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Van de voorzitter; 60-jarig bestaan gehaald………. 
 

Het visjaar 2019 zit er weer op. Over het sportieve verloop kunnen jullie lezen in de verslagen van Wim en 
Jaap die zij als wedstrijdleiders hebben opgemaakt. 

Ik wil het kort even hebben over onze moeizame zoektocht naar een nieuwe secretaris als opvolger van 
Paul van Oijen. Hij had vorig jaar op de ledenvergadering al aangegeven te stoppen na zijn huidige termijn. 
Wij willen Paul dan ook heel erg hartelijk bedanken voor zijn inzet de afgelopen 9 jaar. Hij heeft vanaf 2011 
de functie van secretaris uitstekend uitgevoerd waarbij we altijd zeer uitvoerige en nauwgezette notulen 
hebben mogen ontvangen. Hoop dat we je nog lang aan de waterkant zullen blijven zien tijdens de 
wedstrijden. 

Gelijk nadat Paul zijn aftreden kenbaar had gemaakt hebben we iedereen toen al gevraagd erover na te 
denken de functie van Paul over te nemen omdat we zonder secretaris geen vereniging meer zouden 
hebben. Helaas kwam daar gedurende het jaar, tot begin november, geen enkele positieve reactie op. 

De zoektocht die we als bestuur gedaan hebben bleek ook een hele moeilijke en soms ook een trieste 
ervaring. We hebben een behoorlijk aantal leden zelf benaderd en hen gevraagd of zij de functie zouden 
willen gaan uitvoeren. Telkens nul op het rekest. Ik heb daarbij zelfs meermaals te horen gekregen dat ook 
als de vereniging dan op zou houden te bestaan dat dan maar zo zou zijn. Jammer maar helaas. Dat doet 
toch behoorlijk pijn bij het bestuur als je met al je enthousiasme bezig bent een vereniging te runnen en in 
stand te houden. Hoezo motiverend. Het was kenmerkend dat Jilles, die van ons allemaal het langst lid is 
van de HPSV en al genoeg heeft gedaan voor de afdeling sportvissen, aanbood de functie eventueel weer te 
willen doen als niemand anders zich op zou werpen. Hij wilde de vereniging niet zien verdwijnen.  

Gelukkig kregen we begin november 2019 het bericht van Richard Smit dat hij de functie van secretaris wel 
op zich wilde gaan nemen omdat hij de vereniging ook niet ten onder wil laten gaan. Daar zijn wij heel erg 
blij mee. Richard wordt dan ook op de jaarvergadering voorgedragen als nieuw bestuurslid. Ik ga er echt 
niet vanuit dat zich in de tussentijd nog iemand anders zal aanmelden. 

Gelukkig kunnen we als vereniging nu weer even vooruit en zullen wij doorgaan om er iets leuks van te 
maken. Wat de verdere toekomst zal brengen gaan we zien. 

We hebben dit jaar nog wel ons 60-jarig bestaan gevierd waarvan we toch een klein feestelijk gebeuren 
hebben gemaakt. Elders in dit blad staat nog een klein verslag hierover. Ik hoop dat we ook nog een 
volgend jubileum zullen kunnen vieren. 

Ik zal dit voorwoord verder niet voorzien van andere beschouwelijke feiten of een poging doen om er een 
leuk verhaal van te maken. Ik denk te begrijpen dat jullie daar niet op zitten te wachten. 

 

Ik wens een ieder vooral zoveel mogelijk gezondheid toe en goede vangsten in 2020. 

 

Alwin Koks 

Voorzitter HPSV-Sportvissen 
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Jaarverslag van de afdeling Sportvissen van de Haaglandse Politie Sport 

Vereniging 2019. 
 

Als ik mijn verslag in december 2019 aan het schrijven ben is het jaar 2019 al bijna voorbij. Het bestuur is al 
weer druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen dat voor ons ligt. Het is voor HPSV en dus 
ook onze afdeling een bijzonder jaar geweest. Wij hebben als afdeling vissen stil gestaan bij het feit dat 
onze afdeling 60 jaar bestaat. Wij hebben dit groots gevierd tijdens de jaarlijkse BBQ welke zoals 
gebruikelijk weer werd verzorgd door Wim en zijn vrouw Greet bij hem in de tuin in Voorburg. Deze BBQ 
had een extra feestelijk tintje. Zo kregen wij bij aankomst een lekker openingsdrankje verzorgd door Roy en 
een Spoon geregeld door Jaap. Na afloop kregen de aanwezige echtgenotes een mooie orchidee geregeld 
door Paul en kregen de leden een goed gevulde goodiebag met o.a. twee zakken visvoer, een koeltas en 
een petje. Met dank aan de sponsors Domburg Sportprijzen, Geert Pakvis visvoeder en Sportvisserij 
Nederland.  

Ook hebben wij op 2 november het 100-jarig bestaan van HPSV groots gevierd in de broodfabriek in 
Rijswijk. Ruim 600 genodigden kwamen hier naar toe. Goed georganiseerd met optredens van o.a.de “Top-
2000 Band” en “Direct”. Onze voorzitter Alwin Koks werd tijdens de Meet & Greet op dit feest, mede op 
verzoek van de afdeling vissen, benoemd tot lid van verdienste voor het vele werk dat hij al jaren doet voor 
HPSV in het algemeen en de afdeling vissen in het bijzonder. Alwin, namens onze afdeling nogmaals van 
harte gefeliciteerd.  

Als bestuur maken we ons toch wel wat zorgen om het aantal leden dat onze afdeling telt. Twee leden 
hebben dit jaar om verschillende redenen hun lidmaatschap opgezegd. Wij hebben nu nog slechts 30 leden. 
Het komende jaar gaan we toch eens goed kijken hoe en op welke wijze we nieuwe leden kunnen werven 
voor onze afdeling. Uit eigen ervaring weet ik dat de afdeling vissen bestaat uit een gezellige club 
enthousiaste leden. 

Dan de competitie zoet. 

Dit jaar zijn wij op 3 fronten actief geweest. Als eerste onze eigen HPSV competitie, ten tweede de 
Landelijke competitie en ten derde het Europees Kampioenschap welke werd gehouden in Ierland. 

De competitie zoet is tot op de laatste dag spannend geweest. Het verschil in het aantal punten tussen de 
nummers 1 en 2 bedraagt maar 1 punt. Het is dus echt een spannende strijd geworden. Maar ja, er kan er 
maar 1 nummer 1 worden. 

De Landelijke competitie. 

In het verleden de NPSB-competitie. Dit jaar is door 7 teams deelgenomen aan de teamcompetitie. Wij als 
Den Haag kwamen helaas niet verder dan plaats 6. Individueel zijn er best wel mooie resultaten geboekt. 
Het komend jaar zal het EK in Duitsland plaatsvinden. Roy Witte en Kees Kerkhof hebben zich door de 
resultaten die zij het afgelopen seizoen hebben behaald rechtstreeks geplaatst. 

Het Europees kampioenschap. 

Het afgelopen jaar vond het EK plaats in Ierland. 4 leden namen aan dit toernooi deel om de kleuren van 
Den Haag te verdedigen. De ploeg bestond uit Roy Witte, Chris van Trierum, Richard Smit en Wim Klerks.  

Er werd gevist in Lough Muckno bij Castleblayney. Helaas konden wij geen potten breken tijdens dit 
toernooi. De hoogste notering was weggelegd voor Roy met een plek rond de 47. De overige deelnemers 
kwamen helaas niet verder dan een plaats boven de 75.  
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De competitie zout 

Het zoutseizoen viel mijn inziens dit jaar tegen. Met uitzondering van een enkele wedstrijd werd er weinig 
vis gevangen. Teleurstellend was de wedstrijd in mei. Er werd maar 1 visje gevangen ondanks dat er 8 
deelnemers waren. De laatste wedstrijd van 10 december, traditioneel de snertwedstrijd leverde ook maar 
weinig vis op. Door twee man werd er wat vis gevangen. Wilbert werd 1e met 5 visjes en ondergetekende 
werd 2e met 2 visjes. Maar, de sfeer was zoals tijdens alle wedstrijden opperbest. Laten we hopen dat het 
nieuwe seizoen beter wordt qua het vangen van vis, want daar doen we het uit eindelijk voor.  

Zoals gebruikelijk is een compleet verslag zout en zoet weer opgenomen in de Opsteker welke voor de 
eerste keer door Roy Witte 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  

 

Secretariaat afdeling vissen.  

Tijdens de afgelopen ledenvergadering heb ik al aangekondigd dat ik mijn functie als secretaris miv het 
nieuwe seizoen zal neerleggen en mij niet herkiesbaar zal stellen. Ik heb dit 9 jaar met veel plezier gedaan. 
Gelukkig heeft Richard Smit aangegeven het secretariaat van mij over te willen nemen. Ik ga er van uit dat 
hij door de leden tijdens deze vergadering gekozen zal worden omdat er zich geen tegenkandidaten hebben 
gemeld. Ik wens Richard veel succes. 

 

Namens het bestuur wens ik jullie een gezond en een visrijk 2020 toe.  

 

Met vriendelijke visgroet. 

Paul van Oijen 

Secretaris HPSV afdeling vissen.  
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Jaaroverzicht 2019 HPSV, wedstrijdsecretariaat zoutwater 
 

Beste leden, 

Het seizoen 2019 ligt achter ons. Een seizoen met hoogte – en dieptepunten, dat is niet nieuw zou je 
zeggen, dat komt ieder jaar voor. Toch zijn er een aantal opmerkelijke zaken te benoemen. Ten eerste een 
nieuwe wedstrijdleider (moi) en wie zat daar nu op te wachten. Velen van jullie bleek achteraf, want de 
herhaalde oproep om de nieuwe wedstrijdleider zout te worden leverde niets op. 

Er zijn, ondanks vele discussies om meer, maar 9 wedstrijden gevist en er kon meegedaan worden aan een 
drietal niet-wedstrijd visdagen. Tweemaal op uitnodiging van Hengelsport Westland / Ter Heijde vissers en 
eenmaal met een door HPSV georganiseerde bootvisdag op de Oosterschelde.  

Ik ga niet uitwijden over het totaal aantal gevangen vissen etc. De vangst over het gehele jaar is terug te 
vinden in deze opsteker. Over het algemeen was er niet zoveel te klagen over het weer, het aantal 
deelnemers was redelijk constant op de visdag in juni na. Er waren op die dag maar drie deelnemers als 
gevolg van allerlei oorzaken. De prijzen waren bij aanvang al verdeeld, alleen de volgorde stond toen nog 
niet vast.  

Was er dan niets te klagen, ja zeker wel. In mei werd er gevist bij de windkering in het Calandkanaal, 
vergunning uiteraard aangevraagd en verkregen. Ter plaatse werden wij door een driftig mannetje er op 
gewezen dat wij daar niet mochten vissen omdat wij dan het broedseizoen van de aalscholver verstoorde, 
er werd zelfs gedreigd met inschakeling van de politie als wij niet zouden vertrekken, hilarisch toch. 
Vreemde gang van zaken, navraag bij Sportvisserij Zuidwest Nederland wees uit dat zij dat ook niet wisten, 
natuurlijk ....... pffff. Uiteindelijk een andere locatie gevonden waar met acht man in totaal 1 visje van 14cm 
werd verschalkt. 

De visdag in september op het strand van de Maasvlakte was ook een bijzondere. Het weer was niet slecht, 
er werd zelfs regelmatig een visje gevangen. Bij de kentering van het tij ontstond echter hier en daar wat 
drijfzand, een aantal vissers heeft dit hardhandig aan den lijve ondervonden. De behoorlijke afstand leidde 
ook tot een aantal opmerkingen, zoals: de volgende keer boek ik een hotel, kom ik met de camper dan kan 
blijven slapen etc. Ik had de indruk dat niet iedereen het naar de zin heeft gehad, hoe bedoel je.! 

De bootvisdag was bijzonder te noemen, al was het alleen maar omdat er voor het eerst twee dames zich 
voor dit festijn hadden opgegeven. Wij hebben ondanks het mindere weer en een tegenvallende vangst, 
een leuke dag gehad. Desondanks ga ik op verzoek naar andere mogelijkheden kijken, maar daar hangt wel 
dan wel een ander prijskaartje aan. 

De laatste (snert)wedstrijd begin december was ook niet om over naar huis te schrijven, koud en veel wind 
en wederom een tegenvallende vangst. Van de negen deelnemers, hebben er twee man wat vissen weten 
te verschalken, waaronder een zeldzame rivierprik.  

Kees Klerks heeft wederom de drankjes verzorgd en Aad Segboer de snert (door Wim Klerks persoonlijk 
bereid) en wie durft te zeggen dat Aad een snertfiguur is heeft het mooi mis.  

Al met al een goed leerjaar voor deze kersverse wedstrijdleider die alle ervaringen in een beter programma 
voor 2020 heeft gestopt. Ik wens jullie alvast een fantastisch en visrijk 2020 toe. 

Met vriendelijke groet,  

Jaap de Raat. 
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Jaaroverzicht 2019 HPSV, wedstrijdsecretariaat zoetwater 
 
Traditiegetrouw is er weer een jaarverslag die de resultaten en een aantal feiten van het afgelopen jaar 
benadrukt of nog eens onder de aandacht brengt. 
Ook dit jaar zijn wij op 3 fronten actief geweest,  de HPSV-competitie, de Landelijke competitie en het 
Europees Kampioenschap. 
 
Ik wil graag beginnen met de HPSV-competitie: 
Zoals al jaren gebruikelijk is wordt er aan de hand van 9 wedstrijden een klassement opgemaakt. 
Men moet aan minimaal 5 wedstrijden deelnemen om in de jaaruitslag een rol te kunnen spelen. 
Wat de locaties aangaat deze worden aan de hand van een voorstelprogramma op de jaarvergadering 
bepaald/goedgekeurd. 
Dit jaar hebben ons weinig of geen echte negatieve reacties bereikt, al blijft het lastig om de ideale tijd bij 
een locatie te bepalen en dan ook nog in het schema in te passen. 
Gelukkig blijft het aantal deelnemers redelijk constant al loopt het ledenbestand heeeel langzaam toch wel 
iets terug. 
Bij de openingswedstrijd mochten we het hoogste aantal deelnemers verwelkomen namelijk 17 vissers.  
Er waren er 2 wedstrijden met helaas maar 10 deelnemers. 
En waar het natuurlijk allemaal om gaat is de vangst. 
Nou deze was ook het hoogst bij de eerste wedstrijd, een slordige 95 kilo goed voor 5,5 kilo per deelnemer, 
met als uitschieter Jordie Meijer met 18.060 gr. 
Dit werd dus ook het doel om de Frans Tangel Trofee te kunnen winnen, het hoogste gewicht in 1 
wedstrijd. 
Er zijn wel verwoede pogingen gewaagd maar zonder dat Jordie het wist was de eerste trofee al binnen. 
Over de 9 wedstrijden hebben 113 vissers de strijd met elkaar uitgevochten met een totaalvangst van 337 
kilo wat een gemiddelde over het hele seizoen van 3 kilo per visser oplevert. 
Jammer genoeg was de laatste wedstrijd ook de slechtste met ongeveer 6 kilo vis met 12 man. 
Maar hier maakte de erwtensoep weer een hoop goed. 
Ook het drankje waar we na iedere wedstrijd tijdens het bekend maken van de uitslag van genieten blijft 
een mooi moment van de visdag. 
Leuk om te horen hoe we het hadden moeten doen en waarom het niet ging zoals we wilden, tja de 
wijsheden achteraf. 
De stand in de competitie is tot op de laatste dag spannend geweest Jordie was er niet alle wedstrijden en 
Aad was ook lekker op dreef, en tijdens de laatste wedstrijd wist Jordie het pleit in zijn voordeel te 
beslechten met wederom een overwinning. 
Aad is dus keurig 2de geworden met 1 puntje meer en iets minder vis. 
Roy maakt na een redelijk constant seizoen de top 3 compleet. 
Kijk voor de volledige uitslag op onze site www.hpsv-vissen.nl  
 
Ik hoop dat we komend seizoen weer een spannende strijd krijgen maar vooral dat de sfeer net zo is als het 
afgelopen seizoen. 
En mocht je nog een collega een broer of buurman hebben die ook van vissen houdt probeer hem dan eens 
mee te nemen. 
Wat nieuwe aanwas maakt de competitie vast nog wat interessanter. 
 
