënten om een tongetje te 

vangen waren aanwezig. Het lag niet aan de sfeer, want die was prima, 

maar wat wederom toch weer een teleurstelling toen na afloop de uitslag 

bekend werd gemaakt en er weer heel weinig vis was gevangen.           

We vroegen ons af hoe het nu komt dat de visvangsten de laatste tijd 

sterk zijn teruggelopen, met uitzondering van het NK in IJmuiden, nu al 

weer een jaar geleden. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimlJ3tnr7YAhUC7RQKHYlRDo4QjRwIBw&url=https://dreamssurfschool.nl/contact-dreams-surfschool-ter-heijde/&psig=AOvVaw1psM5IB3N0y747zqzjt2Ke&ust=1515152970902321
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Als je nu in totaal 11 visjes binnen weet te halen met 7 deelnemers dan 

roept dit toch wel vragen op.  

 
 

Na het optellen van alle centimeters bleek dat John Koolhoven toch weer 

was gelukt om  1e te worden met 4 hele vissen,  totaal 78 cm!!!!!.                

John, van harte gefeliciteerd met het behalen van deze 1e plaats.  

Jilles  werd 2e met 3 vissen totaal 38 cm. en Piet 3e met 2 vissen met een 

totale lengte van 33 cm. 

Na afloop werd er nog een drankje gedronken.                                            

Op naar de volgende wedstrijd op 10 oktober, locatie Hoek van Holland.                                  

Het moet dan toch echt wel een keertje lukken! 

 

Paul van Oijen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY3pPdn77YAhVHzRQKHS7cAZEQjRwIBw&url=https://www.maximaseafood.nl/producten&psig=AOvVaw2Lfq-uGHGMJQdiWUP2JGtA&ust=1515153063152704
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       20 september 2017, zoet, molenplas 
 
Het verslag van de zevende wedstrijd in de Molenplas. 
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 Molenplas. 
Na het signaal konden wij beginnen aan de wedstrijd. 
Een paar vissers hadden de stok uit gepakt en de rest zat met de feeder 
of de picker op verschillende afstanden te vissen. 
 

                               

 
 
Er stond best wel wat wind en met regel maat een bui regen. 
Er werd met de stok baarsjes en voorn gevangen. De brasem werd ver 
gevangen richting de 65 meter daar kwamen ook de hogere vangsten 
vandaan. 
Op de eerste plaats Jordie Meyer met een gewicht van 13.100 gram en 
op de tweede plaats Wim Klerks met een gewicht van 10.360 gram en 
op de derde plaats Ron Tom met een gewicht van 10.300 gram. 
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Nadat er gewogen was hebben we nog een drankje gedronken en de 
stand van de wedstrijd mede gedeeld. 
Het totaal gewicht over de wedstrijd is 70.116 gram. 
Maar wij hebben een geslaagde visdag gehad en zijn met onze hobby 
bezig geweest. 
Wij hebben lekker kunnen ontspannen. 
Wim bedankt voor de inzet en de weegploeg ook bedankt voor de in zet. 
  
Vriendelijke groet, 
  
Ron Tom 
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 10 oktober 2017, zout, strand van Hoek van Holland. 

 

Op 10 oktober werd alweer de 7e wedstrijd zout gevist en wel op het 

strand in Hoek van Holland. Er hadden zich 9 deelnemers voor deze 

wedstrijd aangemeld, maar door ziekte en andere ongemakken kwamen 

slechts “6” leden opdraven. Zou het nu dan eindelijk weer eens een keer 

gaan lukken vroegen we ons af vlak voordat we naar de waterlijn 

liepen?? 

Omstreeks 07.30 uur, toen Arie, Jilles, Jaap, John, de schrijver van dit 

stukje proza en jawel, Kees Klerks na een paar weken van afwezigheid 

stonden te popelen om in te gooien werd door Arie het startsein 

gegeven. Het weer was redelijk en afgaand water. De verwachtingen 

waren hoog gespannen, zeker toen al vrij snel de eerst zee baarsjes 

werden gevangen. 

 

 
 

Niet echt groot, gemiddeld 30 cm. Na een paar uur bleek dat de natuur 

ons weer in de steek liet. Na ingooien werden de lijnen lood en lood 

zwaar van zogenaamd apenhaar (zeewier). Dacht je dat je beet had 



43 
 

bleek dat er kilo’s van dit onkruid zich op je onderlijn had verzameld. 

