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VAN DE VOORZITTER 

Veranderingen. 

Afgelopen jaar konden we gelukkig weer zoveel mogelijk terugkeren naar het “normaal” 

zoals we dat voor onze vereniging gewend waren. Na alle veranderingen en 

aanpassingen, de voorgaande twee jaren in verband met de corona, is alles weer redelijk 

teruggekeerd naar de “oude” situatie en hebben we onze competities en overige 

activiteiten weer verspreid over het gehele jaar kunnen houden.  

Daarbij ook gelukkig weer de traditionele BBQ  en extra georganiseerde visdagen. 

Bijzonderheden over deze activiteiten kunnen jullie verderop in deze Opsteker lezen. 

Een verandering waar we begin 2022 wel voor kwamen te staan was het feit dat Arie van 

Bree als mede-wedstrijdleider zout wegens persoonlijke redenen alsnog na de 

jaarvergadering besloot te stoppen als wedstrijdleider zout. Een jammerlijk besluit maar 

zijn goed recht. In overleg met Aad Segboer, die al mede-wedstrijdleider was, en met het 

bestuur, is besloten dat ondergetekende samen met Aad de wedstrijden in 2022 zouden 

leiden voor het zoute gebeuren. Met dank aan Aad is dat prima verlopen. 

Gelukkig hebben we in de loop van het jaar van de aan het zoute front terug gekeerde 

Wim Klerks te horen gekregen dat hij wel bereid is de taak van wedstrijdleider zout vanaf 

2023 op zich te gaan nemen. Daar zijn we uiteraard zeer blij mee want Wim kent het 

klappen van de zweep met zijn jarenlange ervaringen als wedstrijdleider vanuit het 

verleden. Hoewel hij nog officieel voorgedragen moet gaan worden op het moment dat ik 

dit stuk proza schrijf twijfel ik er niet aan dat zich geen tegenkandidaten zullen gaan 

melden. Alvast succes Wim. 

Bij deze wil ik Aad Segboer gelijk ook nog even bedanken voor zijn inzet de afgelopen 

twee jaar als mede-wedstrijdleider zout.  

Als we het dan toch over veranderingen hebben staat er ook nog de aangekondigde 

wisseling van het voorzitterschap aan te komen. Zoals 2 jaar geleden aangegeven is het 

mijn laatste termijn als voorzitter van de afdeling sportvissen en zal het komende jaar 2023 

mijn laatste jaar zijn. Tot nu toe heeft zich nog niemand gemeld die een bestuursfunctie op 

zich wil nemen en mogelijk als voorzitter de vereniging verder wil helpen.  

Uiteraard hoop ik dat er zich wel iemand zal gaan melden die de kar wil gaan trekken en 

eraan wil bijdragen de vereniging te laten voortbestaan. Hoe eerder iemand zich meldt, 

hoe eerder die het komende jaar nog mee kan kijken in de keuken, indien hij dat zelf ook 

wil natuurlijk.  

Wat ik verder ook nog even onder het voetlicht wil brengen is het feit dat we weer een 

Nederlands Kampioen in ons midden hebben. Buiten de overige vele mooie prestaties van 

de vissers onder onze leden die aan de competitie van de NPSB meedoen, is het Chris 

van Trierum gelukt de titel Nederlands Kampioen Klassieke Hengel 2022 voor zich op te 

eisen. Een prachtige prestatie waarmee we hem nogmaals van harte feliciteren. 
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Rest mij voor nu niets meer dan een ieder een heel mooi visjaar toe te wensen in 2023. 

Dat we vooral heel veel gezelligheid en plezier aan de waterkant zullen hebben met als 

het even kan goede vangsten uiteraard. Het allerbelangrijkste wat ik iedereen toewens is 

echter een zo goed mogelijke gezondheid!!! Dan zullen we elkaar weer zo vaak mogelijk 

treffen aan de waterkant. 

Groet, 

Alwin Koks 

Voorzitter HPSV-Sportvissen. 
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JAARVERSLAG 2022, AFDELING SPORTVISSEN, SECRETARIAAT. 

Beste visvrienden, 

Ook dit jaar weer een verslag van de secretaris over afgelopen visjaar. 

In het jaar 2022 konden we gelukkig afstand nemen van de Lockdown in verband met het Corona 

virus en konden we weer volledig wedstrijdprogramma volgen voor zowel de zout- als zoet 

competitie. Er was weer een mooi wedstrijdprogramma opgesteld voor beide competities. 

Doordat de Lockdown was opgeheven konden de benodigde vergunningen worden aangevraagd 

en kon er gestart worden met de competitie. 

Er stonden dit jaar een aantal leuke evenementen op het programma. Zo werd er voor de leden 

een dag vissen op een commercial vijver bij ‘t Mun te Appeltern georganiseerd. Een verslag 

hiervan staat verderop in de Opsteker. Ook stond het EK vissen in Hongarije op het programma en 

de competitie  voor NPSB wedstrijden. Voor de leden die zich voornamelijk bezighouden met 

zoutwatervissen bestond er ook de mogelijkheid ook iets te organiseren, maar helaas heeft 

niemand zich aangemeld om deze organisatie op zich te nemen. 

Het ledenbestand van de vereniging is nagenoeg gelijk gebleven al hebben we wel afscheid 

moeten nemen van een aantal leden die geen lid meer wilden of konden blijven door 

uiteenlopende redenen. 

Zoals gezegd stond dit jaar het Europees Kampioenschap vissen weer op het programma. De 

afgelopen 2 jaar kon het door Corona niet doorgaan. Dit jaar zou het georganiseerd worden door 

Duitsland maar doordat zij de benodigde vergunningen niet rond konden krijgen werd het dit jaar 

georganiseerd door Hongarije. Namens HPSV werd er door Jan, Roy, Chris, Kees en Richard 

deelgenomen aan dit EK. Ondanks dat we tijdens de trainingsdagen volop vis hebben gevangen, 

konden we op de wedstrijddagen geen potten breken en vielen we dit jaar niet in de prijzen. 

Maar, we hebben een geweldige week gehad.  Een uitgebreid verslag staat verderop in de 

Opsteker. 

Voor het jaar 2023 wordt het EK georganiseerd door Duitsland. Ook dit jaar zal het team van HPSV 

hieraan deelnemen. 

Dit jaar werd er wederom door een team van HPSV deelgenomen aan de NPSB-competitie die dit 

jaar weer volledig gevist kon worden. Het team van HPSV behaalde een welverdiende 3e plek en 

werden er over de gehele competitie individuele prijzen behaald. Chris werd dit jaar tijdens het NK 

individueel kampioen. Gefeliciteerd Chris. 

Er kon ook weer een volledige competitie voor zowel zout en zoet gevist worden. 

De wedstrijdleiders zullen in hun verslag uitgebreid terugkomen op de geviste competitie. 
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Het bestuur is weer druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen (2023) 

dat voor ons ligt en de wedstrijden zullen worden aangevraagd, mits de leden hiermee akkoord 

gaan op de Algemene Leden Vergadering. 

Voor de volledige uitslagenlijst van de zout- en zoetcompetitie verwijs ik jullie verderop in deze 

“Opsteker” en naar de HPSV-site: www.hpsv-vissen.nl 

 

Namens het bestuur wens ik jullie een gezond en een visrijk 2023 toe. 

 

Met vriendelijke visgroet, 

 

Richard Smit 

Secretaris HPSV-afdeling sportvissen 
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JAARVERSLAG 2022, AFDELING SPORTVISSEN, WEDSTRIJDSECRETARIAAT ZOUTWATER 

Het zoute visjaar 2022 begon met de onverwachte beslissing van Arie van Bree na de 

jaarvergadering om alsnog wegens persoonlijke redenen te stoppen als mede-wedstrijdleider 

zout. Aad Segboer, die al mede-wedstrijdleider was en ondergetekende hebben vervolgens 

besloten de wedstrijden samen te leiden in 2022. 

We hebben hierbij het door Arie en Aad samengestelde programma gevist waarbij we in verband 

met de weersomstandigheden (soms ook in verband met te mooi weer) gewisseld hebben van 

locaties. 

We weten allemaal dat het aantal zoutwatervissers niet erg groot is. We hebben 9 of 10 

zoutwatervissers bij de club waarbij we allemaal niet meer de jongsten zijn. Er is dus nog wel eens 

wat ongemak bij deze of gene dan wel bij een dierbare thuis. Daarbij zijn het veelal pensionado’s 

die daardoor ook nog wel eens genieten van een vakantie of paar dagjes weg.  

Het mooie is wel dat Wim Klerks besloten heeft om het zoutwatervissen weer op te pakken en 

vanaf juni 2022 de wedstrijden heeft mee gevist. 

Het aantal vissers bij de wedstrijden is dan ook niet groot maar gemiddeld hebben we met 5 man 

aan de waterkant gestaan met wat afwisseling tussen de personen. Het groepje dat komt vissen is 

best een hecht groepje. Bij de wedstrijden is het dan ook altijd gezellig onderling. Tijdens het 

zoutwatervissen wordt makkelijk heen en weer gelopen dus de contacten zijn er veelvuldig tussen 

de vissers. 

De vangsten waren de eerste drie wedstrijden zeker aan de magere kant. In Vlaardingen en aan 

het strand van Hoek van Holland zou het wel beter hebben kunnen zijn maar helaas. In het 

Noordzeekanaal in Velsen-Zuid is het wel makkelijker vissen vanaf een mooie graskant in een 

nagenoeg stilstaand water maar de vangsten zijn daar vaak toch altijd wel wat aan de kleine kant 

in de tijd dat wij daar heen zijn geweest, zo ook nu.  

Bij de andere zes wedstrijden is beduidend beter gevangen. Respectievelijk was er een winnaar 

met 2,87 – 4,00 – 2,88 – 4,56 – 2,88 – 10,10 meter vis. Dat is wel eens anders geweest. In de 

meeste gevallen werd door de overige vissers ook redelijk tot goed vis gevangen. De laatste 

wedstrijd (tevens snertwedstrijd) spande dit jaar wel de kroon met voor de vijf deelnemers 

vangsten van respectievelijk 10,10 – 7,99 – 6,93 – 5,81 – 4,85 meter. 

Dat leek wel op werken hoorde je diverse keren roepen. 

In totaal hebben we dit seizoen net iets meer dan 80 meter vis gevangen. 

Ook dit jaar werden er weer een paar bijzondere soorten gevangen. Paul van Oijen ving een 

Noordzeehouting en ondergetekende ving een Blauwneus (niet van de kou of drank overigens) 
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De grootste vis van het seizoen was er uiteindelijk niet één maar er waren twee vissers die een 

even grote vis gevangen bleken te hebben. Paul van Oijen heeft een Zeebaars van 43 centimeter 

gevangen en de Blauwneus van ondergetekende bleek ook 43 centimeter te zijn. Voor zover ik 

weet voor het eerst gedeelde winnaars van de prijs voor de grootste vis. 

 

Wie de winnaar van de competitie zou worden was dit jaar snel duidelijk. Er was één man die er 

met kop en schouders bovenuit stak. Dat was John Koolhoven. Top gedaan en gefeliciteerd. 

De verdere ereplaatsen zijn voor: 

2e: Aad Segboer 

3e: Paul van Oijen.     

