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VAN DE VOORZITTER 

Een jaar om heel snel te vergeten!!!! Wat gaat 2021 worden???? 

Ja, toen was het 2020 en dachten we een mooi nieuw visjaar voor ons te hebben. Nadat we onze 

Jaarvergadering hadden gehouden diende de eerste zoutwaterwedstrijd zich al snel aan begin 

februari. Deze hebben we kunnen vissen. Hoewel de voortekenen uit andere delen van de wereld 

al enige tijd niet goed waren hadden we aanvankelijk toch niet gedacht dat we vervolgens terecht 

zouden komen in de rollercoaster van het dodelijke coronavirus en de maatregelen die nodig 

waren om het virus er enigszins onder te krijgen en te bestrijden. Helaas zijn er, zeker in de eerste 

golf, toch heel veel mensen ten gevolge van het virus komen te overlijden. Thuiswerken werd de 

standaard, scholen, winkels en restaurants moesten sluiten en alle (sport)evenementen werden 

afgelast en verboden. Dat betekende ook het einde aan het mogen houden van viswedstrijden in 

de eerstvolgende maanden van 2020. 

Niet leuk maar wat mij betreft zeer begrijpelijk. We moeten het met z’n allen doen en eraan 

meewerken het virus onder controle te krijgen en uit te bannen. 

Gelukkig mocht je nog wel gewoon zelf naar de waterkant waardoor je in ieder geval kon blijven 

vissen, de voorgeschreven maatregelen daarbij volgend. 

Halverwege het jaar werden de maatregelen versoepeld en mochten we uiteindelijk vanaf juli toch 

weer wedstrijden vissen. Daarbij kwamen wel de nodige voorschriften kijken en moesten er zaken 

geregeld worden met betrekking tot loting, meten, wegen etc. etc. 

Jaap en Wim hebben hierbij behoorlijk wat extra werk verricht om alsnog een 

hernieuwd/aangepast wedstrijdschema in elkaar te zetten en vergunningen te verkrijgen. Verder 

met betrekking tot de weging van de vis bij zoetwaterwedstrijden is er door Wim flink op los 

geknutseld om ook dat zo corona-proof mogelijk te kunnen uitvoeren.  Ik wil Wim en Jaap dan ook 

uitdrukkelijk bedanken voor hun inspanningen. 

Tot half oktober hebben we vervolgens aan zowel het zout- als zoetwater toch nog respectievelijk 

4 en 6 wedstrijden kunnen vissen. Helaas ging vervolgens het land wederom flink op slot in 

verband met de uitbraak van de 2e coronagolf. Er volgde zelfs een nagenoeg complete lockdown. 

Toen was het over voor wat betreft het seizoen 2020. 

Inmiddels is het jaar 2020 uiteindelijk voorbijgegaan en wat moet je daar nou verder nog over 

zeggen als we het in het licht van onze vereniging bekijken. 

Voor Wim en Jaap was het natuurlijk een heel vervelend jaar om onder deze omstandigheden 

afscheid te nemen als wedstrijdleiders zoet en zout, zoals zij al eerder aangekondigd hadden. Hier 

hadden ze zich wel iets anders bij voorgesteld. (Zie hierover ook nog verderop in deze Opsteker) 

Hun taken worden inmiddels uitgevoerd door Jan Nijgh voor zoet en door het tweemanschap Arie 

van Bree en Aad Segboer voor zout. Hierover kon nog niet worden gestemd door de 
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omstandigheden die een Jaarvergadering onmogelijk maakten tot heden, maar er is in ieder geval 

ruimschoots over gecommuniceerd met alle leden.   

We hebben helaas niet veel verenigingsgevoel gehad dit jaar, weinig kunnen doen, geen BBQ 

kunnen houden en geen snert gekregen dit jaar. Het was niet anders. Soms zijn er echt 

belangrijkere zaken aan de hand. Wie van ons had ooit gedacht een pandemie mee te gaan 

maken!!! 

Inmiddels is, zoals eerder aangehaald, ook duidelijk geworden dat we onze jaarvergadering niet 

kunnen houden in de vertrouwde maand januari 2021 en gaan we afwachten wanneer we dat 

alsnog kunnen doen. 

Het jaar 2021 loopt inmiddels maar we zitten vooralsnog, ten tijde van het schrijven van dit stuk 

proza, nog geheel in de lockdown. Wat 2021 ons verder gaat brengen dat zal afwachten zijn. 

Hoewel er inmiddels meerdere vaccins zijn en de vaccinaties gaande zijn gaat het echt nog wel een 

tijdje duren voordat we van alle maatregelen af zullen zijn denk ik.  

We zullen als bestuur alles nauwlettend volgen en er alles aan doen om te regelen wat we kunnen 

regelen met betrekking tot de activiteiten van onze vereniging. 

 

Let vooral goed op jezelf en let op elkaar. Laten we hopen dat we allemaal gezond door deze crisis 

heen mogen komen en dat we elkaar weer zullen gaan treffen aan de waterkant in 2021. 

 

Groet, 

Alwin Koks 

Voorzitter HPSV-Sportvissen 
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AFSCHEID JAAP DE RAAT ALS BESTUURSLID EN WEDSTRIJDLEIDER ZOUT.  

Na 2 jaar de functie van wedstrijdleider zout te hebben uitgevoerd heeft Jaap de Raat besloten dat 

hij om persoonlijke redenen met ingang van dit jaar hiermee ging stoppen en tevens het 

lidmaatschap te beëindigen. 

Helaas heeft Jaap dus maar kort deze functie uitgeoefend maar dat is zeker niet onopgemerkt 

gebleven. Jaap heeft de functie van wedstrijdleider zout zeer serieus en nauwkeurig ter hand 

genomen.   

Jaap heeft 2 jaar geleden uiteindelijk de functie van wedstrijdleider zout op zich genomen omdat 

niemand zich meldde om de functie van Arie van Bree over te nemen. Hij heeft ons daarmee zeer 

geholpen. 

Jaap heeft zich tijdens het afgelopen jaar nog extra ingespannen om in verband met de corona-

maatregelen nog een protocol op papier te zetten waarmee we uit de voeten konden. Ook heeft 

hij zich, omdat ook nu tot op bijna het laatste moment zich niemand gemeld had om de functie 

van wedstrijdleider zout op zich te nemen, nog de moeite getroost om toch nog maar een 

programma voor de zoutcompetitie 2021 op te stellen voor het geval iemand het toch zou 

voortzetten. Gelukkig hebben Arie van Bree en Aad Segboer zich alsnog aangemeld en bereid 

verklaard om samen de wedstrijden zout te gaan leiden en maken zij dankbaar gebruik van dit 

schema.  

Jaap, namens het bestuur maar zeker ook namens de leden bedankt 

voor jou inzet voor de HPSV en het ga je goed. Wie weet gaan we je 

toch nog eens een keertje zien bij één van onze wedstrijden. Zou 

leuk zijn. 

 

 

Namens het bestuur, 

Alwin. 
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AFSCHEID WIM KLERKS ALS BESTUURSLID EN WEDSTRIJDLEIDER ZOET.  

Na ruim 30 jaar over 2 periodes actief geweest te zijn als bestuurslid van de HPSV-Sportvissen 

heeft Wim Klerks besloten dat het tijd is het stokje over te geven aan een opvolger. 

Wim is eerst in de periode 1988 tot 2003 en vervolgens vanaf 2006 tot 2021 actief geweest als 

wedstrijdleider binnen onze afdeling Sportvissen. 

