Sportvisser-leden
Kiezen voor verzekering van HOEVENS assurantiën.
Omdat HOEVENS Assurantiën de beste voorwaarde tegen een gunstige premie aanbied
VOORBEELDEN
Premie
WA
Visboot snelheid boven 30 km/u Nieuwwaarde
€ 40,23
€ 10.000
Visboot snelheid boven 30 km/u Nieuwwaarde
€ 40,23
€ 16.000
Boot spaarrekening
* Geen minimum inleg * Geen opname kosten * Geen
opzegtermijn * Rente op aanvraag
Boot lening/Scheepshypotheek, speciaal lage tarieven. BEL!
De premie is inclusief:
* Noordzeedekking tot 15 mijl uit de kust
* Eigen risico van € 75,00 of € 150,00 (geldt
voor casco-dekking)
* Aantoonbaar 8 jaar of meer schadevrij varen
De premie is exclusief:
* 7,5 % assurantiebelasting en éénmalige
poliskosten

All-risks
€ 91,53
€ 122,31

HOEVENS Assurantiën, Zuidstraat 135 - 2225 GV KATWIJK AAN ZEE
Telefoon (071)-4077669 Fax (071)-4077001 E-mail: info@hoevens.nl

Slagerij Boks

Rederijkersplein 7
Tel.(071) 3612272 fax (071)3615486
e-mail: boksslagerijen@zonnet.nl

Digros Super Slagerij
DIEREN EN HENGELSPORTSPECIAALZAAK
PETER KOELEWIJN
SCHOOLSTRAAT 47 – NOORDWIJK
Tel. 071 – 3613937
Dealer van:Preston - Arca-Biva
Spro – Albatros – Ultimate
Op Bestelling: Pieren en Kweekzagers.
Altijd voorradig: Maden.

Wand en plafond spuitbedrijf voor nieuwbouw en renovatie
Golfbaan 6 2202 TC Noordwijk

Tel. 071-361758
Mobiel 06-53378649
Fax
071-361758

wand en plafond spuitbedrijf voor nieuwbouw en renovatie

Golfbaan 6

2202 TC Noordwijk

Tel. 071-3617582
Mobiel
06-53378649
Fax 071-3617582

KABELKRANT/TELETEKST
RADIO FREQUENTIE fm 105.3
RADIOKABELFREQUENTIE fm 88.1

verschijnt 8x per jaar

De Sportvisser

HSV de SPORTVISSER is opgericht 24 mei 1949
Koninklijk goedgekeurd op 7 december 1972.
Adres Clubgebouw: Bosweg 2a, 2202 NV Noordwijk
Adres Strandlocatie: Zeereep 101, 2202 NW Noordwijk
Postadres: Postbus 348, 2200 AH Noordwijk
Tel: 071-3618985
NR. 4 juni / juli 2013

Website: www.hsvdesportvisser.nl
E-mail: info@hsvdesportvisser.nl
Bankrekeningnummer: 51 63 16 087
Aangesloten bij:

Sportvisserij Nederland
Lid van N.F.B.
Federatie Sportvisserij Midwest Nederland.

Erevoorzitter

: C.L.P. Lassooy.
: T.M.F. van Schie.
: F. Nekeman ( postuum).
: H. v.d. Voort

Erelid

Redactie clubblad:
Aad Bogaards, Konijnenburgstraat 25, 2202 XM Noordwijk
Tel: 071 361 37 13
Email: abogaards@hetnet.nl.
INLEVEREN KOPIE TOT EN MET DINSDAG 25 juni 2013
Dagelijks Bestuur.
Voorzitter
Hans Melchers, Jac. Urlusstraat 4,2202 SK Noordwijk.
Tel: 06 57 54 17 96
Vice Voorzitter en Secretaris
Henk Zonneveld, Hyacinthstraat 22, 2201BX Noordwijk
Tel: 071 361 36 21
Mob: 06 57 56 21 42
Email: henkzon@casema.nl
E-mail: info@hsvdesportvisser.nl
Penningmeester
Huub Menken, Wantveld 27, 2202 NS Noordwijk
Tel: 071 361 26 88
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Bestuursleden
Ledenadministratie:
Arie van der Wiel, Prins Bernhardstraat 52a, 2202 LJ Noordwijk
Mob; 06 25 24 39 04
Email: arie137@hotmail.nl
Algemene zaken:
Bram Riemvis, Prins Bernhardstraat 16, 2202 LH Noordwijk
Tel: 071 361 97 02
Ben Zonneveld, Derk Bolhuisstraat 4, 2202 VG Noordwijk
Tel: 071 361 56 57
Bootafdeling:
Gerrit Verbeek, Jan Cramerhof 8, 2202VT Noordwijk
Mob: 06 53 24 71 65
Strandafdeling:
Jan van der Linden, Stationsweg 160, 2182 BE Hillegom.
Tel: 0252 51 91 97
Mob: 06 45 45 09 85
Binnenwater:
Aad Bogaards, Konijnenburgstraat 25, 2202 XM Noordwijk
Tel: 071 361 37 13
Jeugdafdeling:
Frank Steenvoorden, Herenweg 42, 2201 GC Noordwijk
Tel: 071 362 57 90
Evenementen:
Mieneke Walen, Schaalhoren 29, 2201 VB Noordwijk
Tel: 071 361 76 20
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Wedstrijdcommissie Boot,
Voorzitter:
Gerrit Verbeek, Jan Cramerhof 8, 2202 VT Noordwijk
Mob: 06 53 24 71 65
Commissieleden:
Ed Scheepmaker, Golfbaan 9, 2202 TA Noordwijk
Mob : 06 14 34 14 86
Arie van der Wiel, Prins Bernhardstraat 52a, 2202 LJ Noordwijk
Mob; 06 25 24 39 04
Wedstrijdcommissie Strand
Voorzitter en secretaris:
Jan van der Linden, Stationsweg 160, 2182 BE Hillegom.
Tel: 0252 51 91 97
Mob: 06 45 45 09 85
Vice voorzitter en Penningmeester:
Wianda van Elswijk, Dorpstraat 160, 2391 CG Hazerswoude-dorp
Tel: 0172 58 68 84
Mob: 06 22 21 52 10
Commissieleden:
Cor van Houten, Morgenster 16, 2201 SZ Noordwijk
Tel: 071 361 68 24
Jan Witteman, Breeland 1, 2191 XA de Zilk
Tel: 0252 51 89 83
Cees Wijnands. Golfbaan 6, 2202 TC Noordwijk
Tel: 071 361 75 82
Marko van Kimmenaede, Hoekgat 37, 2191 XJ de Zilk
Tel: 0252 51 95 22
Ton van Elswijk, Dorpstraat 160, 2391 CG Hazerswoude-dorp
Tel: 0172 58 68 84
Wedstrijdcommissie Binnenwater
Voorzitter en secretaris:
Aad Bogaards, Konijnenburgstraat 25, 2202 XM Noordwijk
Tel: 071 361 37 13
Penningmeester:
Henk Zonneveld, Hyacinthstraat 22, 2201 BX Noordwijk
Tel: 06 57 56 21 42
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Commissieleden:
Wil caspers, Thijs van der Lindenstraat 21, 2202 VN Noordwijk
Tel: 071 361 55 44
Chris Marijt, Schoolstraat 33, 2202 HD Noordwijk
Mob: 06 14 96 61 42
Frank Steenvoorden, Herenweg 42, 2201 GC Noordwijk
Tel: 071 362 57 90
Jeugdbestuur:
Voorzitter:
Frank Steenvoorden, Herenweg 42, 2201 GC Noordwijk
Tel: 071 362 57 90
Secretaris:
Sandra Mostard, van Limburg Stirumstraat 25A, 2201 JM Noordwijk
Tel: 071 364 83 87
Penningmeester:
Maurice Vink, Dreefkant 26, 2203 NV Noordwijk
Mob: 06 48 42 41 00
Commissieleden:
John Koelewijn, Brahmslaan 56, 2324 AN Leiden
Tel: 071 512 51 46
Koos Duyverman, Boerenburgerweg 30, 2201 PP Noordwijk
Tel: 071 361 76 09
Hans Turenhout jr,
Mob: 06 44 21 81 09
Arjan van Schie, Jozef Beugelsdijkstraat 18, 2201 LM Noordwijk
Tel: 071 364 98 07
Bardienst coördinator
Wil Rodenburg, Zeekoet 2, 2201 XX Noordwijk
Mob: 06 54 22 01 37