Gezamenlijk werd daarom besloten om de wedstrijd vroegtijdig af te 

blazen en werden de hengels weer in de foedraals opgeborgen.              

Deze beslissing werd ook genomen omdat de vis was “verdwenen” en 

niemand de laatste paar uur een visje had weten te vangen.                  

Na het tellen van de vis bleek dat John 1e was geworden met 157 cm. 

vis, Jaap 2e met 139 cm vis, ondergetekende en schrijver van dit stukje 

proza 3e met 84 cm vis, Arie 4e met 83 cm vis, Kees Klerks 5e met 75 cm 

vis en als laatste op de 6e plaats Jilles met 52 cm vis.  

 

 
 

Onder genot van een drankje werd nog even nagepraat.                              

De volgende wedstrijd staat gepland op 3 november op het 

Pernisserhoofd.  

 

Paul van Oijen 
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        27 oktober 2017, zoet, Heijmanswetering 
 
Het verslag van de 8 wedstrijd in de Heijmans wetering. 
 

      
 
Toen wij aan kwamen hadden Wim en Hans het parcours uitgezet. 
Nadat er geloot was kon iedereen naar zijn vis stek gaan om alles op te 
bouwen voor de 8 wedstrijd in de de Heijmanswetering. 
Na het begin signaal konden wij beginnen aan de wedstrijd. 
Een aantal vissers hadden de stok uitgepakt en een kantstokje van vijf 
deeltjes en de rest zat met de feeder of de picker op verschillende 
afstanden te vissen. 
Het was redelijk weer, in de ochtend was het fris met klein beetje wind . 
Er werd met regelmaat wat voorn en baarsjes gevangen en een enkele 
platte of halfslag. Ik zelf zat met de feeder op drie kwart ving wat halfslag 
en een baars.Ik verspeelde nog een snoek onder in de kant die pakte 
een voorn. 

           

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://static.panoramio.com/photos/original/21191954.jpg&imgrefurl=http://mapio.net/pic/p-88676363/&docid=mvn3-K1Z7_IuqM&tbnid=nx4S-uS2sSXZdM:&vet=10ahUKEwjphrDFir7YAhXM-6QKHWyvB0Y4rAIQMwhUKFIwUg..i&w=3872&h=2592&itg=1&bih=1060&biw=1920&q=heijmanswetering&ved=0ahUKEwjphrDFir7YAhXM-6QKHWyvB0Y4rAIQMwhUKFIwUg&iact=mrc&uact=8
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigoO_Li77YAhUF16QKHfoiAwIQjRwIBw&url=http://anw.inl.nl/article/baars&psig=AOvVaw37Hlv-Spqg9cUu0layD2wX&ust=1515147749445386
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Op de eerste plaats Jan Wink met een gewicht van 4.410 gram. 
Op de tweede plaats René de Vries met een gewicht van 3.907 gram en 
op de derde plaats Ron Tom met een gewicht van 3.210 gram. 
Nadat er gewogen was hebben we geen drankje gedronken. 
Wim was de koelbox vergeten, dat kan gebeuren.  
De stand van de wedstrijd werd mede gedeeld. 
Het totaal gewicht over de wedstrijd is 28 kilo. 
Maar het was een geslaagde visdag en wij zijn met onze hobby bezig 
geweest. 
We hebben ons lekker kunnen ontspannen. 
 
 
 
 
Wim bedankt voor de inzet en de weegploeg ook bedankt voor de inzet. 
  
Vriendelijke groet, 
  
Ron Tom 
 

 

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://nogwatgevangen.nl/onewebmedia/Afbeeldingen/Brasem Petteplas 021015.jpg&imgrefurl=http://nogwatgevangen.nl/vangstberichten/vangsten 2015.html&docid=iMfoQspvIIyLZM&tbnid=U8ghPwyaMHJPHM:&vet=10ahUKEwjb_8bDir7YAhUMLewKHWByAeI4yAEQMwhOKEswSw..i&w=1632&h=918&bih=1060&biw=1920&q=heijmanswetering&ved=0ahUKEwjb_8bDir7YAhUMLewKHWByAeI4yAEQMwhOKEswSw&iact=mrc&uact=8
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                     3 november 2017, zout. Pernis 