Voor volgend jaar heeft Wim Klerks zich bereid verklaard om als nieuwe wedstrijdleider zout de 

kar te gaan trekken. Hij heeft op voorhand in ieder geval alvast voor een nieuw programma 

gezorgd. Ook heeft hij de honneurs al een keer waargenomen afgelopen seizoen toen zowel Aad 

als ondergetekende er niet bij konden zijn. Wij wensen Wim veel succes.  

Neem ik hierbij tevens nog even de gelegenheid om Aad te bedanken voor zijn inzet de afgelopen 

twee jaar bij de zoutwaterwedstrijden. 

 

Op naar volgend jaar, 

Groet mede namens Aad, 

Alwin Koks. 
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JAARVERSLAG 2022, AFDELING SPORTVISSEN, WEDSTRIJDSECRETARIAAT ZOETWATER 

Hoewel sommige er nog steeds de nadelen van ondervinden, zijn we over het algemeen wel klaar 

met dat vervelende woord Corona en kunnen we gewoon weer vissen. 

Het was dit jaar weer een gewone competitie. Alle wedstrijden hebben we op de geplande dagen 

kunnen vissen. 

Helaas, door verhuizing, heb ik zelf niet alle wedstrijden mee kunnen doen. Voor aankomend 

seizoen zijn alle visdagen voor mijzelf op roostervrij gezet dus maak je buik maar nat. 

Het seizoen begon met een wedstrijd aan het Noordhollands Kanaal, een water dat bekend is bij 

ons en dit leverde ook mooie vangsten op. Jammer is wel dat er toch nog een nul was te noteren, 

maar dat gaat volgend seizoen vast beter. 

Daarna lekker dichtbij de Leidsevaart. Dat dit ook door de vissers werd gewaardeerd bleek al snel 

door de grootste opkomst van dit seizoen, 16 vissers. Geweldig!!!! 

Ook zijn we naar de Mooie Nel geweest, een nieuw water voor vele maar ook voor sommige een 

oude bekende. Als je kijk naar de gewichten die daar zijn gevangen was het niet een reis voor 

niets. 

En dan zit je zomaar op de helft van het seizoen. 

De tweede helft van het seizoen is achtereenvolgens gevist in de Amstel Drecht, Kanaal door 

Voorne, Heijmanswetering en als laatste, dezelfde als waar we begonnen, zijn het Noordhollands 

Kanaal. 

Ik denk dat het wel in het wedstrijdverslag staat van de laatste wedstrijd maar Wim nogmaals 

bedankt voor de snert. 

Voor het aankomende seizoen staan weer veel van de wedstrijdwateren voor het seizoen 2022 in 

de planning. 

Ook mooi was dat zelfs bij de laatste wedstrijd er een nieuw lid zich heeft aangemeld om bij ons te 

komen vissen. Van harte welkom Sjaak Holleman. 

Dat het bij de afdelingen binnen de politie een komen en gaan is van personeel heeft ook zijn 

voordelen. Ik heb twee personen kunnen strikken die het ook gaan proberen bij de HPSV, de 

gezelligste vereniging van Nederland. 

Met de wedstrijden van de NPSB ging het dit jaar geweldig. We kunnen allemaal wel een visje 

vangen maar 2022 was het anders. 
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In de teams-competitie eindigde het team van HPSV dit jaar als derde team van Nederland. 

Individueel wist Chris van Trierum het NK klassiek te winnen. 

Toch mooie resultaten. Proficiat!  

Misschien had dat met het EK van 2022 te maken. Er werden voorafgaand aan de wedstrijden, 

duidelijke afspraken gemaakt. Eén daarvan was open zijn naar elkaar. 

Dit betekent voor de wedstrijd overleg wat is de beste aanpak van een bepaald water.  

Gelukkig hebben we Richard in onze gelederen die veel wateren kent, zeker in het hoge noorden. 

Ook het onderling contact tijdens de wedstrijd gaat steeds beter, al vergeten sommige vissers hun 

geluid aan te zetten (ik). Nu de geheime voer recepten nog      en dan komt alles goed.  

Naast het deelnemen in teams is het goed om te vertellen dat Hans Snels ook de gehele 

competitie individueel heeft mee gevist. 

Het EK zelf zal ik kort over zijn. Prachtige week! Veel geleerd en vooral ook wat je niet moet doen. 

Daar staat vast ook een verslag van in deze opsteker. Op naar Duitsland 2023. 

Dan even snel een vooruitblik naar volgend seizoen. 5 wedstrijden ver weg, de rest redelijk in de 

buurt zelfs 2 in onze thuiswateren. 

Mocht je zin hebben en vrij zijn, doe een keer mee met de wedstrijden van de NPSB. Stel je wel 

even op de hoogte van de regels want die zijn een beetje veranderd. 

Voor aankomend seizoen veel strakke lijnen en visrijke dagen gewenst. 

 

 

Jan Nijgh 

Wedstrijdsecretaris zoetwater,  
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25 FEBRUARI 2022, ZOUTWATER, MAASBOULEVARD TE VLAARDINGEN. 

We mogen weer!! 

Op 26 februari 2022, de dag dat bijna alle coronabeperking werden opgeheven, ging de eerste 

wedstrijd van start. Op de Maasboulevard te Vlaardingen. En niet op de Maasboulevard in 

Schiedam zoals Wilbert dacht. Dus die was weer te laat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat er maar drie leden zich hadden opgegeven, besloten Alwin en ik om Wilbert op te wachten 

op de kade, voor de aldaar gevestigde Chinees. De auto staat dan vlak achter je en er staan een 

aantal bankjes waarop je kunt uitrusten tussen het vistakelen door. 

Enfin, na de valse start van Wilbert gingen we los. Wind schuin van 

achter dus het aas en lood kon ver weg worden aangeboden. 

Wilbert begon direct met een bot van 36 cm en stelde daarmee de 

prijs voor de grootste vis met deze allereerste van het seizoen 

alvast scherp. 

Daarna ving Alwin een botje en ik ook. Wilbert ging daarna twee 

keer voor zijn beurt met twee dubbels en Alwin ving ook nog een 

mooie bot, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een overtuigende 

overwinning voor Wilbert met vijf vissen met een totale lengte van 

123 cm, Alwin met twee botten opgeteld 49 cm en ik bleef steken 

met die ene op 25 cm.  

We zijn een half uurtje eerder gestopt omdat ge-ankert lood van 2 

ons persé de Noordzee op wilde. Het was niet op zijn plaats te 

houden. 
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Verder moet nog worden vermeld dat de publieke belangstelling even groot was als het aantal 

deelnemers. Alwins Jannie kwam langs met lekkere koeken, Aad kwam op bezoek met zijn hond 

en voor ieder een lekkere haring. Jaap kwam langs met sterke verhalen. 

Kortom, de vangst was niet geweldig maar de stemming wel. 

Vriendelijk groet en tot de volgende wedstrijd, 

John Koolhoven. 

 
Klassering Lengte cm 

Wilbert van Biezen 1 123 

Alwin Koks 2 49 

John Koolhoven 3 25 
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22 MAART 2022, ZOUTWATER, HOEK VAN HOLLAND. 

Op dinsdag 22 maart 2022, werd de wedstrijd gevist op het strand in Hoek van Holland. Het aantal 
deelnemers was deze keer 6. 
 
Een aantal jaren geleden kon je de auto nog parkeren achter de strandtenten. 
Door de aanleg van een spoorlijn is die parkeergelegenheid vervallen. Er is wel een groot parkeerterrein, 
maar er moet een extra heuveltje worden genomen. 
Het weer was echt fantastisch. De vangst een stuk minder. 
 

 
 
Maar ja, een strakke zee, een hoop strandgangers maakt het wel gezellig. Alwin kwam natuurlijk  ook nog 
even supporten. 
 
Er werden verschillende soorten vis gevangen. Paul ving een Noordzee Houting, van 38 cm.  
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Deze vis is een zalmachtige en paait in zoetwater, John ving een schar, de bot werd door iedereen 
gevangen, Hans ving een 3 draderige meun en ik, Aad dus, ving 2 tarbotjes. 
 
 

Een sportieve groet, 

Aad 

 

Klassering Lengte cm 

Paul van Oijen 1 71 

John Koolhoven 2 58 

Aad Segboer 3 49 

Hans van Vliet 4 47 

Wilbert van Biezen 5 31 

Jilles van Koutrik 6 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noordzee Houting 

 

  



 Blz. 16 

 

25 MAART 2022, ZOETWATER, NOORDHOLLANDS KANAAL 

De kop is er af, de eerste viswedstrijd zoetwater van dit seizoen is een feit.  

Geen poespas geen Corona gewoon elkaar goedemorgen zeggen, een praatje maken en zoals 

vanouds loten weer vanuit de welbekende wollen muts. 

Jan had weer mooie plekken uitgezet. Om 06:30 was de loting met de mededeling 07:30 voeren en 

10 minuten later was de aanvang van de wedstrijd. 

Het was zo mistig dat je op een gegeven moment de overkant niet meer kon zien en het was 

windstil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er werd vaak gekozen voor de vaste stok maar later bleek dat de feeder aan de overkant toch het 

beste optie was die dag.  

 

Ik vermoed dat de mensen van de Provincie de kanten gemaaid hadden want er lag wel heel erg 

veel riet in het water en omdat er een aardige stroom in zat hadden we daar erg veel last van 

Gelukkig ging het later in de morgen iets waaien, de wind kwam van de overkant waardoor al het 

riet naar de kant ging zodat we daar geen last meer van hadden. En gelukkig werd er ook nog vis 

gevangen, al waren de verschillen best groot. Helaas iemand met een nul, maar Wim was de 

winnaar en hij had toch bijna 10 kilo vis. 
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.  

Toch een aardig netje vis met daar tussen een hele mooie winde, Aad met 5,5 kilo werd tweede en 

ik met een pondje minder derde. 

Alles bij elkaar toch een leuke visdag op naar de volgende wedstrijd 

Hgr Kees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Klassering Gewicht gram 

Wim Klerks 1 9730 

Aad Segboer 2 5520 

Kees Kerkhof 3 4920 

Jan Wink 4 4490 

Richard Smit 5 3430 

Gerard Bakker 6 3220 

Roy Witte 7 3090 

Jan Nijgh 8 3050 

Hans Snels 9 880 

René de Vries 10 500 

Chris van Trierum 11 380 

Bart Markslag 14 0 
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13 APRIL 2022, ZOUTWATER, NOORDZEEKANAAL 

Op tijd opgestaan om naar Velzen-Zuid te gaan. We gingen onze 3e zoutwaterwedstrijd vissen in 

het Noordzeekanaal. De weersvoorspelling was prima en ik vind het wel een leuke stek om te 

vissen. 

Ik was behoorlijk aan de vroege kant vandaag en zo kon het gebeuren dat ik zowaar als eerste op 

de parkeerplaats bij het water aankwam. Dat gaat zeker bij het zoutwater niet vaak gebeuren 

want John is altijd al heel vroeg aanwezig. Het duurde dan ook slechts enkele minuten tot John 

ook het parkeerterrein opreed. Even een beetje bijkletsen terwijl we de rest opwachten.  