Bingo commissie:
Wianda van Elswijk, Dorpstraat 160, 2391 CG Hazerswoude-dorp
Tel: 0172 58 68 84
Mob: 06 22 21 52 10
Corrie Riemvis, Prins Bernhardstraat 16, 2202 LH Noordwijk
Tel: 071 361 97 02
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Kaart commissie:
Cees van Velzen, Hadriaan van Neslaan 104, 2201 GG Noordwijk
Tel: 071 888 17 80
Joop van Houten, Ruiterstraat 2, 2202 KK Noordwijk
Tel: 071 361 67 18

Luisterpost en verkooppunt Vispas
Hengelsport Peter Koelewijn, Schoolstraat 47a 2202 HD Noordwijk
Tel: 071 361 39 37

Schoonmaak coördinator
Huug van der Voort, Parelduiker 7, 2201 XE Noordwijk
Tel: 071 361 13 26

Tractor instructeur:
Peet van der Zalm, Pimpernelstraat 22, 2201 NH Noordwijk
Tel: 071 361 84 46
Mob: 06 17 29 64 24

Website:
Chris Marijt, Schoolstraat 33, 2202 HD Noordwijk
Mob: 06 14 96 61 42
E mail: chrismarijt@gmail.com
Lief en Leedcommissie
J.de Ridder, Reinout 23,2202 PN Noordwijk Tel. 071-3613078
Botenstalling
E. Scheepmaker, Golfbaan 9 Tel. 06-14341486

H.S.V. “De Sportvisser”
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Het weer gaat eindelijk opknappen en de temperaturen
stijgen gelukkig, want in de kou groeit niets. Ook de vis
begint weer wat te azen, nu maar hopen dat de vangsten
ook beter worden. Je ziet de mensen ook vrolijker worden
als het zonnetje er is. Laten we hopen dat we dit jaar een
mooie zomer krijgen, dat hebben we toch wel verdient na
al die kou, want het valt om de drommel niet mee, om met
een zwarte bakkes, of in een luier of met flaporen door de
vriezende kou over het strand te zeulen, al was dit alles het
wel waard.
De bootvissers gaan bij goed weer, op 20
mei de zee op voor een scharrenwedstrijd
en op 25 mei wordt het NK kleinbootvissen
in ‘s Gravenzande vervist.
De strandvissers hebben op 27 april hun
kampioenen in het zonnetje gezet, bij een
grandioze feestavond, waar de prijzen niet
aan te slepen waren. Iedereen ging met
een prijs naar huis, een reuze gezellige
avond. Bij de voorselectie van het NK
strandvissen hebben de Noortukers goede
resultaten geboekt, jongens geweldig, hou
dit vast.
Bij de binnenvissers is de competitie in
volle gang, zowel bij de senioren als bij
de 55+. Al zijn de vangsten dan nog niet
denderend, het is er gewoon een gezellige
boel. Ook over de opkomst hebben we niet
te klagen, bij de senioren vissen we met 18
man competitie en bij de 55+ met 28 man,
steigers te kort dus. Nog even aandacht
voor het volgende:. Door de slechte
vangsten in de Heimanswetering is de
vastestok - feederwedstrijd verplaatst naar
het Noord-Hollandskanaal bij Spijkerboor
en de Ahoywedstrijd is een uur vroeger als
in de agenda vermeld staat, dit i.v.m. de
eventuele drukke pleziervaart aldaar.De
wedstrijd is nu van 7 uur tot 13.00 uur.
Bij de jeugd zijn we zoveel als mogelijk de
afdeling aan het promoten om toch een
redelijk aantal vissertjes aan de waterkant
te krijgen, via flyers, Nens, de kranten enz.
Nu maar hopen dat het ledenaantal bij de
jeugd wat stijgt, zodat eindelijk het viskamp,
de uitgaansdag en al die keune activiteiten
weer eens doorgang kunnen vinden.
H.S.V.”De Sportvisser”

Misschien dat er kinderen of kleinkinderen
van de strand of binnenvissers mee willen
doen aan de jeugdcompetitie. Er waren bij
het strandvissen voor de jeugd toch zo’n
25 jeugdigen. Dus mensen, denk even met
ons mee en laten we er met z’n alle voor
zorgen dat de jeugdafdeling blijft bestaan
en zijn activiteiten weer kan doen.
Activiteiten genoeg, en dan voor vele de
vakantieplannen in het vooruitzicht, dus
niemand hoeft zich te vervelen. Mocht
u binnen kort op vakantie gaan, wens ik
u veel plezier en geniet er van, want we
zitten voor je het weet weer in de kou.
Het gaat u allen goed en tot het volgende
clubblad.

Red.
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Wilt u up to date blijven, hou dan de website in
de gaten, deze wordt constand bij gehouden
met uitslagen, foto’s, berichten, nieuwtjes
enz.
www.hsvdesportvisser.nl

dag

datum

activiteit

tijd

locatie

Juni2013
zaterdag
zondag
dinsdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
woensdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
vrijdag
zaterdag
zondag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

1juni2013
1juni2013
2juni2013
2juni2013
4juni2013
7juni2013
8juni2013
9juni2013
9juni2013
10juni2013
12juni2013
14juni2013
15juni2013
15juni2013
16juni2013
17juni2013
18juni2013
19juni2013
21juni2013
22juni2013
23juni2013
25juni2013
25juni2013
26juni2013
27juni2013
28juni2013
29juni2013
30juni2013

selectievissenfederatiejeugd
uitwijkNKkleinbootvissen
7ecompetitiewedstrijdbinnenvissers
uitwijkscharrenwedstrijdbootvissers
2eavondwedstrijdbinnenvissers
4ecompetitiewedstrijdjeugd
uitwijkNKkleinbootvissen
kampioenschapvannoordwijkbinnenv.
clubkampioenschapbootvissers
bestuursvergadering
5e55+wedstrijdbinnenwater
5ecomp.jeugd/Nekemancup
6uurverenigingswedstrijdAHOY
makreelroken
vaderdag
discussieavondsportvisserijMidNed
3eavondwedstrijd
Dbvergadering
6ecompetitiewedstrijdjeugd
selectieNKfeedersenioren
uitwijkclubkampioenschappenboot
bestuursvergadering
uitersteinleverdatumkopyclubblad
6e55+wedstrijdbinnenwater
discussieavondsportvisserijMidNed
7ecompetitiewedstrijdjeugd
Federatiekampioenschapjeugd
Vastestok/feederwedstrijdbinnenv.