Vandaag zijn we met 8 man wezen vissen in Pernis. Het werd een prima 
dag. Windkracht 2 uit het Zuiden. Dat is zo goed als windstil op die 
locatie. In de pantalon van mijn buurman (nee, ik noem geen namen) 
stond meer wind.                                                                                  
Nadat Wilbert zijn eerste lood, onderlijn en voorslag in een boomkruin 
had gehangen zijn we om 08.00 uur aangevangen.                                                         

             

Zaak was ver te werpen en snel in te halen. Met een loodlift komt de 
vangst snel boven en is de kans op vastzitten zo goed als nul. Volgens 
mij is er geen materiaal verspeeld door vast te zitten in de bodem.         
Er werd door iedereen vis gevangen.  
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Er zaten mooie wijtingen bij van 35 en 36 cm.                                              
Winnaar werd Kees Klerks met een afgetekende 565 cm.                       
Tweede werd Arie van Bree met 349 cm en joers troelie had 308 cm. 

Deze locatie is dit seizoen twee keer bezocht en ik hoop dat hij er 
volgend jaar weer bijstaat. 

Op naar de laatste van dit jaar. Met de soep van Wim verwacht ik iets 
meer wind dan vandaag. 

 

 

 

Groet, John. 
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     11 november 2017, zoet, NH Kanaal (snert) 

 

 

Na een weersbericht waarbij zeer slecht weer werd voorspeld, viel het 

achteraf alles mee. 

Tijdens het opbouwen en afbreken vielen er enkele bui maar dat mocht 

de pret niet drukken want iedereen had vis gevangen. 

 

             
 

Kees ging met de eerste prijs aan de haal na een wedstrijd van weinig 

stil zitten. 

Als geduurde de wedstrijd 96 vissen vangt en er nog een pauze met de 

overheerlijke snert van Wim was. 

Kan je zeggen dat hij niet stil gezeten heeft. 

Kijk je naar de rest van het veld heeft iedereen toch een mooi netje vis 

kunnen vangen. 

Helaas was de vis klein van stuk brasem was er wel maar alleen half 

wasjes geen grote platten. 

En dan die pauze het was voor mij de eerste keer dat ik de SNERT van 

Wim mocht eten, SNERT met hoofdletters want hij smaakte echt super. 

Dus als je alles bij elkaar optelt een geslaagde visdag met iedereen vis. 

 

Met vriendelijke groet, 

J Nijgh 
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      1 december 2017, zout, Maassluis(snert)  

 

Wat mij betreft met de snertwedstrijd Zoet de lekkerste wedstrijden! 

Volgens de wedstrijd agenda zou deze worden gevist op vrijdag 1 

december 2017, bij het tunneltje te Maassluis. 

 

               
 

Kees K echter was een week eerder op die locatie gaan vissen en veel 

materiaal kwijtgeraakt, vanwege vastzitten. De lokale vissers wisten dit 

ook. Er werd dus besloten om deze wedstrijd te verplaatsen naar de 

Noordzee te Maassluis. 
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Dat kwam mij, als meestersnertopwarmer ( =5x de woordwaarde )  

logistiek ook erg goed uit. 

 

  
 

                  
 

Even na de start van de wedstrijd werden er links en rechts van mij al 

direct de eerste wijtingen gevangen. Kees zat op zijn stek constant vast 

en verkaste naar het platvorm bij de uitgang van de haven waar Arie en 

Hans S ook al stonden. 

De wereld werd na een uurtje erg klein vanwege de mist. 
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En toen ging het los. Er werd veel vooral wijting gevangen. . Erg vaak 

ook triplets. 

 

 
 

Hans van V,  had aan het begin van de wedstrijd, zijn prijs voor de 

grootste vis bij Arie ingeleverd. Hij houdt wel van een beetje bluffen en 

zei dat hij zijn uiterste best ging doen om die prijs weer terug te winnen. 

Deze stond namelijk op een prominente plaats in zijn woonkamer. 

Hans van V en John vingen een maatse gul. 

Later bleek inderdaad dat Hans van V, er weer met de prijs van de 

grootste vis van het seizoen van door zou gaan. 

Zijn gul was 45cm en die van John 43 cm. 

Hans S heeft tot de laatste wedstrijd het klassement voor de grootste vis 

aangevoerd met een zeebaars van 40 cm. 
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De uitslag van deze wedstrijd is: 

 

    1 Kees K, 37 vissen en 953 cm 

       2 John, 29 vissen en 729 cm 

  3 Aad, 24 vissen en 617 cm 

       4 Hans van V, 21 vissen en 583 cm 

  5 Hans S 18 vissen en 458 cm 

       6 Arie 20 vissen en 450 cm 

       7 Wilbert 17 vissen en 418 cm 

   8 Jaap 13 vissen en 313 cm en  

   9 Jilles 12 vissen en288 cm. 

 

Een prachtige visdag met veel vis. Daar gaat het om. 