Al vrij snel kwamen Paul, Aad en Hans van Vliet ook aangereden. We waren compleet voor 

vandaag. Met z’n vijven hebben we vervolgens de spullen op de karretjes gedaan en zijn we naar 

het water gelopen. Dat ligt trouwens bijna direct achter de parkeerplaats dus maar een heel klein 

stukje lopen. Vervolgens sta je op een mooi stuk gras met een vlakke kant en weinig stenen aan de 

kant. Prima visgelegenheid dus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een goed kwartiertje optuigen konden de eerste pieren van de dag het sop in geslingerd 

worden. De vis zou wel volgen want er is hier meestal wel een redelijk maaltje te vangen. 

Het weer was goed, zoals voorspeld, alleen bleef de zon de eerste uurtjes voor ons nog wel achter 

de bomen waardoor het toch nog behoorlijk fris aanvoelde.  

Hierdoor tussendoor toch nog maar wat extra kleding uit de auto gehaald. Van de vangsten kregen 

we het helaas ook niet echt warm want het was zeer moeizaam. Dan maar een beetje wandelen 
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en onderling bijkletsen. Altijd gezellig. Als we echter net zolang hadden blijven kletsen tot de 

aanbeten er goed in zouden komen hadden we de blaren wel op de tong gekregen. Het was zeer 

moeizaam vandaag. Zelfs John, niet voor niets de diesel genoemd, kreeg het niet voor elkaar de vis 

flink te laten bijten. 

In de loop van de ochtend kwam er een blauwe reiger aangevlogen die tussen de stek van Hans en 

mijn stek neerstreek. Het kon niet anders dan dat deze visexpert had gezien dat de vis onze kant 

op trok en dat hij zijn zinnen had gezet op een makkelijk te bemachtigen maaltje. Alleen bleek dat 

deze reiger kennelijk een behoorlijk mankement had aan zijn inwendige visvinder want ook hij 

moest zonder vis uiteindelijk weer een andere stek opzoeken. 
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Het is inmiddels wel duidelijk dat het een behoorlijk moeizame visdag is geworden. 

 

Als het zelfs Aad en Hans beiden niet lukt om een visje boven water te krijgen dan zegt dat wel 

genoeg over hoe het was. Ook bij John, Paul en mijzelf was het zeer karig zoals uit de uitslag blijkt. 

Het was uiteindelijk John die 3 vissen wist te vangen en de wedstrijd met een totale lengte van 85 

cm won. Nogmaals van harte gefeliciteerd John.  

Paul wist 2 vissen te vangen en werd 2e met 42 cm aan vis. Ik had uiteindelijk 1 visje van 21 cm uit 

het water weten te tillen en verwierf daarmee het voorrecht om het verslag van deze wedstrijd te 

schrijven.  

Op naar de volgende wedstrijd met hopelijk een betere vangst. 

Groet, 

Alwin.  

 

Klassering Lengte  

John Koolhoven 1 85 

Paul van Oijen 2 42 

Alwin Koks 3 21 

Aad Segboer 7 0 

Hans van Vliet 7 0 
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28 APRIL 2022, ZOETWATER, LEIDSEVAART. 

De dag begon zo mooi en onbewolkt, de verwachting was een noordoostenwind kracht 2 tot 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar na een uur zag je de wolken in de verte al aankomen en na 9:00 uur werd het behoorlijk fris. 

De wind ging aantrekken en bij mij sloeg de kou toe, toch geen thermo kleding aangetrokken 

thuis, waarvan spijt. 

Stek 14 tussen Roy en Wim (staartplek), twee toppers dus de angst zat er goed in bij mij, dat gaat 

een zware kluif worden om daartussen een goed resultaat te behalen. 

Al snel ving Wim de eerste platte, een brasem van formaat. Even later was het bij mij hetzelfde, 

een joekel. 

Roy deed ook een duit in het zakje, en Wim deed er nog maar een erbij. 

De wind kwam recht van voor over de weilanden en het water, en ik kreeg het steeds kouder, Roy 

zat te schudden met de handen, om ze wat warmer te krijgen. 

Wim zat aardig door te vangen en ik kon hem niet bij houden, ving hij er 2 had ik er 1 

Na het laatste fluitsignaal bleek de stand tussen ons drieën Roy 2 platte, ik 3 en Wim 6, 

In de loop van de ochtend krijg je signalen dat er aan de kop van de wedstrijd ook goede 

resultaten werden behaald, dus ik verwachtte niet in de top 5 te staan, 

Bij het wegen van mijn vis bleek dat de 3 brasems toch goed waren voor meer dan 5kg 

 



 Blz. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De topper van vandaag werd Wim Klerks met 9,625 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De trotse nummer 2 Aad Segboer met 5,810 kg 

Wat mij betreft een geslaagde visdag, en na gebruik van een drankje en even lekker bij kletsen, de 

eindstanden aangehoord, in de auto en de kachel aan om weer op temperatuur te komen, 

Op naar de volgende HPSV-wedstrijd aan het Kanaal door Voorne, waar momenteel goede tot zeer 

goede vangst- berichten binnen komen, hopelijk blijft de vis daar nog, tot wij geweest zijn de 25e 

mei… 
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Groet van Jan Wink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Klassering Gewicht gram 

Wim Klerks 1 9625 

Aad Segboer 2 5810 

Jan Wink 3 5045 

Dirk van Oostayen 4 4145 

Jan Nijgh 5 3255 

Roy Witte 6 2890 

Willem Verwaal 7 2510 

John Koolhoven 8 2125 

Richard Smit 9 1885 

Chris van Trierum 10 1645 

Hans Snels 11 1245 

Wilbert van Biezen 12 1060 

Kees Kerkhof 13 1050 

Gerard Bakker 14 885 

René de Vries 15 425 

Bart Markslag 18 0 
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18 MEI 2022, ZOUTWATER, PERNISSEHOOFD 

Hallo allemaal, 

Uit een mail van Alwin werd duidelijk dat het vissen op Kijkduin, in verband met het warme weer 

en de te verwachten drukte op het strand, was omgezet naar Pernisse hoofd. 

Zoals verwacht begon de dag met schitterend weer en waren de Ketheltunnelwachters (mooie 

woordwaarde scrabble) van Rijkswaterstaat weer opgeknapt en stonden we om 07:15 uur op de 

verzamelplaats zoals altijd was John er al en onze herintreder als visser, Dirk Van Oostayen (al 45 

jaar lid HPSV) was ook al aanwezig.  

 

 

Na een kennismaking met Dirk en de aankomst van Jilles, (Wilbert was iets later) konden we 

starten met het vissen. 

Eindelijk weer een dag waar redelijk gevangen is. Het getij was niet erg gunstig, maar dat merkte 

je niet aan het aantal vissen wat gevangen is. 

De grote winnaar is John met 14 vissen met een totale lengte van 2.87 m 

Al met al een mooie visdag en een andere keer gaan we naar Kijkduin. 

Groet Hans Van Vliet 
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Klassering Lengte cm 

John Koolhoven 1 287 

Aad Segboer 2 204 

Hans van Vliet 3 188 

Wilbert van Biezen 4 64 

Jilles van Koutrik 5 47 

Dirk van Oostayen 6 17 
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25 MEI 2022, ZOETWATER, KANAAL DOOR VOORNE 

Kanaal door Voorne. Toch een water waar vele nationale en internationale wedstrijden gevist 

worden. Dat is natuurlijk niet zomaar. Er wordt vaak veel, heel veel vis gevangen. 

Niet altijd echter. Vandaag dus niet, maar dat voelde u misschien al aankomen. 

Het verslag van deze wedstrijd had op de zijkant van een bierviltje gekund. 4 nullen en de winnaar 

nog geen 400 gram. 

Het zou bijna beter zijn om het verslag van deze wedstrijd helemaal niet in de opsteker op te 

nemen. Maar dat is natuurlijk ook een gotspe. 

Door de slechte vangst was ik toch maar even gaan wandelen. Ik zag dat iedereen gespannen bezig 

was om toch een visje te verschalken. Grimmige verbeten gezichten spraken boekdelen.  

Je zal toch maar een dikke voorn of een kleine brasem vangen… Dan ben je gelijk winnaar. 

Ik kan het bijna niet over mijn hart krijgen om te vertellen, maar ook ik ben een kwartier voor het 

eind van de wedstrijd begonnen om net voor de steiger te voeren en te vissen. 

Geloof het of niet, maar zelfs onze internationals trainen op het vangen van grondels.  

Er is zelfs een hele speciale strategie op afgestemd waarbij soms zelfs gekozen wordt om het 

eerste uur (na zwaar voeren) op heel korte afstand op grondels te vissen. Dobbergewicht, lijn, 

haak etc. wordt erop afgestemd.… Deze internationals vissen natuurlijk vaak in teamverband en 

dan kan elke gram doorslaggevend zijn voor de punten en is het persoonlijk belang ondergeschikt. 

Het is bekend in dit kanaal dat daar grote hoeveelheden zwartbekgrondels rondzwemmen die 

werkelijk overal op bijten. Ze wegen niet veel, maar als je er genoeg vangt kan je er toch winnaar 

mee worden.  

Ik schaam me bijna om te zeggen, maar in dat kwartiertje slaagde ik er zowaar in om nog een 

derde plaats te bemachtigen met 370 gram aan grondels. Pppfff      

Maar ja, een wedstrijd is een wedstrijd. Achteraf dacht k me nog bij mezelf, had dat nog een 

kwartiertje eerder gedaan, dan was je nog eerste geworden ook. 

Het is tegen mijn principes om zo’n kort verslag te schrijven, maar ik kan er echt niet meer over 

vertellen. Snel vergeten en de volgende keer in dit water weer een kilootje of 10 vangen, ook al 

word ik daar mee laatste!   
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 Klassering Gewicht gram 

Wim Klerks 1 385 

Jan Wink 2 380  

Roy Witte 3 370 

John Koolhoven 4 325 

Dirk van Oostayen 5 290 

René de Vries 6 250 

Aad Segboer 7 190 

Jan Nijgh 11 0 

Chris van Trierum 11 0 

Kees Kerkhof 11 0 

Willem Verwaal 11 0 
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8 JUNI 2022, ZOUTWATER, KIJKDUIN 

Niet langer zoutloos.  

Na een afwezigheid van een jaar of 25 zou het een paar weken geleden eindelijk weer gaan 

gebeuren, deelnemen aan een zee-wedstrijd. 

Door tussenkomst van andere afspraken moest het plan nog even de kast in maar gelukkig geen 

25 jaar meer. 

Via Aad had ik wat spullen geregeld die hij keurig bij zich had en John verblijdde mij met een 

hengelsteun die weer bij Dirk vandaan kwam. Bedankt mannen. 

Zo zie je maar dat ondanks dat het nog maar een klein clubje is er niets mankeert aan het 

kameraadschappelijk gevoel. 

De reis van vandaag ging naar Kijkduin waar we om 07:15 uur verzamelde om daarna gezamenlijk 

naar het strand te wandelen. 

Al vang je niks je blijft wel fit als je aan zeevissen doet      . 

Ja en wat een verschil met zoetwatervissen, je bent gewoon in een minuut of 10 helemaal klaar 

om te gaan vissen en dan hoef je jezelf niet te haasten. 