Om nog even terug te komen op de sfeer mogen we natuurlijk het vieren van ons 60 jarig bestaan niet 
vergeten. 
Dit is in het bijzonder gevierd met een BBQ in de tuin bij Greet en Wim en de tuin van de buurvrouw 
Yvonne, geweldig dat dat kan. 
Er was een luxere uitvoering van de BBQ opgefleurd met een lekker openingsdrankje verzorgd door Roy en 
een spoom tussendoor geregeld door Jaap, lekker mannen. 

http://www.hpsv-vissen.nl/
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Ook was er voor alle leden een goodiebag geregeld, waarvoor in het bijzonder dank aan Domburg 
sportprijzen, Geert Pakvis visvoeder en Sportvisserij Nederland. 
En de aanwezige dames werden in de bloemen gezet met een mooie orchidee geregeld door Paul.  
Met een opkomst van even boven de 30 personen mogen we van een mooi succes spreken. 
Dit zegt ook genoeg over het enthousiasme van onze leden. 
Dan wil ik van deze gelegenheid nog even gebruik maken om een ieder te bedanken voor de blijken van 
waardering die wij mochten ontvangen voor het regelen van de BBQ. 
 
Dan was er ook de Landelijke Competitie in het verleden de NPSB-competitie. 
Nu vissen we eigenlijk alleen nog de NK’s onder de vlag van de NPSB, helaas is dit zo gelopen, ik zal hier niet 
verder over uitweiden. 
De landelijke competitie behelst een individueel en een team klassement. 
Een team bestaat uit 5 man plus 1 reserve en de uitslag van alle 5 de vissers telt mee. 
De reserve kan bij iedere wedstrijd worden ingezet maar dit moet wel bij de opgave worden gemeld. 
Er is dit jaar door 7 teams deelgenomen aan de teamcompetitie. 
De top 3 werd gevormd door op plaats 1 Groningen als 2de Gelderland en derde Friesland. 
1 en 2 staken echt boven de rest uit maar dat is eigenlijk al jaren zo. 
Wij als Den Haag konden het helaas niet verder brengen dan plaats 6, gelukkig geen laatste. 
En toch waren er best wel individueel mooie resultaten: 
Bij het N.K. klassiek viel Hans Snels net buiten het podium met een mooie 4de plaats. 
Aan het Noord Hollandskanaal wist Kees Kerkhof bij de openingswedstrijd zijn vak te winnen, goed voor 
een 2de plaats overall. 
Met eveneens een vak overwinning werd Wim Klerks derde aan de Urkervaart en dan wist Jan Nijgh ook in 
zijn vak aan de Helomavaart winnaar te worden goed voor een 5de plaats overall. 
In de einduitslag was Jan vast op een heel mooie plaats geëindigd als zijn rug mee was blijven werken maar 
helaas door het missen van beide NK’s zakte Jan naar plaats 53. 
Jan ik hoop dat je het volgend seizoen weer lekker op kan pakken, voor nu sterkte. 
Nu werd Roy Witte de beste Hagenaar op plaats 22 en Kees Kerkhof zat hem op de hielen met plek 24. 
Zij zijn ook rechtstreeks geplaatst voor het EK 2020 in Duitsland. 
Voor komend jaar hoop ik dat een ieder weer een leuk visje mag vangen voor mij blijft het dan bij de 2 door 
Den Haag te organiseren wedstrijden. 
Ik heb besloten om landelijk mijn net op het droge te houden en andere leuke dingen te gaan doen. 
 
Ja dan is dus komend jaar de EK in Duitsland maar afgelopen jaar zijn we met 4 mannen en 1 vrouw naar 
Ierland gereisd om daar de kleuren van Den Haag te verdedigen. 
De ploeg bestond uit, Roy Witte, Chris van Trierum vergezeld door zijn vrouw Francine, Richard Smit en 
Wim Klerks. 
Omdat er ook in teamverband werd gevist werden wij versterkt met Gijs Eerdman uit Utrecht, een team 
bestaat ook bij de EK uit 5 vissers. 
Er werd gevist in Loch Muckno bij Castleblayney, hier werd 7 jaar geleden ook de strijd gestreden, een 
bijzonder mooi gebied. 
Voor ons onderkomen zijn wij ook op herhaling gegaan wat een schitterend huis is dat toch. 
Maar helaas konden wij ook bij dit evenement geen potten breken, voor Den Haag was wederom de 
hoogste notering voor Roy weg gelegd met een plek rond de 47 en nog goed voor een bezoekje aan de 
prijzentafel. 
De anderen helaas allen boven de 75ste plaats. 
Maar het was als vanouds weer een schitterende week die we daar hebben doorgebracht. 
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Zo dit was dan weer een globaal overzicht van ons afgelopen visjaar mijn dank aan een ieder die ons 
geholpen heeft op wat voor manier dan ook. 
En voor alle vissers tot komend seizoen, wij zijn er alweer druk mee bezig. 
 
Met een vriendelijke visgroet,  
Wedstrijdsecretaris zoetwater, 
Wim Klerks  



  Blz. 11 
 

60 jaar HPSV-Sportvissen en 15e BBQ 
 

In 2019 bestond onze afdeling HPSV-Sportvissen 60 jaar. Hoewel het geen groot jubileumjaar is wilden we 
het toch niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom werd besloten een extra feestelijk tintje te geven aan 
onze jaarlijkse BBQ.  

Aperitiefje. 

Na wat brainstormen hadden we wat ideeën opgedaan om de altijd al voortreffelijke BBQ nog wat extra 
aan te kleden. Zo zorgde Roy ervoor dat iedereen welkom werd geheten met een glaasje Limoncello met 
prosecco als welkomstdrankje.  

Foto’s. 

In de tuinen van Wim en zijn buurvrouw (wat het samen een hele ruime gelegenheid maakt) waren wat 
fotocollages opgehangen met een overzicht van de afgelopen 10 jaar HPSV-Sportvissen. Daarbij ook foto’s 
van het 50-jarig bestaan dat we destijds groots gevierd hebben. Tevens foto’s van de 1e BBQ die bij Wim en 
Greet in de tuin gehouden is alsmede van wat oud coryfeeën van het Sportvissen, waaronder uiteraard 
Frans Tangel. Verder uit ieder jaar een paar fotootjes.  

Voor meerderen een klein feestje van herkenning of van schrik om te zien hoe we onontkoombaar toch wel 
wat veranderd zijn in de loop van de jaren.   

Goodiebag. 

Toen iedereen die zou komen aanwezig was konden we alle leden een goodiebag overhandigen die we 
hadden samengesteld met een paar presentjes.  Daar was Wim weer achteraan gegaan.  Zo zat er onder 
andere een koeltasje in waarin de één zijn brood en wat blikjes drinken mee kan nemen en de ander zijn 
aas gekoeld in kan bewaren tijdens de visdag.  Verder zat er voer in voor de zoetwatervissers. Namens 
Sportvisserij Nederland konden we ook iedereen een mooie pet erbij cadeau doen.  Voor de aanwezige 
dames van de leden, die al onze verhalen altijd maar moeten aanhoren, was door Paul gezorgd voor een 
plant als cadeau, namelijk een Orchidee.  

De eerste goodiebag werd uitgereikt aan Jilles van Koutrik, die al meer dan 50 jaar lid is van HPSV-
Sportvissen. Mooi toch. 

BBQ. 

Enige tijd hierna kon Wim de aankondiging doen van het aansteken van de BBQ. Daarbij vertelde hij gelijk 
wat voor lekkers hij dit jaar allemaal weer voor ons verzorgd had. Er waren weer verschillende salades die 
Wim zelf gemaakt had, zoals altijd. Ook de zelfgemaakte kruidenboter en overige sauzen ontbraken 
natuurlijk niet.  Verder had hij ook voor wat extra vlees en vis gezorgd en uiteraard ook net weer even iets 
uitbundiger dan normaal gesproken al het geval is. Er werd gretig door gegeten en genoten van dit alles. 

15 jaar HPSV-BBQ 

Nu was het niet alleen ons 60-jarig bestaan dat vanavond gevierd werd. Het was tevens in 2019 de 15e keer 
dat wij met het Sportvissen de BBQ bij Wim en Greet in de tuin mochten houden en dat Wim deze dus ook 
voor de 15e keer verzorgde. Dat konden we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. We hebben Wim en 
Greet dan ook, na een dankwoord voor alle moeite die Wim alle jaren al gedaan heeft om de BBQ te doen 
slagen en voor het ter beschikking stellen van hun tuin, een dinerbon overhandigd zodat ze lekker buiten 
de deur eens konden gaan genieten van een zogenaamd Candlelight Dinner met z’n tweeën. Dik verdiend 
toch! 

Spoom met ijs. 
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Als extra tussendoortje voor het toetje heeft Jaap er nog voor gezorgd dat we konden genieten van een 
overheerlijke spoom van een lekker drankje met een bolletje ijs erin. Lekker fris. 

Zo werd het geheel toch wel weer een heel gezellige avond en hebben we ons 60-jarig bestaan niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. 

We hebben er dan ook met zo’n 30 personen, leden met aanhang, een gezellig avondje van gemaakt 
waarbij het nog lang onrustig bleef in Voorburg. 

Nu maar weer op weg naar ons volgende jubileum. 

 

Het bestuur. 
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15 februari 2019, zoutwater, Waterweg – Noordzee 
 

Ja hoor, eindelijk was het zover. De openingswedstrijd van het seizoen was een feit, zoals gebruikelijk aan 
het zoute water. De spullen waren allemaal in orde en ik had de pieren weer een dag eerder opgehaald bij 
Hengelhuis Maassluis. Zoals gebruikelijk waren ze weer van topkwaliteit.  

De weersvoorspelling voor deze dag was 
ongekend. Droog, heel weinig wind, 
temperatuur oplopend tot een graag of twaalf 
en volop zon. Toen we ’s-morgens naar buiten 
kwamen moesten we nog wel eerst even de 
voorruit krabben omdat de nachten nog helder 
waren.  

Om half acht waren we met acht man op de 
visplek verzameld. Helaas waren dat er wel 
een paar te weinig maar daar waren ook goede 
excuses voor.  

Paul moest verstek laten gaan met vissen 
omdat hij nog steeds erg veel last had van zijn 
geopereerde vinger en Hans van Vliet moest 

voor een controle naar het ziekenhuis. Het allerbeste mannen. Kees Klerks was van een vakantie aan het 
genieten dus die was er ook niet.  

Op de verzamelplek werden we opgewacht door Jaap, onze nieuwe wedstrijdleider zout die zich 
opgeworpen heeft om de wedstrijden voor ons te organiseren. Nou, Jaap had alles goed voor elkaar, had al 
een heel draaiboek bij zich en alles was gelijk goed geregeld. Zoals we dat ook gewend waren met Arie. Top 
hoor Jaap. 

Nadat de wedstrijdkaarten door Jaap waren uitgereikt konden we een plek zoeken langs de Waterweg. 
Hans Snels en Piet Hermes, jawel, hij was er gelukkig ook weer bij, mochten op het plaatsje rond het oude 
douanehuisje gaan staan. De anderen, Jaap, Jilles, Aad, John, Wilbert en ondergetekende zochten een 
plaats op de dijk. Toen we na het optuigen om acht uur met de wedstrijd konden beginnen en de eerste 
pieren richting het Calandkanaal gegooid werden was het nog redelijk frisjes en een ieder had dan ook nog 
zijn vispak aangetrokken.  

Het water stond nog redelijk stil en moest nog opkomen. Het zou om 11.05 uur hoog zijn. In de eerste 
anderhalf uur werd er dan ook nog niet veel gevangen. Toen het water vervolgens een stukje omhoog 
kwam en de Waterweg ingestroomd kwam kregen we plotseling om beurten ineens enkele aanbeten. Links 
van mij ving eerst Jilles een botje, vlak daarna gevolgd door John die naast hem stond en vervolgens vrijwel 
direct ook Wilbert die rechts van mij op de “kopstek”  van ons rijtje stond. Ik kreeg vervolgens ook een paar 
mooie aanbeten en draaide vervolgens 2 wijtingen tegelijk binnen. Dat was ook leuk. 

We dachten dat de vis nu kennelijk los was nu de stroming erin kwam maar helaas viel dat tegen. Er werd 
nog wel wat vis gevangen maar veel was het niet. Jaap ving wel de meeste vissen tot dan toe maar die 
bleken allemaal niet zo groot. Wel had iedereen inmiddels al wel vis gevangen dus dat was in ieder geval 
leuk. Het stond echter in geen enkele verhouding  met de wedstrijd op deze locatie afgelopen december 
2018, toen er totaal met 9 man meer dan 52 meter vis werd gevangen. Stiekem hoop je toch op een 
herhaling uiteraard. 

Het weer werd wel steeds mooier en aangenaam lekker met een fraai zonnetje. De warme pakken gingen 
dan ook bij iedereen uit. Wat een vergelijk met vorig jaar toen we om ongeveer kwart over twaalf gestopt 
zijn in verband met de kou en sneeuw tezamen. Toen hebben we besloten Maarten te voorzien van de 
beroemde pijp. Nu konden we de zon blijven aanbidden. 
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Er hadden meerdere leden laten 
weten dat zij zouden komen kijken 
en het werd dan ook nog extra 
gezellig.  

Eerst kwam ons laatst bijgekomen 
lid Frans Jacobs, waarmee ik zelf 
ruim 20 jaar heb samengewerkt, 
kijken en hij bleef gelijk een dikke 2 
uur aan de waterkant. Vlak na 
Frans kwam ook Roy gezellig 
buurten. Vervolgens kwam Paul 
ook kijken hoewel hij zelf uiteraard 
liever mee gevist had.  

Daarna verschenen ook Wim Klerks 
en zijn vrouw aan de waterkant. 
Echt gezellig met zoveel 
belangstelling. Top.  

Inmiddels bijna als traditie, als ze vrij is, kwam Jannie ook nog langs en had de inmiddels bekende cake 
weer gemaakt. Dat gaat er altijd wel in.  

Na een tijd van stilte qua vangst werden er rond half een ineens weer vissen gevangen. Zelf had ik het geluk 
een triplet van wijtingen te vangen. Dat telde lekker aan. Ook de anderen vingen nog wel wat vissen. Kort 
voor het einde ving ik nog 1 wijting zodat ik op een totaal van 8 wijtingen kwam. 

Om twee uur was de eerste wedstrijd gedaan en konden we de spullen gaan opruimen en weer in de auto 
laden. Zoals gebruikelijk konden we na de wedstrijd weer een drankje pakken waar Jaap ook nog voor 
gezorgd had deze keer omdat Kees Klerks op vakantie was. Echt klasse Jaap. 

Onder het genot van het drankje werd ook de uitslag bekend gemaakt. 

Zoals gezegd had iedereen vis gevangen en was de uitslag als volgt: 

 

Naam Lengte Klassering 

Alwin Koks 192 cm 1e 

Aad Segboer 154 cm 2e 

Jaap de Raat 136 cm 3e 

Hans Snels 130 cm 4e 

Jilles van Koutrik 92 cm 5e 

Wilbert van Biezen 90 cm 6e 

Piet Hermes 62 cm 7e 

John Koolhoven 26 cm 8e 
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Vermeldenswaardig is nog een bijzondere vangst die Hans Snels binnen haalde. Hij ving een wijting waarop 
een zeeprik zich vastgezogen had. Heb ik nog nooit eerder gezien. Helaas heeft Hans vergeten een foto 
hiervan te maken want die had mooi in dit stukje opgenomen kunnen worden. 

 

Jaap zou eigenlijk de eerste schrijver van het jaar zijn voor De Opsteker. Hij had het echter al zo druk met 
een zieke vrouw thuis (waarvan we hopen dat ze snel helemaal weer opknapt), en met het regelen van 
allerlei nieuwe zaken als wedstrijdleider die hij toch gewoon uitgevoerd had. Verder had hij dus ook nog 
voor de drank gezorgd. Daarom had ik Jaap beloofd had het verslag deze keer op mij te nemen en vandaar 
dus mijn proza. 

Na een dag met prachtig weer om het seizoen te starten en met wisselende vangsten, maar met een 
heleboel gezelligheid gaan we op naar de volgende wedstrijd die op de Zuidpier van Scheveningen gepland 
staat.  

 

Met visgroet, 

Alwin. 
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19 maart 2019, zoetwater, Noord Hollands Kanaal 
 

De kop is er weer vanaf, de eerste wedstrijd van 2019  

Het NH Kanaal was het decor, vandaag een beetje fris (nachtvorstje en 
mistig) maar we hebben ook een zonnetje gezien. 