 

Een vriendelijke sportieve groet,  

 

Aad 
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                      Geachte leden 

 

Het plannen van de zeeviswedstrijden is geen sinecure. Voor de één is 

het strand favoriet en voor de ander de stek waar je met de auto achter 

je kont de geaasde onderlijnen in het zilte nat kan gooien. Ook wil men 

graag op die onbekende stek vissen die makkelijk te bereiken is en 

tevens ook nog de garantie dat je er flink vis kan vangen. Ik heb alle 

Opstekers er op nageslagen maar er zijn maar twee wedstrijden die eruit 

springen qua vangst. Dat zijn de bootwedstrijd waar de wijtingen werden 

geteld i.p.v gemeten en het NK op de Noordpier in Wijk aan Zee waar de 

eerste drie plekken door de “Hagenezen” werden ingenomen. Voor de 

rest waren de gemiddelde vangsten niet echt beter dan in het afgelopen 

jaar. Ja, het resultaat in 2017 was wel minder dan in 2016. Wat minder 

vis en minder deelnemers maar over het algemeen was het wel telkens 

aardig visweer en werden de stukjes kaas en andere versnaperingen, 

alsmede de snert, zeer gewaardeerd. Als uitschieter mogen de 1e en 

laatste wedstrijd worden genoemd. In beide wedstrijden werden 191 

vissen gevangen respectievelijk goed voor 35,80 en 48,09 cm door 

respectievelijk 13 en 9 deelnemers. 

 

Deelnemers en vangsten 

 

Totaal werden in 2017 dus 9 wedstrijden gevist. Met een gemiddeld 

aantal deelnemers van 7,4 scoorden we lager dan in 2016 (10,2). Ook 

het gemiddelde aantal vissen (67,5) en lengte (15,40) van de vangst per 

wedstrijd was lager met als dieptepunt Ter Heijde met 9 vissen die 

samen 166 cm lang waren. Het minst aantal deelnemers was ook in 

Terheijde (5 op de zandmotor) De grootste vis werd wederom gevangen 

door Hans van Vliet. Dit was een gul van 45 centimeter. Dit was de 

tweede keer op rij. Als hij volgend jaar dit huzarenstuk herhaalt mag hij 

de “vishaak” permanent op de schoorsteen plaatsen. 

 

Nu de eindstand van het seizoen 2017 

 

Voor wat betreft de eindstand van het seizoen 2017 kan ik u mededelen 

dat op de 5e  plaats is geëindigd Jilles met 19 punten. 4e werd Jaap met 
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16 punten. 3e werd ikzelf met 14 punten, 2e werd Kees Klerks met 10 

punten en 1e werd John Koolhoven met 5 punten 

 

 

 

 

Organisatie NK Zeevissen 

 

De animo voor het organiseren van een Nederlands Kampioenschap 

zeevissen is teniet gedaan door het aantal deelnemers. Bij het  

kampioenschap in 2016 was de verhouding landelijke deelnemers en 

“haagse”deelnemers 8:7  

In 2017 was de verhouding nog negatiever nl landelijke deelnemers en 

“haagse”deelnemers 5:7 Dat deze aantallen werden aangevuld met een 

handjevol zogenaamde introducés doet niets af aan het feit dat het 

organiseren van een “landelijk” kampioenschap zeevissen op z’n minst 

zeer teleurstellend genoemd mag worden. Derhalve stel ik mij niet meer 

beschikbaar voor het organiseren van dit evenement. 

 

Planning 2018 

 

In de planning voor 2018 is het Dintelkanaal als vervanging opgenomen 

voor de Amazonehaven. Vissen in het Calandkanaal doen we bij de 

windkeringen. Dat is vlak naast de Calandbrug. De Noordzee in 

Maassluis, dat was de snertwedstrijd 2017, werd als zeer positief 

ervaren en is dus ook in de planning opgenomen. Net als het 

Pernissehoofd (vispasplichtig). Mogelijk wordt door de ZVV TerHeijde 

een bootwedstrijd op de Noordzee georganiseerd. Daaraan kunnen wij 

meedoen. Gaat dat niet door kunnen we in oktober zelf zoiets 

ondernemen.  