sGravenzande
07.00Ͳ11.15 AmstelDrecht
19.00Ͳ21.30 LeidseVaart
18.15Ͳ21.00 LeidseVaart
sGravenzande
LeidseVaart
20.00Ͳ23.00 clubgebouw
Leidsevaart
18.15Ͳ20.30 LeidseVaart
08.00Ͳ14.00 NHkanaalakersloot
noordwijk
19.30Ͳ22.00
19.00Ͳ21.30
19.30Ͳ22.00
18.15Ͳ21.00

clubgebouw
LeidseVaart
clubgebouw
LeidseVaart

20.00Ͳ23.00
20.00
23.00 clubgebouw
LeidseVaart
19.30Ͳ22.00 clubgebouw
18.15Ͳ21.00 LeidseVaart
08.00Ͳ13.00 Heimanswetering

Juli2013
dinsdag
vrijdag
zondag
woensdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
vrijdag
zondag
woensdag
zaterdag
zondag
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2juli2013
5juli2013
7juli2013
10juli2013
10juli2013
12juli2013
13juli2013
14juli2013
15juli2013
19juli2013
21juli2013
24juli2013
27juli2013
28juli2013
28juli2013

4eavondwedstrijd
8ecomp.jeugd/Molenkampbokaal
8ecompetitiewedstrijdbinnenvissers
DBvergadering
7e55+wedstrijdbinnenwater
9ecompetitiewedstrijdjeugd
Nachtkoppelwedstrijdbinnenvissers
familiedag
bestuursvergadering
10ecompetitiewedstrijdjeugd
9ecompetitiewedstrijdbinnenvissers
8e55+wedstrijdbinnenwater
KatwijkͲNoordwijkbootvissers
Bootjeswedstrijdbinnenvissers
uitwijkKatwijkͲNoordwijkboot

19.00Ͳ21.30
18.15Ͳ20.30
07.00Ͳ11.15
19.30Ͳ22.00
18.15Ͳ20.30
18.00Ͳ02.00
20.00Ͳ23.00
18.15Ͳ21.00
07.00Ͳ11.15

LeidseVaart
LeidseVaart
Nauernaschevaart
clubgebouw
LeidseVaart
LeidseVaart
NHkanaalgemaal
strandlocatie
clubgebouw
Leidsevaart
NHkanaalspijkerb.
LeidseVaart

07.00Ͳ13.00 Langeraarseplas
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Koop bij de man die repareren kan
Uw dealer voor de grote merken

vd Wansem

Service Center

Huigsloterdijk 400 bij pont Kaagdorp Buitenkaag
0252-544264
 info@wansem.eu
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2013
laag
water cm
0520 -99
0615 -95

HOOG
water cm
1000 100
1103 95

laag
water cm
1814 -68
1925 -70

HOOG
water cm
2235 70 |
2346 68 |

0736
0846
0944
1055
1150
1230
0035

-93
-90
-85
-80
-73
-66
-77

1216 93
1319 94
1415 96
1510 97
1556 96
1629 96
0439 104

2036
2125
2230
2315
2355

-73
-75
-77
-76
-75

1305

-62

1705

|
|
|
|
|
|
95 |

Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

3
4
5
6
7
8
9

Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

10
11
12
13
14
15
16

0055
0136
0216
0240
0320
0400
0451

-81
-87
-91
-94
-94
-92
-88

0516
0549
0626
0655
0724
0808
0856

107
109
106
102
99
99
97

1324
1356
1414
1506
1540
1626
1710

-62
-64
-66
-68
-69
-69
-68

1741
1815
1855
1925
1956
2040
2136

94
90
84
78
74
72
69

Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

17
18
19
20
21
22
23

0545
0624
0756
0844
1006
1105
1134

-82
-77
-75
-74
-73
-70
-66

0955
1109
1226
1322
1420
1512
1601

94
95
97
101
103
104
103

1754
1905
2027
2135
2245
2315

-66
-66
-68
-72
-76
-78

2234
2356

68 |
71 |
|
|
|
|
|

Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

24
25
26
27
28
29
30

0005 -81
0056 -86
0136 -92
0226 -97
0316 -101
0416 -101
0506 -99

0417
0506
0552
0641
0736
0830
0926

115
119
122
121
117
112
104

1224
1326
1405
1455
1556
1634
1744

-63
-61
-61
-62
-62
-62
-62

1649
1739
1829
1919
2009
2105
2200

101
98
95
93
90
87
83

Ma

1

0606

1030

96

1834

-61

2255

77

0045
0146
0235
0325
0405

0056
0149
0245
0328

72
79
87
94
99

78
88
98
107

-93

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

max-Z
gaand

00.30
01.05
01.35
02.05
02.45

00.30
01.20
02.15

beginN
gaand

max-N
gaand

00.30
01.20
02.00
02.30

00.40
01.40
02.30
03.20
04.00
04.35

03.10
03.45
04.20
04.50
05.20
06.00

05.10
05.45
06.20
06.50
07.20
08.00

00.40
01.20

00.50
01.45
02.40
03.20

02.10
03.00
03.45
04.35
05.30

04.10
05.00
05.45
06.35
07.30

beginZ
gaand
01.20
02.30

max-Z
gaand
04.40
05.40

beginN
gaand
07.55
08.55

max-N
gaand
09.55
10.55

beginZ
gaand
13.55
14.55

max-Z
gaand
17.15
18.25

beginN
ring
20.30
21.40

03.40
04.40
05.40
06.30
07.20
08.00
08.35

06.55
08.00
08.55
09.50
10.35
11.05
11.45

10.10
11.15
12.10
13.05
13.50
14.20
15.00

12.10
13.15
14.10
15.05
15.50
16.20
17.00

16.10
17.15
18.10
19.05
19.50
20.20
21.00

19.25
20.25
21.15
22.05
22.45
23.20
23.55

22.40
23.40

09.10
09.45
10.20
10.50
11.20
12.00
00.35

12.20
12.55
13.35
14.05
14.35
15.20
03.35

15.35
16.10
16.50
17.20
17.50
18.35
06.50

17.35
18.10
18.50
19.20
19.50
20.35
08.50

21.35 springty
22.10
22.50
23.20
23.50
12.50

16.15

19.30

21.30

01.30
02.25
03.50
04.50
05.45
06.40
07.20

04.35
05.50
07.05
08.00
09.00
09.50
10.40

07.50
09.05
10.20
11.15
12.15
13.05
13.55

09.50
11.05
12.20
13.15
14.15
15.05
15.55

13.50
15.05
16.20
17.15
18.15
19.05
19.55

17.15
18.35
19.35
20.25
21.25
22.05
22.55

20.25
21.50
22.50
23.40

22.25
23.50

08.10
09.00
09.45
10.35
11.30
00.00
01.00

11.25
12.20
13.05
14.00
14.45
03.10
04.05

14.40
15.35
16.20
17.15
18.00
06.25
07.20

16.40
17.35
18.20
19.15
20.00
08.25
09.20

20.40
23.45
21.35 springty
22.20
23.15
19.00
19.55

21.00
21.55

12.25
13.20

15.45
16.40

Bron: website www.rijkswaterstaat.nl , bewerkt door J.van Beele (jvbeele@planet.nl). Vanaf laatste zondag in maart tot laatste zondag in oktober tijden vermeld in
zomertijd.

max-N
gaand
22.30
23.40
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Za 1
Zo 2
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TYDEN VAN HOOG EN LAAG WATER - met waterhoogten -, STROOMKENTERING EN VAN MAXIMUM NOORD- EN ZUIDGAANDE STROOM
Noordwijk ,juli
HOOG
water cm
Ma 1
Di 2
Wo 3 0005 74
Do 4 0111 77
Vr 5 0211 84
Za 6 0306 91
Zo 7 0345 97