Hij is meerdere jaren wedstrijdleider zoutwatervissen geweest maar is daarmee gestopt toen hij 

het vissen aan het zoute nat vaarwel gezegd heeft. Hij bleef echter wel als wedstrijdleider actief 

want hij vervulde toen de functie wedstrijdleider zoet. 

Wim is altijd zeer bevlogen geweest en heeft zich altijd ten volle ingespannen om alles zo goed 

mogelijk te regelen. En dat was nogal wat kan ik zeggen. Wim is altijd heel vroeg aan het water om 

het parcours uit te zetten. Ik kan mij niet herinneren dat hij er misschien wel eens een keer niet 

geweest is. Hij ging ook bij veel nieuwe locaties eerst zelf een keer kijken voordat die in het 

programma opgenomen werden. Vele jaren heeft Wim ook altijd zelf de weging uitgevoerd bij alle 

wedstrijden. Een verdeling over meerdere personen is pas veel later aan de orde gekomen. 

Wim regelde de aankondigingen, de vergunningen, regelde jarenlang (later met Roy) de prijzen 

voor de competitie. Wim zorgde ook voor de materialen die benodigd zijn bij de wedstrijd en 

knutselde die, zo nodig, zelf in elkaar. Waren er prijzen nodig voor de wedstrijden tegen de 

brandweer, Wim zorgde ervoor. 

Dat dit alles al jaren zeer gewaardeerd werd door de leden bleek in 2010 nog maar eens toen hij 

op voordracht van de leden benoemd werd tot Lid van Verdienste van de HPSV. 

Al vanaf heel erg lang geleden heeft Wim er ook voor gezorgd dat we snertwedstrijden hebben 

gevist met de beroemde snert van zijn hand. Ik heb zelf een keer meegemaakt dat we een 

wedstrijd bij Wim om de hoek hebben gevist in de Vliet te Leidschendam en dat we daarna de 

snert bij Wim thuis hebben gegeten. In de periode dat Wim bij HPSV actief was heeft hij zich ook 

ingespannen om wedstrijden te organiseren voor de NPSB-competitie.  

Tevens heeft Wim altijd de deelname aan deze landelijke wedstrijden gecoördineerd voor de 

leden van onze vereniging. Dat heeft hij altijd met verve gedaan. Als kroon op zijn werk heeft hij in 

2018 zijn grote droom op visgebied uit kunnen laten komen met het organiseren van de Europese 

Kampioenschappen voor politieambtenaren. 

We zullen Wim in het bestuur van het Sportvissen zeker gaan missen. Gelukkig blijft hij wel lid van 

onze club en blijft hij lekker mee vissen met ons. Hierdoor blijft ook zijn expertise in ieder geval 

voor ons aanwezig en kunnen we hem daar in voorkomende gevallen zeker nog voor benaderen.  

Zoals Wim ook gewoon voor de snert zal blijven zorgen tijdens de laatste wedstrijden van het 

seizoen.  
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Wat ook zeker niet onvermeld mag blijven is dat Wim reeds 15 jaar lang jaarlijks ook nog eens de 

inmiddels niet weg te denken BBQ voor de leden organiseert. Dat blijft hij gelukkig ook gewoon 

doen heeft hij aangegeven. 

 

Wim, ik wil jou heel erg bedanken voor wat jij voor de 

HPSV-Sportvissen en de leden hebt gedaan. Ik weet 

zeker dat ik dit niet alleen namens het bestuur zo kan 

zeggen maar ook namens alle leden.  

Ook als medebestuurders vonden we het fijn met jou te 

hebben mogen samenwerken. 

 

Ik hoop je nog vele jaren te kunnen begroeten aan de waterkant en bij de club. 

Namens het bestuur, 

Alwin. 
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JAARVERSLAG 2020, HPSV AFDELING SPORTVISSEN, SECRETARIAAT. 

Beste visvrienden, 

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Op het moment dat de wedstrijdvergunningen waren 

aangevraagd en de meeste goedkeuringen binnen waren, werd in Nederland het Corona virus ofte 

wel COVID19 vastgesteld. Het gevolg was dat de geplande wedstrijden moesten worden gecanceld 

en dat de competitie niet van start kon gaan. Voor de meesten was dit een aderlating, maar het 

was helaas niet anders. De vrees voor velen was dat men door Corona geveld zou worden. 

Na enkele maanden in een “vis” lockdown te hebben gezeten, terwijl sommigen op eigen 

gelegenheid wel af en toe een geslaagde visdag hebben gehad, kon er na verloop van tijd gelukkig 

toch nog van start worden gegaan met de competitie. De wedstrijdleiders zoet en zout hebben 

hier een uitgebreid verslag over geschreven en deze zal opgenomen worden in de Opsteker.  

Ik zal hier verder dus ook geen aandacht aan besteden. 

Door het Corona virus is ook het EK in Duitsland niet doorgegaan en wordt deze verplaatst naar 

september 2021. Hopelijk zal het evenement dit jaar alsnog plaatsvinden in Duitsland. 

Op dit moment zit Nederland nog steeds in een lockdown en is het nog niet verlost van het Corona 

virus. Ondanks deze omstandigheden is het bestuur is alweer druk bezig met de voorbereidingen 

voor het seizoen dat voor ons ligt en de meeste wedstrijden zijn aangevraagd.  

Echter door de lockdown zijn sommige aanvragen “on hold” gezet. De vraag is of de competities 

op tijd van start kunnen gaan. Dat is nu nog een kwestie van afwachten. 

Het aantal leden van onze vereniging is nagenoeg gelijk gebleven. Jaap heeft in verband met 

privéomstandigheden zijn functie als wedstrijdleider neergelegd en heeft ook zijn lidmaatschap 

beëindigd. Jaap we wensen jou namens het bestuur het allerbeste en bedankt voor je inzet als 

wedstrijdleider. We kunnen als nieuw lid bij de HPSV Willem Verwaal verwelkomen. Willem 

namens het bestuur van harte welkom. 

Door de eerdergenoemde lockdown door het Corona virus is de jaarlijkse BBQ ook niet 

doorgegaan. Hopelijk zal deze dit jaar wel doorgaan. 

Voor de volledige uitslagenlijst van de zout- en zoetcompetitie verwijs ik naar de HPSV-site: 

www.hpsv-vissen.nl . Deze zal ook aan het eind van deze “Opsteker” worden gepubliceerd 

Namens het bestuur wens ik jullie een gezond en een visrijk 2021 toe. 

Met vriendelijke visgroet, 

Richard Smit 

Secretaris HPSV afdeling sportvissen  

http://www.hpsv-vissen.nl/
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JAARVERSLAG 2020, HPSV AFDELING SPORTVISSEN, WEDSTRIJDSECRETARIAAT 

ZOUTWATER 

Beste leden, 

Het seizoen 2020 ligt achter ons, een seizoen om nooit te vergeten. Wat begon als een normale 

start in februari met hopelijk een succesvol jaar met mooie vangsten, werd al snel begin maart 

wreed verstoort door de komst van de Corona pandemie. De wedstrijden vanaf maart t/m juni 

konden daardoor geen doorgang vinden.  

Begin juli leek alles onder controle en mochten we weer, zij het onder bepaalde voorwaarden, 

wedstrijdvissen in verenigingsverband. Met spoed hebben we hiervoor een passend 

wedstrijdprogramma gemaakt, zodat we toch nog voldoende wedstrijden konden vissen. Maar 

helaas ging het na de wedstrijden in juli t/m september weer de verkeerde kant op met het 

Corona virus en werden alle wedstrijden tot het eind van het jaar afgelast.  