 

Aftreden 

 

Tot slot wil ik u mededelen dat de planning 2018 die ik heb gemaakt en 

die door u zojuist onder ogen heeft gekregen, de laatste zal zijn die ik 

maakte. Ik heb voor mijzelf geconcludeerd dat ik mij niet meer volledig 

kan inzetten voor het seizoen 2019. Ik zal dan ook op de jaarvergadering 
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van 2019 aftreden als bestuurslid/organisator zeeviswedstrijden en niet 

herkiesbaar zijn. Ik hoop dat er in de gelederen iemand op zal staan die 

mijn taak dan zal overnemen want als de zeeviswedstrijden niet meer 

gevist zullen worden zal dat een flinke aderlating zijn in het bestaan van 

de HPSV afdeling vissen. U heeft een jaar om er over na te denken. U 

hoeft het niet zo lang te doen als dat Wim Klerks dat tot nu toe heeft 

gedaan en mogelijk nog zal doen, maar een poging om hem qua aantal 

jaren in te halen, zal zeker door de club op prijs worden gesteld. 

 

Uw huidige en nog 1 jaar wedstrijdsecretaris 

Arie van Bree. 
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 Jaarverslag  HPSV afdeling vissen zoetwater 2017. 
 

Zoals de traditie wil vatten we het jaar nog een keer samen in een 

overzicht van het afgelopen seizoen. 

Ook deze keer hebben we 3 hoofdpunten die ik 1 voor 1 zal 

samenvatten, onze eigen competitie, de landelijke competitie en het E.K. 

 

Competitie HPSV 2018 

 

We kunnen wel stellen dat er een superstart van deze competitie is 

geweest. 

Inmiddels een vaste gewoonte is de aftrap aan het Noord 

Hollandskanaal nabij Neck. 

Dat dit een visrijke locatie is werd maar weer eens bewezen 162 kilo vis 

met 15 man, en René was met een blessure aan zijn hand afgehaakt en 

heeft geen vis laten wegen. 

Zelf heb ik de lat voor het grootste gewicht in 1 wedstrijd hoog weg 

kunnen zetten, namelijk 37.070 gr. achteraf bleek dit gewicht meteen 

hoog genoeg te zijn voor deze prijs. 

Wel zijn er best mooie uitslagen gevist in andere wateren o.a. aan de 

Nauernachsevaart waar 117 kilo met 14 personen boven water werd 

gehaald. 

In totaal werd er dit seizoen 554 kg. vis ter weging aangeboden en dit is 

ongeveer het dubbele gewicht van het vorige seizoen. 

Laten we hopen dat we dat komend seizoen vast kunnen houden. 

 

Ook werd er zoals al jaren gebruikelijk is een wedstrijd gevist tegen de 

brandweer. 

Deze wedstrijd telt gewoon mee voor de competitie maar heeft dus een 

extra tintje dat de brandweer bij ons aanschuift. 

Deze wedstrijd werd gevist aan de Oude Rijn bij Hazerswoude Rijndijk. 

Er werd geloot bij de Alphense Hondenclub, waar ook de prijsuitreiking 

plaatsvond. 

Helaas loopt het aantal deelnemers aan deze wedstrijd steeds wat terug, 

de brandweer krijgt er jammer genoeg geen nieuwe aanwas bij. 

Vóór het berekenen van de uitslag was eigenlijk al duidelijk dat de beker 

voor de politie was. 
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Bij de eerste 10 zat helaas voor de brandweer maar 1 van de hunnen. 

Na alles netjes op een rijtje gezet te hebben werden de prijzen, 

gedeeltelijk gesponsord door Geert Pakvis van Verpa, uitgereikt. 

Komend seizoen organiseert de brandweer en dan hebben zij het 

thuisvoordeel, een bootjeswedstrijd in Nieuwkoop. 

 

Over het hele seizoen was Ron Tom dit jaar de compleetste visser en hij 

mag zich dan ook een jaar lang titelhouder noemen. 

Voor de tweede plaats waren 2 wedstrijden voor het einde nog 6 

kandidaten maar deze plaats wordt uiteindelijk ingenomen door Kees 

Kerkhof en die wordt gevolgd door Roy Witte op de derde plaats. 

De totale uitslag is te vinden op onze site www.hpsv-vissen.nl 

De NPSB-competitie. 