2013
laag
water
0606
0706
0806
0910
1035
1136
1226

cm
-93
-86
-77
-69
-67
-65
-59

HOOG
water
1030
1146
1250
1356
1450
1541
1621

cm
96
87
84
86
90
93
94

laag
water
1834
1945
2056
2206
2256
2340

cm
-61
-62
-64
-69
-75
-77

HOOG
water cm
2255 77 |

max-Z
gaand

beginN
gaand

max-N
gaand

01.05
02.05
03.00
03.40

beginZ
gaand
01.55
02.50
04.00
05.05
06.05
07.00
07.40

max-Z
gaand
05.10
06.25
07.30
08.35
09.30
10.20
11.00

beginN
gaand
08.25
09.40
10.45
11.50
12.45
13.35
14.15

max-N
gaand
10.25
11.40
12.45
13.50
14.45
15.35
16.15

beginZ
gaand
14.25
15.40
16.45
17.50
18.45
19.35
20.15

|
|
|
|
|
|

00.05
01.00
01.40

|
|
|
|
|
|
|

02.20
02.50
03.25
04.00
04.30
05.00
05.30

04.20
04.50
05.25
06.00
06.30
07.00
07.30

08.20
08.50
09.25
10.00
10.30
11.00
11.30

11.35
12.05
12.40
13.15
13.40
14.15
14.45

14.50
15.20
15.55
16.30
16.55
17.30
18.00

16.50
17.20
17.55
18.30
18.55
19.30
20.00

20.50
23.35
21.20
21.55 springty
22.30
22.55
23.30

00.00
00.50
01.50
03.00
04.10
05.20
06.20

03.05
04.00
05.05
06.25
07.30
08.45
09.35

06.20
07.15
08.20
09.40
10.45
12.00
12.55

08.20
09.15
10.20
11.40
12.45
14.00
14.55

12.20
13.15
14.20
15.40
16.45
18.00
18.55

07.10
08.00
08.45
09.30
10.20
11.05
11.55

10.35
11.20
12.05
12.50
13.35
14.25
15.05

13.50
14.35
15.20
16.05
16.50
17.40
18.20

15.50
16.35
17.20
18.05
18.50
19.40
20.20

19.50
22.45
20.35
23.30
21.20 springty
22.05
22.50
23.40

00.20
01.10
01.55

03.30
04.15
05.25

06.45
07.30
08.40

08.45
09.25
10.40

12.45
13.30
14.40

Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

8
9
10
11
12
13
14

0020
0045
0115
0146
0227
0306
0340

-77
-77
-80
-85
-88
-89
-88

0425
0458
0529
0605
0635
0705
0738

102
108
112
113
111
109
110

1244
1316
1336
1406
1435
1516
1545

-54
-52
-55
-59
-63
-65
-65

1656
1725
1800
1836
1859
1936
2009

95
97
97
93
88
84
84

Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

15
16
17
18
19 0015
20 0126
21 0225

-84
-78
-72
-67
-64
-62
-61

0825 110
0920 107
1026 100
1146 94
1249 91
1406 91
1459 94

1635
1725
1825
1930
2047
2216
2306

-64
-62
-60
-60
-62
-68
-73

2055
2156
2306

82
88
98

0420
0505
0544
0700
0805
0915
1045

84 |
82 |
80 |
|
|
|
|

00.20

00.10
01.20
02.20

Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

22 0316 108
23 0406 117
24
25
26
27
28

1136
1210
0036
0115
0216
0259
0349

-57
-53
-82
-87
-92
-96
-96

1555
1639
0451
0537
0626
0711
0759

97
100
124
127
126
122
114

2351

-78

1459
1546
1622
1530
1620

-53
-55
-54
-55
-56

1726
1811
1857
1945
2025

|
|
|
|
|
|
|

01.10
02.00
02.45
03.30
04.20
05.05
05.50

03.10
04.00
04.45
05.30
06.20
07.05
07.55

0445
0530
0626
0705

-91
-83
-72
-62

0850 104
0934 91
1045 78
1204 69

1704
1755
1845
1935

-55
-53
-51
-50

2116
2203
2326

Ma 29
Di 30
Wo 31
Do 1

103
105
105
103
99

93 |
84 |
74 |

00.10
00.45
01.15
01.45
02.15

00.15
01.05
01.50
02.40

max-Z
gaand
17.35
18.45
19.50
20.50
21.45
22.25
23.05

15.35
16.35
17.45
18.55
20.05
21.05
21.55

15.55
16.40
18.05

beginN
ring
20.50
22.00
23.05

max-N
gaand
22.50
24.00

18.50
19.50
21.00
22.10
23.20

20.50
21.50
23.00

19.10
19.55
21.20

21.10
21.55
23.20
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Bron: website www.rijkswaterstaat.nl , bewerkt door J.van Beele (jvbeele@planet.nl). Vanaf laatste zondag in maart tot laatste zondag in oktober tijden vermeld in
zomertijd.
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Van de voorzitter.
De zon begint toch langzaam maar zeker haar kracht
te laten gelden, het werd tijd.
Het tuingereedschap en de tuinspullen staan weer
op hun plek.
De binnenwatervissers draaien op volle toeren,
met sterk wisselende resultaten.
Het aantal 55+vissers is ook dit jaar weer uitgebreid, waardoor de steigers
overvol zijn en zelfs naast de steigers plaatsen zijn uitgezet.
Aan enthousiasme ontbreekt het bij de “oudjes” dus niet.
De strandvissers hebben het seizoen met een knallende feestavond
afgesloten.
Wat een fantastische gezellige en goed georganiseerde avond.
Iedereen maakt weer vakantieplannen of zijn zelfs al weer geweest.
Kortom de zomer komt eraan en mijn gevoel zegt dat we een prachtige
zomer krijgen.
Iedereen heel veel plezier toegewenst.
Van de vergadertafel.
1. Flyer Sportvisserij Nederland.
Vanuit Sportvisserij Nederland is ons als vereniging de mogelijkheid
geboden om gratis een flyer te laten vervaardigen met hierop onze
verenigingsinformatie. Voorgesteld word om deze flyer aan te
schaffen en te verspreiden onder de inwoners van Noordwijk met als
doel naamsbekendheid te krijgen en eventueel leden te werven.
2. Evaluatie Algemene Vergadering;
De bestuursleden geven aan het een goede vergadering gevonden te
hebben. Tijdens de vergadering is gebleken dat de aanwezige leden
uitermate tevreden waren met de huidige gang van zaken binnen de
vereniging.
3. Jeugdzaken
Omdat de jeugdafdeling problemen heeft om voldoende jeugd
enthousiast te maken om deel te nemen aan de activiteiten van de
afdeling is contact gezocht met Peter van Duijnhoven van
H.S.V.”De Sportvisser”
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sportvisserij Midwest Nederland. Peter heeft de jeugd binnen de
federatie onder zijn hoede en heeft ervaring met dit soort zaken,
omdat wij helaas niet de enige vereniging zijn met deze problemen.
We hebben Peter gevraagd of hij ons advies kan geven hierin. De
jeugdafdeling organiseert op 10 mei een open avond in de Katwijkse
watering.
4. Veiligheidsdag.
Donderdag 4 april heeft de commissie veiligheidsdag Noordwijk een
bijeenkomst gehad in ons clubhuis. Hiervoor waren ook Hans en
Henk uitgenodigd. Tijdens deze avond werd een weergave gegeven
van de afgelopen jaren gehouden veiligheidsdagen. In 2014 en wel
op 14 juni zal er weer een nieuwe veiligheidsdag worden
georganiseerd.
De HSV heeft aangegeven dat de veiligheidscommissie in overleg ,
rekening houdend met onze agenda, gebruik mag maken van het
clubhuis voor overlegavonden.
5. Bloemencorso 2013.
Op 19 en 20 april reed het bloemencorso weer door Noordwijk.
Vanuit de organisatie is gevraagd of wij onze strandlocatie op vrijdag