Een heel mager visseizoen dus met als gevolg ook geen uitnodiging van Hengelsport Westland/ Ter 

Heijde vissers en geen door HPSV georganiseerde bootvisdag op de Oosterschelde of een andere 

locatie. In totaal zijn er als gevolg van Corona maar 5 wedstrijden gevist. Ik ga niet uitwijden over 

het totaal aantal gevangen vissen etc. Een overzicht van de vangst over de wedstrijden is terug te 

vinden in de opsteker, dank hiervoor aan Alwin.  

Wedstrijdvissen onder Corona maatregelen vergde een aanpassing van zowel de wedstrijdleider 

als ook van de deelnemers. Over het algemeen heeft iedereen zich aan de protocollen gehouden, 

Een gemis was het gezellig verzamelen, het loten en na afloop van de wedstrijd onder het genot 

van een drankje/ hapje de uitslag bekend maken.  

Het weer was op de wedstrijddagen redelijk tot goed, maar de vangsten vielen niet altijd mee. De 

beste locatie is en blijft het Pernissehoofd. Het aantal deelnemers verschilde nog wel eens, van het 

maximale aantal van 10 deelnemers, hebben er maar 5 alle 5 wedstrijden gevist.  

Ik heb dit seizoen als Corona verantwoordelijke en met het meten van de vangst, vele marathons 

gelopen. Mijn vrouw blij dat ik zo ben afgevallen, al begreep ze niet goed waarom ik ’s-avonds na 

de wedstrijddag direct na het eten als een blok in slaap viel.  

Voor mij was dit ook privé een zwaar seizoen, de ziekte van mijn vrouw en van mijzelf heeft een 

zware wissel getrokken op ons huwelijk en ik heb mij dan ook voorgenomen de resterende tijd die 

wij samen nog hebben meer met elkaar door te brengen, gelukkig gaat alles tot nu toe met ons 

goed.  

Ik heb daarom besloten te stoppen als wedstrijdleider en ook mijn lidmaatschap op te zeggen. Of 

er een nieuwe wedstrijdleider zout zich heeft aangemeld en/of het wedstrijdvissen zout nog 

levensvatbaar is, zal op de jaarvergadering blijken.  
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Ik wil jullie allemaal bedanken voor de leuke tijd die ik bij HPSV heb gehad en ik zal jullie zeker 

missen. Ik hoop dat het Corona in 2021 onder controle is en wens jullie alvast een fantastisch en 

visrijk 2021 toe. Blijf gezond en geef elkaar een beetje aandacht. 

Met vriendelijke groet,  

Jaap de Raat,  

Wedstijdsecretaris HPSV afdeling sportvissen, zoutwater.   
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JAARVERSLAG 2020, HPSV AFDELING SPORTVISSEN, WEDSTRIJDSECRETARIAAT 

ZOETWATER 

Ja, wat een jaar, hoeveel mensen zullen dit de afgelopen tijd gedacht of gezegd hebben?  

Op het moment dat we zouden starten met de competitie 2020 werd de hele boel op slot gegooid. 

Vissen ja, maar niet meer in wedstrijdverband. Vanaf dat moment ga je al kijken naar de 

mogelijkheden voor als het moment komt dat het weer kan. 

Dit is natuurlijk afhankelijk van de tijd die er dan nog zou zijn om wel of geen complete competitie 

te kunnen afwerken. Nu werd dit begin juli en konden we met wat pas en meetwerk een schema 

samenstellen met 8 in plaats van 9 wedstrijden, maar zo zou er in ieder geval een mooie strijd 

kunnen ontstaan. Ook moesten er wat aanpassingen gedaan worden om alles volgens de nieuwe 

regels uit te kunnen voeren. 

Voldoende afstand houden is dan het minste probleem maar zou bij de loting en weegmomenten 

wat lastiger kunnen worden. Dus werd de loting van tevoren thuis gedaan en het resultaat de dag 

voor de wedstrijd rondgestuurd. Voor de weging werd een onderstel van een babybadje 

omgebouwd tot weegnetsteun, niet meteen stevig genoeg bleek later, maar dat werd ook weer 

aangepast. 

Het napraat moment met het traditionele drankje kwam ook te vervallen en de uitslagen werden 

meteen na thuiskomst op de mail gezet zodat iedereen op de hoogte bleef. 

Toch wel jammer dat we dit moment moesten missen. 

Ik kan altijd wel genieten van de verhalen, als ik dit of dat had gedaan dan had ik veel hoger 

gekomen. Nu was het voor de nummers 3 ook wat lastiger om inspiratie op te doen voor het 

stukje dat zij traditioneel over de visdag schrijven. 

Ik kijk nu al uit naar de Opsteker over 2020 en ben benieuwd wat Roy ervan heeft kunnen maken. 

Alles bij elkaar best wel wat gedoe maar uiteindelijk konden we dan toch weer met zijn allen naar 

de waterkant. 

Helaas zou de competitie ook in deze opzet het einde niet halen, na 6 wedstrijden kwam er een 

niet gehoopt einde aan de ingezette strijd. 

Wedstrijd 1 werd gevist aan de Oude Rijn, speciaal een vergunning gekregen voor mijn 

afscheidsjaar. 

Winnaar hier werd Aad met 5.300 gram, locatie 2 was het Kanaal door Voorne gewonnen door 

Alwin met het mooie gewicht van 17.940 gram. 

1 september gingen we naar het Noord-Hollandschkanaal met Jordie als winnaar met 13.730 

gram. Deze werd gevolgd door de Amstel op 17 september, hier zette Ron de hoogste vangst van 
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dit seizoen op zijn naam 22.775 gram. Aan de Heijmanswetering wist ik de overwinning te pakken 

met 4.880 gram. Op de grens van de nieuwe lockdown pakte Chris de overwinning aan het Amstel 

Drecht kanaal met 9.180 gram. 

Opnieuw oplopende cijfers noodzaakte de regering om de boel weer op slot te doen, helaas. 

Dan komen er natuurlijk weer nieuwe vragen naar voren met als belangrijkste wat gaan we 

besluiten om met deze competitie te doen. 

In een bestuursvergadering best wel een stevige discussie over gevoerd maar het resultaat was 

dat er gewoon 5 wedstrijden zouden tellen en dat het een volwaardige competitie uitslag zou zijn. 

Het is en blijft een keuze die je maakt en daar zullen altijd voor en tegenstanders voor zijn, we 

zullen ons hier allemaal bij neer moeten leggen het is nu eenmaal een bijzonder jaar. 

Het betekent nu dat Aad Segboer de wisselbeker in ontvangst mag nemen, Alwin zeer 

verdienstelijk 2de is geworden en ondergetekende derde. 

Zie voor de gehele lijst onze site www.hpsv-vissen.nl wederom door Alwin weer keurig 

bijgehouden. 

Nu maar hopen dat we in 2021 weer een beetje normaal onze wedstrijden kunnen afwerken. Het 

verzetten van de vergadering is dan maar een klein dingetje en als het daarbij blijft teken ik 

daarvoor. 

Ik heb geen glazen bol of bakje koffieprut waar de toekomst in geschreven staat maar zou het 

fantastisch vinden als Jan Nijgh met een beetje normaal jaar mag starten.  

Dan waren er natuurlijk dezelfde problemen bij de landelijke competitie. 