De competitiestart trekt toch altijd veel mensen, vandaag waren we met 
17 man. 

Nadat Wim in het donker weer de plekken had uitgezet en de plaatsen 
waren verloot, gingen om half 8 de eerste ballen voer het water in. 

Iedereen had toch wel hoge verwachtingen voor vandaag, er was al 
regelmatig geoefend en er werd vrij aardig gevangen ook de verslagen 
van andere visclubs waren aardig positief dus…… 

Gelukkig is weer een nieuw regeltje geboren, je mag je hengel niet meer 
onbeheerd achterlaten als je nog aan het vissen bent dus 
”wandelbrasem” is niet meer mogelijk, maar we hebben nog altijd de 
telefoon dus je kan altijd even je buurman bellen hoe het gaat. 

 

 

 

Maar even over het vissen, snel werden de eerste visjes gevangen en 
zoals altijd voor een  iets meer en voor de ander wat minder. Vandaag is 
er ruim 90 kilo vis gevangen dat is toch nog niet zo slecht en iedereen 
heeft vis gevangen.  

Vandaag had ik voor de vaste stok gekozen wat bijna 10 kg vis 
opleverde. 

Jordy die ruim 18 kg had gevangen werd vandaag eerste, Ron zat daar 4 
kilo onder en dat alles in het midden en aan de overkant met de feeder. 

Voor Ed en Roy was het niet echt een fijne dag vandaag. Roy was al niet 
lekker aan de wedstrijd begonnen en heeft de wedstrijd wel afgemaakt 
maar is  daarna gelijk naar huis gegaan. Ed kreeg het na een uurtje 
ineens te pakken en kon niet verder vissen, is naar huis gegaan, direct 
naar zijn bed in. 

 

 

 

Nadat de vis was gewogen, werd de uitslag bekend gemaakt onder het genot van een drankje en een 
gevulde koek. 
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Naam Stek Gewicht Klassering 

Jordie Meijer 17 18.060 1 

Ron Tom 2 14.000 2 

Kees Kerkhof 10 9.900 3 

Aad Segboer 7 9.585 4 

Jan Wink 8 7.547 5 

Alwin Koks 16 6.740 6 

Richard Smit 12 4.360 7 

Wim Klerks 1 4.216 8 

Piet Hermes 11 4.160 9 

Hans Snels 18 4.060 10 

Jan Nijgh 14 3.320 11 

Roy Witte 5 2.658 12 

René de Vries 13 1.960 13 

Ruud Meijdam 15 1.300 14 

Chris van Trierum 3 1.281 15 

John Koolhoven 4 640 16 

Ed Borrebach 9 50 17 

 

Kees Kerkhof 
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20 maart 2019, zoutwater, havenhoofd Scheveningen 
 

Op woensdag 20 maart werd de 2e zeeviswedstrijd gevist. Deze was oorspronkelijk een week eerder 
gepland maar toen waren de toegangshekken naar de havenhoofden gesloten. Dit omdat het een beetje 
waaide. Nu waaide het vandaag ook een beetje maar het was een stuk minder dan een week geleden. 

Of er deze dag ook minder vissen zijn gevangen dan dat we dit vorige week zouden hebben gedaan zullen 
we niet weten. Ik zou het mijn vader kunnen vragen maar die zegt al sinds dat kruis niets meer tegen mij. 

Ik ving er vandaag 6. Een viertal scharretjes en twee botjes. Door het takelen over  de blokken verloor ik 
ook wat vissen en ook onderlijnen. Ik was op zeker niet de enige die dat over kwam. Er was 1 nul maar de 
rest had allemaal vis. Alwin had de meeste.  

Ook had hij een bijzonder te 
noemen visje. Een 
HARNASMANNETJE. Dit is een 
bijzonder uitziend visje. Het lijkt 
op een kruising van een grondel 
en een donderpad maar dan 
zonder stekels (zie de foto). 

Er werd ook nog een wijting en 
een puitaal gevangen maar de 
totalen waren niet zodanig dat er 
een brief over naar huis gestuurd 
moest worden. Door het 
opkomende water waren de 
aanbeten wat frequenter en 
werd besloten om de wedstrijd 
nog een uurtje langer te laten 
doorgaan. 
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Klassering Naam Lengte 

7e Wilbert van Biezen 0 cm 

6e Sjors Verburg  29 cm 

5e Jaap de Raat 66 cm 

4e Kees Klerks 95 cm 

3e Arie Van Bree 134 cm 

2e Paul van Oijen 203 cm 

1e Alwin Koks 254 cm 

 

Al met al een gezonde visdag met wisselend succes en met de vangst van totaal 33 vissen door 7 vissers. 

Met vriendelijke visgroet 

Arie van Bree 
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17 april 2019, zoetwater, een dagje aan de Ringvaart bij Burgerveen. 
 
Ja het moest wel weer eens een keer gebeuren, het is al wel van oktober 2016 geleden. 
Wat is er dan wel zolang geleden, nou derde worden en een stukje moeten/mogen schrijven. 
Nou daar gaan we dan. 
 
Als voorbereiding ben ik 2 weken voor de wedstrijd al een keertje afgereisd naar Burgerveen om er eens te 
kijken hoe het er daar bij lag. 
Ik heb toen ongeveer op de plek van Aad en Jordie gezeten en 5 mooie platten gevangen en er wel  7 
verspeeld. 
Dat hoop je op de wedstrijddag te voorkomen natuurlijk. 
 
‘s-Ochtends om 05.15 uur stond Hans voor de deur om, zoals al jaren dus, mij op te pikken, mooi trouwens 
dat hij op de vergadering hiervoor in de bloemetjes is gezet. 
Zonder oponthoud bereikte wij het strijdtoneel en daar zijn we gelijk uit gaan zetten met een meter of 30 – 
35 tussenruimte wat de vangstkansen zou moeten vergroten. 
Alles verliep naar wens en we waren dan ook ruim op tijd klaar en konden de deelnemers verwelkomen. 
Deze druppelden een voor een binnen alleen Richard was wat verlaat, bedje te warm denk ik. 
Na de loting ging iedereen naar zijn stek om de boel op te bouwen, we zouden met 15 man de strijd met 
elkaar aangaan. 
Kees Kerkhof mocht naar stek 1 de kopstek en Jan Nijgh trok naar de staartstek. 
Zelf had ik op stek 4 gekozen voor de feeder op een meter of 40, een meter of 5 uit de overkant. 
Nadat alles in orde was nog even wachten voordat ik de toeter voor het startsein mocht laten loeien maar 
om 07.30 uur ging het dan los. 
Eerst maar eens een aantal korfjes legen om de vis te lokken en na een minuut of 5 een onderlijn 
gemonteerd  en vissen maar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de eerste keer binnen draaien hing er tot mijn eigen verbazing een voorntje van een grammetje of 10 
aan mijn haakje, nooit geen beet gezien maar wel van de 0 en dat is altijd prettig. 
Daarna werd het best wel een taaie bedoeling al ving ik om 08.10 uur na 2 trillertjes op mijn top wel een 
leuke brasem en dan hoop je op een mooie dag. 
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Nou ik kan die zeepbel snel doorprikken ik heb nog 1 aanbeetje gezien en gemist en nog een voorn van 150 
gram binnen gedraaid zonder een teken van leven te hebben gezien. 
Dit alles was nog binnen de 2 uur en je wil niet weten wat ik daarna aan lijntjes haakjes en aas geprobeerd 
heb maar allemaal tevergeefs. 
Wel lekker bezig maar zonder resultaat dus, maar ach het was wel aangenaam verpozen zo in het zonnetje 
al maakte de wind het soms wel wat minder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat wandelen tegenwoordig inhoud dat er geen lijn in het water mag blijven liggen komt er niet zo 
gauw iemand even een praatje maken maar in mijn zichtveld gebeurde ook niets spectaculairs. 
Maar dan hebben we altijd de telefoon nog en als je dan toch niets te doen hebt pleeg je maar even een 
belletje naar een van de andere mannen. 
Alleen Aad leek nog wel een mooi visje te vangen niet heel veel maar wel groot. 
En als dan op een gegeven moment Jordie achter je staat dan zegt dat wel heel veel, hij loopt eigenlijk nooit 
als hij achter een hengel zit.  
Maar ook bij hem wilde het helemaal niet lukken op 2 baarsjes na nog niets gezien en die tellen dan weer 
niet. 
 
Jan Nijgh op de staartstek ving pas laat zijn eerste vis wel een mooie brasem maar liet deze nog wel volgen 
door 2 soortgenoten. 
Kees op de kop kon er helaas ook al geen goed aan doen nooit geen beetje gezien, lange dag dan hoor. 
Aan het eind van de rit waren er 6 nullen, ik hoop dat het hier de rest van het seizoen ook bij blijft. 
 
Maar goed in het voorgaande staat de uitslag dus al een beetje verborgen: 
Aad 1ste 6 vissen ruim 10 kg. 
Jan Nijgh een goede 4 kg. met 3 vissen. 
En zelf werd ik dus derde met iets meer dan 1 kg. 
Dan zakte we al naar 190 gram en dus ook nog al die nieten. 
 
Ik hoop dat we de volgende wedstrijd wat meer mogen vangen met hetzelfde weer en dat iedereen dan 
weer van de partij is. 
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Naam Steknummer Gewicht Plaats 

Aad Segboer 14 10.200 1 

Jan Nijgh 16 4.060 2 

Wim Klerks 4 1.160 3 

Hans Snels 12 192 4 

Roy Witte 8 150 5 

Richard Smit 3 140 6 

Wilbert van Biezen 9 30 7 

Chris van Trierum 10 15 8 

Alwin Koks 2 10 9 

Jan Wink 11 0 10 

Ruud Meijdam 15 0 10 

Jordie Meijer 13 0 10 

Kees Kerkhof 1 0 10 

René de Vries 6 0 10 

Arie van Bree 7 0 10 

 
Met een vriendelijke visgroet, 
 
Wim Klerks 
  



  Blz. 24 
 

19 april 2019, zoutwater, strand Kijkduin  
 

Goede vrijdag is voor veel mensen een religieuze dag. Hij volgt altijd op witte donderdag. Waarom heten 
die dagen zo? Ik weet het niet. Ik zal het eens aan John Koolhoven. vragen want die liep pontificaal met een 
kruis op z’n borst. Gevraagd naar het waarom zei hij een katholieke opvoeding te hebben gekregen maar 
dat hij dit nu als protest opzichtig uitdraagt omdat ene van Doorn, dat zou een ge radicaliserende moslim 
wethouder zijn, het voorstel heeft gedaan om het strand als halal te bestempelen en derhalve alle 
zonaanbidders en kuilengravers te verbieden om er nog langer te komen.  

Of dit op waarheid berust weet ik niet maar als godvrezende geloof ik John op z’n woord.  
Enfin we hebben ook nog gevist. Het was de 3e zeeviswedstrijd van de HPSV competitie. Starend naar de 
hengeltop, de zee met de golven en de heel ver weg varende zeilboten, komen allerlei gedachten naar 
boven. Zouden die moslims nou ook bezig zijn met vegetarische halal hamburgers? En als er nou een 
moslim lid wordt van de club, moet ik dan mijn scharretje voortaan ook halal fileren?  
Shit ik heb beet, ik ga me maar op het vissen concentreren en genieten van het van het mooie weer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En van het voorbijgaande publiek, nou ja niet allemaal natuurlijk want als “ouwe” hengelaar heb ik nog 
steeds oog voor schoonheid of bedoelde jij iets anders John?  
Genoeg geouwehoer, de uitslag van vandaag is als volgt: Alwin werd 9e met 6 vissen, John Koolhoven werd 
8e met 6 vissen, maar met die plek had ik wel willen ruilen want die ving een mooie zeebaars met een 
lengte van 53 centimeter. Hij vertelde dat hij er al een lekker recept voor had gekregen van Leen de 
Leugenaar. Je moet hem namelijk rond bakken in een vierkant pannetje. Jaap de Raat werd 7e met 9 vissen, 
Hans van Vliet werd 6e met 8 vissen, Paul van Oijen werd 5e ook met 8 vissen, Arie van Bree werd 4e met 
10 vissen, Kees Klerks werd 3e met 11 vissen, Wilbert van Biezen werd 2e met 12 vissen en Aad Segboer 
werd 1e met 17 vissen. Ja je leest het goed, 2 keer 1e in één week, zowel in een zoetwater als in een 
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zoutwater wedstrijd. Als dat geen gooi is naar de brakwatertrofee weet ik het ook niet meer. Al met al een 
gezonde visdag met voor iedereen vis. 

 

Klassering Naam Lengte 

1 Aad Segboer  369 cm 

2 Wilbert van Biezen  227 cm 

3 Kees Klerks  208 cm 

4 Arie van Bree 204 cm 

5 Paul van Ooijen 175 cm 

6 Hans van Vliet 168 cm 

7 Jaap de Raat 163 cm 

8 John Koolhoven 153 cm 

9 Alwin Koks 115 cm 

 

Met vriendelijke visgroet,  

 

Kees Klerks.  

nd Arie.van Bree  
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14 mei 2019, zoutwater, Calandkanaal / Beerkanaal. 
 

Vandaag stond het Calandkanaal op de agenda, en wel het stuk naast de windkeringen bij de Calandbrug. 
Zeven man, onder leiding van Jaap, waren aangemeld.  Jaap had gezorgd voor een Noordoostenwind 
waardoor de windkering volledig nutteloos stond te wezen. 

 

Opmerkingen hierover werden door hem niet serieus genomen. Gelukkig scheen de zon, dat maakte het 
nog aardig te doen.  

De eerste opschudding werd veroorzaakt door de hond van Aad die vandaag een keer mee mocht. Hoe hij 
het deed was een raadsel waar ineens liep hij met een forse haak in zijn tong. Bij Kees Kerkhof werd een 
kniptang geleend en met drie man werd de lieverd vastgehouden teneinde de haak te verwijderen. Hans 
hield zijn kop in een klem en ik hield samen met Aad de kaken van elkaar. Dat was best nog wel een klusje. 
De bedoeling was het oog van de haak te knippen en daarna met een punttang de haak door de tong te 
halen. Het ging uiteindelijk best wel snel en na een paar hondenkaakjes en een worp met zijn tennisbal was 
hij het al snel weer vergeten. 

Bijna drie uur lang stonden zeven hengels roerloos op een rijtje toen een ietwat overspannen man kwam 
vertellen dat hij ons de keus gaf om snel weg te gaan want anders ging hij aangifte doen.  
Er zouden namelijk scholeksters aan het nestelen zijn en sowieso was de graskant verboden terrein. 
Ondanks een afgegeven vergunning besloten we, nadat de man op ons verzoek zijn toon iets had 
aangepast, een andere plek te gaan zoeken. De vangst was toch kortom uitermate teleurstellend.  

We zijn op voorstel van Arie in colonne naar het Beerkanaal gereden waarbij we Wilbert onderweg hebben 
gelost. Hij wist een ander Beerkanaal.  Uiteindelijk is hij toch gezellig bij ons komen staan nadat Aad hem 
onze locatie had ge-appt. Aad is harstikke handig met die moderne telefoons.   
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Na een paar uur werd duidelijk waarom Arie naar deze stek wilde. Hij werd winnaar met een schar van 14 
cm. Er is een foto van gemaakt met de winnaar, geflankeerd door Aad en Hans. Ik hoop dat het beestje op 
de foto te zien is want hij was niet echt dik en de foto is gemaakt met tegenlicht. Ik stond achter de 
fotograaf en zag Arie’s glimlach er dwars doorheen. Ik ken zes vissers die deze wedstrijd laten vallen voor 
de einduitslag. Er was geen derde plaats dus er is geloot wie de pen mocht vasthouden. Ik had dus de pech 
om ditmaal zonder vis toch te mogen schrijven. 

 

Groet,  

John Koolhoven.   

Klassering Naam Lengte 

1 Arie van Bree  14 cm 

 Wilbert van Biezen  0 cm 

 Kees Klerks  0 cm 

 Aad Segboer 0 cm 

 John Koolhoven 0 cm 

 Hans van Vliet 0 cm 

 Jaap de Raat 0 cm 
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17 mei 2019, zoetwater, Voorns Kanaal (Kanaal door Voorne) 
 

Op vrijdag 17 mei stond de wedstrijd van de HPSV aan het Voorns Kanaal op het programma.  
Het is een geweldig water waar soms geweldige vangsten te behalen zijn.  
Het is natuurlijk altijd de vraag: "Wat gaat het vandaag weer worden?".  