avond vanaf 22.00 uur beschikbaar wilden stellen, zodat de
bestuurders van de bloemenwagens even op adem kunnen komen.
Zaterdag ochtend was ons clubhuis net als voorgaande jaren vanaf
7.30 uur geopend voor de drumbands.
6. Evaluatie bespreking calamiteitenplan 13 april.
De Sportvisser heeft het initiatief genomen om een
veiligheidsmeeting te organiseren, waarvoor zijn uitgenodigd de NRB,
de ZVN, de KSN en de KNRM.
Deze meeting had als doel het door de HSV opgezette
veiligheidsplan met de overig verenigingen te toetsen op
haalbaarheid en te komen tot voortzetting en uitbreiding van de
onderlinge samenwerking op het gebied van de veiligheid op zee.
Vanuit deze verenigingen zijn enkele adviezen ingebracht die zullen
worden overgenomen.
Tevens wordt afgesproken dat er een onderlinge veiligheidsoefening
zal worden georganiseerd.
14
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7. Kaartmarathon.
Het door Cor van Houten gedane voorstel tijdens de Algemene
vergadering om weer een kaartmarathon te willen organiseren wordt
door het bestuur met enthousiasme ontvangen. Ieder initiatief voor
een evenement is welkom. Cor wil dit doen in samenspraak met
Cees van Velzen. Er zal in overleg een datum worden bepaald.
8. Jeugd.
Er is een mail ontvangen van Sportfair Nederland waarin ze
aangeven dat er een sportfair wordt georganiseerd op zaterdag 13
juli 2013 op de Koningin Wilhelmina boulevard. Op deze dag kunnen
mensen kennis maken met (on) bekende sporten.
Dit zou een leuke gelegenheid kunnen zijn om de sportvisser te
promoten bijv. in een stand.
Dinsdag 14 mei is er een voorlichtingsbijeenkomst in de hotels van
Oranje.
9. Opening strandlocatie:
Vrijdag 13 april is de strandlocatie weer geopend en zal hij op vrijdag,
zaterdag en zondag op de afgesproken tijden zijn geopend.
Hans Melchers.
Voorzitter.
Roken op de strandlocatie.
De gemeente Noordwijk heeft dit jaar aangegrepen om het strand nog
schoner te krijgen dan al het geval is.
Tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis met alle paviljoenhouders en
strandverenigingen heeft de gemeente gevraagd of we onze leden willen
attenderen op het weggooien van gebruikte sigarettenpeuken.
Als HSV willen we graag onze medewerking hieraan verlenen en u allen
vragen om gebruik te maken van de asbakken die in het paviljoen
aanwezig zijn en uw peuken niet op het strand zelf te gooien.
Zo kunnen we met z’n allen het strand een nog schoner aanzien geven.
Bedankt voor uw medewerking.
H.S.V.”De Sportvisser”
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Zaterdag 9 Maart Bootkeuringvan9tot12uur
Woensdag 20Maart

Bootkeuringvan19tot21uur

Vrijdag

5April 

Algemeneledenvergadering

Dinsdag

30 April 

RokenKatwijk

Maandag 20Mei 

Scharrenwedstrijd

Zaterdag

25Mei 

NKkleinbootvissens,Gravenzande

Zaterdag

1 Juni 

UitwijkNKs,Gravenzande

Zondag

2 Juni 

UitwijkScharrenwedstrijd

Zaterdag

8 Juni 

UitwijkNKs,Gravenzande

Zondag

9 Juni 

Clubkampioenschap

Zaterdag

15Juni 

RokenNoordwijk

Zondag

23Juni 

UitwijkClubkampioenschap

Zaterdag

27Juli 

KatwijkͲNoordwijk

Zondag

28Juli 

UitwijkKatwijkͲNoordwijk

Zondag

4Augustus UitwijkKatwijkͲNoordwijk







DeBootcommissie.
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Noordwijk – Noordwijkerhout
Het was weer zover, de strijd tussen Noordwijk en
Noordwijkerhout werd de 14de april uitgevochten op het
Noordwijkse strand. Alles wat maar een beetje buitenlander
was( dus niet woonachtig in Noordwijk) viste voor
Noorwijkerhout en alleen echte Noorwijkers viste voor
Noordwijk. Het weer was prachtig, alleen de verwachtingen
waren niet zo hoog.
Zaterdag werd in s’Gravezande de
voorselectie midden vervist en daar werd
de eerste plaats met slechts 4 vissen
binnengesleept door de ook in onze
vereniging meevissende Frits Ligthelm.
Dus ja, hoe zou het daags daarna dan hier
in Noordwijk zijn?? Wel was het windje
gedraaid naar de ZW hoek en dat is voor
onze regio meest wel gunstig. De vissers
werden naar hun stek gebracht door onze
vrijwillige trekkerchauffeurs Peter en
Willem. Om en om stond er een Noordwijker
of Noordwijkerhouter, 25 man en een
jongedame. Precies 13 om 13. Toen de
wedstrijd een aanvang nam om 8.30 uur,
droop bij vooral de Noordwijkerhouters het
fanatisme eraf. Grimmige gezichten en
een vooral afkijken waar de Noordwijkers
visten. Al snel werden de eerste botten en
botjes het strand opgetrokken. Het blijkt
alras een hele leuke visserij te zijn en je
ziet de vissers dan ook geregeld naar de
meetplekken lopen om de gevangen vis
te laten meten. Zo tegen de helft van de
wedstrijd zijn er al met 10 stuks. Hessel
gaat als een speer met Cor op zijn hielen.
Beiden Noordwijkers dus dat is geen
concurrentie. Dan begint ook Ids de vis te
vangen en laten ook andere kokkerhouters
zich niet kennen, een ware strijd ontbrandt.
Op een gegeven moment staan Hessel
en Cor samen op 18 stuks, en dan gaat
het mis bij Hessel. Zo af en toe pakt hij
er nog 1 waar Cor doorgaat tot het eind
met geregeld 2 tegelijk. Hij komt uit op 29
stuks en wint individueel de wedstrijd. Als
captain van het Noordwijkse team heeft hij
zo een aardig steentje bijgedragen aan de
uiteindelijke centimeters. Ids van de Niet
wordt 1ste van de Noordwijkerhouters.
Dan met zijn allen naar het clubgebouw
20

om de uitslag af te wachten, het zal er
om hangen wie heeft er gewonnen. Het
blijkt toch weer Noordwijkerhout te zijn
die er met de uitdagingsbokaal van door
gaat in de persoon van Ids die door
eerste Noorwijkerhouter te zijn de beker
een jaar mee naar huis neemt. Sjaak de
bondcoach van Noorwijkerhout glundert
dan ook van snorpunt tot snorpunt.
Individueel wint Cor de wedstrijd en
ontvangt de Stampertjesbokaal als ode
aan de overleden Dirk Witteman waarmee
hij samen deze uitdagingswedstrijd heeft
opgestart. De kleinkinderen van Dirk
reiken de beide erebokalen uit onder luid
applaus van de aanwezigen. Lekker effe
met zijn allen eten gebroederlijk door
elkaar en een geweldige en gezellige dag
is daarna weer ten einde. Tot de volgende
editie waarin Noordwijkerhout de uitdager
zal zijn.