Deze is eigenlijk echt in het water gevallen, er zijn 3 wedstrijden gevist en daar kun je dus niet echt 

een competitie uitslag van samenstellen. Omdat ook het E.K. in Duitsland niet door is gegaan 

wordt de lijst van 2019 gehanteerd en blijven dezelfde mensen kandidaat voor het EK van 2021. 

Ik wens Roy, Kees, Chris, Richard en Jan als afvaardiging van de HPSV alvast veel succes en hoop 

dat deze reis wel doorgaat. 

Dit was dan mijn laatste jaaroverzicht en wens ik Jan Nijgh veel succes met de taak die hij van mij 

overneemt. 

Het is mooi geweest vanaf 1989 met een onderbreking van 3 jaar. 

Het was soms best wel lastig maar ik heb er veel plezier aan beleefd en als er hulp nodig was dan 

was er altijd wel een handje in de buurt, mijn dank daarvoor. 

Hopelijk onder betere omstandigheden tot ziens aan de waterkant in 2021, want vissen blijf ik 

natuurlijk gewoon doen. 

Groetjes Wim 

Wedstrijdsecretaris zoetwater,  

http://www.hpsv-vissen.nl/
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4 FEBRUARI 2020, ZOUTWATER, PERNISSEHOOFD 

De kop is er af.  

Een nieuw seizoen dus kansen voor alle “diehards” die geen moeite hebben om midden in de 

winter de kou en wind te trotseren om te vissen. Nou ja, van een echte winter is tot nu toe geen 

sprake. Ondanks dat het al februari is heeft het volgens mij maar slechts een keer, ’s-Nachts, licht 

gevroren. 

Winderig was het wel en bij aanvang van de wedstrijd op het Pernissehoofd begon het zowaar ook 

licht te hagelen en viel er af en toe een regenbuitje. Maar, je bent een zeevisser of niet. Ondanks 

deze buitjes en de harde wind was het best te doen, maar dat kwam ook omdat de meeste van 

ons in het bezit waren van een visparaplu, hetgeen geen overbodige luxe bleek te zijn. 

Van de 13 fanatieke zeevissers die onze vereniging telt stonden 10 enthousiaste vissers te popelen 

om na een stilte van twee maanden de hengels weer uit het vet te halen en de molens weer te 

voorzien van nieuw draad en onderlijnen. Om 08.00 uur werd door Jaap het startsein gegeven en 

als spoedig werden de eerste wijtingen uit het water getakeld. Wat een dag zeg!  

De kop is er af. Op één visser na wisten de meesten van ons na lange tijd weer eens een aardig 

maaltje vis bij elkaar te sprokkelen. In het algemeen varieerde de lengte vanaf ongeveer 20 cm tot 

de grootste vis van 30 cm die toevallig door mij op het droge werd getrokken. De meeste vis werd 

direct weer teruggegooid in het water.  
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Jammer voor de wijting, maar de meeste overleefden het bezoekje op de wal niet. Overal zag je 

dode wijtingen in het water liggen maar die werden uiteindelijk door de meeuwen opgegeten.  

 

Het eindresultaat mocht er ook zijn. Nadat het eindsignaal om 14.00 uur klonk werden de groene 

wedstrijdkaarten bij Jaap ingeleverd en de balans van de dag opgemaakt. 

Een mooi eindresultaat met als winnaar van deze dag Aad Segboer, die 32 vissen wist te vangen 

met een met totale lengte van 706 cm vis. Aad van harte gefeliciteerd.  

Op de tweede plaats werd Kees Klerks gehuldigd met in totaal 664 cm vis en 3e werd 

ondergetekende en dus traditiegetrouw de schrijver van dit stukje proza met 510 cm altijd nog 

goed voor 22 vissen. 

De volgende wedstrijd staat gepland op woensdag 18 maart op de Westhavenkade in Vlaardingen. 

Ben benieuwd want dit is een nieuwe locatie welke is opgenomen in ons programma.  
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 Klassering Lengte 

Aad Segboer 1 706 

Kees Klerks 2 664 

Paul van Oijen 3 510 

John Koolhoven 4 424 

Hans van Vliet 5 401 

Alwin Koks 6 390 

Wilbert van Biezen 7 250 

Jaap de Raat 8 174 

Piet Hermes 9 48 

Jilles van Koutrik 12 0 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke sportgroet,  

Paul van Oijen.   
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3 JULI 2020, ZOETWATER, OUDE RIJN 

Als jullie dit lezen is hopelijk het leven weer een beetje normaal en de Corona periode voorbij. 

Maar vrijdag 3 juli mochten we na een lange tijd de eerste wedstrijd vissen. Dat ging gepaard met 
een aantal regels, onder andere direct naar je stek gaan en zo min mogelijk contact zoeken 

In totaal waren we met 10 leden en 1 introducé. De loting werd deze keer een avond van tevoren 
gedaan door Greet, de echtgenote van Wim. Je wist daardoor op welke plek je zat en kon gelijk 
naar die plek aan de waterkant. 

 

Zoals gewoonlijk had Wim uitgezet en er was voldoende ruimte tussen elkaar. Om 6.30 uur ging de 
toeter en je had 1 uur de tijd om je spullen in orde te maken en om 7.30 uur ging voor de tweede 
keer de toeter en de competitie was begonnen, al snel werden de eerste vissen gevangen maar 
ook zandschuiten waren van de partij. Deze keer moest iedereen op zijn stek blijven en niet 
wandelen maar dat viel niet mee voor sommige. Alternatief, even via de telefoon vragen of er wat 
gevangen werd. Geen grote aantallen maar er werd vis gevangen. 

Na een paar regenbuitjes ging om 14.00 uur de toeter, de eerste wedstrijd zat erop. Een nieuwe 
regel voor het wegen van de vis. Er was niet echt een weegploeg maar Wim kwam langs met een 
weeginstallatie vervolgens zelf je vis erin doen, wegen en terugzetten. Als je had gewogen, spullen 
opruimen en naar huis dus dit keer geen drankje en geen visverhalen, jammer. 

Maar dezelfde avond rond 18.00 uur was de uitslag te lezen via de mail. Het verschil van de dag 
minimaal: Aad 5300 gram, Wim 5250 gram en mijn persoontje had 5200 gram 
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De volgende wedstrijd is in het Kanaal door Voorne 

Groeten 

Kees Kerkhof 

 

 

  

 Klassering Gewicht  

Aad Segboer 1 5300 

Wim Klerks 2 5250 

Kees Kerkhof 3 5200 

Chris van Trierum 4 4900 

Jordie Meijer 5 4350 

Ted Verhagen 5 4350 

Roy Witte 7 3200 

Jan Nijgh 8 2250 

Richard Smit 9 2200 

Hans Snels 10 500 
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14 JULI 2020, ZOUTWATER, WESTHAVENKADE VLAARDINGEN 

 

14 juli is een belangrijke dag voor de Fransen, want het was 

vandaag natuurlijk hun nationale feestdag. 

Voor ons, zeevissers, stond eindelijk de 2e wedstrijd gepland. 

Deze was aan de Westhavenkade te Vlaardingen. 

Er hadden zich 10 vissers aangemeld voor de wedstrijd. Alwin 

moest helaas verstek laten gaan vanwege een pijnlijke rug. Hij 

kwam wel even supporten. 

 

De loting van de stekken had Jaap al gedaan. Naar mijn mening is dat stukje Westhavenkade wat 

te klein voor het aantal vissers. Ook hadden wij last van een behoorlijke fluitketel met regenwater. 

De wedstrijd eindigde daardoor om 13.15 uur. 