De afgelopen weken was het water druk bevist met een aantal grote wedstrijden en de vangsten waar zeer 
wisselvallig te noemen. Dan is het ook altijd de vraag zit de vis al in de paai of deze al weer weggetrokken. 
Met vertrouwen dus vertrokken naar de waterkant alwaar bij het bekende stenen huisje om 06:30 uur 
geloot werd.  

 

 

Na de loting vertrokken we naar de steiger die men 
geloot had. We zaten vandaag op het gedeelte van 
parcours met steiger tot en 110. Helaas was niet 
iedereen aanwezig dus we waren met een niet al te 
grote groep vissers vandaag. 

Nadat iedereen zijn materialen had uitgepakt en in 
orde had gemaakt en de de tactiek had gedacht gaf 
Wim om 07:30 het signaal om te vissen. 

Ik besloot vandaag te vissen op 2 afstanden. Een plek 
op 9 meter met de "picker” en verre lijn lag op 28 
meter.  

In het begin werd al duidelijk dat het lastig dagje vissen 
zou gaan worden. Her en der werd er wel een vis 
gevangen, maar de vangsten die we van te voren 
hadden verwacht bleven uit. Na mate de wedstrijd 
vorderde zag je dat sommige vissers wel wat 
zenuwachtig werden als ze zagen dat er op de ene stek 
wel vis werd gevangen en dat het op sommige stekken 
wel wat lastiger werd om een visje te vangen. Je zag 
dan ook dat er sommige het stek verlieten, wel met de 
hengel uit het water,  en probeerden de techniek van 
de buurman af te kijken. Of dat hielp is maar de vraag. 

 

 

Om 14:00 uur klonk het eindsignaal en werden de spullen weer opgeruimd en kon de balans door de 
weegploeg worden opgemaakt. 

Uiteindelijk bleek dat er door iedereen wel vis gevangen is en konden we weer terugkijken op een lekker 
dagje vissen op een geweldig water. 
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Vervolgens weer verzamelen bij het stenen huisje waar werd na gepraat onder het genot van een drankje. 

 

Dat loten op een kop of staart stek je geen windeieren legt, blijkt maar weer uit de uitslag. Ron zat op een 
kopstek, ik op een staartstek en Roy daar net naast.  

 

Naam Steknummer Gewicht Plaats 

Ron Tom 1 15.460 1 

Roy Witte 9 3.948 2 

Richard Smit 10 3.511 3 

John Koolhoven 8 3.360 4 

Wim Klerks 7 2.240 5 

Kees Kerkhof 5 1.280 6 

Wilbert van Biezen 6 1.100 7 

Chris van Trierum 2 320 8 

Aad Segboer 3 300 9 

Jan Nijgh 4 100 10 

 

Richard Smit 
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12 juni 2019, zoetwater, Vlaardingervaart,  
 

Al jarenlang wordt er een wedstrijd georganiseerd tussen de vissers van HPSV en de brandweer. Als de 
brandweer deze wedstrijd organiseert is wordt er gevist vanuit een bootje op het Noorden in Nieuwkoop. 
Als de politie de organisatie verzorgt wordt er gevist vanaf de waterkant. Dit jaar werd de wedstrijd 
georganiseerd door de HPSV en was het prachtige water aan de Vlaardingervaart “the place to be” 

Het kanaal is een oud afwateringskanaal (van vóór 1250) en tevens scheepvaartroute. De waterloop is 
ontstaan door het verbinden van delen van verschillende kreken door gegraven kanalen. In het verloop, 
deels recht en deels bochtig, is die ontstaansgeschiedenis goed te herkennen. De vaart werd lange tijd 
gebruikt als trekvaart voor de trekschuiten. Dit is nog steeds te zien door het smalle pad, inmiddels van 
asfalt, vlak langs het water. 

 

 

 

 

 

 

Zoals elke wedstrijd wordt er ook hier een verslag geschreven door een van deelnemers, deze keer René de 
Vries. Hij moest kort na de wedstrijd op vakantie maar stuurde nog snel onderstaand verslag: 

Onze wedstrijd tegen de Brandweer. 

Er was een beeeetje regen voorspeld deze dag, alleen bij het opbouwen en het wegen was het droog.  

Daar tussendoor, regen en nog eens regen. Toch nog 5 Brandweer- en 10 Politievissers die het aandurfden 
om in het slechte weer te gaan vissen. 

Eén medewerker van de Brandweer had het al na een uurtje in de regen opgeven, hij had nog geen vis 
gevangen en is naar huis gegaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rest tot het einde gebleven en heeft ook vis (en een schildpadje) gevangen gelukkig. 

De politie had het meeste gewicht gevangen dus de wisselbeker blijft bij de politie. 
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Vanuit het Iseo meer in Italië: Tot na de vakantie! 

 

René de Vries 

Politie 

Naam Steknummer Gewicht Plaats 

Richard Smit 12 8.220 1 

Roy Witte 10 7.680 2 

René de Vries 13 6.540 3 

Jan Wink 3 5.583 4 

Aad Segboer 6 4.333 5 

Hans Snels 2 3.769 7 

John Koolhoven 1 1.441 10 

Wim Klerks 8 1.345 11 

Chris van Trierum 7 1.196 12 

Kees Kerkhof 11 1.060 13 

 

Brandweer 

Naam Steknummer Gewicht Plaats 

Arie Slootweg 9 4.240 6 

Maarten Zuurmond 15 3.040 8 

Martin Frigge 5 2.279 9 

Jan Bonsang 4 1.039 14 

Paul Verlangen 14 0 15 
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14 juni 2019, zoutwater,  Pernissehoofd. 
 

Vandaag heb ik voor het eerst een wedstrijd meegemaakt waarbij voor aanvang het ereschavot al bekend 
was. Alleen de volgorde nog niet. We konden wel alvast de foto van de winnaars van goud, zilver en brons 
maken, dan was dat maar alvast gebeurd. Paul ging op voorhand in het midden staan maar dat liep even 
anders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vooruitzichten waren goed. Mijn meisje had op buienradar gekeken en mij bezworen dat het droog zou 
blijven met een kalm windje uit het zuiden en temperaturen van wel 22 graden.  
Een uur later zat ik zeiknat en met knoertharde Jopen onder een parapluutje die Kees vlak voor de bui voor 
mij uit zijn auto had opgehaald. Gelukkig duurde het maar een klein uurtje.  
De vangsten waren niet geweldig. Het weer werd dat later echter wel. Het zonnetje brak door en die 22 
graden hebben we waarschijnlijk ook nog wel gehaald. Winnaar werd Kees met vijf botjes en een tongetje 
met een totale lengte van 113 cm. Tweede werd Paul met drie botjes van totaal 57 cm en derde werd ik, 
met twee botjes van samen 33 cm. Kees ving nog een paling van 75 cm en ik op de valreep een van een 
centimeter of 60 maar die tellen niet mee, anders had Paul nu zitten typen. 
Maar het was wel erg gezellig. Omdat het niet zo druk was hebben we op een centraal punt alle filmpjes op 
onze telefoons aan elkaar laten zien. Ik kan u verzekeren dat daar enkele bijzondere tussen zaten. Ik ben 
ruim boven de 60 maar ik heb dingen geleerd die ik niet wist. 
Kortom, jammer van de opkomst maar dat heb je rond deze datum. Precies over een week klots bij mij ook 
de Middellandse zee tegen mijn scrotum. Daarna op naar de BBQ. Misschien kunnen we daar de filmpjes 
van Kees zijn telefoon op een grootbeeld TV streamen.. 
 
Groet, John. 
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Klassering Naam Lengte 

1 Kees kerkhof 113 cm 

2 Paul van Ooijen 57 cm 

3 John Koolhoven 33 cm 
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3 juli 2019, zoetwater, Heimanswetering 
 

Op woensdag 3 juli stond de wedstrijd van HPSV zoet aan de Heijmanswetering op het programma.  
De bedoeling was om 06:30 uur te verzamelen bij de waterkant of vervolgens te gaan loten.  
Ik had de pech dat het kommer wel kwel was met het verkeer en kon achteraan sluiten bij een ontstane 
file. Dus iets later dan gepland kwam ik bij de waterkant aan, waar gelukkig al een steknummer voor mij 
geloot was. De anderen waren inmiddels al druk bezig met het in gereedheid brengen van hun materialen. 
Ik heb snel mijn materialen uitgepakt en voor het startsignaal was ik gereed. Wim had weer een mooi 
stukje parcours uitgezet met ruime stekken en met 17 deelnemers een mooie bezetting. 

Om 07:30 uur gaf Wim het startsignaal en vervolgens vlogen de voerkorven naar overkant en de voerballen 
bij vaste hengelstek. 

 

De vraag voor vandaag was dan ook wordt de vis met de feeder aan de overkant, mits je dat lukt, gevangen 
of gewoon op de klassieke manier met de vaste stok. 

De weergoden waren ons goed gezind. Er stond een lekker windje en een lekker temperatuur om vandaag 
lekker te vissen. 
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Naar mate de wedstrijd vorderde werd er door iedereen een visje gevangen, maar bleek dat de zo 
gevreesde zwartbek grondel ook weer van de partij was. 

Op sommige plekken werden er ook blieken, voorns en brasems gevangen. 

Ik had vandaag gekozen om op 2 afstanden te vissen op 10 meter met de vaste stok, gezien de stroming in 
het water en met de feeder vond ik een taluutje op 45 meter. 

Op een gegeven moment, halverwege de wedstrijd, kreeg ik een aanbeet waarbij bijna de hengel uit de 
steun werd getrokken. Er volgende een dril en het gevecht met de vis kon beginnen. Ik merkte dat het een 
niet alledaagse vis was die de verleiding van mijn aasje niet kon weerstaan. Voorzichtig probeerde ik de vis 
dichter naar de kant de krijgen. Het is toch voorzichtig drillen met een 10/00 onderlijn en een vis aan de 
haak die niet van plan is om naar de kant te komen. Na enige tijd kon ik de vis landen met mijn schepnet en 
tot mijn verbazing zie ik dat een kleine meerval van 35 centimeter, het aasje in de vorm van een 
mestpiertje en een caster niet kon weerstaan. 

De meerval vervolgens snel onthaken en dan 
ontstaat de vraag telt deze vis mee of  niet. 

Er word vervolgens snel overlegd met de wedstrijd 
leiding en de registers van de vergunning worden 
geraadpleegd.  

Uiteindelijk komt besluit dat deze vis niet telt en 
teruggezet dient te worden. Voor de welzijn van de 
vis deze dus snel weer te water gelaten. Ik heb in het 
verleden meerdere keren gericht op meerval gevist in 
het buitenland en ving ze toen over de 2 meter, maar 
een meerval van 35 centimeter in Nederland vangen 
terwijl je er niet gericht op vist, blijft bijzonder. 
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Om 14:00 uur klinkt het door Wim gegeven eindsignaal en worden snel de materialen weer ingepakt en kan 
de weegploeg de balans opmaken. 

Het bleek dat er door iedereen vis was gevangen en dat er altijd  uitschieters zijn. 

 

Het was weer een geweldige visdag op een mooi water. 

Richard Smit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslag: 

Naam Steknummer Gewicht Plaats 

Jordie Meijer 14 10.144 1 

Aad Segboer 2 9.100 2 

Richard Smit 4 6.060 3 

Jan Wink 6 3.400 4 

Wim Klerks 7 3.120 5 

Kees Kerkhof 1 3.000 6 

Alwin Koks 10 2.848 7 

John Koolhoven 5 2.120 8 

Roy Witte 3 2.120 8 

Wilbert van Biezen 13 1.139 10 

Jan Nijgh 12 1.055 11 

Chris van Trierum 8 968 12 

Hans Snels 9 729 13 
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NB: 

Vanaf 1 oktober 2012 is de Visserijwet aangepast en 

mogen sportvissers actief vissen op meerval. Om het 

bestand te beschermen, zal er wel het hele jaar rond een 

gesloten tijd (=terugzetplicht) gaan gelden.  

Iedere gevangen meerval moet dus nog steeds direct 

worden teruggezet. 
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9 augustus 2019, zoetwater, Reeuwijk de Breevaart 
 

Bij het opstaan was de lucht grijs van de regenwolken, 
regenkleding en niet vergeten een plu mee want dit kunnen we 
nog wel eens nodig hebben! 

Bij het water aan gekomen om 6:00 was het droog , Wim en Jan 
Nijgh hadden de steknummers al uitgezet, het waren er 13. 

Na de loting iedereen naar hun plek, toen begon het te regenen 
tot ongeveer 14:30. Soms een tijdje droog maar het merendeel 
regen.  
Jammer want je zat mooi op een steiger tussen het riet. 

De heren die er geweest zijn hadden mij ingeseind dat het een  
vaste stok water is. Nou dat komt mooi uit want daar vis ik het 
liefste mee, toevallig. 
Ik begon op 11 meter en dat leverde gelijk leuke visjes op dus er 
was hoop op een mooi resultaat.  
Ik zelf had heel veel verschillende soorten vis in het net van 
voorntjes, alvers, blieken, baars, mooie zeelt (bonus vis) en paling. 
Deze laatste telt helaas niet mee. 

Aan het einde van deze wedstrijd zoals altijd het wegen van de 
vangsten, drankje en door Wim de uitslag bekend gemaakt. 
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Naam Steknummer Gewicht Plaats 
Alwin Koks 1 6.600 1 

Arie van Bree 3 4.820 2 

René de Vries 11 4.012 3 

Wim Klerks 12 3.421 4 

Jordie Meijer 13 3.295 5 

Chris van Trierum 2 2.860 6 

Kees Kerkhof 5 2.780 7 

Roy Witte 9 2.778 8 

John Koolhoven 10 2.711 9 

Jan Nijgh 4 1.800 10 

Wilbert van Biezen 7 1.560 12 

 

Ik hoop dat dit water er volgend jaar weer in zit, maar dan wel graag droog weer! 

 

René de Vries 
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28 augustus 2019, zoutwater, Nieuwe Waterweg 
 

De weersverwachting werd de week voorafgaand aan deze wedstrijd een paar maal aangepast.  
Eerst was de voorspelling een graadje of 23 maar uiteindelijk was het omgedraaid.  
De 32 werd zeker gehaald. Het was een tropische dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We 
waren met z’n achten. Wilbert moest wet eerder weg en Piet Hermes kwam iets later.  

Wilbert ving tot twaalf uur 7 vissen met een totale lengte van 168 cm. 
Daarbij zat een mooie zeebaars van 46 cm.  
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Arie van Bree had mij met 146 cm precies op 1 cm te pakken dus mocht ik weer in de pen.  

Paul en Piet bleven zonder vis. Alwin had er eentje, en Kees twee.  

Jilles had er vier en heeft alle tongetjes van iedereen verzameld zodat hij een lekker maaltje had.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alwin gooide na zijn eerste vis zijn lijn weer in en brak daarbij zijn hengel. Het topdeel brak af bij de bus.  
Hij had de hengel al een paar jaar maar ging na afloop toch even bij Wout van Leeuwen langs om te vragen 
of die nog een topdeel kon leveren.  

Een werknemer nam contact op met SPRO maar de losse topdelen waren niet meer verkrijgbaar. Ondanks 
dat hij de hengel al zes jaar bleek te hebben regelde de firma van Leeuwen bij SPRO een nieuwe hengel. 
Da’s een beste service of niet? 

Kortom, het was een best leuke dag. Erg warm, dat wel, maar als het regent of waait is er ook niets aan. 

 

Groet, John Koolhoven 

 

Klassering Naam Lengte 
1 Wilbert van Biezen 168 cm 

2 Arie van Bree 146 cm 

3 John Koolhoven 145 cm 

4 Jilles van Koutrik 96 cm 

5 Kees Klerks 39 cm 

6 Alwin Koks 27 cm 

10 Piet Hermes 0 cm 

10 Paul van Oijen 0 cm 
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6 september 2019, zoetwater, de Molenplas, Cruquius Vijfhuizen. 
 

Op 6 september 2019 was het weer zover. De vaardigheden van de HPSV-vissers werden weer eens op de 
proef gesteld op de Molenplas, ook bekend onder de naam “Het gat van Vijfhuizen”. Een mooi stuk water 
dat een onderdeel vormt van De Ringvaart. De Molenplas is één van de meren die aangelegd is in de 
Haarlemmerringvaart voor het waterbeheer. Een van de onderdelen van dit beheer is historische gemaal 
Cruquius. Dit is de grootste stoommachine ter wereld. Samen met 2 andere gemalen is tussen 1849 en 
1852 de Haarlemmermeer droog gelegd. Het is werkelijk een prachtig complex.  