 

Ook in NPSB verband hebben we aan de waterkant gezeten. 

Hierin was voor de HPSV dit seizoen een mooie rol weggelegd voor 

Kees Kerkhof. 

Kees wist 3 keer vakwinnaar te worden waarvan de zilveren medaille bij 

het N.K. Vrije Hengel een extra tintje heeft, 2de overall op een N.K. is niet 

niks. 

En dan ook nog eens een overall overwinning in het zelfde water, de 

Helomavaart, bij een andere wedstrijd zegt wel iets over de capaciteiten 

van Kees. 

En je vak winnen is altijd al een pittige opgave er zitten altijd wel een 

paar andere toppers in jouw sectie. 

Kees wist in de overall-competitie beslag te leggen op een mooie vierde 

plaats, goed gevist maatje. 

 

Roy en Arie behaalden ook vak zeges gedurende het afgelopen seizoen 

en verder waren er nog wel een paar podiumplaatsen voor enkele van 

ons. 

Helaas wist buiten Kees niemand zich in de top 25 te vissen wat goed is 

voor plaatsing voor het E.K. in het nieuwe seizoen. 

 

Daarom was het helemaal geweldig dat wij, Roy Witte, Hans Snels, 

Chris van Trierum, Arie van Bree en Wim Klerks, het N.K. Teams op 

onze naam wisten te zetten. 

http://www.hpsv-vissen.nl/
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Hierdoor waren we meteen verzekerd van een plekje op het E.K. 

waarvan de organisatie in onze handen is. 

Hier mogen we als Nederlands Kampioen ook het Nationale team 

vormen, wat de druk misschien wel iets verhoogd maar wat ook wel heel 

mooi is. 

Dit evenement gaat plaatsvinden aan het Noord Hollandskanaal nabij 

Neck van 2 tot 9 september 2018. 

 

Hoe het een en ander zich verder gaat ontwikkelen wat de NPSB-

competitie betreft is nog even afwachten. 

Maar wij hopen dat we ook landelijk volgend jaar weer gewoon 

ontspannen aan de waterkant kunnen zitten. 

 

De E.K. 2017 in Engeland. 

 

En dan zijn we ook naar het E.K. in Engeland afgereisd, wat gelukkig 

ondanks eerdere berichten gewoon doorgang kon vinden. 

Hier hebben we met dezelfde mannen meegedaan als diegene die 

komend jaar HPSV vertegenwoordigen alsmede Richard Smit die zijn 

debuut maakte op het Europese podium. 

Er was in Engeland gekozen voor het vissen op commercials, 

aangelegde visvijvers waar men tegen betaling een dag kan vissen. 

Hier wordt dan voornamelijk op karper gevist al zwemmen er ook 

brasem, zeelt, voorn en nog wel andere gebruikelijke soorten rond. 

Wij zijn de zaterdag van te voren afgereisd eerst naar Hoek van Holland 

toen met de boot naar Harwich en daar nog een uurtje rijden om op de 

plaats van bestemming te arriveren. 

Zondag lekker relaxed ingeschreven en naar de vis locaties wezen kijken 

wat best nog een aardige trip was. 

Omdat de club best groot is moest er gekozen worden voor meerdere 

commercials en die liggen best wel een eindje uit elkaar. 

Dit had tot gevolg dat de loting voor de locaties van de wedstrijddagen al 

op de zondag gedaan werden zodat je op de voor jou bedoelde stekken 

kon gaan oefenen. 

Maandag tot en met donderdag waren deze oefendagen en vrijdag en 

zaterdag de wedstrijddagen, 1 voor de vaste hengel en 1 dag voor de 

werphengel. 
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Tijdens de oefendagen werd er door iedereen best wel een leuk visje 

gevangen al heb je natuurlijk altijd baas boven baas. 

Chris wist op een van de dagen rond de 250 karpetjes uit het water te 

toveren. 

Nou zullen ze niet allemaal de kilo halen maar een slordige 140 kilo zal 

het wel geweest zijn. 

Daar droom je allemaal wel eens van. 

Op andere locaties was de vis wat groter maar minder talrijk, wel een 

sport om ze te vangen hoor, zeker aan de stok met elastiek. 

 

De wedstrijddagen kunnen we redelijk kort over zijn, zelfs met de kennis 

van de oefendagen wisten we ze geen van allen in voldoende mate te 

vangen om hoog te eindigen. 