Er werd gevist en ook gevangen. De vangst viel echter wat tegen. 

Hans van Vliet kon geen vis verschalken. Jaap en Jilles hadden nog wel strijd. Jilles had met 2 

vissen totaal 27 cm en Jaap had eveneens 2 vissen, ook met een totaal van 24 cm. Zij werden met 

deze vangst 7e en 8ste.  
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Kees werd met één vis 6e, Paul werd op de valreep nog 5e en Arie werd met twee vissen 4e. 

De strijd om, zeg maar, de ereplaatsen, werd gewonnen door "De Diesel ". 

John dus, hij ving vijf vissen met een totale lengte van 100 cm. 

Wilbert kwam daar ruim achter met 4 vissen en een totale lengte van 99 cm. 

 Klassering Lengte 

John Koolhoven 1 100 

Wilbert van Biezen 2 99 

Aad Segboer 3 94 

Arie van Bree 4 42 

Paul van Oijen 5 34 

Kees Klerks 6 28 

Jilles van Koutrik 7 27 

Jaap de Raat 8 24 

Hans van Vliet 11 0 

 

Op naar de volgende wedstrijd. 

Een sportieve groet van, 

Aad  
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7 AUGUSTUS 2020, ZOETWATER, KANAAL DOOR VOORNE. 

Dat het warm zou worden was bekend. 

Dit prachtige Kanaal staat eigenlijk bekend als een voorjaarswater, dus waren de vangst-
verwachtingen niet al te groot. 

 

De vrouw van Willem had de loting 
gedaan. Alwin op stek 1 en Jordy op de 
staartstek.  

Willem had binnen het half uur al een 
platte. Hoge verwachtingen dus. 

Ook gaf de tamtam aan dat Alwin er rond 
11 uur een aantal had. Zelf had ik één 
beet gehad, een kopvoorn. 

 

Een aantal van ons had een parasol 
aangeschaft. Heel slim. Het was in de zon 
absoluut niet te harden. 

 

Normaal gesproken heb ik er een hekel aan als er een lijnbus hard achter je langs rijdt.  

Nu echter niet........ Het gaf een paar seconden verkoeling        

 

Mijn verzoek aan de wedstrijdleiding om, vanwege de extreme hitte, 1 of 2 uurtjes, eerder te 
stoppen, werd niet gehonoreerd. Willem gaf daar een duidelijke uitleg over. 

 

Bij de weging bleek dat de kopstek en staartstek goed waren voor de 1ste en 2de plaats. 

Alwin bijna 19 kilo, Jordy 12,5 kilo en ik, Aad dus 3de met 9,3 kilo. 
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Al met al een zware wedstrijd. 

 

Voor de volledigheid hieronder de hele uitslag 

 
 

Klassering Gewicht  

Alwin Koks 1 17.940 

Jordie Meijer 2 12.550 

Aad Segboer 3 9300 

Arie van Bree 4 3240 

John Koolhoven 5 1850 

Ron Tom 6 1560 

Wim Klerks 7 1220 

Richard Smit 8 260 

René de Vries 9 180 

Roy Witte 10 100 

Kees Kerkhof 11 40 

Chris van Trierum 12 20 

 

 

Een sportieve groet van, 

 

Aad 
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14 AUGUSTUS 2020, ZOUTWATER, PERNISSEHOOFD 

‘s-Morgens vroeg de veren uit als vervangend wedstrijdleider. 

Op naar het Pernissehoofd en steknummers geplaatst. Heel ongebruikelijk bij de zout wedstrijden, 
maar in verband met de Corona was dit een van de maatregelen om een wedstrijd te mogen 
houden. 

De hele week was het behoorlijk van temperatuur geweest. 

Rond half acht kwamen de eersten aan. Jaap had van tevoren al geloot en iedereen gemaild op 
welk nummer ze moesten staan. 
Om acht uur het sein dat we konden beginnen en vlogen er 6 stukken lood de Nieuwe Maas in. 
Rond negenen maar even een rondje lopen om te meten, maar niemand had nog wat gevangen 
tot ik zelf terugkwam bij mijn stek. 
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Ja hoor, een bot van 30 cm, tevens de grootste van de dag. 

 

De vangst was erg matig maar in de loop van de ochtend werden er toch wat vissen gevangen. 

 

Paul had een mooie Tong en Aad een Botje. 

Rond 12.00 uur waren er gelukkig wat meer vissen te meten. 

Het werd steeds warmer en iedereen begon een beetje te puffen. 

Ook Wilbert liet duidelijk merken dat hij beet had en een Tongetje had gevangen. 

Alleen John was pechvogel, hij was de enige zonder vis vandaag. 

De uitslag: 

 

 

 

 

 

 

 

 Klassering Lengte 

Alwin Koks 1 111 

Paul van Oijen 2 103 

Kees Klerks 3 84 

Aad Segboer 4 53 

Wilbert van Biezen 5 23 

John Koolhoven 8 0 
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Al met al een mooie dag, maar zonder veel vis. 

Op naar de volgende wedstrijd 15 september. 

 

Groet Kees 
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1 SEPTEMBER 2020, ZOETWATER, NOORDHOLLANDS KANAAL. 

De 3e wedstrijd zoet alweer. 

Een naar mijn mening heerlijk visweertje.  

Veel beter dan de 35 plus graden bij de wedstrijd aan het Kanaal door Voorne. 

De vrouw van Willem, Greet dus, had naar later bleek de kop- en staartstekken geloot waar ook 

de, zeg maar, ereplaatsen vandaan kwamen. 

Goed ook om te zien dat Piet Hermes en Harrie Greive ook weer van de partij waren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vangsten, bleek later, waren goed te noemen echter niet spectaculair. 

Jordie merkte op dat toen de stroming naar rechts ging de beet wegviel.  

Het werd een wedstrijd waarbij de gewichten van de vangsten niet ver uit elkaar lagen. 

Omdat het zeker aan het begin van de wedstrijd windstil was, werden de vaste hengels door 

Alwin, Kees en René uitgepakt. 
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Jordie op stek 2, met een gewicht van 13.730 gram werd 1ste. 

Alwin op de staartstek, plaats 13, een gewicht van 12.690 gram werd 2e. 

Er is ook altijd een schrijver van het stukkie, ikke dus. Ik heb inmiddels ervaring na 2 keer een zout 

en 1 keer een zoet stukkie. 

Nu dus op naar een, voor een aantal van ons nieuwe locatie, De Amstel. 

 

 Klassering Gewicht  

Jordie Meijer 1 13730 

Alwin Koks 2 12690 

Aad Segboer 3 11620 

Richard Smit 4 10490 

Harry Greive 5 10310 

Wim Klerks 6 8400 

Kees Kerkhof 7 6750 

René de Vries 8 5670 

Hans Snels 9 5640 

Jan Nijgh 10 5600 

Roy Witte 11 5430 

Wilbert van Biezen 12 3060 

Piet Hermes 15 0 

 

Een sportieve groet,  

Aad Segboer 
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15 SEPTEMBER 2020, ZOUTWATER, PERNISSEHOOFD  

Vandaag stond eigenlijk een wedstrijd op het strand van Hoek van Holland op het programma.  

Na een al ongelofelijk hete zomer besloot Prinses Nazomer toch nog even haar gezicht te komen 

laten zien. Er waren alweer een paar warme dagen geweest en voor deze dag was er zelfs een 

temperatuur voorspeld van boven de 30 graden.  