Tot zover de geschiedenisles... Hoewel, nog een klein stukje recente geschiedenis. 

In 2011 hebben we als HPSV voor het eerst hier gevist. Vandaag was voor mij persoonlijk de 3e keer dat ik in 

dit water met de HPSV collega vissers de strijd aan kon binden. De eerste keer 
heb ik een derde plaats behaald net als deze keer.  

De 2e keer was voor mij een drama met een hatelijke NUL. Ik heb alle drie de 
keren op nagenoeg dezelfde stek gezeten. Van de wedstrijd waar ik geen vis 
ving kan ik me weinig meer herinneren.  

Kennelijk uit mijn geheugen gewist. Van de eerste keer weet ik nog dat de 
weersomstandigheden bar en boos waren. Harde wind met schuimkoppen op 
de golven! Ook vandaag liet de wind zich niet onbetuigd. Ook de regen kwam 
tijdens de wedstrijd nog een keer met bakken uit de lucht. 
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Van de Molenplas is bekend dat er ergens rond de 45 meter uit de kant een richel is waar je nogal vaak korf 
en onderlijn op kwijt raakt. 

Als je voor de grote vis wil gaan moet je er echt wel zo’n 60 meter gooien en om dat zuiver te doen moet je 
van goeden huize komen. Ik beheers dat niet zo heel goed. Die 60 meter lukte met deze wind nog wel met 
korven van 50-60 gram, maar de zuiverheid was ver te zoeken. Een van de grote nadelen daarvan was dat 
je zelden op de perfecte plek kwam te liggen. Precies daar waar je had uitgevonden dat je niet zo snel vast 
kwam te zitten. Door de wind week ik steeds een paar meter af.  

Lijnbreuk, korf kwijt, vis weg. Het eerste uur was voor mij dan ook niet echt geslaagd. Best mooie aanbeten 
en zware vis, maar ik heb slechts een klein vorentje binnen weten te halen. 

Om mij heen zag ik ook niet echt veel blije gezichten. De meeste gingen al snel terug naar een meter of 30 
met een lichte feeder of picker. Als ik het goed heb gezien zat een enkeling dicht bij het kantje met een 
topsetje. De hoop dat de wind nog even zou gaan liggen werd helaas niet bewaarheid. Het tegengestelde 
was het geval. De wind nam toe en af en toe was er ruimte voor een hevige plensbui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 30 meter ving ook de eerste tijd ook nauwelijks wat. Na het brengen van veel maden en casters wist ik 
er eindelijk de beet erin te krijgen. Géén grote vis, maar wel met regelmaat vis, voorns en bliekjes. Onder 
deze omstandigheden was dat voor mij het best haalbare. Het waaide zo hard dat je hengel zowat niet in 
de steun bleef liggen en dat je top constant stond te zwiepen waardoor niet goed was te zien of het nou 
beet was of de wind.  

Ik ben zelfs zover gegaan dat ik een lichte feeder gewoon in mijn hand bleef houden en niet in de steun 
legde. Hierbij kon je best aardig voelen wanneer je beet had. Voor mij was dit vandaag de beste manier. 

Ondanks het weer toch een aardig netje vis en best een leuke visdag.  
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Uiteindelijk wist Aad Segboer de winst naar zich toe te trekken op korte afstand gevolgd door Jordie Meijer.  
De volledige uitslag vindt u hieronder. 

 

Roy Witte 

Naam Steknummer Gewicht Plaats 

Aad Segboer 6 5100 1 

Jordie Meijer 2 4850 2 

Roy Witte 11 4600 3 

Wim Klerks 12 3830 4 

Chris van Trierum 5 3480 5 

Kees Kerkhof 8 3360 6 

Jan Nijgh 4 2100 7 

René de Vries 1 1860 8 

Arie van Bree 9 1420 9 

Jan Wink 10 1020 10 

Hans Snels 7 440 11 
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4 september 2019, zoutwater, Maasvlakte 
 

Op deze erg veel regen brengende dag startten vol goede moed 8 vissers. Ook de wind liet zich duidelijk 

voelen en die liep in de loop van de dag ook nog op naar ruim windkracht 5. 

In het begin vingen Arie van Bree en Jaap de Raat allebei al snel een vis Arie een bot van 31 cm en Jaap een 

zeebaars van 31 cm. Ook John Koolhove liet van zich horen en hij ving een grotere zeebaars van 40 cm. 

Kees Kerkhof die aan de andere kant naast mij stond had ook al snel een zeebaarsje. Even dacht ik dat ik 

zelf weer de visser zou zijn  zonder vis maar ik ving toch ook een zeebaars van 32 cm.  Wat zowel bij Jaap als 

Arie werd opgemerkt met het feit dat zij dan geen stukje voor ons blad hoefde te schrijven. Kees ging rustig 

door en ving daar na een zeebaars van 45 cm die mee naar huis mocht, dit ging wel ten koste van een nat 

kruis want met alleen lieslaarzen aan door de voor ons liggende mui lopen was iets te diep 

 

 

 

Aad Segboer en Hans lieten zich ook niet onbetuigd Hans 

ook een zeebaars van 42cm en Aad een kleintje van 23 cm. 

Wilbert van de Biezen stond een eindje verder voorbij de 

mui, want hij had zijn waadpak vergeten me te nemen en 

dan blijkt dat een goede vismaat onmisbaar is want een 

telefoontje naar Paul van Oijen die voor de zoveelste maal 

aan zijn  hand was geopereerd, en dus nog niet mee kon 

vissen, kwam even naar de Maasvlakte rijden om dat pak 

even aan te reiken. 
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Ondergetekende ving nog een zeebaars van 30cm. 

Toen ik even later weer probeerde door de mui heen 

te lopen zakte ik tot grote hilariteit van Jaap en Arie 

tot kniediep  in de rand van de mui en leverde mij dat 

een behoorlijk moeilijke fase op om er uit te komen. 

We hadden je wel komen redden hoor riepen Arie en 

Jaap als we hadden gezien dat je het niet zou redden. 

Jaap werd in het laatste half uur toch noch even 

actief en hij ving toch ook nog 2 baarsjes erbij. 

Kees was ondanks zijn natte kruis toch de meest 

gelukkige van de dag want uiteindelijk ving hij 4 

zeebaarzen en werd eerste met 121 cm. Jaap werd 

tweede met 3 baarzen samen goed voor 84 com en 

ondergetekende werd derde met 2 baarzen goed 

voor 62 cm. Hans  vierde met 1 baars maar wel een 

behoorlijk van42 cm. John ook 1 baars van 40cm. Arie 

had de enige platte van de dag met 31 cm en Aad 

met 1 baarsje van 23 cm, Wilbert ving deze dag niets. 

 

 

Na afloop van de wedstrijd tijdens het gezamenlijke drankje werd al opgemerkt of we niet een hotelletje in 

de buurt konden vinden want dan hoefden we niet zo vroeg op te staan. Want het was toch wel erg ver 

rijden. 

Al met al een natte visdag, met hier en daar wat hilariteit 

Jilles van Koutrik 

 

Klassering Naam Lengte 

1 Kees Klerks 121 cm 

2 Jaap de Raat 84 cm 

3 Jilles van Koutrik 62 cm 

4 Hans van Vliet 42 cm 

5 John Koolhoven 40 cm 

6 Arie van Bree 31 cm 

7 Aad Segboer 23 cm 

10 Wilbert van Biezen 0 cm 
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8 oktober 2019, zoutwater, Pernissehoofd. 
 

Op dinsdag 8 oktober 2019 werd alweer de voorlaatste zoutwedstrijd gevist. Deze wedstrijd werd gevist in 

de Nieuwe Maas aan de rand van het dorpje Pernis. Een mooi water, goed bereikbaar en kans om vis te 

vangen is daar in het algemeen aanwezig.  

Als ik terugkijk op de voorgaande wedstrijden van dit seizoen dan moet ik concluderen dat vangsten op een 

enkele wedstrijd na tegenvielen. Maar toch hadden zich vandaag 10 fanatieke leden van onze vereniging 

verzameld op het Pernissehoofd.  

Het weer was goed ondanks dat het, volgens buienradar, die dag zou gaan regenen. Maar ja, je bent een 

zeevisser of niet toch? Dus regenpakken aan... Sommige vissers hadden ook hun visparaplu meegenomen. 

Om 08.00 uur werd het startsein gegeven en 10 hengels werden voorzien van het nodige aas.  

Het feest kon beginnen. Iedereen had er zin in en de stemming was opperbest.  

Al  snel ving Wilbert zijn eerste visje, gevolgd door de overige leden. Uiteindelijk bleken alle deelnemers 

een leuk maaltje vis te hebben gevangen. Ik ving een gul van 41 cm. Een mooi maatje want het was lang 

geleden dat ik een gul van dit formaat had gevangen. Ook werd er, onder andere, mooie wijting, een paar 

tongetjes, bot en schar gevangen. Op twee kleine regenbuitjes na was het een topdag. 

Toen om 14.00 uur de eindstand bekend werd gemaakt bleek Kees Klerks in totaal 519 cm vis op het droge 

had gehaald. Aad Segboer werd 2e met 396 cm., terwijl ondergetekende en schrijver van dit stukje proza 3e 

werd met 310 cm. Vis. In totaal werd er door de deelnemers ruim 26 meter vis gevangen. Een mooi 

resultaat dat voor herhaling vatbaar is. 

De laatste wedstrijd zout, de traditionele snertwedstrijd, staat gepland op 10 december in Maassluis. 
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Klassering Naam Lengte 

1 Kees Klerks 519cm 

2 Aad Segboer  396 cm 

3 Paul van Oijen 310 cm 

4 John Koolhoven 290 cm 

5 Hans van Vliet 244 cm 

6 Wilbert van Biezen 214 cm 

7 Arie van Bree 212 cm 

7 Alwin Koks 212 cm 

9 Jaap de Raat 124 cm 

10 Jilles van Koutrik 101 cm 

 

Paul van Oijen. 
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7 oktober 2019, zoetwater, Amsteldrechtkanaal 
 

Verzamelen om 08.00 uur voor de viswedstrijd in de Amstel-Drechtkanaal aan het Nieuwveens Jaagpad in 

Nieuwveen. 

Als je vanuit de richting Den Haag komt en de A 44 staat dicht, is er gelijk een probleem om op tijd te 

komen. We hebben daar de volgende wedstrijd minder last van omdat in het weekend van de 25ste 

oktober de klok terug moet. ( Geen idee trouwens waar ik die gekocht heb! ) 

 

 

Dan het vissen, dat ging niet geweldig en dat lag niet aan de temperatuur. Het was 16 graden en voor de 

afkoeling om 11 uur een pittig buitje. 

Het was erg moeilijk om een visje te verschalken. 

 

De tamtam vertelde dat John redelijk snel 6 visjes had gevangen. 

Ook werd er hier en daar een Abramis Brama gevangen. 

 

 

 

 

Maar het ging heel moeizaam, met uitzondering van John. Hij heeft de bijnaam "De Diesel ". Die bijnaam 

maakte hij weer waar. 

Hij ving de laatste uren een aantal Abramis Brama. 

En dan de uitslag: 

Abramis Brama 
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Naam Gewicht Plaats 

John Koolhoven 11031 1 

Wim Klerks 3900 2 

Aad Segboer 2927 3 

Roy Witte 2903 4 

Jordie Meijer 2771 5 

Hans Snels 2034 6 

Arie van Bree 2020 7 

Chris van Trierum 1482 8 

Kees Kerkhof 1281 9 

Alwin Koks 1280 10 

Richard Smit 256 11 

Rene de Vries 40 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een sportieve groet van: 

Aad Segboer 
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8 november 2019, zoetwater, Gouwekanaal, De Snertwedstrijd  
 

Zo’n aanhef boven een stukje proza is voor velerlei uitleg vatbaar. Zo kan het een wedstrijd zijn die totaal 

waardeloos is voor iedereen. Het kan een wedstrijd zijn die een traditioneel thema heeft en het kan een 

wedstrijd zijn die voor een bepaalde deelnemer kortom uitermate teleurstellend is.  

Bijvoorbeeld als je derde wordt.  

Dat is behalve erwtensoep eten ook een traditie. Namelijk, hij die derde wordt schrijft een stukje proza 

voor de opsteker. De jaarlijkse bundel waarin de gehouden wedstrijden worden gememoreerd al dan niet 

voorzien van foto’s. Geen van de deelnemers staat te springen om een bijdrage te leveren aan die bundel 

maar ze doen het altijd wel.  

Bij het horen van de uitslag van deze wedstrijd, gehouden in het Gouwekanaal, toen Wim zei dat ik vierde 

was geworden, was ik enerzijds teleurgesteld anderzijds blij. Teleurgesteld omdat de mare ging dat 

niemand noemenswaardig gevist had.  

Ikzelf had vier vissen waarmee ik meende een gooi te doen naar de 1e plaats, dus niet. Anderzijds blij dat ik 

geen stukje hoefde te schrijven. Totdat Wim zijn uitsprak herriep en zei dat ik derde was geworden. 

Vandaar dit epistel.  

Wat betreft de snert, die was weer als vanouds en 

goede wijn behoeft geen krans. Bovendien had 

John Koolhoven gezorgd voor een extra bite. 

Heerlijke roggebroodjes belegd met katenspek.  

Ik heb nog even getwijfeld of dit is gemaakt van 

katten of van een kater en dat het verkeerd 

geschreven wordt. Echter het woord katen is 

afkomstig van het woord keet of keuter zijnde 

woonhuizen van een dagloner of een boertje. 

Armlastigen die het moesten doen met goedkope 

vleessoorten als spek. Om het een smaakje te 

geven en het langer te kunnen bewaren rookten 

ze het. 
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Over de wedstrijd kan ik het volgende vertellen. Het was erg koud toen we begonnen. Ik had moeite om 

mijn spullen gereed te maken. En ik was zeker niet de enige. Er werd ook niet veel gevangen. Als ik het 

goed onthouden heb had de winnaar iets meer dan anderhalve kilo.  

Nummer twee iets minder dan anderhalve kilo en ikzelf had 1220 gram. Ook waren er vier deelnemers die 

wel vis hadden gevangen maar die geen gewicht in de schaal konden leggen. Die werden met elk 50 gram in 

de uitslag opgenoteerd. De rest van de uitslag is mij niet meer bijgebleven. Of dit komt door dementie of 

alzheimer weet ik niet. Ik ben het gewoon vergeten.  

Dus het is maar goed dat ook dit stukje proza in “De opsteker” komt. Dan kan ik het nog eens teruglezen. 

 

Hier wil ik het bij laten en tot de volgende opsteker. 

 

Naam Gewicht Plaats 

Jordie Meijer 1650 1 

Chris van Trierum 1477 2 

Arie van Bree 1200 3 

Alwin Koks 550 4 

Kees Kerkhof 450 5 

John Koolhoven 100 6 

Roy Witte 100 6 

Wilbert van Biezen 100 6 

Aad Segboer 50 9 

Hans Snels 50 9 

Richard Smit 50 9 

Wim Klerks 50 9 

 

Arie van Bree 
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15 november 2019 zoutwater, Bootvissen op de Oosterschelde met de 

Zwerver 3 
 

Na de nodige voorbereiding was het eindelijk zover, 23 mannen en 2 vrouwen waren bereid mee 

te gaan. Jammer dat Alwin Koks op het laatst moest afzeggen. Uiteraard het weerbericht goed in 

de gaten gehouden en met samengeknepen billen gezien dat de weersverwachting alleen maar 

minder werd. Voorspeld werd dat het een grauwe, sombere dag zou worden met mogelijk regen 

en aantrekkende wind. 

Met twee bussen (chauffeurs Kees Klerks en ondergetekende) gingen wij met 11 personen richting 

Tholen, de rest ging op eigen gelegenheid. Wij kwamen daar ruim op tijd aan. Een mooie 

gelegenheid om je alvast om te kleden en de visspullen te verzamelen. Na een tijdje kwamen de 

overige deelnemers en de schipper met vrouw en zoon. De verwarming ging aan en wij konden 

aan boord.  