We waren met 5 man en de opstelling van links naar rechts werd, Paul, Dirk, Wim, Aad en John op 

links. 

Nou is John natuurlijk al een beetje linke jongen maar op links dus dubbel zo gevaarlijk blijkt 

vandaag. 

Iedereen ving al vlot een visje en Paul al snel een zeebaars van 43 cm. dus dat zag er goed uit. 

Zelf zat ik in de crèche te vissen of ze wilde mij als nieuwkomer een beetje ontzien, ik kwam niet 

verder da 110 cm met een totaal van 7 visjes. 

Wel heel gemiddeld en dus goed voor een derde plaats vandaag. 

Paul werd door zijn mooie start tweede met 136 cm. en John, tja hij bleef bij Aad op bezoek 

komen, werd winnaar met een mooie lengte van 4 meter en 17 vissen. 

Dus ook nog eens leuke maatjes ertussen. 

Helaas was er wel een spelbreker en dat was het weer na al een uurtje in een lekker verfrissend 

buitje te hebben gestaan werd er besloten om de wedstrijd een uurtje in te korten. 

Ja sorry Aad helaas was iedereen het er mee eens en kon jij dus niet vrolijk lachend tot 2 uur 

doorvissen (HAHAHAHA). 
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Wat kan die man mopperen      . 

Aad werd wel 4e met 102 cm. en om het verhaal dan compleet te maken, Dirk werd 5e met 90 cm. 

alles gevangen in het eerste uurtje. 

Nou ik ga nog even informeren of er een trucje is om wat grotere vissen te vangen en dan gaan we 

er de volgende keer in de Nieuwe Maas op 6 september weer lekker tegenaan. 

Het was een leuke herintreding met gelukkig zee omstandigheden om het af te maken. 

En iedereen had een visje, de volgende keer zorgt Aad ook nog voor een drankje, wat wil een 

mens nog meer. 

Ga ook eens mee wie weet bevalt het je zo goed dat je het niet meer wilt missen. 

En nee Roy het is dus niet C-vissen maar toch echt ZEEVISSEN. 

 

Met een zilte groet, 

Wim 

  

 

Klassering Lengte cm 

John Koolhoven 1 400 

Paul van Oijen 2 136 

Wim Klerks 3 110 

Aad Segboer 4 102 

Dirk van Oostayen 5 90 
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11 JUNI 2022, ZOETWATER, KOPPELWEDSTRIJD NOORDHOLLANDS KANAAL.  

Dit jaar werd er buiten de reguliere competie weer een koppelwedstrijd georganiseerd op het 

prachtige stuk van het Noordhollands Kanaal bij Landsmeer. 

Gewoon omdat het kan en omdat vissen gewoon leuk is. Met een koppelwedstrijd kan je ook de 

hele dag lekker kletsen met je ,aat en van alles uitproberen. De hengelkeuze was vrij. Dit jaar is 

ervoor gekozen om ook met een introducee te kunnen vissen, waarbij het koppel, bestaande uit 

een HPSV-lid en een eventuele introducee mee kon doen om de prijzen. Dat gebeurde uiteindelijk 

ook nog! 

Hoewel anders gehoopt, hebben zich toch slechts 5 koppels opgegeven. Op de wedstrijddag zelf 

bleek er nog iemand ziek waardoor er slechts 4 koppels en een kindividuele deelnemer mee 

hebben gedaan. 

De opkomst was dus laag en dat is jammer.  

Het was een mooie dag om te vissen en er werd over het algemeen redelijk gevangen. 

Het ligt in de planning om komend jaar weer een koppelwedstrijd te organiseren. Het zou toch 

mooi zijn als we dan weer eens met een koppel of 8 kunnen vissen. Gezien ons ledenbestand en 

de mogelijkheid om met een introducee mee te doen zou dat toch mogelijk moeten zijn. 

Hoewel niet echt heeeeel belangrijk was er toch een uitslag. 

1. Aad en Thom 

2 Wim en Kees 

3. Roy en Richard 

4 Jan en Jan 

5 Bart Markslag 
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21 JUNI 2022, ZOETWATER, VLAARDINGSEVAART 

Een heel mooi water dat ook heel veel wordt bevist. 

Zaterdag op zondag de 24-uurs wedstrijd van Wout van Leeuwen en volgens een passant had de 

Delftse vereniging hier een maandag gevist. Hoe bedoel je een druk bevist water. Dit resulteerde 

dan ook in alleen maar kleine vis. John pakte kort voor tijd nog een mooie zeelt. 

Helaas had Aad toen al de wedstrijd verlaten. 

De feeder was een kansloze missie, iedereen heeft hem geprobeerd maar was ook al snel erachter 

dat dit vandaag geen optie was. Op 37 meter hele kleine stootjes te weinig om op te slaan en aas 

van de haak. 

Wormen betekende baars. 

De meeste vissers hadden het ook al snel door, niet te ver met made of caster.  

Op kop stek was het ook al gezellig, ik geloof dat ik nog nooit z'n rare rommelige wedstrijd hebben 

gevist Dat begon met een snoek van ongeveer 50 cm die alles afbrak.  

Toen een hond die mijn hengel van mijn roller liep. 

Daarna kwam de hond, die nog steeds losliep, terug en deze besloot om even een paar lelies uit 

het water te trekken en je raad het al precies bij mijn hengels.  

Als je dan van 10 meter afstand blijft roepen helpt dat niet. 

O ja de passant die ik eerder sprak kwam ook nog even vragen of hij aan mijn kant van de vlag 

mocht vissen (weg kopstek). 

Toch maar even verteld dat, dat niet de bedoeling was. 

O ja, voor ik het vergeet Chris heeft niet meegewogen dus een winnaar met DIVA gedrag. 

 

Mooi weer en een gezellige dag. 

 

Maar je weet:  

 

Mvg Jan Nijgh 
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 Klassering Gewicht gram 

Chris van Trierum 1 4060 

John Koolhoven 2 2945 

Jan Nijgh 3 2665 

Wim Klerks 4 2305 

Kees Kerkhof 5 1170 

Jan Wink 6 355 

Dirk van Oostayen 7 190 

Willem Verwaal 8 145 

Gerard Bakker 9 55 

Aad Segboer 12 0 
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5 JULI 2022, ZOETWATER, MOOIE NEL 

Vandaag de Mooie Nel op het programma een mooi water met veel voordelen, lekker breed en 
dus zoeken naar de vis.  

De verhalen gaan 60 meter ver of op 11 meter zowel met de vaste stok of de Picker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeren ook geen probleem, mooie stekken, plek genoeg. Het weer was goed met een lekker 
zonnetje en bijna geen wind dus alle ingrediënten voor een mooie visdag. 

Een klein minpuntje was dat de afslag op de rijksweg die wij moesten hebben afgesloten was dus 
dat was even een stukje omrijden. 

Om vele redenen waren we vandaag maar met 8 man, de wedstrijdleider was er ook niet dus 
heeft Wim zijn oude ding weer even opgepakt en heeft mooie plekken uitgezet 

Omdat de TomTom van Chris hem weer bijna naar huis stuurde zijn wij maar alvast gaan loten. 
Hans pakte de kopstek voor Chris en met Roy aan het eind konden we op tijd beginnen 

Zelf koos ik voor 25 en de 60 meter omdat ik de vaste stok niet had meegenomen. Vanaf de eerste 
worp op 25 meter had ik al stootjes op mijn top na eerst een paar kleine voorntjes kreeg ik toch 
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nog brasem aan de haak later nog even geprobeerd op 60 meter maar dat bracht niets op dus 
weer terug naar de 25 meter en daar heb ik toen totaal 7,5 kilo gevangen goed voor de derde plek 

Wim was hard bezig om zijn positie in de stand omhoog te krikken (hoger kan niet) hij is gestart op 
50 meter en hij heeft in totaal ruim 12 kilo gevangen goed voor plek 1. 

Tweede werd Jan Wink met ruim 8 kilo.  

Gelukkig heeft iedereen vis gevangen ook al was dat bij sommige niet zo erg veel 

Na afloop onder het genot van een drankje vertelde Roy de uitslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Klassering Gewicht 

Wim Klerks 1 12290 

Jan Wink 2 8915 

Kees Kerkhof 3 7580 

Hans Snels 4 4970 

John Koolhoven 5 4440 

Chris van Trierum 6 2395 

Roy Witte 7 1910 

Dirk van Oostayen 8 680 
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9 AUGUSTUS 2022, ZOETWATER, AMSTELDRECHT KANAAL 

Op een zon overgoten dinsdag 9 augustus 2022 hadden wij in een voor mij onbekend water het 

Amstel Drecht kanaal een HPSV-viswedstrijd.  

Met een niet gering deelnemersveld van 14 liefhebbers werd in de vroege ochtend geloot.  

Het was een mooi uitgezet parcours, hier en daar verschillende de breedte van het water maar dat 

mocht de pret niet drukken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De een had een mooi plompenbladeren bed en bij de ander was dit afgezet met een beschoeiing 

om de rietkragen te beschermen.  

Ik had het geluk om een 1 te loten, echter dat moest wel nog effe worden waargemaakt.  

Het duurde best wel lang voor de eerste aanbeten zich meldden. Over het gehele parcours werden 

behoorlijke brasems gehaakt. Ik zag op de feedertop een klein tikje sloeg aan en voelde in eerste 

instantie een loodzwaar gewicht. Ik dacht een stuk vuil of iets dergelijks.  

Er kwam beweging in, ik voelde duidelijk iets wat bewoog. Het ging links dan weer rechts.  

Om een langs verhaal kort te maken, er hing een snoekbaars aan van 70 a 80 cm. Mooie vis, maar 

voor de wedstrijd telde hij natuurlijk niet mee 

Hij paste maar net in mijn net. Aad kwam na afloop van de wedstrijd mij helpen met wegen.  
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Ik dacht eindelijk een eerste plaats te hebben gevist. Echter die duivelse John Koolhoven en Alwin 

Koks waren mij net gepasseerd.  

Ik won een derde plaats met als beloning de eer om dit verslagje te schrijven.  

Willem Verwaal  

Het totaal gevangen gewicht was 57,350 kg, dus gemiddeld bijna 4,100 per persoon. Niet slecht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Klassering Gewicht gram 

John Koolhoven 1 10930 

Alwin Koks 2 10730 

Willem Verwaal 3 10020 

Chris van Trierum 4 6830 

Roy Witte 5 5210 

Aad Segboer 6 4870 

Gerard Bakker 7 2050 

Kees Kerkhof 8 1940 

Jan Wink 9 1900 

Wim Klerks 10 1110 

Hans Snels 11 570 

Bart Markslag 12 560 

René de Vries 13 340 

Dirk van Oostayen 14 290 
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18 AUGUSTUS 2022, COMMERCIAL VISSEN ’T MUN APPELTERN  

Op 18 augustus 2022 werd er door HPSV-afdeling sportvissen een dag vijvervissen georganiseerd 

voor de leden. Omdat er dit jaar extra geld ter beschikking was gesteld door het hoofdbestuur, 

konden we voor de leden deze dag organiseren. Er was gekozen om vijver 6 en 7 af te huren bij  

‘t Mun te Appeltern. Dit betreft een commercial vijver waar op karper gevist kan worden. 