Kon toch wel weer eens druk worden op het strand, mede omdat het Prinsjesdag was, hiervoor 

geen rijtoer of iets dergelijks gehouden werd in verband met de corona en de scholen wel gewoon 

vrij hadden. Dan hebben we dus niets op het strand te zoeken en heeft Jaap de wedstrijd 

verplaatst naar het Pernissehoofd. Goede zet en altijd wel een goede locatie wat mij betreft. 

07.00 uur verzameld, een stukje lopen naar de stekken en rustig alles optuigen. Gelijk ook maar 

een paraplu neergezet (zoals bijna iedereen van ons deed) zodat ik ook af en toe uit de zon kon 

gaan zitten met de aangekondigde temperatuur. Was prima te doen zo bleek. 

Toen iedereen de spullen klaar had gemaakt konden we rond 07.45 uur de eerste pieren richting 

Schiedam lanceren.   

We waren vandaag met 9 man en dat is niet verkeerd.  

 

Het duurde niet echt lang voordat Kees Klerks, die rechts van mij stond, al de eerste botjes binnen 

had. Als die al gelijk begint met vangen kon het wel eens een goede dag voor hem worden. 

Meestal heeft Kees even nodig om goed op gang te komen maar nu dus al meteen raak. Hij had al 
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snel drie visjes terwijl ik tot dan toe alleen maar dezelfde pieren had binnengehaald die ik 

ingegooid had.  

We stonden en zaten achter de paraplu’s best ruim uit elkaar (plek genoeg) zodat je niet altijd ziet 

wie er wat vangt. Jaap kwam echter om het uur even langs om de gevangen vis te meten en dan 

hoorde je gelijk hoeveel vissen erdoor wie gevangen waren. Bij de eerste meting, waarbij ik 1 visje 

kon laten meten, hoorde ik dat ook Paul al lekker aan het vangen was met onder andere een bot 

van 31 cm. Dat bleek later tevens de grootste vis van de dag te zijn.  

 

Over de rest van de dag werden er op gezette tijden 

zowel door Kees als door Paul nog wel enkele vissen 

bij gevangen. Paul ving ook nog een leuke tong met 

nog wat andere visjes. 

Aan het eind van de race bleek dat Paul 7 vissen had 

gevangen waaronder dus de grootste van de dag. 

Kees bleek ook 7 vissen te hebben gevangen. Dat 

werd dus een strijd tussen die twee voor de 

overwinning. 
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Ik had zelf 6 vissen gevangen waarbij ik een redelijk tongetje had van 24 cm. De overige vis was 

allemaal van kleiner formaat. De laatste anderhalf of 2 uur heb ik eigenlijk geen aanbeet meer 

gehad. 

Aan het eind van de dag bleek gelukkig wel iedereen een visje te hebben gevangen, al was het niet 

voor iedereen even geweldig vandaag. 

Voor Jilles waren de eerste paar uurtjes op de stek waar hij stond niet geweldig want hij had toen 

nog helemaal geen vis gevangen en besloot, met toestemming van Jaap, om te verkassen naar de 

andere kant van het parcours. Aan het eind van de wedstrijd bleek dat hij daar toen alsnog 6 visjes 

had kunnen binnen halen. Dat kan ook gebeuren. Hij werd hier 5e mee want de visjes waren 

helaas niet zo heel groot. 

Na het beëindigen van de wedstrijd werden de spullen weer opgeruimd en keerde iedereen direct 

weer huiswaarts. De uitslag kregen we van Jaap ’s-avonds via de mail toegestuurd. 

Daaruit bleek dat ik de schrijver van het stukje proza was geworden met de 3e plaats. 

Paul bleek 1e te zijn geworden met 169 cm aan vis terwijl Kees Klerks met een zeer klein verschil 

2e werd met 163 cm.  

De volledige uitslag was: 

 

 

Klassering Lengte 

Paul van Oijen 1 169 

Kees Klerks 2 163 

Alwin Koks 3 110 

Hans van Vliet 4 75 

Jilles van Koutrik 5 71 

Aad Segboer 6 66 

John Koolhoven 7 62 

Jaap de Raat 8 28 

Wilbert van Biezen 9 17 

 

Tot de volgende wedstrijd die, als het goed is, wel op het strand van Hoek van Holland gevist gaat 

worden. 

Groet, 

Alwin  



 Blz. 31 

 

17 SEPTEMBER 2020, ZOETWATER, DE AMSTEL,  

Velen van ons hadden al reikhalzend uitgekeken naar deze wedstrijd. Hij werd immers door de 

toppers Ron en Jordie als perfecte locatie in beeld gebracht. 

Zelf had ik er ook al meerdere keren leuke resultaten behaald alleen nog nooit in het stuk waar het 

nu moest gebeuren. Juist om die reden had ik Jordie verzocht om mij te assisteren bij het uitzetten 

zodat ik niet de beste stekken zou overslaan. 

Rond 05.30 uur waren we met zijn vieren, Ron en Jan Nijgh melden zich ook al vroeg aan de 

waterkant. Het uitzetten verliep dus lekker vlot met zoals wel vaker hele mooie en wat mindere 

plekken. Omdat er al van tevoren was geloot wist ik bij het uitzetten al dat ik een wat krappere 

stek had, maar dat is dus loten. Jordie mocht op de kopstek plaatsnemen en voor Alwin was de 

staartstek gereserveerd en daarmee was hij mij rechterbuurman. 

Om 06.30 uur mochten de spullen worden uitgeladen en de stekken opgebouwd waarna om 07.30 

uur het startsein werd gegeven.  

 

Wandelen is er eigenlijk niet meer bij nu er geen lijnen in het water mogen blijven liggen dus 

wordt er regelmatig een telefoontje gepleegd om toch enigszins op de hoogte te blijven. Waar 

anderen al een leuk visje wisten te vangen wilde het bij mij nog niet erg lukken, maar geduld is een 

schone zaak. 
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Met aan het eind van de rit een plek in de middenmoot met 7,2 kg. is niet echt een slechte dag, al 

had ik mij er wel iets meer van voorgesteld. 

Aad heeft er het hele seizoen een pokke       gewoonte van gemaakt om mij in de laatste minuten 

nog net even te passeren, nu met 60 gram. 

 

Ongeveer halverwege de wedstrijd stopte er een motoragent achter mij en gaf mij een 

compliment over de energie die ik in mijn inworp legde. Was eigenlijk een beetje cynisch bedoeld, 

maar als ik mijn hengel achter me recht omhooghield dan hing mijn korfje al boven de weg. Dus 

dan weten jullie wel wat er gebeurt als je de werpbeweging inzet. Na uitgebreid beloofd te 

hebben om nog eens extra op te letten vertrok hij met een tevreden glimlach op het gelaat, fijne 

vent. 

Soms is in de luwte van een grote boom zitten best wel lekker nou vandaag dus niet. De hele dag 

in de schaduw gezeten en dat het koud was blijkt wel uit een telefoontje dat ik van John kreeg: Is 

de soep al klaar?  

Harry Greive had zijn verjaardag misschien beter thuis kunnen vieren met 2,2 kg werd hij 

voorlaatste. Ik hoop dat het toch nog een leuke dag is geworden Harry. 
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De weging werd verricht door Jan Wink en Jordie en dat er vis gevangen was bleek wel uit het feit 

dat de weegnetsteun het onderweg heeft begeven, inmiddels weer gerepareerd en wat steviger 

gemaakt. 

Dan de top 3 van deze toch wel geslaagde visdag:  

Ron werd overtuigend winnaar op stek 5 en wist 22.775 gr. te vangen. 