Met Hans Snels als secondant, Hans bedankt, werd er ingeschreven en afgerekend. Later werd er 

een euro per persoon opgehaald als prijs voor de grootste vis. Leuk en gezellig dat er voor de 

eerste keer twee dames meegingen, klasse Sharon en dochter Lotus. Als zeer ervaren vissers werd 

gedacht dat wij van de dames in ieder geval geen concurrentie te vrezen hadden.  

De feiten op die dag lieten heel wat anders zien. 

Na ruim een uurtje varen kwamen we op de eerste vislocatie aan. Gezien de weersverwachting de 

beste plek om in ieder gevel wat platvis en wijting te vangen. Andere locaties zouden meer 

problemen opleveren. Desondanks is de schipper op verzoek nog een keer verkast. Voor de 

meeste vissers maakte dit geen enkel verschil, de vangst werd er niet beter op. 
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Afgesproken werd dat als er verkast zou worden de deelnemers 6 plaatsen met de klok mee door 

moesten draaien om een ieder een topplaats te gunnen. Op de eerste stek werd er door een 

aantal vissers af en toe een visje gevangen, maar de uitschieter was Lotus. Met een door een oom 

ter beschikking gestelde hengel en door moeder beaaste onderlijn (lotus vond die wormen maar 

vies) werden er 4 vissen, een aantal krabben en zeespinnen gevangen.  

Later op de dag kwam daar nog een vis bij. Wij hebben duidelijk visles gekregen van de jongste 

deelnemer. Mannen wij moeten op trainingskamp! 

Op deze locatie werd ook de grootste vis gevangen, met een lengte van 29 cm, voor deze dag een 

kanjer. Ook werd hier de kleinste vis gevangen door een oud kampioen bij de politie, een lengte 

van rond de 4 cm. Na een lekkere lunch werd er verkast naar de tweede vislocatie en opnieuw 

werd er maar af en toe een visje gevangen. Dit was reden voor een aantal deelnemers om mij te 

verzoeken de wedstrijd om 15.00 uur al te beëindigen. Dat werd voorgelegd aan de deelnemers en 

op een enkeling na akkoord bevonden.  

 

Op weg naar de haven werden de prijzen uitgereikt, voor beide dames een aardigheidje, de prijs 

voor de grootste vis ging naar Wilbert van Biezen en de prijs voor de schlemiel van de dag ging 

naar Jillis van Koutrik voor zijn gevangen kleinste vis.  

Door HPSV werd de deelnemers nog een drankje aangeboden en rond de tijd dat iedereen had 

afgerekend kwamen wij in de haven aan. Jammer dat er niet meer vis is gevangen en dat het weer 

niet optimaal was, maar de gezelligheid heeft er mijn inziens niet onder geleden. 
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De terugreis met de twee bussen verliep voorspoedig en voor 18.00 uur konden de bussen worden 

ingeleverd bij de verhuurder.  

 

Voor ondergetekende een uitdaging om voor 2020 

iets te plannen met hopelijk beter weer en meer 

vis. Suggesties zijn altijd welkom op 

jcderaat@ziggo.nl.  

Tot in 2020,  

Groet, Jaap de Raat. 

 

 

  

mailto:jcderaat@ziggo.nl
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10 december 2019, zoutwater, Noordzee te Maassluis 
 

De weken voor de wedstrijd had het zeer veel geregend. Toen wij rond 7:15 uur aan kwamen bij de Nieuwe 

Waterweg zagen we in het licht van de koplampen al dat het water zeer hard stroomde. 

Nadat 9 man zich rond 7:30 uur bij Jaap, onze wedstrijdleider, hadden gemeld werden de kaarten verdeeld 

en kon ieder een plekje opzoeken. Arie en Kees stonden op de kop en de rest op het talud. 

Ik had met Paul net een plekje gevonden, toen Aad met het verzoek kwam om wat op te schuiven, naar 

rechts. Hij zou, zoals hij al jaren doet, de snert opwarmen en hoefde dan niet zo te sjouwen met de 

kookspullen. Dus een stukje opgeschoven naar rechts en daar aangekomen, het verzoek van Jaap en Jilles 

gekregen om nog wat meer op te schuiven naar rechts. Maar daar stond een lichtbaken in het water en 

met deze stroming zou je vislijn vast komen te zitten.  

Van Jaap kreeg ik toestemming om rechts van het lichtbaken te gaan staan. Om 8:45 uur begonnen we met 

onze laatste viswedstrijd 2019. De lijnen gingen richting waterweg en binnen 1 minuut lagen ze bijna 

onderaan het talut. Zo’n stroming hadden we nog niet eerder gehad. Het was eigenlijk niet te vissen.  

Jilles die links van me stond, zag ik de 1e lijn al verspelen en ook Paul kon een nieuw setje opbinden. 

Het zou pas rond 14:00 uur hoog zijn, dus wat nu te doen? Na een half uur had ik het ook gezien en haalde 

de hengel binnen. Dan maar een bakkie doen en even babbelen met de buren. Jaap en Jilles waren al 

meerdere lijnen kwijt en het was echt wachten tot de stroming minder zou worden. Gelukkig was het droog 

en de wind matig. Deze zou wel gaan aantrekken naar 7 en aan Jilles te zien had hij het erg koud.  

Rond 10:00 uur was Paul de enige die een steenbolkje had en de meeste hadden wel al wat lijnen 

verspeeld. Het was gewoon heel slecht. 
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Alwin kwam ook nog even kijken en gelukkig was er om 11:00 uur de snert. Aad en Hans hadden als echte 

koks deze netjes opgewarmd en we aten, samen met de door John gemaakte roggebrood met katenspek, 

onze buikjes rond.  

 

Jilles verscholen onder de paraplu kreeg ook weer een beetje kleur en toen de pan leeg was, werden de 

laatste uren van de competitie gevist. Er kon nog van alles gebeuren en in de waterweg weet je het nooit. 

Nadat ieder op zijn stek was aangekomen wist ieder, als je nu een paar vissen vangt heb je belangrijke 

punten te pakken. Na een 3 kwartier kreeg ik liggend op de blokken een beetje slaap. Ja dat soepje van 

Wim dat staat in de maag. Vanuit een ooghoek zag ik ineens toch iets beweging op de top, of had ik mij 

vergist. Toch maar even binnen halen. Hangen, ik voelde het gelijk, dit is een goede vis. Met een kromme 

hengeltop, takelde ik een grote wijting (32 cm) en een bot (33 cm) naar boven.  

 

Op het moment van onthaken zag ik bij de bek van de wijting een dun dingetje hangen. Ik dacht eerst een 

spiering, maar ineens lag hij op de grond. Dit was wel de meest bijzondere vangst van mijn leven. Het bleek 

een rivierprik te zijn die zich vermoedelijk met zijn zuignap aan de kop van de wijting had  vastgezogen. 

Gelijk werd dit bijzondere visje op de foto gezet en door Paul voorzichtig terug gezet. Ik had zojuist hele 

belangrijke centimeters gevangen.  
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De spanning was terug en naarmate de ochtend verstreek werd er nog steeds door niemand wat gevangen. 

Wel veel plastic en gras aan de lijnen, maar geen vis.  

stelde voor om te vissen tot 13:00 uur, want niet alleen Jilles maar ook Arie had het erg koud. De wind trok 

al flink aan, maar het bleef gelukkig droog. Om 13:00 uur kwam Jaap aanlopen en stelde voor om toch nog 

door te vissen. Het zou 14:00uur worden. Weer die spanning van de wedstrijd. Jaap draaide zich om en 

mijn hengel stond gelijk te klapperen. Nog een bot erbij. Paul kreeg ook een paar aanbeten en wist ook nog 

een bot te vangen.  

De stroming ging om en gelijk zat ik in het lichtbaken vast. Jilles en Jaap hadden al ingepakt en het werd 

steeds rustiger aan de waterweg. Op een gegeven moment stonden alleen Kees, Wilbert en Paul nog te 

vissen. Uiteindelijk is besloten om 13:45 uur de wedstrijd te beëindigen.  

Kees had de koelbox met drank. Hans de blokjes kaas en Jaap de groene wedstrijdkaarten. Nu had deze oud 

rekenmeester van Rijkswaterstaat met deze slechte vangst geen telmachine nodig en was hij snel klaar.  

De rivierprik (15 cm) telde, omdat het een beschermde vissoort is, 

niet mee. Toch met mijn 3 vissen winnaar, Paul tweede met 2 vissen 

en 7 man een nul. Westland Hengelsport had 3 cadeaubonnen 

gegeven voor de eerste 3 plaatsen. Nu hadden van de 9 vissers er 

maar 2 wat gevangen en kreeg Aad voor zijn jarenlange uitstekende 

verzorging van de soep, de derde bon.  

Ik zou een stukje voor de Opsteker te schrijven, wat ik hiermee met 

plezier heb gedaan. 

Ik wil Jaap nog bedanken voor de organisatie van alle viswedstrijden 

in 2019. Je hebt het goed gedaan.  
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Kijken wat 2020 ons gaat brengen. 

Wilbert van Biezen 

 

Klassering Naam Lengte 

1 Wilbert van Biezen 129 

2 Paul van Oijen 48 

 Kees Klerks 0 

 Arie van Bree 0 

 Aad Segboer 0 

 John Koolhoven 0 

 Jaap de Raat 0 

 Jilles van Koutrik 0 

 Hans van Vliet 0 
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Augustus 2019, zoetwater, EK Ierland, European Police Fishing Committee 

(EPFC) 
 

Ook dit jaar is weer een afvaardiging van de eenheid Den Haag afgereisd naar Ierland om deel te nemen 

aan de Europese Politie Kampioenschappen, (European Police Fishing Championships 2019). 

Nadat HPSV deze in 2018 had georganiseerd is het altijd weer even kijken hoe de opvolgers in organiseren 

het eraf brengen. Het was mooi om te zien dat de tips en tops die wij hadden meegegeven ter harte waren 

genomen. Bij het organiseren van een dergelijk komt, vaak op het laatste moment, van alles kijken en de 

organisatie is dan ook niet te benijden, maar zeker wel te op een voetstuk te plaatsen. 

Het evenement werd georganiseerd op Loch Muckno. Een prachtig gebied op de grens van Ierland en 

Noord-Ierland. Loch Muckno is een merengebied wat voor de vissers verdeeld is in verschillende sectoren 

op verschillende locaties. Dat is mooi, maar heeft wel wat voeten in de aarde… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even terug naar het begin.  

Deelname aan het Ek is voorbehouden aan 30 deelnemers uit Nederland. Afgesproken is dat de twee 

landelijk gedelegeerden altijd geplaatst zijn. Daarna 5 vissers die zich in de nationale competitie ( voorheen 

de NPSB-competitie) hebben weten te plaatsen als nationaal team-kampioen. Daarna de 23 besten uit de 

landelijke competitie. 

Vanuit de eenheid Den Haag waren er dit jaar 4 deelnemers geplaatst. Wim, Richard, Chris en Roy. Ook 

Francine ging dit jaar weer mee… 

Om deel te kunnen nemen als team is het viertal heren uit de eenheid Den Haag aangevuld met Gijs 

Eerdman uit Midden Nederland. 
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Het is altijd weer even puzzelen om de neuzen van het team te richten. Transport, onderkomen, vistactiek, 

eten en drinken. Je moet toch wat afspraken maken en beslissingen nemen. 

Nou is het zo dat Den Haag niet echt als team vist. Ieder blijft over het algemeen zijn eigen individuele 

tactiek behouden en uitvoeren. Toch is het wel handig als er van tevoren wat overleg is om bijvoorbeeld 

aas te bestellen… Best leuk, want op dergelijke avondjes begint het EK-gevoel best wel te kriebelen. 

Het onderkomen en de overtochten waren weer snel geregeld. Via een Engelse collega die visreizen naar 

Ierland organiseert is een huisje gereserveerd en zijn de tickets geboekt. Het huisje waar we onze zinnen op 

hadden gezet was het huisje dat we ook zeven jaar geleden hadden gehuurd en toen goed bevallen was. 

Een prachtig vrijstaan huis in Doohamlet. Wie kent het niet… 

 

 

Chris en Francine gingen weer met hun eigen “vis/fiets bus”. De overige drie, Wim, Richard en Roy met een 

door HPSV bij Europcar gehuurde bus. Toch altijd weer top dat de kosten van huur van de bus en brandstof 

elk jaar weer door de HPSV ter beschikking gesteld worden 

 

En dan de reis. Hoewel het aantal te rijden kilometers niet zo heel groot is, duurt deze toch altijd weer lang 

een Ferry van Hoek ban Holland naar Harwich, rijden naar Holyhead in Wales, ferry naar Dublin, rijden naar 

Doohamlet. Je schrijft het in drie regels, maar bent toch ruim een dag onderweg.  

En het was druk, druk, niet te geloven. Bleek dat het Banking Holiday was. Wij kenden dat helemaal niet 

maar “alle” Engelsen leken wel op pad te gaan. Gevolg was dikke filepret. Chris en Francine hadden best 

mazzel en kozen voor de beste route terwijl wij niet meer anders konden dan aansluiten  

Gevolg hiervan is dat de Europcar bus letterlijk en figuurlijk de boot miste. Gelukkig konden Francine en 

Chris nog net op tijd mee zodat zij ons konden aanmelden bij de organisatie en kwartier konden maken in 

het huisje. Eerst nog wat problemen bij het omboeken naar een latere boot. Bleek dat we alleen met twee 

busjes tegelijk de boot op konden anders moesten we nieuwe kaartjes kopen. Mijn altijd vriendelijke blik 

deed gelukkig wonderen en kosteloos konden we uiteindelijk de kaartjes omruilen. Wel nog wat uurtjes 

wachten extra. Gevolg daarvan was dat wij pas diep in de nacht aan kwamen. Maar we waren er… 
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Zoals elk jaar staat de eerste dag voor een groot deel in het teken van aas halen, voer klaarmaken 

begroeten medevissers, parcours verkennen en natuurlijk nog een paar uurtjes vissen. 

Het is en blijft een prachtig water met een hoop vis. Er kleeft echter één nadeel aan… Het is nergens gelijk. 

Zowat iedere stek heeft een andere diepte of bodemverloop. De ene vismethode werkte op de ene plek 

wel maar op een andere voor geen meter.  

Het was dus zaak om in de trainingsdagen goed te benutten zodat zoveel mogelijke delen van het parcours 

bezocht kunnen worden om uit te proberen wat het beste werkte. 
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Sinds een paar jaar heeft men bij de EPFC bedacht dat ook voor de trainingsdagen een loting is waarbij per 

land wordt bepaald welk gedeelte van het parcours bevis moet worden. 

Dit heeft voordelen maar ook nadelen. Voordeel is dat je altijd als team bij elkaar kan zitten en er niet een 

stuk parcours overblijft waar er maar twee van een team kunnen zitten 

Nadeel is echter dat je niet meer vrij kan kiezen voor een stuk waarvan je denkt dat je het nog wil 

uitproberen en dat je minder contact langs de waterkant hebt met de teams uit andere landen.  

Voor het sociale aspect van een dergelijk evenement is dat best een flink minpunt. 

Maar goed, dit is de afspraak en uiteraard moet je je daar in schikken. 

 

Na de eerste verkenningen werd aan het eind van de middag, net als de daaropvolgende dagen volgende 

dagen traditioneel afgesloten met de beroemde gehaktballen van Wim. Altijd weer lekker. Even napraten, 

drankje erbij en dan een balletje. Wim had zich ok dit jaar vooraf al weer aardig uitgesloofd en alvast in 

Nederland de ballen gehakt en de eerste maaltijden geprepareerd. Hulde weer!! 

 

De dagen voorafgaand aan de wedstrijddagen werden al snel gevuld met uitgebreide trainingssessies. Bijna 

overal op het parcours vingen we wel vis, vaak dichtbij met picker en feeder op zo’n 20-30 meter maar 
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soms ook veel verder op een meter of 40-50. Op de langere afstand werden vaak iets grotere vissen 

gevangen dan dichtbij. Voor de vaste hengel was het echt heel afhankelijk waar je kwam te zitten. De 

dieptes verschilden nogal. Daarover later meer. 

Het klinkt allemaal makkelijk. Naar het water en vissen 

maar.  

Niets is echter minder waar. Bijna overal was het echt 

noodzakelijk om een flink stuk het water in te gaan.  

Een waadpak was daarbij onontbeerlijk. Daarna het 

plateau of viskist plaatsen op lange poten. Deze mochten 

maximaal tot kniehoogte in het water staan. Een heel 

gedoe elke keer weer om een goede stabiele plek te 

creëren. Natuurlijk moest je wel alle noodzakelijke 

attributen binnen handbereik leggen. Maar als je dan 

eenmaal zat was het genieten blazen. 