Er hadden zich 13 leden opgegeven om deze dag te gaan vissen. We hadden afgesproken rond half 

8 te verzamelen bij de ingang van de vijver alwaar we door de eigenaar werden ontvangen met 

een bak koffie. Rond 08:00 uur vertrokken we richting de vijver en kon iedereen zijn stek 

uitzoeken. Omdat we beide vijvers hadden gehuurd, was er voor iedereen genoeg plek om ruim te 

zitten. 

Na het uitkiezen van de stek en het uitpakken van de spullen kon er gekozen worden of er met de 

vaste stok, de feeder of matchhengel gevist ging worden. Er was voor gekozen om de stekkeuze 

vrij te laten en geen loting te houden.  

De weersverwachtingen voor deze dag waren ideaal, dus het beloofde een mooie dag te worden. 

Aangezien er voor een aantal leden de deelname aan het Europees Kampioenschap in Hongarije, 

later hier meer over, op het programma stond was dit een perfect moment om het één en ander 

uit te proberen en het materiaal te testen. 

Nadat de stekken waren opgebouwd en de keuze was gemaakt op welke manier er gevist ging 

worden werden de lijnen te water gelaten. 

Het visbestand in de vijver bestond voornamelijk uit schub- en spiegelkarpers van een flink 

formaat. Door sommigen werden, nadat de stekken waren aangevoerd, direct al de verwachte 

karpers gevangen. 

De één ving de vis op volle lengte met de vaste stok of kort langs de kant met de vaste stok bij 

anderen gaf de feeder ook goed resultaat. 

We hadden afgesproken dat de leden tussendoor getrakteerd werden op koffie en een broodje 

met een snack rond het middaguur en een drankje in de middag en daar werd volop van 

geprofiteerd. 

Met voortdurend prachtig weer werd er door nagenoeg iedereen de nodige karpers gevangen 

waardoor het voor iedereen een leuke dag is geweest. 

Er was besloten dat we tot 15:00 uur zouden vissen en na het opruimen van de spullen, het 

schoon achter laten van de visstek, stond er hapje en drankje klaar in de kantine van de vijver. 

Rond 17:00 uur vertrok iedereen huiswaarts 
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We kunnen zeggen dat eenieder heeft genoten van deze dag en we zijn als bestuur voornemens 

het in 2023 weer te organiseren bij voldoende belangstelling. Dit zal uiteraard besproken worden 

op de jaarvergadering 

 

Hierna een foto-impressie van de heerlijke dag 
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6 SEPTEMBER 2022, ZOUTWATER, VLAARDINGEN 

De 6e zoutviswedstrijd begon zoals iedere visser het wenst. Rustig weer en optrekkende ochtend 

dampen. Het beloofde een mooie dag te worden. We zouden gaan vissen aan de Maas Boulevard 

te Schiedam. Hier hadden we verleden jaar mooie grote wijtingen gevangen, maar dat was wel in 

november. Paul en ik hadden de dagen daarvoor een nieuwe stek verkend net aan de andere kant 

van de haven, waar we geen last zouden hebben van aanmerende schepen. Bij aankomst waren 

John en Wim al aanwezig en besloten we naar de nieuwe stek te gaan. Bij aankomst werd deze 

plek vanwege de basaltblokken niet goed genoeg bevonden en na kort overleg werd besloten uit 

te wijken naar de Westhavenkade te Vlaardingen. Ja, zo gaat dat bij zeevissers. Die dag waren we 

maar met vier vissers: John, Wim, Wilbert en Paul. Op de kop van de haven tegenover het nieuwe 

Chinese restaurant stonden we mooi, en al snel vlogen de Paternosters vol met pieren aan 125 

gram lood met loodlifters richting Waterweg. 

Het zou een bijzondere dag worden, want ondanks het feit dat we aan het zeevissen waren 

werden er heel veel kleine grondels gevangen. Het was de eerste keer dat mij dit in zout/brak 

gebeurde en de pieren vielen schijnbaar goed in de smaak bij dit kleine grut. Wim en John haalden 

daarnaast nog wat botjes en een enkel tongetje binnen. Paul kwam wat laat op gang, maar ving 

nog een mooi doublet met botten. Er was die dag veel scheepvaart en er kwam van alles langs 
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varen. Snelle watertaxi’s, een klassieke drie master, een mega kraan, containerschepen en heel 

veel slepers. John ving nog schip dat plotsklaps de haven in voer en ik had nog een sleepboot, die 

dicht onder de kant langs kwam. Ja, dat kost dan een lijn en lood. Verder veel aanloop van vage 

figuren die op de kop van de haven hun vaste bankje hadden. Met een tasje bier is het goed 

uithouden in het zonnetje. 

Tjonge jonge, wat is plat Vlaardings moeilijk te verstaan. 

Het was zeker geen straf om vandaag te vissen en rond 14:00 uur hadden we allemaal een 

verbrande kop. Iedereen had vis gevangen en nadat Wim de kaarten had opgeteld was John weer 

degene die de schouderklopjes in ontvangst mocht nemen.  

Vandaag dus gevist in een stadse/haven omgeving en geen wijting gevangen. Er zijn toch nog 3 

tongen en enkele botten gevangen. Een mooie dag vissen, in een mooie ambiance.  

Op naar de volgende wedstrijd op 5 oktober bij Pernissehoofd. 

 

 

 

 

Wilbert van Biezen 

  

 

Klassering Lengte cm 

John Koolhoven 1 288 

Wim Klerks 2 207 

Wilbert van Biezen 3 147 

Paul van Oijen 4 133 
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15 SEPTEMBER 2022, ZOETWATER, KANAAL DOOR VOORNE 

Takelen of heel veel geduld oefenen?  

Donderdag 15 september zijn we het maar weer eens aan het Kanaal door Voorne wezen 

proberen, lekker vissen, uitwaaien en genieten. 

Doordat het EK in Hongarije voor de deur stond hadden we helaas wel een extra aantal 

afmeldingen. Chris was van de EK-gangers de enige die aan de wedstrijd deelnam. 

Jan was er wel lekker vroeg bij om uit te zetten maar trok daarna lekker aan zijn stutten om van 

een paar uurtjes slaap te genieten. Hij had nachtdienst gedraaid en ook nog een flinke reis naar 

Hongarije in het verschiet. 

Het uitzetten was geen groot probleem al was het wel even goed kijken of de auto veilig kon 

worden geparkeerd. 

Door eerdere werkzaamheden was de berm lekker omgewoeld geweest en opnieuw aangelegd, 

maar dat was wel serieus aangepakt, lekker stevig. 

Verder nummer 1 in de grond daar waar het kon en dan een steigertje overslaan voor nummer 2 

en zo verder tot 9 want met meer waren we dus niet, het paste allemaal precies voor de 

hoogspanningsmasten. 

Goed gewerkt Jan. 

Even voor 06.30 uur was iedereen aanwezig zodat de loting plaats kon vinden, Bart pakte nummer 

1 en Chris de staart op 9 dus. 

Zelf mocht ik naar nummer 2 en aan het eind van de dag Bart assisteren bij de weging maar eerst 

maar even vissen. 

Na Jan een goede reis en succes te hebben gewenst vertrok deze naar huis en wij naar ons stekkie. 

Ik had al besloten om met een feeder richting de overkant te gaan en met een heel kort stokje het 

onder mijn eigen voeten te proberen. 

De vorige wedstrijd was het korte stokje goed voor 385 gram en de overwinning maar ik hoopte 

toch echt dat dit niet herhaald zou worden, in ieder geval niet in gewicht. 

Na de spullen en het voer in orde te hebben gemaakt klonk al heel snel het signaal om te voeren 

dus een paar balletjes onder de kant en een aantal korven richting overkant. 

Om 07.40 uur het startsein en vissen dus maar, nou dat begon lekker in 3 minuutjes 2 visjes in het 

netje een leuke start met het stokje. 
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Dit ging lekker door en voor er een uur voorbij was wist ik al dat het winnende gewicht wel een 

stukje hoger zou komen dan vorige wedstrijd. 

Op een gegeven moment ook maar even de feeder gepakt om het ook aan de andere kant even te 

proberen maar buiten een schele pos leverde dit nog niets op dan maar weer peuteren onder de 

kant. 

Daar bleef het best levendig met af en toe zelfs best een leuk voorntje gelukkig maar heel weinig 

grondels. 

De alvers waren wel op de afspraak maar dat zet niet echt zoden aan de dijk. 

Op een gegeven moment kwam Bart even buurten bij hem wilde het nog niet echt vlotten en hij 

verbaasde zich dan ook toen ik aangaf dat ik al rond de 30 a 40 visjes zat, hij ging het ook maar 

even met een kort stokje proberen. 

Helaas voor hem niet met het gewenste resultaat. 

Aad op nummer 3 kwam ook nog even spieken hij had op dat moment 6 visjes en kon het vandaag 

helaas voor hem niet raden. 

Kees die dus ook naar Hongarije ging kwam nog wel even langs om te kijken of wij succes hadden. 

Na even bij mij gekeken te hebben ging hij even een rondje langs de maatjes maken om daar te 

kijken of er ook grote vis te vangen was. 

Dat er kleinere vis zat had ik hem al laten zien door er in de periode dat hij bij me stond er een 

aantal binnen te halen waaronder dus ook leuke voorntjes.  

Nadat Kees vertrokken was kwam Jannie (de vrouw van Alwin) ook nog even langs met voor alle 

liefhebbers een niet te versmaden plak zelfgebakken cake, lekker hoor Jannie. 

Ook Roy gaf als blijk van belangstelling nog even een belletje ook hij was druk met zijn 

voorbereidingen voor Hongarije. 

Toen Kees terugkwam van zijn rondje begreep ik van hem dat er een enkele platte gevangen was 

maar heel sporadisch. 

Ja en dan ga je proberen het gewicht van de kleine visjes af te zetten tegen een brasem, conclusie 

was dus “ik ga het wel zien”. 

Nou weten de vaste deelnemers al wel dat nummer 3 een stukje moet schrijven dus mijn naam 

onder het stukje vertelt jullie dat ik derde ben geworden met 3220 gr. Chris had ook aardig wat 

kleinere vis maar een van de platte in zijn netje goed voor 3350 gr. En een 2de plaats. 

Willem Verwaal had dan maar 4 vissen maar wel 2 brasems met een totaalgewicht van 3670 gr. 

goed voor plek 1 vandaag. 

Mannen gefeliciteerd. 
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Tevens weet ik nu zeker dat een streven van jaren in vervulling is gegaan, het voor de 5de keer 

winnen van onze competitie en dat ik daarmee de wisseltrofee mag behouden.  

Voor de rest was het achteraf best een redelijke dag wat het weer aangaat, soms wat winderig 

maar de neerslag viel reuze mee. 

Nog even nagenieten met een drankje en uiteraard Chris succes gewenst met de missie Hongarije. 

Daarna gedag zeggen en weer op huis aan en de spullen opruimen voor de volgende gelegenheid. 

Onze eerstkomende wedstrijd is 17 oktober aan de Heijmanswetering ik hoop dat we daar weer 

redelijk compleet zijn en voor die tijd zullen de Hongarije-gangers ook hun ervaringen al wel 

gedeeld hebben. 