H.S.V.”De Sportvisser”

Verslag 14e competitiewedstrijd afdeling strand 24 maart 2013.
Deze laatste wedstrijd zal onder winterse omstandigheden vervist worden.
Zeven uur, klein koppeltje, nog geen veertig man, de echte bikkels, wilde toch met
deze wedstrijd hun positie veilig stellen, want er waren nog al wat kans hebbers.
Op het strand, koud, stevige oost wind, met een temperatuur dik onder nul, en
om negen uur hoog water.
Half negen, het start sein werd gegeven,
voor het windje, verre worpen, zelfs
over de bank waren mogelijk, nu is het
spreekwoord alles wat je van ver haalt is
lekker, iets wat Richard van Loon goed in
zijn oren geknoopt had, want hij wist al
heel snel een gul te landen van 58 cm.
Maar ook voor het bankie werd zo links en
rechts een platje gevangen, zelfs hier en
daar een scharretje. Tien uur vele vissers
konden inmiddels normaal van de bank
vissen, maar ook daar weinig aanbeten, tot
grote verbazing wist Richard zijn tweede
gul te landen dit maal een van 56 cm, wat
de meeste vissers nog actiever maakte,
en met succes Jan Witteman wist een
gul te landen van 57 cm. Zo rond elven,
zo trots als een haas kwamen Wianda
en Aad nog even langs met een emmer
gepelde eieren, ja ze wilde eenieder even
laten mee genieten van de dag opbrengst
van hun kippen. Inmiddels zonnetje erbij,
eitje in de knip, viste we zo richting einde
wedstrijd inmiddels hadden de meeste
wel een of twee weten te verschalken,
snel richting clubhuis, lekker opwarmen.
Zo tijdens de balans opmakend, werden
vlotjes de loten aan de man gebracht door
Kees en Ton. Snel naar boven, volle bak.
Wianda, onze tijdelijke voorzitter nam het
woord, werd er even bij stil gestaan dat
Jan al geruime tijd wegens gezondheids
problemen niet aanwezig kon zijn, zij
overhandigden Jan ,namens alle vissers en
medewerkers, een prachtig Paas stuk met
een waarden bon, na een dankwoord van
Jan aan iedereen, konden we verder met
een gigia loterij , een tafel, verzorgd door
Wianda waar werkelijk van alles op stond,
met haas Aad aan de trommel en haas
Wianda als aangever was dit met een drie
kwartier weer aan de kant. Maar we waren
er nog niet, Jan verzocht eenieder even
H.S.V.”De Sportvisser”

binnen te komen, hij was namelijk gebeld
door de dochter van Herman Hogkamer,
zij wilde wat terug doen, uit de verhalen
van Herman had ze regelmatig vernomen
dat het bij de visclub zo gezellig was, en
er regelmatig een extraatje was, soepie,
happie, zij biedt namens Herman iedereen
consumptie aan als blijk van dank , Jan
zal haar namens iedereen bedanken.
Prijsuitreiking,
1e
Richard.v.Loon
111cm,2st. 2e P.v.d.Kwartel 80cm,4 st.
3e Fr.Ras 78cm 2st. Zo mannen voor ik
ga afsluiten wil ik iedereen bedanken
voor deze prachtige dag, maar laten we
niet vergeten we hebben er met z`n alle
weer een pracht seizoen van gemaakt.
Namens de strandviscommissie Hartelijk
dank.
Uitslagen14ecompetitiewedstrijdafdelingstrand
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

RichardvanLoon
P.v.d.Kwartel
Fr.Ras
P.Koeleman
J.Witteman
A.v.Beelen
H.Landstra
M.v.d.Linden
W.v.d.Steeg
W.Langeveld
G.v.d.Zalm
L.Klinkenberg
B.Duindam
J.Langeveld
15 Sj.Witteman
D.Ooijendijk
17 RobinvanLoon
M.v.Kimmenaede
J.Caspers
20 JohanPlug
Totaal

111
80
78
77
71
61
60
58
52
51
37
34
27
27
25
25
23
23
23
14
957 Cm
21

Noordwijkers slaan toe tijdens voorselectie NK strand.
April de maand van de diverse voorselecties strand voor een plek in de
finalewedstrijd om het Nederlandse kampioenschap kustvissen. Traditiegetrouw
doet hier ook alle jaren een delegatie aan mee van onze HSV de Sportvisser uit
Noordwijk. Zo ook dit jaar hadden we weer 16 mensen aan de start staan bij dit
evenement. De 2 wedstrijdteams van Ahoy hengelsport , een team van Frans Ras
en individueel Andre Ooyendijk dus 16 in totaal.
Een aantal van de Ahoy vissers hadden
een huisje geboekt om een dagje eerder
dan de wedstrijd te kunnen proefvissen.
Ook hadden zij een week eerder
tappen gepompt in zeeland en daar ook
steekzagers gestoken. Daags voor de
wedstrijd werden er ook nog even pieren
gestoken op Texel. Van Ahoy daarbij dan
ook nog slikzagers en mesheften , u ziet er
werd niets aan het toeval overgelaten. Wil
je in de top meedraaien zul je er wel wat
voor moeten doen. Een kleine 100 man
doen ermee hier op grote Keeten en de
spanning is al voelbaar. Er wordt gekeken
wie er zijn en de concurrentie bekijkt en
groet elkaar. Dan naar het wedstrijdwater
waar er altijd een behoorlijke tippel gemaakt
moet worden voor je bij het water bent.
Nee, echt geen Noordwijk waar je wordt
gebracht. Hier gaat alles lopes, vraag me
wel eens af of ze weten wat een trekker
is. Op het startsignaal vliegen de lijnen het
water in en al snel blijkt dat het vandaag
een hele moeilijke visserij is. Er wordt
weinig zeer weinig gevangen. Zo af en toe
komt er een botje of zelfs een echte plaat
op de kant, maar wild is het niet. Maar toch
weten een aantal voor Noordwijk vissende
vissers zich al snel in de bovenste regionen
van hun vak te vissen. Zo staan Dennis
en Cor al vlug eerste in hun vak en geven
die plaats niet meer af. Door aan het eind
zeer ver te vissen weten ze genoeg vis bij
elkaar te sprokkelen om alle anderen in
hun vak voor te blijven. Peter, Derek en
Matthew blijken in het Avak alle 3 bovenin
te zitten. Hier is het dus spannend hoe of
wat. Uiteindelijk weet Peter van Dam 3de
te worden met Derk Jan Bremmer als 4de
en Matthew Ras op 5.In het Bvak doet
Andre Ooyendijk het goed met een aantal
grote botten en weet daarmee 2de in zijn
22