En wat je allemaal meeneemt aan attributen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het weer was tijdens de trainingsdagen best wel aardig. Af en toe een klein buitje maar gelukkig niet veel 

wind. We hadden natuurlijk wel alles bij ons, zoals waadpakken, regenpakken, laarzen, paraplu’s noem 

maar op. Deze zouden later in de week nog goed van pas komen. 
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En dan uiteindelijk de loting op donderdagavond. Uiteraard zat ieder van het team in een andere sector. 

Voor mijzelf gaf de loting aan dat ik beide dagen nagenoeg op dezelfde stek zat. Respectievelijk Concra 

middel stek 53 en 54. 

 

Ik had op Concra stek 60 een trainingsdag gehad. Dat was 

mooi. 1,5 meter water op 11 meter afstand en daar ook aardig 

gevangen. Naast grondvoer extra voeren met geknipte 

wormen en casters. Ik had aardig wat hybrides gevangen die 

flink wat gewicht betekende. 

De strategie was wat dat betreft voor mij vastgesteld. 

De weersverwachting wijzigde wel iets. We moesten rekening 

gaan houden met wind en flink wat regen.  

Ach. We zijn geen mietjes toch? Het betekende wel dat ik wat 

tuigen met zwaardere dobbers moest inkorten voor de diepte 

van 1,5 meter. Geen probleem, tijd genoeg.  

Voor tweede dag met de picker/ feeder was het wat mij 

betreft ook duidelijk. Klein korfje voor 20 meter en een grotere 

madenkorf op 35/40 meter. Ging goed tijdens de training dus 

kom maar op. 

Voor wat betreft de loting voor de anderen kan ik zeggen dat 

de meeste wel content waren. Het is en blijft loten. Voor wat betreft de te verwachten wind zat ik in elk 

geval redelijk. Je hoor veel verhalen over waar de winnaar dan vandaan gaat komen…. Zal allemaal. Ieder 

vak heeft een winnaar en je moet gewoon je best doen en vis vangen, toch? 



  Blz. 67 
 

En dat de eerste wedstrijddag. Het begon al gelijk met regen. Heb je dat maar vast gehad. Spullen 

klaargezet, paraplu op en de vaste hengel optuigen met de klaargemaakte dobbers.  

Hè???? Het was hier toch iets van 1,5 meter?? Niet dus. Het scheelde maar een paar stekken, maar hier 

stond toch echt dik 4 meter water op een afstand van 11 meter. Op de 13 meter lijn stond er zelfs bijna vijf 

meter water. U begrijpt het al. Opnieuw de lijnen van de dobbers verlengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlak na het begin van de wedstrijd begon ook de wind zich te laten gelden. Ik zat net niet gunstig genoeg en 

pakte nog aardig wat wind mee. Dan nog maar een zwaardere dobber erop.  

In het begin was de vangst redelijk. Kleine vis, maar niet echt regelmatig genoeg. Na wat bijschieten van los 

aas kwamen wel af en toe wat aanbeetjes, maar het was stukken minder dan op de trainingsdagen.  

Geen hybride te zien. Zoals zo vaak is de wedstrijd toch weer anders dan de trainingsdagen. 

 

Na alles aan het einde van de dag weer te hebben opgeruimd werd gewogen bleek dat ik een beetje in de 

middenmoot terecht was gekomen. Toch nog redelijk tevreden. 
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De anderen van het team hadden ook niet echt potten kunnen breken. Dan moest de tweede dag het maar 

brengen… 

 

Voor mij zoals gezegd nagenoeg 

dezelfde plek. Beetje verscholen achter 

de struiken. Gelukkig maar want er 

stond toch een partij wind… En 

natuurlijk regen…… 

De feeders waren al opgetuigd dus het 

was een kwestie van viskist neerzetten 

en voer en aas klaarmaken.  

De lange lijn vastgeclipt op 45 meter 

en de korte op 25. 

 

Dat was maar voor heel korte duur. 

Nadat de nodige voerkorven bij start 

van de wedstrijd op genoemde lengtes 

waren geleegd werd de wind zowat 

verdubbeld. De keuze was al snel 

gemaakt.  

Ik liet de lange lijn voor wat het was en 

concentreerde me op de lijn van 25 

meter met een stuk zwaardere korf als 

in het begin. 

En dan vangen. Nee dus. In het begin 

was er geen beet te krijgen. 

Uiteindelijk bleek dat je alleen de beet 

erin kon krijgen en houden als je 

voortdurend maden en casters in grote 

hoeveelheden naar de voerplek schoot 

met de katapult. Een beetje spreiding 

door de wind bleek gelukkig geen 

probleem. 

 

Vanaf dat moment was het met grote regelmaat beet. Veel missers bij het aanslaan maar de meeste 

werden netjes geland. Het was vooral voorn en hele kleine hybrides. 

Vlak voor het einde van de wedstrijd wist ik nog een paar dikke voorns en twee brasems te vangen. Niet 

heel groot, maar ze brachten toch wel wat gewicht mee. Als ik het me goed herinner ben ik met bijna 5 kilo 

vis 4e in mij vak geworden. Ik was daar zeker tevreden mee. 
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Ook deze tweede wedstrijddag konden de 

collega vissers uit ons team jammer 

genoeg geen hoge resultaten halen.  

De gewichten waren er wel, maar de 

concurrenten hadden toch ook weer meer 

gevangen. 

Opruimen, douchen en naar galadiner en 

de uitslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Ieren hadden weer een mooie prijzentafel 

geregeld, mede door hun sponsor Browning.  

 

Ook de hengelsportlegende Bob Nudd van de firma 

Browning was bij de prijsuitreiking aanwezig 

 

Zoals ik al eerder had aangeven hebben we als team 

voor wat betreft de klassering niet echt een goed EK 

gevist.  

 

Zelf had ik nog een klein prijsje individueel, een nettentas van Browning. Ik was ergens geëindigd tussen de 

45 en 50 plaats. Het grootste deel van de totale Nederlandse afvaardiging was helaas voor hun lager 

geklasseerd. Dan heb je het toch nog beter gedaan dan jezelf dacht.  

Maar ach, als het alleen om de prijzen gaat dat is zo’n evenement wat mij betreft bij voorbaat al mislukt. 
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De volgende dag, de zondag alweer, hebben we de hele ochtend de tijd gehad om het huisje en alle spullen 

schoon te maken. Dat laatste was echt niet overbodig. Alles zat dik onder de modder en troep.  

Gelukkig mochten we de hele zondag zolang blijven als we wilden… 

De terugreis was ook weer een hele onderneming. Twee Ferry’s, in het donker rijden, ook nog eens links…. 

Uiteindelijk is dat ook allemaal weer goed gegaan en kwamen we maandagochtend weer aan op Hoek van 

Holland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben we als team een prachtige visweek gehad in Ierland. Dat neemt niemand ons meer af. 

 

Inmiddels is bekend dat we volgend jaar in het Silokanaal bij Brandenburg an der Havel in Duitsland het EK 

gaan vissen. 

We hebben dit keer zelfs een team van 5 vissers uit de eenheid Den Haag. In het kader van een goede 

voorbereiding zij we ons al geestelijk aan het prepareren hebben we zelfs het onderkomen al geboekt. 

 

Goed bezig toch? 
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Reisverslag visvakantie Ombo, Noorwegen  

30 augustus 2019 t/m 8 september 2019. 
 

Inleiding 

Het was alweer 4 jaar geleden dat Paul en Wilbert met 6 

anderen nabij Farsund in Noorwegen waren wezen 

zeevissen. In de donkere dagen ging het bij Wilbert 

kriebelen om een nieuwe vistrip te maken. Paul had er 

ook wel oren naar en internet werd geraadpleegd. Deze 

keer zou de groep kleiner zijn, vier man. Wilbert, Paul, zijn 

zoon Erik en zijn oude buurman Frans.  

Na avonden zoeken op internet naar een geschikte 

vislocatie kwamen we op een Duitse site welke verwees 

naar Ombo Ferien. Een klein complex van 8 vissershuizen, 

boten en een aanwezige visgids. Dit leek ons wel wat. De 

periode werd vastgesteld op eind augustus/ begin 

september. Na 2 korte vergaderingen waren de 

draaiboeken klaar, de boottocht snel geboekt en het huis 

met boot vastgelegd. 

 

Februari/augustus 2019, Noorwegenkoorts en voorbereiding: 

We hadden afgesproken dat Ieder 1 maaltijd thuis zou klaarmaken, Paul en Wilbert deden de 

boodschappen voor een hele week en zorgde voor de visspullen. Om de kosten wat te drukken werden via 

Ali expresse diverse visspullen aangeschaft zoals vislijnen, haken, wartels en onderlijnen. Al deze spullen 

werden vanuit China richting Wateringen gestuurd en na het kopen van 2 hengels voor Frans en Erik waren 

we er klaar voor. Een week vissen op het eiland Ombo, gelegen achter Stavanger. Het financiële plaatje 

gemaakt en Erik mocht functioneren als penningmeester.  

Vrijdag 30 augustus 2019, Dag van vertrek en heenreis. 

Vandaag stonden Wilbert en Paul al rond 8:00 uur de kratten 

met eten, diepgevroren maaltijden en een hoop bier in te 

pakken. Het was even wachten op de auto van Erik en Frans 

want daar moesten toch nog wel veel spullen bij worden 

ingeladen. Even schrikken toen bleek dat de auto van Erik al tot 

de nok toe vol zat. Na een half uur passen en meten was het ons 

gelukt om alle spullen in 2 auto’s te laden en werden we door 

Hellen en Miriam uitgezwaaid. De vrouwen hadden er zin in. Een 

week zonder man, heerlijk toch?  Nou, zo dachten wij er ook over 

en de lange autoreis begon rond 8:45 uur richting Hirsthals in 

Denemarken om daar de boot van 21:30 uur te nemen naar 

Larvik in Noorwegen. De reis verliep voorspoedig. Ondanks de 

giga drukte rond Hamburg kwamen we op tijd rond 20:00 uur 

aan in Hirsthals. Dat het geen hoogzomer meer was bleek wel uit 

het aantal personen die ook de ferry van de Colar line nam. 
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Lekker rustig en na een gezellig biertje in de bar hebben we een stoel opgezocht om een paar uur te slapen. 

Het was ook daar waar we de 1e trol zagen. Een Noorse vrouw die zeer irritant haar nieuwe aankopen zat te 

showen aan haar man. Na een “bitte Ruhe” van Paul, is deze afgedropen en konden we doorslapen. Rond 

2:00 uur kwam de ferry aan in Larvik en begon de moeilijkste rit naar ons verblijf op het eiland Ombo. Een 

afstand dwars door Noorwegen van 380 km en volgens Google in 6 ½ uur te doen. Het werd een 

slingertocht in het donker met veel regen en na 1,5 uur haalde de slaap ons in. Na een korte pauze ging het 

wel weer en toen de ochtend aanbrak bleek wel dat we langzamer gingen dan gedacht. Tempo werd er 

gemaakt door het werkelijke schitterende landschap van Noorwegen. Door de overvloedige regenval waren 

er werkelijk honderden watervallen op het traject. Slechts 20 minuten voordat de pont ons naar Nesvik zou 

brengen arriveerden we bij de pont en konden we even in de relaxstand. Ombo lag in de verte en na10 

minuten varen zetten we voet aan land op het eiland wat ons de komende week als gast zou ontvangen. 

Een erg mooi eiland met slechts één rondweg die ons naar het huis bracht wat we hadden geboekt. Even na 

10 uur stonden we voor de bungalow en Heck Werner, de visgids tevens onderhoudsman, administratief 

medewerker enz. verwelkomde ons hartelijk. Hij gaf uitleg op de viskaart die in het huis hing, de visgronden 

en de boot met GPS. Een goede 6 meter lange aluminimum boot met 50 pk-benzine motor. De auto’s 

werden uitgepakt en rond 14:00 uur gingen we even proefvissen. Langs een viskwekerij even een pittig 

tochtje naar de overkant. De boot lag goed in het water en we vingen een paar kleine visjes, groene snot en 

Erik, onze Benjamin een. Gulletje van ongeveer 45 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ons verblijf op Ombo. Jørstadvågen 

Uitzicht vanuit ons huis. 
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Onze boot met een BB motor van 50 PK. 
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Klaar voor vertrek. 
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Na ongeveer twee uur gingen we weer met de gevangen vis naar ons huis waar we direct de vis fileerden 

en invroren in de grote vriezer welke wij tot onze beschikking hadden.  

Macaroni van Paul stond er op het menu en na een goede maaltijd, een biertje en een Red label van Johnny 

Walker gingen we ieder onze kamer opzoeken. Om 22:30 uur eindelijk rust. Al met al de reis was goed 

verlopen en hebben we een goed huis met een prima boot. Wie weet wat de week ons  

 

 

 

  

Lekker bezig Erik!. 

Macaroni schotel door Paul. 
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Zondag 1 september 2019.  Kijken wat we kunnen vangen. 

Dit was eigenlijk onze 1e visdag en op aanwijzingen van Heck Werner achter hem aangevaren naar een 

visplek waar volgens Werner de meeste vis zat. Het weer was winderig, met soms een regenbuitje en zon. 

Volgens Heck deed de makreel het heel goed op groene paternosters. Nu hadden we honderd kilo 

materiaal bij ons maar groene paternosters alleen in fluorescerende vorm. Dus 10 stuks bij hem gekocht en 

de 1e makrelen kwamen aan boord. Niet veel maar wel een mooie maat en ook hier weer groene snot, een 

soort kleine kwal of viskuit. Dit lag in de ondiepte in grote hoeveelheden. Werner had inderdaad gelijk met 

die groene paternosters, maar hoe dat komt is voor ons een raadsel.  Ook een paar Koolvisjes en Polakjes 

werden er gevangen. Na het opstijgen van een watervliegtuig die naast ons opsteeg vanuit het fjord gingen 

we rond 12:00 uur terug naar het huisje waar we heerlijk hebben gegeten van de soep die Wilbert had 

meegebracht. Ja, soep maken kan hij wel!! We besloten om in ons huisje naar de F1 van Francorchamp te 

kijken, maar dat werd een drama omdat Max al na de 20 sec. uitviel. Dus dan maar weer het water op, om 

niet ver van het resort nog even de hengel uit te gooien. Nog wat Makrelen erbij en eten. Bobotie stond er 

op het menu, gemaakt door Marian de vrouw van Frans. Best te eten onder ons gezegd, biertje erbij en 

rond 22:00 uur naar bed.  

 

        

     

 

                      

                      

 

Figuur 1Groene “snot” 

      

                                                                                                                                           

 

  

Lekker smuller met zelf gerookte makrelen. 
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Resumé: Er zit vis, maar de gehoopte hoeveelheid en grootte viel nog wat tegen. Er moest nog wel wat 

gebeuren met vistechnieken en vislocaties. 

 

                      

                     

 

Figuur 2Groene “snot” 

Grote makrelen van ongeveer 1 kg. 
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Maandag 2 september 2019, op zoek naar de juiste visgronden. 

Na Heck Werner op het matje te hebben geroepen voor visadvies en uitgebreid de viskaart te hebben 

bekeken bleek dat we de Koolvis moesten zoeken in dieper water. Terug dus naar de Austre Ombo Fjorden 

en op een diepte van 70 meter ving Wilbert de 1e leng leuk aan de maat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna werd het stil. Frans was schipper vandaag en na een stukje onder de kant te hebben gevist besloten 

we op waypoints te varen die al in de fish finder stonden. Dit was een goede zet en tussen de 50 en 90 

meter diepte, onder idealen omstandigheden, kwamen er mooie Koolvissen, Rode Poon en giga Makrelen 

van ongeveer 1 kg. Paul viste zijn record , een Makreel van 42 cm!!! binnen boord. Wilbert wilde per se 

Leng vangen en na diverse lijnmontages was het raak. Een Leng van rond de 50 cm kwam van grote diepte. 

Frans had een mooie sport aan een dikke Koolvis. Paul en Erik zaten een aantal keren in elkaars lijn, maar 

dit was over toen Wilbert de grote broer Leng naar boven takelde. Paul pakte hem met de duim in de bek, 

maar die had natuurlijk tandjes. Vriendschap kost nu eenmaal bloed zweet en tranen. De tranen wist Paul 

ook te bedwingen, op het moment dat hij zichzelf een uur later haakte aan de grootste vishaak die wij aan 

Figuur 3Mooi Visje Wilbert! 