Tot dan. 

 

Een bijzonder vriendelijke visgroet, 

Wim  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Klassering Gewicht 

Willem Verwaal 1 3670 

Chris van Trierum 2 3350 

Wim Klerks 3 3220 

Hans Snels 4 2120 

Jan Wink 5 1930 

Aad Segboer 6 1430 

Alwin Koks 7 1000 

Bart Markslag 8 720 

René de Vries 9 350 
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SEPTEMBER 2022, EK EPFC HONGARIJE SZEGED 

In september 2022 stond het Europees Kampioenschap vissen in Szeged te Hongarije op het 

programma. De afgelopen 2 jaar kon het EK helaas niet doorgaan in verband met de geldende 

regels rondom het Corona virus dat de wereld in zijn greep hield.  

Het zou georganiseerd worden door Duitsland, maar doordat zij uiteindelijk geen vergunning 

verstrekt kregen, werd de organisatie overgenomen door Hongarije.  

Namens HPSV deden Jan, Roy, Chris, Kees en Richard mee aan het EK en Francine ging mee ter 

ondersteuning.  We hadden ons 2 jaar geleden al geplaatst en keken er naar uit om weer deel te 

nemen aan het EK. 

De maanden vooraf aan het EK stonden in het teken van voorbereiding, overleg, het verzamelen 

van de nodige informatie en het in orde maken van de materialen. 

In de maanden vooraf aan het EK besloot Rusland om politieke acties te ondernemen tegen 

Oekraïne en aangezien Hongarije naast Oekraïne ligt, was het onduidelijk of wel veilig was om af 

te reizen naar Hongarije. Verschillende teams besloten uit veiligheidsoverwegingen niet deel te 

nemen aan dit EK. Op het laatste moment besloten wij wel deel te nemen aan het EK en gingen 

verder met de voorbereidingen. 

De ingewonnen informatie leerde ons dat er voornamelijk gebruik gemaakt moest worden van 

mais en grondvoer met mais als basis. Hierop werden verschillenden groothandels bezocht om 

voldoende mais in blik bij ons te hebben. Dit bleek geen gemakkelijke taak, want door de oorlog in 

Oekraïne bleek er opeens minder mais in omloop te zijn, maar uiteindelijk lukte het ons toch om 

voldoende mais op voorraad te hebben. 

Op zaterdag 16 september was het dan zover en vertrokken we vanaf het Hoofdbureau met 2 

bussen, die door de HPSV ter beschikking waren gesteld, voor een reis van ruim 1600 km richting 

Szeged te Hongarije. Er was vooraf een route afgestemd, echter kwamen we er onderweg achter 

dat er een omleiding bij de grens met Duitsland van kracht was ons vertraging opleverde. Via wat 

omwegen konden we uiteindelijk Duitsland binnenrijden. We zagen het vooraf al niet zitten om de 

reis van 1600 km in 1 keer te rijden en hadden daardoor besloten om na meerdere tussenstops te 

overnachten in een pension in Oostenrijk.  

Na een heerlijke maaltijd en een lekker Oostenrijks biertje besloten we rond 22:00 uur het voor 

gezien te houden en ons bedje in te duiken, want we zouden de volgende dag vroeg vertrekken 

voor het laatste gedeelte van de reis. 

De volgende ochtend vertrokken vroeg voor het laatste gedeelte van de reis. Bij het bereiken van 

de Hongaarse grens dienden we de benodigde vignetten op te halen en konden we de reis 

hervatten. 

Omstreeks 15:00 uur arriveerden we bij de Olympische roeibaan te Szeged alwaar we ons konden 

inschrijven en een goody bag in ontvangst konden nemen. Aansluitend vertrokken we naar het 
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huis wat gehuurd hadden net buiten Szeged. We hadden een landhuis gehuurd die werkelijk in de 

middle  of nowhere was gelegen. Een huis met werkelijk alles erop of eraan. Grote kamers, ruime 

woonkamer, buiten zwembad, hot tub en grote buiten keuken en genoeg ruimte om onze spullen 

te bergen. 

 

Het parcours waar we deze week zouden gaan vissen betreft een zogenaamde roeibaan waar 

zowel viswedstrijden als roeiwedstrijden  gehouden worden. Het is water ongeveer 70 meter 
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breed maar er kan maar tot maximaal 35 meter gevist worden omdat het parcours gescheiden 

wordt door boeien. 

De maandag stond in het teken van de eerste trainingsdag en het uitproberen van verschillende 

technieken, afstand, voerstrategie en dergelijke. Er was van tevoren een loting gedaan op welke 

gedeelte van het parcours we die dag mochten vissen.  Elke team was in een sector ingedeeld en 

per dag kregen we een andere sector aangewezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hadden van tevoren verschillende technieken besproken en eenieder kreeg een taak toe 

bedeelt hoe hij deze dag zou gaan vissen. Na het halen van het van tevoren bestelde aas en voer 

konden we gaan vissen.  Al snel bleek dat de gekozen manier van vissen wel bij ons paste en er 

werden mooie en grote vissen gevangen. Met een voldaan gevoel keerden we, na het opruimen 

van de spullen en de visplek, terug naar ons onderkomen. 
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Aangezien het feit dat de prijzen in Hongarije niet te vergelijken zijn met de Nederland, besloten 

we die avond de maaltijd te nuttigen in een plaatselijk restaurant. Na heerlijk gegeten te hebben 

keerden we voldaan terug naar bij het huisje. Bij een kampvuur evalueerden we de eerste dag en 

bespraken we de tactiek voor de volgende dag. We besloten de gemaakte afspraken te blijven 

hanteren, echter kreeg iedereen wel een andere taak. Zo werd er af gesproken wie met de vaste 

stok of de feeder aan de slag ging, welke afstand, welk aas, welke voer en dergelijke ging 

gebruiken. 

De rest van de week stonden in het teken van het verbeteren van de technieken en het 

uitproberen van nieuwe dingen en aasstrategie. Doordat er de weken vooraf aan het EK weinig 

gevist was, was de vis in het begin erg schuw en werd de vis vooral op afstand gevangen.  

We vingen door onze gekozen techniek en strategie veel vis en dat werd ook door de andere 

deelnemers opgemerkt. Regelmatig kwamen ze bij ons kijken waarom wij de vis wel konden 

vangen en zij niet. We hoorden regelmatig dat er over ons werd gesproken en dat wij het goed 

voor elkaar hadden. Naarmate de week vorderde groeide ons vertrouwen en keken we uit naar de 

wedstrijddagen die op vrijdag en zaterdag op het programma stonden. 

 

Op woensdagavond stond het openingsgala op het programma. We werden door de organisatie 

welkom geheten, werden de teams voorgesteld en werden de nodige teamfoto’s gemaakt. 

Vervolgens stond er een diner op het programma. 
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De donderdag stond in het teken van de laatste voorbereidingen voor de wedstrijd van vrijdag en 

zaterdag. Het materiaal werd in orde gebracht en werden spreekwoordelijk gezien de puntjes op 

de i gezet en werden de laatste punten besproken. Gezien het feit dat we hele week mooie 

vangsten hadden geboekt keken we vol verwachting uit naar de wedstrijddagen. We hadden 

aardig in kaart hoe we de vissen moesten vangen en welke gedeelte van het parcours het beste 

was. We keken dan ook vol verwachting uit naar de loting die op donderdagavond gedaan zou 

worden. 

De loting bracht voor ons helaas niet wat we gehoopt hadden. We moesten genoegen nemen met 

de slechte stekken in het parcours, maar gezien het feit dat we eerder die week goed vis hadden 

gevangen deed dit niets af aan ons vertrouwen. 

Over de wedstrijddagen kan ik kort zijn. Het bracht ons helaas niet het resultaat waar we op 

gehoopt hadden. We moesten het afleggen tegen de concurrentie die achter af gezien tijdens de 

wedstrijddagen de vis wel konden vangen. Wij hadden kennelijk te vroeg gepiekt       

Op zaterdagavond stond de prijsuitreiking op het programma. Hongarije, Engeland en Duitsland 

hebben het deze week goed gedaan. De Hongaarse teams vielen  meerdere keren  in de prijzen. 

We kunnen terugkijken op een geweldige week ondanks dat we niet in de prijzen vielen dit jaar. 
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In 2023 staat het EK in Duitsland op het programma. Ook dit jaar zal een team van HPSV 

deelnemen aan dit EK en zijn we inmiddels druk met de nodige voorbereidingen. 

Namens Jan, Roy, Chris, Kees en Richard 

Groet 
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5 OKTOBER 2022, ZOUTWATER, PERNISSEHOOFD 

Eindelijk ga ik weer zeevissen na corona, bezoek aan ziekenhuis en vakanties, diverse wedstrijden 

gemist te hebben. Samen met Aad op 4 oktober aas gehaald in Monster. Daar gevraagd of er nog 

wat gevangen wordt op Pernissehoofd, waarop Jan vertelde dat zeevisclub Ter heide er vorige 

week alleen grondelingen hebben gevangen. Dus dat gaf de burger moed! Even gedacht om geen 

aas te kopen, maar goed toch maar gedaan. Tevens wat onderlijnen meegenomen in de hoop dat 

het kan verkeren. 

We hebben in de auto elkaar moed ingesproken en thuis een biertje gedronken. Woensdag 5 

oktober om 06:15 u bij Aad een bakkie en daarna gaan rijden. Het was erg druk op de weg maar 

op 07:15 u waren wij ter plekke! De rest (nog 4 man) was er voor 07:30 u, na een praatje over de 

drukte en de vissers die af hebben moeten zeggen i.v.m. ziekte of andere besognes, voor alle 

beterschap en hopen jullie de volgende keer weer te zien. (Al was het maar omdat voor mij de 

kans om 3e te worden kleiner is). Daarna naar de waterkant getogen, alle visspullen in orde 

gemaakt en om 08:00 u de lijnen te water gelaten. We visten van laag naar hoog en konden ver 

werpen met windkracht 5 in de rug. Na de eerste worp kon ik twee visjes binnen draaien (een 

steenbolk en een botje), hierdoor kreeg ik goede hoop. Aad en Wim begonnen ook goed te vangen 

en bij Alwin en John stokte het. Maar te vroeg gejuicht, ik ving daarna sporadisch nog een visje 

maar Aad had behoorlijk de gang erin en ving regelmatig doubletten. Uiteindelijk gingen we 

allemaal wel wat visjes vangen. En op een gegeven moment kwam Alwin schreeuwend, “Ik heb 

een blauwneus, ik heb een blauwneus" 

Dit begreep ik niet helemaal en dacht dat Alwin i.p.v. koffie, jenever in zijn thermoskan had 

gedaan. Dit was niet het geval, hij had een redelijk zeldzame vis met in de volksmond de naam 

blauwneus van 43 cm gevangen. Door de verre worpen heb ik nog wel 2 vrachtboten aan de lijn 

gehad, dus van mijn gekochte onderlijnen was ik ook weer af. Al met al een droge dag met toch 

nog een redelijke vangst. Na alles te hebben opgeruimd, nog een biertje gedronken en een stukje 

kaas gegeten hierbij de uitslag. 