Roy was de beste van ons groepje op een 52ste plaats verder 72, 84, 87, 

88 en 92 zijn plaatsen die ook vergeven moeten worden maar waar je 

geen brieven voor naar huis gaat schrijven. 

Maar als je 10 kilo vangt en dan voorlaatste in je vak wordt heb je nog 

steeds een mooie dag gehad maar…. 

 

Komend seizoen mogen we organisatorisch zelf aan de bak en ik hoop 

dat het een heel mooi evenement gaat worden. 

Aan Alwin, Roy en ondergetekende gaat het zeker niet liggen wij gaan er 

onze stinkende best voor doen om dat te realiseren. 

We hebben trouwens al heel wat voor elkaar gekregen maar gaan dus 

vol enthousiasme verder. 

 

Nou ik denk dat dit wel een mooi verhaal is geworden en hou het hier 

dan ook maar bij. 

Hou ons in de gaten op site of kom eens een dagje mee vissen, zo 

heerlijk rustig. 

 

Een hartelijke visgroet, 

Wedstrijdsecretaris zoetwater, 

Wim Klerks 
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Jaarverslag van de afdeling Sportvissen van de Haaglandse 

Politie Sport Vereniging 2017. 

 

Als ik mijn verslag aan het schrijven ben is het jaar 2017 al bijna voorbij. 

Het bestuur en in het bijzonder Wim Klerks, is al weer druk bezig met de 

voorbereidingen voor het nieuwe seizoen dat voor ons ligt.                      

Het wordt voor HPSV afdeling vissen een bijzonder jaar, want na 25 jaar 

is het Wim gelukt om het Europees Kampioenschap vissen binnen te 

halen en onder leiding te mogen organiseren.                                             

Wim is al ruime tijd bezig met de voorbereiding daarvan en ik kan je 

zeggen, het gaat voorspoedig.                                                                      

De komende maanden zullen nog hard gewerkt gaan worden voordat het 

toernooi aan het Noord Hollandskanaal bij Neck van 2 t/m 9 september 

2018 van start gaat. Wim zal tijdens deze vergadering de laatste stand 

van zaken aan jullie geven.  

2017 is een wisselend jaar geworden.                                                     

Laat ik beginnen met de competitie zoet. Voor de zoetwatervissers was 

het een goed jaar en de vangsten waren het dubbele in vergelijking met 

de vangsten in 2016. Ook werden er leuke resultaten geboekt in NPSB 

verband. Helaas konden geen van onze leden die mee hebben gedaan 

aan het EK in Engeland hoog eindigen, maar het waren mooie dagen, 

met helaas weinig vis.  

Dan de competitie zout.                                                                                

Ook in 2017 waren de vangsten weer ver beneden onze verwachtingen. 

Een reden is niet aan te geven. Wie het weet mag het zeggen. Aan de 

sfeer ligt het in ieder geval niet want die is, en dat weet ik uit eigen 

ervaring uitstekend. Door Arie is meerdere keren een oproep gedaan 

voor andere vislocaties, maar helaas slechts weinige hebben op deze 

oproep gereageerd. 

Ook maak ik mij zorgen om het feit dat we helaas toch weer van een 

aantal leden afscheid hebben moeten nemen te weten, Gerard Bakker, 

Leen van den Berg, Edu van Deursen, Fred Kleijn en René van Vliet.           

Zij hebben hun lidmaatschap opgezegd om allerlei persoonlijke redenen. 

We hebben gelukkig ook een nieuw lid mogen toevoegen aan ons 

ledenbestand, te weten Jordi Meijer. Namens het bestuur wensen we 

Jordi veel visplezier toe met mooie vangsten en gezelligheid. In totaal 

hebben we nu 32 actieve leden. 



63 
 

Ook de jaarlijkse BBQ zoals gewoonlijk weer door Wim georganiseerd 

was echt weer grandioos. Daar viel niets op aan te merken. Hij maakt er 

een echt feestje van en nieuw in het assortiment waren dit jaar de 

mosselpakketjes, de lendestukken en de overheerlijke garnalenspiesjes. 

Wim, namens HPSV nogmaals bedankt. 

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

welke zoals gewoonlijk weer door Ed is gemaakt en zal in de pauze aan 

jullie 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 2018 toe.  

 

Met vriendelijke visgroet. 

Paul van Oijen 

Secretaris HPSV afdeling vissen.  

 

 

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