Alwin op stek 14 werd met een prima gewicht van 18.300 tweede. 

En Jordie wist op stek 1 beslag te leggen op de derde plaats. 

Voor de gehele uitslag en andere wetenswaardigheden over de club kijk je het best even op onze 

site, www.hpsv-vissen.nl  

Zo dit was dan even graven in mijn geheugen omdat Jordie helaas geen verslag heeft aangeleverd 

hebben we het zo opgelost. 

Een oproep voor iedereen die derde wordt schrijf even een verhaaltje en als het kan een fotootje 

erbij, altijd leuk om nog eens terug te kijken. 

En voor Roy ook fijn als alle verslagen op tijd binnen zijn. 

Hopelijk kunnen we in de toekomst weer echt ouderwets onze wedstrijden vissen zonder allerlei 

regeltjes en vragen of het wel of niet doorgaat. 

We wachten op betere tijden. Met een hartelijke visgroet,  

Wim 

 

Klassering Gewicht 

Ron Tom 1 22.775 

Alwin Koks 2 18.300 

Jordie Meijer 3 17.155 

Richard Smit 4 10.180 

Roy Witte. 5 7.780 

Aad Segboer 6 7.260 

Wim Klerks 7 7.200 

Kees Kerkhof 8 5.315 

John Koolhoven 9 4.780 

Jan Wink 10 4.450 

Hans Snels 11 3.150 

Chris van Trierum 12 3.055 

Harry Greive 13 2.255 

René de Vries 14 1.190 
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25 SEPTEMBER 2020, ZOUTWATER, PERNISSEHOOFD. 

Vandaag stond de alweer de 5e wedstrijd zout op het programma.  

Deze wedstrijd zou eigenlijk plaatsvinden op het strand van Hoek van Holland, maar op verzoek 

van een aantal leden is deze door onze wedstrijdleider Jaap verplaatst naar het Pernissehoofd 

omdat de weersvooruitzichten voor een strandwedstrijd slecht waren. Harde noordwestenwind 

kracht 6 met veel regen. Geen ideale situatie om je lood zo ver mogelijk in het water te werpen 

vanaf het strand. Dus op naar Pernis. Een locatie welke uitermate geschikt is om als 

plaatsvervanger te dienen en welke dit seizoen al 3 keer eerder door ons werd bezocht.  

 

Bijna alle zeevissers van onze vereniging melden zich klokslag 07.00 uur bij onze wedstrijdleider. 

Met volle bepakking zoals hengels, aas, regenkleding etc. gaf Jaap om ongeveer 07.45 uur het 

startsein. Het bleek een juiste beslissing te zijn geweest om deze wedstrijd te verplaatsen. Dan 

over de wedstrijd zelf. Iedereen heeft wel een visje gevangen, variërend van 1 visje door Jilles en 

nu komt het------ 18 vissen----- door Kees met een totale lengte van 401 cm. Zelf kwam ik vandaag 

niet verder dan 6 vissen met een totale lengte van 147 cm altijd nog goed voor een 3e plaats.  

Ik vraag mij nog steeds af hoe Kees het toch iedere keer flikt om regelmatig hoog te eindigen. Zelf 

laat Kees niets los over zijn tactiek. Je hoort hem niet maar aan het eind van de wedstrijd komt hij 

toch uit nieuwsgierigheid, “even” polshoogte nemen om te kijken hoeveel iedereen heeft 

gevangen. Ik vraag mij nog steeds af wat het visgeheim van Kees is. Ligt het aan de zelf door hem 

gemaakte onderlijnen, het soort aas dat hij gebruikt, of heeft hij een engeltje op zijn schouder. Ik 

zou het graag willen weten.  
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Misschien kan Kees ter lering en vermaak eens een keer een tipje van de sluier oplichten en dat hij 

zijn “geheim” een keer met ons wil delen. Misschien een lesje onderlijnen maken? We gaan het 

wel horen 

Op naar de volgende wedstrijd welke, als alles goed gaat en de Corona geen roet in het eten gaat 

gooien gehouden zal worden op 27 oktober in Vlaardingen.  

   

Paul van Oijen 

 

 

 

 

  

 Klassering Lengte 

Kees Klerks 1 401 

John Koolhoven 2 149 

Paul van Oijen 3 147 

Wilbert van Biezen 4 133 

Aad Segboer 5 128 

Alwin Koks 5 128 

Jaap de Raat 7 97 

Arie van Bree 8 58 

Jilles van Koutrik 9 13 
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2 OKTOBER 2020, ZOETWATER, HEIMANSWETERING  

Ondanks alle problemen en beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt stond deze dag 

toch alweer de vijfde wedstrijd voor de zoetwatercompetitie op het programma.  

We visten aan de Heimanswetering, een water waar we ook jaarlijks aan te vinden zijn.  

Persoonlijk vind ik het een mooi kanaal om te bevissen maar wel een heel wisselvallig water qua 

vangsten. In deze tijd van het jaar is het wat mij betreft altijd lastig om de brasem aan de 

schubben te komen. Veelal vang je nu wat kleinere blieken, voorntjes en ook wat rovertjes zoals 

de schele pos, baarsjes en zwartbekgrondels. Voor wat extra gewicht moet je het meestal hebben 

van een enkel halfwas brasempje of wat mooie grote voorn of baars die hier wel in mooie 

aantallen rondzwemmen op dit water.  

In verband met het later licht worden verzamelden we om 07.30 uur (direct op de van tevoren 

gelootte visstek) en konden we vanaf 08.30 uur beginnen met vissen. 

Het zou vandaag beginnen met een temperatuur van 8 graden wat zou oplopen in de loop van de 

dag naar 16 graden. Verder met een oostenwind kracht 3 die verder zou oplopen naar 4. De wind 

stond dus puur op de plaat vandaag. Dat beloofde een wat gure en waarschijnlijk koude dag te 

worden, zeker in de eerste uurtjes. Nadat ik alle spullen op de plek gezet had, aas en voer verder 

klaar had gemaakt en de hengels opgetuigd had heb ik vervolgens pas mijn warmtepak 

aangetrokken. Anders begin je al bezweet aan de wedstrijd en krijg je het in eerste instantie alsnog 

koud als je op de viskist gaat zitten. 
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Ik moet zeggen dat ik blij was dat ik mijn pak weer bij me had en ook aangedaan heb. Dat scheelde 

weer een hele boel en ik heb het zelf gelukkig niet koud gehad vandaag. Zonder pak zal dat een 

ander verhaal geweest zijn, wat ik ook hoorde van iemand die zijn pak niet meegenomen had. 

Helaas kwam mijn gedachte over de vangst vandaag uit. Ik had gekozen voor een feeder en Picker 

en had 2 visstekken aangevoerd en bevist. Op beide plaatsen heb ik wel vis gevangen maar het 

waren over het algemeen zeker geen grote vissen. Alle soorten aas geprobeerd in allerlei 

wisselende combinaties maar niets kon echt de doorslag geven om een echte brasem te verleiden. 

Sterker nog, vissend met veel aas op de haak bestaande uit 5 dode maden (om de grotere vis te 

selecteren) kreeg ik felle aanbeten en ving ik achtereenvolgens een zwartbekgrondel en een pos 

die zo klein waren dat ze zich makkelijk achter de dode maden konden verschuilen!!! 

In de laatste 2 uurtjes had ik uiteindelijk nog wel het geluk op de korte afstand toch een paar hele 

mooie grote voorns (wat een mooie vissen zijn dat toch ook) en een klein halfwas brasempje te 

mogen vangen.  