vak te worden. In het Cvak gaat Thom
Beukelman met de hakken over de sloot
en weet zich als laatste geplaatste van
het vak. In vak D weet Cor van Houten
het vak te winnen met Bernard Ruigrok
op de 4de plaats en Marcel van Houten
op de 7de en net geplaatst. In het D
vak wordt Dennis mooi 1ste. De andere
hebben het moeilijk, elke centimeter telt.
Er blijven mensen verstoken van vis en
eindigen op een nul. Kun je met de goede
resultaten van de overige teamleden een
nul opvangen?? Tijdens de prijsuitreiking
blijkt van wel. Ondanks een nul binnen
de gelederen is Ahoy-team1/sportvisser
van de teams 2de geworden en ontvangt
een zilveren medaille, hierdoor gaan alle
leden van dit team te weten, Peter van
Dam, Marcel Noort, Peter Kwartel, Cor
van Houten en Dennis Ooyendijk door
naar het NK zowel individueel als ook als
team. Ook ontvangen Dennis en Cor nog
een medaille voor het winnen van hun
vak en Andre ontvangt een medaille voor
zijn 2de plek in het vak, verder worden zij
respectievelijk 3de , 5de en 7de overall.
Met 11 man dus op naar de Finale op 9
november en ook dan in Grote Keeten.
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Notulen 33e Jaarvergadering afdeling strand d.d. woensdag 20 maart 2013
1 Opening.
Om 20.00uur opent de vice voorzitter de vergadering. middels een hartelijk welkom
aan de aanwezige leden en commissieleden. Alvorens met de vergadering te beginnen
werd één minuut stilte gehouden i.v.m. het overlijden van Herman Hogkamer.
Vice voorzitter deelde mede dat Jan wegens gezondheids problemen er niet kan zijn,
en mij heeft gevraagd om deze taak op me te nemen als voorzitter.
2 Notulen 2012
Door de voorzitter worden de notulen voorgelezen ,de aanwezige leden hadden geen
op of aanmerkingen, deze werden goedgekeurd.
3 Mutaties strandcommissie.
Strandvis commissie behoeft enige aanvulling, dit wegens de gezondheids toestand
van de voorzitter, Ton van Elswijk is bereid gevonden om toe te treden als commissie
lid voor hand en spandiensten.
4 Verloop wintercompetitie 2012-2013.
Voorzitter presenteerden de seizoen cijfers, die waren heel goed te noemen.
Grootste vis 53 cm.
5 Verslag Penningmeester.
Financiën zien er goed uit.
6 Ingekomen stukken.
Gezamenlijk stuk, t.w. Peter Ouwenhand, Koos Regeer, L.Klinkenberg.
Vraag 1. In januari geen wedstrijd vissen i.v.m.de kou, andere datum plannen.
Andw. Dit is moeilijk, daar we ook rekening moeten houden met andere wedstrijden,
veel vissers vinden dat na de kerstwedsstrijd tot de eerste wedstrijd al erg lang, wij
proberen altijd zo goed mogelijk te plannen, i.v.m. de waterstanden.
Vraag 2. Dagprijzen
Voorstel,
Drie prijzen tafels te maken A,B,C, poule 5 prijzen per poule incl. dagprijs vissers.
Berekend is dat er 56% naar de A poule, 23% naar de B, 21% naar de C poule gaat.
Voorzitter, a.s. seizoen gaan we dan met drie kleuren kaarten werken.
Voorstel aangenomen.
Kar op de tractor is meerdere keren besproken, we gaan proberen de kar extra te
beveiligen door middel van het plaatsen van kokers.
Leo Klinkenberg, kaarten ophalen, vis meten, lijsten op de tafel, aflassen bij slecht
weer.Ook nu weer blijkt dat het reglement, hij word drie maal aangeboden plus hij op
de website staat, slecht of helemaal niet gelezen word, deze vragen staan alle in het
reglement, punt 1 , punt11
Ook volgend seizoen zullen er weer een aantal lijsten op de tafel liggen.
Afgelasting bij slecht weer beter organiseren. Bij voor inloten kan het gebeuren, dat
er bij slechtweer er nogal open plaatsen zijn, waar het moeilijk communiceren is, bij
H.S.V.”De Sportvisser”
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weersverslechtering tijdens de wedstrijd beslist de voorzitter of zoals in punt 12 staat
beschreven in het reglement, ook daar dragen de vissers een stukje verantwoordelijkheid,
wij vissen namelijk voor ons plezier. Het waden hierop zullen we het reglement punt
13 aanpassen, vissen vanaf de waterlijn. Leo meetplaatsen, beter invullen. Wij doen
er alles aan om het goed te regelen, maar er zijn nog steeds vissers die het niet nodig
vinden zich even af te melden.
Aflassen
bij koud weer gevoelen temp. -10 gr. aanhouden van één partij.
Commissie is in deze bepalend.
Jan van Kimmenaede, waarom afmelden op vrijdag.
Andw. Bij nieuwe aanmeldingen (dagprijsvissers) kunnen evt. meetplaatsen ingevuld
worden.
7 Agenda 2013-2014
Marcel, Ingezonden stukken graag voor de jaarvergadering doorsturen, gaan we
proberen. Jaarvergadering verplaatsen naar 19 maart 2014 gaan we proberen.
Agenda goedgekeurd.
8 SVN,NFB.
28 september NFB wedstrijd te Noordwijk , iedere visser heeft de mogelijkheid om
daar aan deel te nemen, wel even opgeven bij Marcel Noort ook worden voor deze
wedstrijd controleurs gevraagd.
9 Rondvraag.
Marcel, Waarom organiseren jullie geen meerdere grote vrije wedstrijden, een evenement
zet HSV de Sportvisser nog meer op de kaart, met een grotere kans op nieuwe leden.
Andw. Probleem is een goede datum te prikken ,daar Oktober- November al overvol
zitten.
Strandvissen op Face boek plaatsen, Zullen we met CHRIS bespreken.
Parkeren, gaat vanaf 1 juni met kraskaarten gebeuren, nadere gegevens volgen via
clubblad en de website.
Verder niets meer aan de orde sluit de Voorzitter om 21.15 de vergadering.
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Feestavond strandafdeling.
Naar een zeer geslaagde wintercomp, was het alweer zo ver. Feest, bekendmaking
van de winnaars!
Het clubhuis was weer omgetoverd
met volle tafels en vol met prijzen.
Al snel zat de sfeer erin en het was
weer volle bak. Hans Melchers
deed de opening en reikte Ton van
Elswijk de bokaal uit als Algemeen
Kampioen, daarna Richard van Loon
met de grootste vis. Ton en Richard
GEFELICITEERD ! Daarna naam de

voorzitster het woord en maakte de
winnaars van de A/B/C poule bekend.
En uiteraard de koppels. De loterij
tafels stonden weer boordevol en
iedereen had wel prijs. Tevens willen
wij speciaal Ed Scheepmaker en Jan
de Ridder bedanken voor de lekkere
vis en hapjes. Was TOP ! Verders alle
vrijwilligers en sponsors bedankt. We
kunnen spreken over een zeer gezellige avond. We wensen iedereen een fijne zomer
en zou zeggen tot september. De Strandafdeling

H.S.V.”De Sportvisser”
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Tel. +32 483 66 98 52
info@condor-international.be
www.condor-international.be
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Voor een op
maat gemaakte
PC bent u hier op
het goede adres

Kerkstraat 105b
2211 RG Noordwijkerhout
Tel. 0252-344500
0621262262
Fax 0252-344828