Deze Leng mag er ook zijn. De grootste vis gevangen door Wilbert. 
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boord hadden. Hij zat diep in zijn elle boog. Omdat Paul toch wel een beetje beteuterd keek heeft zuster 

Wilbert, hierop een spoedoperatie uitgevoerd. Na het kapotsnijden van de sweater, het doorknippen van 

de haak, lukte het uiteindelijk de haak door de olifantshuid van Paul door te drukken. Verbandje, kusje 

erop, foto gemaakt en toen waren we eigenlijk wel klaar met deze visdag. 

                     

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog een poging op weg naar het huisje bracht geen vis aan boord en rond 16:00 uur tijd om aan te meren.  

Frans en Wilbert gingen vis schoonmaken en Paul en Erik benzine halen in het enigste winkeltje op het 

eiland.   

  

Operatie elle boog door onze chirurg Wilbert. 
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Nadat de benzinetank van de boot weer was gevuld, de vis was gefileerd genoten we op ons terras in het 

zonnetje van een biertje, chips en pinda’s. Ja, het leven is erg zwaar in Noorwegen. 

Wilbert ging eten koken, Paul en Erik gingen de hengels optuigen voor de volgende dag.  

Ook onze zoetwatervisser Frans was lekker bezig. O.a een Polak van ruim 60cm 

Leuk gulletje 
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Heck Werner had ons in de haven al gewaarschuwd voor het weer van morgen. In de ochtend harde wind 

(5) die in de loop van de dag zou aantrekken tot windkracht 7. Op zijn aanwijzingen besloten we in de buurt 

van ons huisje te vissen omdat het te gevaarlijk zou worden als we het fjord op zouden gaan. In een 

kommetje van 50 - 100 meter diepte werd er gevist en zodra de wind in kracht zou toenemen direct naar 

huis. Het plan werd gemaakt om vroeg op te staan en rond 7:00 uur uit te varen. Biertje erbij en een paar 

uur bijkomen. 

Resumé: Niet slecht gevangen, mooie driften, lekker weer en de vis zit op dieper viswater en inmiddels 

hebben we gevangen: Gul, Makreel, Koolvis, Pollak, Wijting, Rode Poon, Zeeduivel, Leng en de elle boog van 

Paul.  

 

                                   

 

  

Figuur 4Lekker napraten op het terras van ons huisje. 

De vangst na een uurtje vissen. 
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Dinsdag 3 september 2019, Veel wind en Makrelen. 

Vandaag vroeg opgestaan. Vannacht had het flink geregend en de wind zou West zijn. Dit bleek bij opstaan 

niet te kloppen want hij stond recht in de haven en kwam van Noord. Het was wel droog maar de golven 

waren eigenlijk te hoog om lekker te vissen. Ook het aangegeven kommetje bleek niet haalbaar. 

Uiteindelijk hebben we gekozen om in de haven voor het resort te gaan vissen. Dit bleek een goede keuze 

want er zaten dus recht voor de deur echt dikke Makrelen. Erik ontpopte zich als een echte 

Makrelenvanger en na 3 uur vissen hadden we er een stuk of veertig gevangen. Menig vissersboot die de 

haven uitvaarde kwam na korte tijd weer terug. De wind trok aan en we besloten lekker naar het huis te 

gaan en Makrelen te gaan roken. Verse zelf gevangen Makreel op brood.  

Frans en Erik gingen in de middag een rondje rijden op het eiland. Paul en Wilbert gingen toch nog even in 

de haven vanaf het kantje vissen op klein grut. Er werd wel een visje gevangen maar uiteindelijk toch met 

de boot weer een paar rondjes in de haven. Een enkele Makreel en wat rotsvisjes. 

Ineens in de verte zagen we onze Duitse buren in een visbootje zitten. Zij keken de hele week al chagrijnig 

maar nu helemaal. Ze hadden motorpech en met veel drukke praat en gebaren maakte ze ons duidelijk hoe 

zij gesleept moesten worden. Nou slepen moet je niet aan een Duitser overlaten, dus gewoon op onze 

manier hebben we ze veilig het haventje in gesleept. Als dank nog een biertje van ze ontvangen. Toch weer 

een goede daad gedaan vandaag. 

Erik en Frans lagen te slapen in de zon en hadden een verbrande kop. Ze hadden een erg mooie tocht 

gemaakt op het eiland en we zouden nog even rond 18:00 uur wat gaan vissen. Frans was niet zo lekker van 

de Makreel en deed het rustig aan. Wij weer het water op en zouden op dieper water gaan vissen. Dit bleek 

tegen te vallen . 

Nog op een paar plekken geprobeerd maar het was niet veel. Paul ging lekker hard met de boot, en zijn 

petje kreeg ook vleugels. Die moest dus nog even worden opgevist. Nog een paar makrelen erbij en dan 

gaan eten. Erik had pasta Bobotie gemaakt en dit smaakte goed. In de avond werd besloten om het 

woensdag rustig aan te doen. De wind zou gaan minderen, maar het zou de hele dag regenen. Nog wat 

potentiele locaties doorgenomen en ook alvast gaan kijken wanneer de boot voor de terugreis terug zou 

gaan 

Resumé: Lange dag met veel grote Makrelen, kanjers van wel 45 tot 50 cm gevangen in winderige 

omstandigheden. 

We hebben nog een gekleurde lipvis, bruine lipvis, steenbolk en diverse bruine stekel beesten gevangen. 

Pollak of Koolvis is vandaag niet in beeld geweest. 

 

          

          

  

Gestreepte lipvis gevangen door Wilbert. 
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Woensdag 4 september 2019, veel regen en grote Pollak. 

Het had vannacht al flink geregend en ook voor vandaag had dhr. Werner ons gewaarschuwd voor regen en 

wind. Wat dat betreft hadden we deze week geen geluk. Naast ons huis stroomt een flinke beek, die naar 

mate de regen viel, meer kabaal maakte. Overal op het eiland zag je watervallen langs de vaak kale rosten 

naar beneden kletteren. Onze keus was om vandaag de andere kant op te gaan om in de luwte van het 

eiland te gaan vissen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het weer was bij het opstaan dermate slecht dat besloten werd te wachten tot 13:00 uur om uit te varen. 

We zouden dan een lange sessie maken en wat later thuiskomen. Ook de tank van de boot weer met 

benzine bijgevuld en het waaide flink. Golven van 50 cm kon onze boot goed hebben. We waren er wel 

achter gekomen dat stroming, opkomend water en wind zeer sterk wisselend aanwezig waren. Met de 

regenbuien erbij was er dus geen peil op te trekken. De ene minuut was het water spiegelglad en dat 

ineens weer golven met sterke stroming. Erik ving op 45 meter diepte een gul en Frans takelde er nog een 

paar binnen. Wilbert was aan het experimenteren maar ving maar niets. We verkasten steeds naar andere 

locaties en ineens konden we mooie rustige driften maken dwars door de Vesrtre Ombofjorden. Erik ging 

los en ving een grote Pollak, Paul liet zich niet onbetuigd. Ook een Lom van 50 cm volgde en Frans 

verspeelde een Leng bij het binnen takelen. Dit beest werd vakkundig door de alom aanwezige meeuwen 

met jongen opgepeuzeld. Ze hebben de hele dag om onze boot gezwommen en wachtten rustig af of we 

wat vingen. Ze zaten al te loeren zodra we onze lijnen binnenhaalden. Diverse Roodbaarsjes werden 

gevangen met wat Makrelen. Uiteindelijk een mooie bak vol maatse vis. Het lukte Wilbert niet om een visje 

te vangen, maar ja, Werner had toch gezegd “Met groene paternosters maar als je eigenwijs bent dan vang 

je ook niets. Rond 19:00 uur teruggevaren over zeer woelig water met ongeveer regenbui nummer 20 van 

die dag. Doorweekt werd de vis schoongemaakt en daarna aan het bier, bonensoep en gehaktballen op 

brood. Rond 23:30 uur zochten we ons bed weer op om te gaan slapen. De weersvoorspellingen voor 

morgen waren ook niet best.  

  

Figuur 5Bjergoy (vestre Ombofjord) 
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Paul met een polak  van 74 cm. 

De gevangen vis werd deskundig door Erik gefileerd 
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Resumé: Onder slechte weersomstandigheden nog mooie maatse vis gevangen. Wilbert noteerde een “0”, 

maar….de 1e Lom was binnen. 

 

 

Donderdag 5 september 2019, sterke stroming en Erik de Pollak mepper 

Vandaag na een goede nachtrust, rond 11:00 uur uitgevaren richting Vestre Ombofjorden. De wind zou de 

hele dag rond de windkracht 4 a 5 zijn. De luwte van de eilanden moest worden opgezocht. De 1e uren wat 

moeilijke driften gemaakt, en ineens had Erik, iets aan de lijn. “Volgens mij heb ik wat” zie hij, Nu dat bleek 

na 10 minuten een Pollak te zijn van dik 70 cm. Wat een beest. Wilbert ving ook nog een gestreepte lipvis, 

en 2 Rood Baarsjes dus die was weer tevreden dat die weer mee deed met de “Boys”. 

 

 

 

 

 

Wilbert onze fileermeester aan het werk 
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Frans ving weer een Gulletje en hier en daar nog wat Makrelen. Rond 16:00 uur in een hevige regenbui 

besloten om te stoppen en huiswaarts te gaan. Nat van de regen kregen Frans en Erik fileer les en mochten 

hun gevangen vis kundig van het graadje ontdoen. Paul dook de keuken in en toverde lekkere boontjes met 

schnitzel en aardappelen op tafel. Na het eten gingen Wilbert en Paul nog op advies van Frans en Erik een 

rondje rijden op het eiland, om ook gelijk benzine te halen. Onderweg over het eiland in de half schemer in 

totaal 7 herten gezien, die tot op het plaatselijke schoolplein rondliepen. Paul maakte een aantal foto’s van 

Twee mooie roodbaarsjes. 

Vier op een rij 



  Blz. 87 
 

vergezichten. Hoezo rust in Noorwegen, 7 herten en 1 trol in de haven maar verder tijdens het rondje 

rondrijden niemand gezien. Opvallend ongerepte natuur is hier alom aanwezig. Na afloop biertje en een 

beetje TV kijken. Morgen de laatste visdag en tevens zou Herr Werner de bestelde gerookte zalm komen 

brengen. De globale planning voor morgen is, in de regen vissen tot uiterlijk 15:00 uur. Dan inpakken en in 

de avond de EK-kwalificatiewedstrijd Duitsland/Nederland kijken.  

Resumé: Niet veel gevangen maar wel een super dag door de vangst van de grote Pollak van Erik en een 

gave boottocht door de golven. Verder een wonderschoon eiland waar het toch wel erg veel regent. De 

gestreepte lipvis kan aan het lijstje van gevangen vissoorten worden toegevoegd. 

 

Vrijdag 6 september 2019, laatste visdag met nog meer regen. 

Vandaag op diverse plaatsen gaan vissen rond de Vestre Ombofjorden. Veel wind, regen en bij wijlen sterke 

stroming. De vis liet het afweten. Hier en daar nog wat gevangen maar veel soeps was het niet. Wat kan het 

weer hier toch snel wisselen. Het ene moment wind, dan weer windstil met plensbuien. We hebben 

werkelijk alles gehad. Rond 15:00 uur waren we weer terug in de haven, de boot werd schoon gemaakt, de 

laatste visjes werden gefileerd en ingevroren. De kruiwagen voor het huisje was in 3 dagen tot de rand 

gevuld met regenwater, zoveel regen was er gevallen. 

De buit van afgelopen week werd in vieren verdeeld en alles ingepakt. Alleen de koelbox zou nog in de 

ochtend worden ingeladen en na een laatste maaltijd waren we klaar voor de wedstrijd Duitsland - 

Nederland. Een Duitser kwam nog vragen of we bier over hadden en wilde dit voor een goede prijs kopen. 

Ja, € 3,80 voor een blikje Heineken in de plaatselijke supermarkt is wel prijzig. Helaas voor hem ging het 

bier op. Met een 4-2 overwinning voor Nederland konden we met opgeheven hoofd de Duitse nederzetting 

op Ombo morgen verlaten. Om 23:00 uur naar bedje toe, omdat het morgen een lange dag zou worden. 

 

Zaterdag 7 september 2019, terugreis door het mooie Noorwegen. 

Nadat Frans er in de ochtend was achter gekomen dat zijn dochter het hele beltegoed had opgemaakt was 

het echt tijd om richting huis te gaan. Na de laatste spullen te hebben ingeladen en afscheid te hebben 

genomen van Werner, die nog even vertelde dat wij de 1e Nederlanders waren die hier hadden gevist, 

hadden we rond 9:25 uur de pont richting Stavanger. Na diverse tunnels, min 227 meter onder de 

zeespiegel, hadden we een hele mooie rit naar Kristiansand. Een uurtje voor afvaart zijn we in de haven 

aangekomen. Bij de ferry kon duidelijk zien dat het einde van het vakantieseizoen gaande was. Veel 

campers en natuurlijk vissers. Aan boord een te grote Hamburger, met te veel patat gegeten en even een 

uurtje de ogen dicht gedaan. De aanwezige Duitsers nog een beetje geziekt met de 4-2 uitslag en rond 

20:30 uur begon het laatste stuk van de reis door Denemarken en Duitsland naar huis.  

 

Zondag 8 september 2019, Thuiskomst en afronding vakantie. 

De 1000 km naar huis verliep vlot. Vooral de laatste uren waren zwaar i.v.m. slaaptekort, maar rond 07:00 

uur waren we thuis. Dat onze vrouwen toch een beetje bang zijn, als de man niet in huis is, bleek wel uit 

het feit dat Paul en Wilbert voor een zwaar op slot zijnde deur stonden. Wilbert heeft de hele buurt wakker 

gemaakt, met roepen en steentjes gooien, voordat hij binnen werd gelaten. In de middag de spullen 

opgeruimd en bijpraten met moeders de vrouw over de afgelopen week. 
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We kunnen, denk ik, terugkijken op een zeer geslaagde week, op een mooi eiland, met een ruim huis en 

een goede boot. De sfeer was prima ondanks het feit dat het weer iets beter had gekund en ook de 

vangsten iets meer. Maar in verhouding met onze eerdere visreizen rondom Kristiansand hadden we nu 

mooiere en grotere vis gevangen in totaal 14 soorten vis: Leng, Lom, Gul, Wijting, Steenbolk, Rode Poon, 

Grauwe Poon, Makreel, Koolvis, Roodbaars, Pollak, bruine Lipvis en gekleurde Lipvis. Er zaten een paar 

mooie exemplaren bij. Wilbert had de grootste, een Leng van 86 cm, maar Erik was toch wel over het 

algemeen degene die het meeste had gevangen. Frans ontpopte zich als gulmeester door deze vis het 

meeste te vangen. Daarnaast heeft hij ons helemaal op de hoogte gebracht van alle nieuwe apps op bank 

gebied en Paul zijn arm is na de operatie op zee goed genezen. Erik heeft het financiële plaatje rond 

gemaakt en die viel uiteindelijk mee. Al met al een top week.  

Een week na terugkomst begon het bij Wilbert alweer te kriebelen, “waar gaan we de volgende keer 

naartoe”. Nou dat is iets om komende winter uit te zoeken: Schotland misschien? 

Nadere informatie over het visressort is te vinden op: http://www.ombofjord-ferien.de  

 

Foto impressie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zullen we nog wat vangen vandaag? 

Kapitein Wilbert aan het roer. 

http://www.ombofjord-ferien.de/
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Laat de vissen maar komen. Pieterman. 

Rode zeebaars. De hele dag meeuwen om ons heen. 

Lipvis. 



  Blz. 90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mooie gul Frans 

Lekker bezig. 
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Wilbert droomt al van die grote vis die hij gaat vangen. 

Makrelen, makrelen en nog eens makrelen. Erik heeft de smaak goed te pakken. 
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Ons onderkomen. (Jorstadvag) 

Uitzicht over het eiland Ombo met de haven van Eidsund. 
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Haven van Eidsund(Ombo) 
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Eidsund (Ombo) 

Vissen vanaf de kant in het haventje.  (Jorstadvag) 
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Uitzicht over het fjord. 
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Op weg naar huis. 

Haven in Ombo. (Eidsund) 
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