Ik ben tijdens de wedstrijd nog even bij enkele andere vissers langs gelopen om nog wat foto’s te 

schieten. Ook van hen hoorde ik qua vangsten hetzelfde als dat mijn ervaring was. Veelal kleine vis 

en zeer moeizaam eraan te krijgen. Omdat er in deze coronatijd niet echt gelopen wordt vanaf de 

visstekken had ik verder ook niet veel gehoord over de vangsten van de meeste andere vissers. 

Heb zelf ook de telefoon niet gebruikt om te informeren bij anderen maar hoorde van Aad dat hij 

Wim had gesproken en dat die wel een paar platten had gevangen.  

Verder had ik zelf Hans gesproken toen ik hem op de gevoelige plaat vast legde. Hij zat op de 

kopstek. Hij ving regelmatig zijn vis waarbij ook enkele halfwasjes. Hij had op dat moment al meer 

gevangen dan ondergetekende. 



 Blz. 38 

 

Om 14.00 uur was het weer einde wedstrijd. De wegers John en Hans gingen bij iedereen langs 

terwijl de rest de spullen weer opruimde en vervolgens direct naar huis gingen. 

Aan het eind van de middag kregen we van Wim gelijk de uitslag toegestuurd via de mail. 

Het bleek dat Wim deze wedstrijd op zijn naam schreef met een gewicht van 4880 gram.  

In deze tijd van het jaar is bijna 5 kilo vis aan dit water best een goed resultaat, zo leren de 

uitslagen van de afgelopen jaren. Nogmaals proficiat Wim. 

Hans bleek op de kopstek ook goede zaken te hebben gedaan en werd 2e met een totaalgewicht 

van 4260 gram.  

Zoals duidelijk is werd ondergetekende 3e met een gewicht van 3890 gram. 

Op naar wedstrijd nummer 6 aan de Amstel Drecht. 

 

 

Klassering Gewicht 

Wim Klerks 1 4880 

Hans Snels 2 4260 

Alwin Koks 3 3890 

Kees Kerkhof 4 3200 

Chris van Trierum 5 2790 

Roy Witte 6 2470 

Jan Nijgh 7 2090 

Aad Segboer 8 2040 

John Koolhoven 9 1940 

Richard Smit 10 1750 

Arie van Bree 11 1340 

René de Vries 12 990 

 

Een zoete visgroet, 

Alwin 
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14 OKTOBER 2020, ZOETWATER, AMSTEL DRECHTKANAAL 

Tsja dat heb je dus als je derde wordt in een wedstrijd bij de HPSV-Vissen, een stukje schrijven. 

 

 

Nou daar komt die dan… 

Het begint allemaal al een paar weken geleden; De Corona maatregelen blijken niet afdoende en 

zullen waarschijnlijk worden aangescherpt. 

Maar wanneer valt de beslissing over wat er moet gebeuren en wat zijn de gevolgen voor onze 

wedstrijden. 

De persconferentie is dus de dag voor deze wedstrijd en wat moet je dan, speculeren heeft niet 

zoveel zin dus laten we maar even afwachten. Uitslag van de persconferentie was dat er vanaf 

woensdag 14 oktober 22.00 uur geen sporten in wedstrijdverband mochten worden gehouden. 

Nou dat viel dan nog mee, want dan hebben wij de spullen allang weer in de schuur staan. 

In overleg met Alwin was de loting al verricht en rondgestuurd en zouden we rond 20.00 uur nog 

even contact hebben, we zouden dus gewoon gaan vissen. 

De loting, door Greet verricht, bepaalde dat René op de kop en Aad op de staartstek kwam. 

Mijn spullen stonden netjes klaar en de wekker  voor de zekerheid gezet op 05.30 uur, 

aflopen was niet nodig omdat ik op tijd wakker was. 

Boterhammetje maken en spullen inladen en naar de waterkant waar Jan Nijgh rond 07.00 uur ook 

aanwezig zou zijn om mee te lopen met uitzetten. 

Dit verliep allemaal voorspoedig zodat we op stek 1 stonden om de weegspullen aan René en John 

te geven want zij zouden de weging voor hun rekening nemen. Daarna naar stek 10 waar ik de dag 

door mocht gaan brengen. Hier was ik best tevreden mee zo aan het eind van het 

plompebladenveld aan de overzijde. Dat werd in ieder geval een richtpunt en nog een stek op een 

meter of 24 en dat zou het moeten worden. 

Vanaf 08.30 uur mocht er gevoerd en gevist worden dus meteen een paar korven naar de 

overkant en op de korte afstand en daar gelijk maar even geprobeerd of de vis een beetje actief 

wilde worden. Helaas was dat nog niet het geval dus dan maar even naar de overzijde waar al heel 

snel een voorn zich liet verschalken. 
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Maar wild was het zeker nog niet en met af en toe een switch met de afstanden kwam er 

mondjesmaat een visje bij.  

Alle vis wel op de verste stek dus me daarop geconcentreerd. 
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Chris die op nummer 9 zat was al aardig op dreef na een start met de stok en een visje dat zich 

achter zijn maden kon verstoppen heeft hij ook het grootste gedeelte van de dag met de feeder en 

Picker gevist. Alleen maakte bij hem de afstand niets uit, hij toverde ze overal vandaan.  

Met als klap op de vuurpijl een platte van 3.140 gram en 63 cm. dat schiet lekker op natuurlijk. 

Tussendoor ook de moderne tamtam gebruikt om eens te informeren hoe het elders ging. Nou dat 

was niet erg bijzonder vooral de lagere nummers hadden helaas moeite om een visje te vangen. 

En wat dan heel vervelend is als je op de 0 blijft staan en dat op een dag die best wel wat in de 

stand kon veranderen. Zelf kwam ik aan een stuk of 18 vissen en visjes met een gewicht van 3.540 

gram, Aad op de staartstek had nog een mooi slotakkoord met ook een hele dikke platte wat hem 

op 6.460 gr. bracht en de 2de plaats opleverde. 

Ja en de winnaar zat dus links van mij en Chris wist 9180 gr. op de kant te krijgen. 

Een mooie prestatie man.   

Ja en daarmee was het dus ook gedaan met de competitie van 2020 want de maatregels werden 

alleen maar strenger. 
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En zo is er dus ook een einde gekomen aan een periode van bijna 30 jaar wedstrijdsecretaris in 

ieder geval aan de waterkant. 

Er zijn nog wat bestuurlijke zaken af te handelen maar verder was dit het wel. 

Al had ik mij dit moment wel heel anders voorgesteld het is helaas niet anders en er zijn mensen 

die veel vervelender ervaringen hebben dan dit. 

Ik dank jullie allemaal voor jullie vertrouwen en alle medewerking door de jaren heen. 

Maak jullie borst maar nat komend seizoen want dan kan ik mij volledig op het vissen richten 

Hou jullie goed en tot gauw weer onder hopelijk normale omstandigheden aan de waterkant. 

Groetjes Wim 

  

 

Klassering Gewicht 

Chris van Trierum 1 9180 

Aad Segboer 2 6460 

Wim Klerks 3 3540 

Arie van Bree 4 1820 

René de Vries 5 1815 

Kees Kerkhof 6 1600 

Jan Wink 7 825 

Roy Witte 8 805 

Alwin Koks 9 105 

Hans Snels 10 70 

John Koolhoven 11 55 

Jan Nijgh 14 0 
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