 

 

 

 

Let op! Ik heb geen fout gemaakt met de uitslag. 

Al met al een mooie visdag en na John getroost te hebben, huiswaarts gekeerd. 

Tot de volgende zee wedstrijd, volgens mij op de Maasvlakte. 

Hans van Vliet  

 

Klassering Lengte  cm 

Aad Segboer 1 456 

Alwin Koks 2 180 

Hans van Vliet 3 175 

Wim Klerks 4 99 

John Koolhoven 5 59 



 Blz. 58 

 

17 OKTOBER 2022, ZOETWATER, HEIMANSWETERING  

Jawel we mochten weer de strijd aangaan aan de waterkant en wel aan de Heijmanswetering te 

Woubrugge. 

Deze keer dus op een maandag en dit is heel lang geleden dat we op die dag een wedstrijd hebben 

gevist. Maar vissen doen volgens mij niet aan dat gedoe met dagen, weken of wat dan ook.  

De luchtdruk daar denken ze wel anders over maar daar heb ik dan weer weinig verstand van. 

Wat ik wel wist was dat het vandaag best nat zou gaan worden volgens de mensen die daar dan 

weer voor geleerd hebben. 

Ze hebben in deze in ieder geval gelijk gekregen, het was maar 1 buitje maar wel van 09.00 uur tot 

13.00 uur. 

Dus wel droog opbouwen en opruimen dat was dan wel weer prettig. 

Nou was ik aan de late kant op de plaats van samenkomst, wel op tijd hoor, maar het was nog 

pikkedonker. 

Altijd een beetje lastig in te schatten zo rond de wisseling van de zomer naar de wintertijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan had helaas wat minder prettige verplichtingen maar heeft nog wel het parcours uitgezet en de 

lantaarnpalen als markeerpunt aangehouden, op die manier hadden we toch allemaal wat licht 

om de boel op te bouwen. 

Bij de loting is het toch altijd weer even spannend waar je terecht komt, Kees mocht naar de 

kopplaats en René naar de staartstek. 

Zelf mocht ik naar nummer 5 dus 4 man voor me en ook na mij, hoe bedoel je precies in het 

midden. 
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Door een aantal afzeggingen waren we nog met 9 man over terwijl het er in eerste instantie heel 

veel belovend uitzag, 13 aanmeldingen. 

Maar eerst maar eens opbouwen en dan kijken wat de vis ervan dacht. 

Door de weersvoorspelling eerst maar even mijn plu geïnstalleerd en daar de rest omheen(achter) 

opgebouwd. 

Bij het maken van mijn voertje ook maar even blikje mais verwerkt, na een oproep van mijn kant 

had Chris wat voor me meegenomen. 

Chris nogmaals dank hiervoor. 

 

Om 08.00 uur maar even gevraagd of we konden beginnen en na toestemming gaan voeren. 

10 minuten later wel een bescheiden fluitje maar we wisten in ieder geval dat we los konden gaan. 

Ja als je dan ingooit en eigenlijk gelijk weer op kan draaien met een visje aan de haak dan denk je 

nog “Nou dat gaat lekker”. 

En het mooie was dat er in 20 minuten nog 6 volgden maar daarna de eerste grote boot en dat 

was het dan voor dik 1,5 uur. 

Ik kon doen wat ik wou maar geen visje meer te vangen, ver weg of dichtbij maakte geen 

pepernoot uit. 

Ondanks dat ik bedacht had niet met de stok te gaan vissen heb ik die toen toch maar opgetuigd al 

was het bij Chris, die op 4 zat en met de stok viste, ook geen vetpot. 

Maar ook hier was het gelijk raak zelfs nog voordat ik gevoerd had was de eerste al binnen. 

Na een paar balletjes ging het hier gelukkig wel gewoon door niet groot maar ik was wel weer 

bezig. 
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Uit wat verhalen begreep ik dat Kees op 1 wel grote vis ving op een meter of 4 uit de overzijde 

maar voor de rest was het voor iedereen schrapen. 

Zoals al eerder gemeld werd het rond een uur of 1 droog en had de boel nog een uur om een 

beetje op te drogen. Als ik nou gewoon mijn autoraam gesloten had was mijn kont op de terugreis 

ook droog gebleven. 

Ja veel meer weet ik over de wedstrijd niet echt te schrijven al liet Kees aan het eind van wedstrijd 

wel weten wat zijn grote hobby geweest is, SCHEIDSRECHTER, het eindsignaal was voor een beer 

in winterslaap ook niet te missen. 

Maar bij het bekend maken van de uitslag bleek zijn energie niet alleen in het eindsignaal te 

hebben gestopt. 

Met ongeveer een derde van het totale gewicht werd hij ruim eerste met 6.850 gram. 

Chris kwam op twee met 3.240 gram en zelf werd ik dus derde met 2.650 gram, John en Hans 

zaten hier kort achter met een 4de en 5de plek ook nog boven de 2 kg. 

Ja als dan het totaalgewicht net boven de 20 kilo is bleef er voor de andere 4 niet heel veel meer 

over. 

Nu nog 1 te gaan in Landsmeer, ik hoop op wat meer vis en minder regen. 

En ik hoop ook op meer deelnemers. 

 

Een vriendelijke visgroet, 

Wim Klerks 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Klassering Gewicht 

Kees Kerkhof 1 6850 

Chris van Trierum 2 3240 

Wim Klerks 3 2650 

John Koolhoven 4 2570 

Hans Snels 5 2350 

Roy Witte 6 1890 

Bart Markslag 7 870 

René de Vries 8 710 

Willem Verwaal 9 410 
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8 NOVEMBER 2022, ZOUTWATER, KIJKDUIN. 

Dinsdag 8 november mochten we weer aantreden op het parkeerterrein aan de Zandvoortselaan 

in Kijkduin. 

John had tot nu toe ook voor mij een portie aas meegenomen maar was vandaag verhinderd zodat 

ik gisteren eerst zelf aas moest scoren. Uit een grijs verleden wist ik dat Albatros in de haven altijd 

zeeaas op voorraad heeft dus maandag even een ritje Scheveningen. Dat ik hier al een poosje niet 

geweest was bleek na mijn opmerking dat ik voor het laatst nog in de keet was geweest. Daar 

waren ze dus in 1992 uitgegaan naar dit pand, och dat is maar 30 jaar geleden… 

Maar goed we waren met zijn vieren, Wilbert, Aad, Jilles en ondergetekende. 

Jilles was wat aan de late kant, hij had wat moeite om zijn bed uit te komen. Maar toen hij dus was 

gearriveerd kon de wandeling naar de stek beginnen want op het parkeerterrein is echt geen visje 

te vangen. 

Na een klein kilometertje wandelen zocht iedereen een plekje dat hem geschikt leek om de dag 

door te komen. 

Zoals gebruikelijk doet Aad altijd even een proefworp om zijn lijn lekker soepel op te spoelen, 

maar dan moet hij natuurlijk wel aan de spoel blijven zitten. Aad vermoedde dat de lijn ergens vlak 

voor hem nog wel op te vissen was en liep dus het water in om met zijn hengeltop te speuren. 

Maar tja soms zit het mee maar ook best wel eens tegen hij stapte in een muitje en kukelde zo op 

zijn zij, resultaat een nat pak en nog steeds geen lijn. 

Omdat we dus best een stukje moesten lopen had hij dus ook minimaal spullen meegenomen en 

wilde hij al naar Scheveningen gaan om een spoel nieuwe lijn te scoren. Gelukkig kon Wilbert hem 

een spoel aanbieden zodat die rit hem bespaart bleef.  

Een heel vervelende bijkomstigheid was natuurlijk dat Aad met zijn natte pak het ook nog eens 

flink koud kreeg, maar het is natuurlijk ook wel een bikkel. 
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Al bij al zag het er naar uit dat hij nog wel even bezig was en dus riep hij dat als wij klaar waren er 

gevist mocht worden. Even later plonsde dus mijn lijn in de zee met de hoop op een mooi 

resultaat. 

Wilbert opende het bal wat de vangst aanging met een leuke zeebaars. 

 

Toen ik even zijn kant opwandelde zag ik Jilles met een kluwen onderlijnen aan het stoeien. Ik 

adviseerde hem om de haken eraf te knippen maar hij probeerde het zo nog wel even. 

Wel was hij teleurgesteld in zijn zoon die zijn spullen had geleend en iets minder netjes had 

teruggebracht. Ik weet eigenlijk niet of alle arbeid nog resultaat heeft opgeleverd. 

In een ooghoek zag ik mijn eigen hengel ook een leuke tik geven en kon toen ook mijn eerste 

zeebaars binnen draaien. 

Het werd zeker geen spectaculaire dag maar we wisten wel allemaal een visje te vangen ik had er 

zelfs een van 41 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat het weer best wel redelijk was bleek wel uit het aantal bezoekers dat nog even langskwam 

wandelen. Sjors had een bureaudag en moest om 2 uur in Leiden zijn maar vond het wel leuk om 

even te komen kijken. 

Ook Alwin en Jaap zijn nog even wezen buurten. 
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Wilbert bleef af en toe een vis uit de zee trekken en tot 2 keer toe zelf 2 tegelijk. Dit waren dan 

botten en de rest zeebaars. 

En aan eerlijke verdeling wordt niet echt gedaan. Wilbert kwam aan 10 vissen, Aad na alle 

problemen had er 5, zelf kwam ik aan 4 en Jilles moest het doen met 1 exemplaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tij was zo dat het om 09.30 uur laag zou zijn en rond 2 uur weer hoog nou dat het op een 

gegeven moment opkomend was hoefde niemand mij te vertellen, ik bleef naar achteren lopen. 

Maar dit bracht me dus ook weer dichter bij het parkeerterrein al bleef er altijd nog een flink stuk 

over om na de wedstrijd terug te wandelen. Aangekomen op het parkeerterrein de spullen weer in 

de auto en maar even een drankje gepakt om de keel te smeren. 

Ondertussen had Aad de kaarten ingenomen en de score uitgerekend, Wilbert mocht zich winnaar 

noemen met 288 cm. Aad werd tweede met 147 cm. zelf werd ik dus derde met 124 cm. en Jilles 

vierde met 31 cm. 

Nu nog 1 te gaan op 2 december in Maassluis wel met een lekker bakkie soep. 

Hopelijk tot dan. 

 

Met een vriendelijke visgroet, 

Wim 
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Klassering Lengte  cm 

Wilbert van Biezen 1 288 

Aad Segboer 2 147 

Wim Klerks 3 124 

Jilles van Koutrik 4 31 
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12 NOVEMBER 2022, ZOETWATER, NH-KANAAL LANDSMEER, DE SNERTWEDSTRIJD 

Normaal gesproken begint de voorbereiding van een wedstrijd met het checken van mijn aas, voer 

en visspullen. 

Voor de slotwedstrijd van het seizoen mag ik al een poosje de erwtensoep verzorgen dus staat dat 

als eerste op de lijst. Het mooie daarvan is dat ik hem natuurlijk ook moet testen en ook dit jaar 

viel deze test goed uit. Maar dan moeten toch ook de andere zaken op orde gebracht worden plus 

nog wat extra’s om de soep weer op te warmen. Vrijdagmiddag stond dit allemaal in de 

woonkamer en dat ziet er dan echt wel uit als een kleine verhuizing. 

Zaterdagochtend op tijd inladen en naar de waterkant. 

Ook een traditie is dat ik wat eerder mijn steknummer mag trekken om de boel goed op te kunnen 

bouwen, Jan vroeg nog even of ik in het midden ging zitten, nummer 5, of dat ik een nummer 

wilde pakken. Nou ik wilde wel een nummer pakken en dan pak je gewoon nummer 5. 

Maar dat is ook een beetje het verhaal van dit seizoen toch wel heel vaak in het midden met ook 

zeker mooie resultaten. 

Kortom je moet er gewoon het beste van maken. 

Er waren dus 9 deelnemers al waren er in eerste instantie wel een man of 15 aangemeld, jammer 

dat er zoveel weer afgemeld werd. 

Ik ben dus op mijn gemak naar mijn plekje gereden en begonnen met opbouwen. 

Er werd geloot bij stek nummer 9 en de mannen die naar de lagere stekken moesten passeerden 

mij toen ik de boel voor de soep naar tevredenheid had neergezet en ik kon dus gelijk met de rest 

mijn stek verder opbouwen. 

Chris kwam wel wat later langs maar die bleek last te hebben met een TomTom die hem in rondjes 

bleef sturen zodat het even duurde voordat hij de goede route had gevonden. 

Ook voor deze wedstrijd gold dat we om 8 uur mochten voeren en 10 minuten later dus vissen. 

Nou het heet dus vissen en niet vissen vangen maar na 10 minuten zwommen er al 8 vissen(jes) in 

mijn net, dat zag er dus veelbelovend uit. 

Nou wil dat ook nog weleens helemaal stilvallen maar dat gebeurde gelukkig niet af en toe even 

wat minder maar dan waren ze ook zo weer opgespoord. 

Er was afgesproken dat we rond kwart voor 11 de soeppauze zouden doen maar helaas was het 

beetje wind dat er stond iets gedraaid en was mijn fornuisje dus uit. Geen probleem hoor gewoon 

even met Jan gebeld dat het een kwartiertje later werd maar toen hebben de heren het zich ook 

prima laten smaken. Ook zag ik tijdens de pauze pas dat Arie Vlok er ook bij was nou dat was wel 

een poosje geleden. 
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Nog even wat herinneringen opgehaald en toen weer lekker gaan vissen. 

Ook het weer werkte prima mee ik zat heerlijk in mijn, weliswaar lekkere dikke, trui en had echt 

geen jas nodig. 

Zoals al eerder aangehaald de vis bleef lekker meewerken al kon ik geen echte brasem te pakken 

krijgen, wel veel vis ongeveer 120 stuks. Maar dat de brasem toch de doorslag zou geven bleek 

wel bij de weging nadat iedereen zijn spullen weer had opgeruimd. 

Kees die op de staartstek 7 van deze jongens wist te vangen won de wedstrijd  met 12.110 gr. zijn 

2de overwinning op rij trouwens. Roy die op stek 6 rechts naast mij zat werd keurig 2de met 9.460 

gr. 

En ik werd dus derde met 7.925 gr. en mocht met de zeewedstrijden mee op voor mijn 5de stukje 

van dit jaar.  

Onder het genot van een drankje werden er nog wat dingen opgehaald en hoorde ik ook dat Chris 

er een hengeldeel bij heeft alleen niet op de manier die je wilt, hengelbreuk. 

Omdat ik rond 4 uur een afspraak had moest ik toen wel aan mijn stutten trekken al zou het al niet 

meevallen om dat te halen. Door de intocht van Sint-Nicolaas in Landsmeer zou het daar wel eens 

druk kunnen zijn. 

Dat viel gelukkig allemaal mee en op de weg kon ik ook lekker doorrijden en was ik om 10 over 4 in 

Leidschendam.  

Tja en zo zit het seizoen 2022 er ook weer op en moeten we het weer even doen met vrij vissen. 

Ik hoop jullie volgend jaar allemaal weer aan de waterkant tegen te komen. 

Een vriendelijke visgroet, 

Opstekerreporter       Wim. 

 

 Klassering Gewicht 

Kees Kerkhof 1 12110 

Roy Witte 2 9460 

Wim Klerks 3 7925 

Jan Nijgh 4 7000 

Hans Snels 5 6405 

Chris van Trierum 6 4900 

Arie Vlok 7 2015 

Willem Verwaal 8 995 
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2 DECEMBER 2022, ZOUTWATER, MAASSLUIS, DE SNERTWEDSTRIJD 

Ja en daar is hij weer je houdt het bijna niet voor mogelijk maar voor de 6de keer mag ik een 

stukje voor de Opsteker schrijven. Ze zijn wel eerlijk verdeeld 3 X zoetwater en 3 X zeevissen.  

Och als je eenmaal bezig bent valt het best mee hoor maar je moet er wel even voor gaan zitten. 

Tja en ook bij deze wedstrijd mocht de erwtensoep natuurlijk niet ontbreken. Maar dat is dan 

weer het voordeel van een lekker grote pan dan doe je dat in een keer koken en daarom hoefde ik 

hem nu alleen maar uit de vriezer te pakken. 

We zouden met 6 en misschien met 7 man aan de wedstrijd deelnemen en in overleg met Alwin 

ook maar op een bezoeker gerekend dus voor 8 man soep. Ja bezoekers zijn echt heel gewoon bij 

het zeevissen wel heel gezellig natuurlijk maar het wordt nog leuker als iedereen een hengeltje 

meeneemt. 

Nou was ik lekker op tijd thuis klaar met alle spullen inladen en reed rond half zeven weg met in 

mijn achterhoofd vertraging bij Wateringen. Maar dat zal je altijd zien als je laat bent staat het 

muurvast en nu kon ik lekker doorrijden. En toch was ik niet eens de eerste John was mij nog voor. 

De plek waar ik mijn auto parkeerde was afgescheiden door een soort plantenbak voor een bankje 

waar ik gelijk mijn kookstelletje al zag staan. Dus alles maar gelijk uitgeladen en een plu aan de 

bank en de ernaast staande prullenbak vastgemaakt en de buitenkeuken was al klaar. Inmiddels 

waren ook Paul, Wilbert en Alwin gearriveerd, Aad had helaas afgezegd maar zou er met de soep 

bij zijn, zodat we allemaal een plek opzochten en de hengels gingen optuigen. 

Nou stond ik gelukkig onder een lantarenpaal en kon ik mijn lijn door de ogen rijgen anders was 

dat een stuk lastiger geworden. 

Rond 8 uur was iedereen 

zover dat we konden gaan 

vissen en vlogen de eerste 

pieren het water in. 

Volgens mij had Wilbert 

binnen 10 minuten al de 

eerste vis binnen en Paul 

liet er ook niet lang op 

wachten. Zelf was ik een 

van de laatste die zijn 

eerste vis binnenhaalde ik 

had al wel een paar mooie 

tikken gezien maar die 

waren allemaal mis. 
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Het was allemaal wijting wat de klok sloeg later kwamen er een paar botjes bij en ook nog een 

enkele schar, oh ja krabben die waren er ook. 

Na een goed uur vissen werd het al wel duidelijk dat het aas wel erg hard ging John had voor hem 

en mij allebei 75 pieren meegenomen maar die gingen er in rap tempo doorheen. Dus dan ook 

maar met de velletjes proberen een visje te vangen en dat lukte ook wel. 

Om kwart voor elf werd de snertpauze aangekondigd en deze werd weer met smaak en 

enthousiasme genuttigd. 

 

Aad zijn afspraak was niet op tijd op komen dagen zodat hij de soep ook aan zich voorbij moest 

laten gaan en het verder voor deze dag maar zo liet. Zoals velen van jullie weten heeft John altijd 

roggebrood met spek bij zich voor bij de soep waarvoor weer onze hartelijke dank. 

Ook werd de tussenstand even globaal doorgenomen en Wilbert en Paul lagen lekker op koers 

voor een goede uitslag. Zelf had ik 14 vissen bij de pauze maar nog bijna 3 uur te gaan dus was er 

nog niets van te zeggen. 

Iedereen trok weer naar zijn stek en zwiepte de lijn het water weer in met uiteraard de hoop om 

er nog een paar te pakken. 
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John die last had van zijn schouder was lekker op het vlakke havenhoofdje gaan staan en hij had 

daar wel een vrije visser als buurman gekregen. 

Ik zag hem al heel snel weer binnen draaien met de eerste na de soep. 

Maar dat gebeurde links van mij maar wat er rechts gebeurde was bijna asociaal Alwin raakte 

steeds meer op dreef meerdere keren een volle bak, 3 tegelijk, maar ook 2 of soms 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daar tegenover stond dat het wat verder naar rechts bij Paul en Wilbert helemaal stilviel ook het 

aasprobleem speelde hen parten. Ik ving nog wel een visje maar dat was heel bescheiden in 

vergelijk met Alwin. 

Ook kwamen de traditionele bezoekers nog even langs alleen waren ze te laat voor de soep, ik had 

het restje al in een bak gedaan voor John. 

Willem Verwaal was de eerste die op het toneel verscheen even later gevolgd door Jaap de Raat. 

Ja en zo liep het klokje rustig door naar 2 uur en kwam er een einde aan een schitterende visdag 

zowel qua vangst als weer was het FANTASTISCH. 

Bij het inpakken liet John al van zich horen en nee niet met woorden, de soep was zijn werk aan 

het doen vertelde hij. 

Alwin werd ook aan het werk gezet hij mocht de centimeters optellen.  

Een totaal van 155 vissen kost even om op te tellen maar hij heeft de klus geklaard. 
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Wilbert kwam na zijn flitsende start aan 22 vissen met 485 cm. Paul kwam aan 581 cm. met 24 

vissen. Zelf had ik 31 vissen met een totale lengte van 693 cm.  

John op het koppie had met 34 vissen 799 cm. bij elkaar gevist. 

Ja en er kon er maar 1 de winnaar zijn Alwin met 1010 cm. en 44 vissen. 

Zoals gebruikelijk bij de laatste zeewedstrijd was er voor de eerste 3 een bonnetje en Alwin zag af 

van de zijne dus hadden John, ikzelf en Paul nog een prijsje ook 

Wat een dag dat waren we allemaal wel met elkaar eens. 

Na nog even wat na gekletst te hebben vertrok eenieder naar huis met de hoop dat we elkaar 

volgend jaar weer mogen bekampen. 

Na een kleine 2 uur las ik het berichtje dat John in de file was beland en daar zijn auto 

onverkoopbaar had gemaakt. 

Nee hoor geen brokken maar gewoon de gevolgen van de erwtensoep      . 

Verder hoop ik ook de mensen die er deze dag niet bij waren het komende seizoen in 

competitieverband aan de waterkant te mogen treffen. 

 

Met een vriendelijke visgroet van, 

Uw razende visreporter, 

Wim  

 

Klassering Lengte  cm 

Alwin Koks 1 1010 

John Koolhoven 2 799 

Wim Klerks 3 693 

Paul van Oijen 4 581 

Wilbert van Biezen 5 485 
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UITSLAG ZOETWATER 2023 
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UITSLAG ZOUTWATER 2023 

 