Kwaliteit tegen een lage prijs
Hein Goddijn
Schilderwerken
De onderhoudsschilder voor al uw binnen- en buiten
* voor particulier en bedrijf
*plafond en wandafwerking
* Behangwerk
* Vrijblijvende offerte
* Het schildersbedrijf voor kwaliteit en goed advies
Mecklenburg 28 2171 DT Sassenheim
Tel: 0252-222129 Mobiel: 06-55562237
E-Mail: hg.schilderwerken@wanadoo.nl
www.heingoddijnschilderwerken.nl
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Verslag eierenwedstrijd dd. 30-3-2013
Wat het begin van de zomercompetitie zou moeten zijn
leek wel een winterwedstrijd. Het was ’s ochtends vroeg
nog onduidelijk of de wedstrijd wel doorgang zou kunnen
vinden, omdat het nog flink vroor ’s nachts.
18 “bikkels” hadden zich aangemeld en waren ook allen
aanwezig om de vermaarde wedstrijd om de eieren mee
te vissen.
Bij het water aangekomen bleek vanaf
steiger nr. 18 de vaart met een laag ijs
bedekt te zijn. De eerste nummers waren
dus vrij en kon er gevist worden.
Dan kiezen hoe te vissen!!!! Gezien de kou
zou de vis diep moeten zitten dus werden
vele vaste stokken uit de foudraals gevist.
Slechts enkelen kozen voor de feeder
en dan met name naar de overkant vlak
onder de kant.
Bij het begin van de wedstrijd was het bijna
windstil en was het goed vertoeven, maar
naarmate de ochtend vorderde nam ook
de wind in kracht toe en hiermee werd het
ook steeds frisser.
De vangsten waren zoals verwacht
bedroevend. Slechts 6 vissen werden er
gevangen, door 6 verschillende vissers
variërend van een brasem van 2060 gram
tot een baarsje die niet te wegen was en
dus het gewicht van 5 gram meekreeg.
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Het voordeel van een wedstrijd vissen
aan de steigers van de leidse Vaart is
wel dat er een flink aantal toeschouwers
langskwamen om ff te kijken of een praatje
aan te knopen. Er was ook voldoende
tijd om dit praatje te maken, want 10
deelnemers hebben nooit beet gehad en
om de tijd te doden kwam zo’n babbel
goed uit.
Na afloop met zijn allen naar het clubhuis
om de prijsuitreiking bij te wonen. Een
gezellige bijeenkomst met een lekker
gebakken visje. ( bedankt Ed en Jan).
Altijd welkom en gezellig.
Zoals gezegd slechts 6 vissers met vis nl.
1.
Frans van Bohemen 2060 gram
2.
Willem van der Steeg 1460 gram
3.
Piet Hiep
1280 gram
4.
Leo Zonneveld
1260 gram
5.
Jan de Ridder
1120 gram
6.
Chris Marijt
5 gram

H.S.V.”De Sportvisser”

Wedstrijdverslag 1e competitiewedstrijd.
Zondag 7 april. De start van de competitie 2013.
We zitten weer op de goede weg, want dit jaar 18 deelnemers t.o.v. de 14 van
vorig jaar.
Een prachtig programma, door de wedstrijdcommissie opgezet met een grote
verscheidenheid aan wateren. Dit biedt ook mogelijkheden om als “losse” visser
een wedstrijdje mee te pikken.
Zoals gezegd 7 april de eerste wedstrijd.
Plaats van handeling het Amstel
Dechtkanaal. Het traject tussen Huis ter
Lucht en Vrouwenakker was ons door de
federatie toebedeeld. Een mooi traject met
voldoende ruimte en op het zogenaamde
brede traject.
Als baanuitzetter om 5.30 uur aanwezig
langs het water. Alles nog aardedonker,
maar vrijwel windstil. De mist die aanwezig
was gedurende de reis naar het traject
was langs het water niet meer aanwezig.
Hoewel de temperatuur maar net boven nul
was, was het toch aangenaam vertoeven.
Om 06.00 uur stond de loting gepland
en om 6.30 waren de wedstrijdvissers
op het traject aanwezig om het gehele
arsenaal aan visspullen klaar te zetten
waarna om 7.15 het beginsignaal klonk.
En toen…………………………………….
bleef het onaangenaam rustig. De vis had
er weinig zin in, om niet te spreken van
helemaal
niet. Menig visser ging na verloop van tijd
wandelen om toch enigszins in beweging
te blijven, want van het vangen van vis
werd je niet warm.
Na afloop bleken maar 4 vissers enkele
vissen gevangen te hebben.
Op de kopstek wist Henk Zonneveld zijn
plek goed te benutten. Met 3 brasems
en een gewicht van 3640 gram wist hij
de dagoverwinning en uiteraard ook
de vakwinst naar zich toe te trekken. In
datzelfde vak wisten Chris Marijt met 240
gram en Jan de Ridder met 40 gram zich
van die akelige 0 af te vissen. In het B
vak wist Aad Bogaards als enige een vis
van 1380 te vangen. De overige vissers
hebben de eerste afschrijver al binnen.
Helaas, maar gezien het weerbeeld van
de afgelopen weken, ook wel enigszins
H.S.V.”De Sportvisser”

verwacht.
Volgende week Het Noorder Buiten
Spaarne. Gelet op de verwachte
temperatuursteiging moet het mogelijk
zijn om het resultaat van de 1e
competitiewedstrijd te kunnen verbeteren.
De uitslag
1. Henk Zonneveld
3640 gr.
2. Aad Bogaards
1340 gr.
3. Chris Marijt
240 gr.
4. Jan de Ridder
40 gr.
Leo Zonneveld
0
Jan van Beelen
0
Ed Scheepmaker
0
Wil Caspers
0
Wim Steenvoorden
0
Koos Nulkes
0
Ruud van Dam
0
Leo Warmerdam
0
Erik van den Burg
0
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Wedstrijdverslag 2e competitiewedstrijd Buiten Spaarne
Zou het dan eindelijk gebeuren????????? De weersvooruitzichten ons verspreid
door alle weerprofeten gaven een beeld te zien van 18-20 graden. Na alle weken
van kou en daardoor bedroevende vangsten bij alle in den lande gehouden
wedstrijden, hoopten we allen dat vandaag de vis wat actiever zou zijn.
Als baanuitzetter al om 5.30 aanwezig en op dat tijdstip al een knappe wind schuin
over het water en een temperatuur die de 10 graden nog niet haalde.
Het buiten Spaarne altijd een mooi water ,
maar wel heel afwisselend. Vangsten van
20 kg zijn daar mogelijk, maar ook uren
zitten wachten op een visje is daar niet
ongewoon.
Omstreeks 6.30 kwamen de overige 13
deelnemers van vandaag aan om ook
hun spullen weer aan de waterkant te
plaatsen. We misten nog 1 deelnemer,
maar niets van gehoord, dus toch om 7.15
het startsignaal maar geven.
De eerste 2 uren voor de koffie lieten
een beeld zien van afwachten en slechts
enkele vissen. Wel werden er enkele zware
brasems gevangen, maar regelmatige
vangsten werden nog niet gezien. Na
2 uur vissen was 5 kg. voor een enkele
deelnemer realiteit, maar de meeste
moesten het doen met enkele vissen.
De 2e sessie, begon de zon ook meer
te schijnen en werd het beduidend
aangenamer. Ook de gemiste vissers was
inmiddels gearriveerd, had zich gewoon
verslapen, maar hulde, want liet zich niet
kennen en ging gewoon nog 2 uur zitten,
om de schade nog enigszins te beperken.
Met het oplopen van de temperatuur werd
ook de vis actiever en werd hier en daar
knap vis gevangen. Vooral in vak A, de
kant waar de wind enigszins op stond werd
een flinke hoeveelheid vis gevangen.
Vak A leverde in totaal met 8 man 85810
gram vis op terwijl in vak B met 7 man in
totaal 36960 gram vis werd gevangen.
Een totaal gemiddelde van 9251 gram.
Niet slecht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Vak A
1
Chris Marijt 19800
gram
2
Henk Zonneveld 17690
gram
3
Hans Turenhout 17360
gram
4
Wil Caspers
14000
gram
5
Peet van Dam 12460
gram
6
Koos Nulkes
8900 gram
7
Jan de Ridder 8000 gram
8
Wim Steenvoorden
3600 gram
Vak B
1
Dirk van Rijn
13040
gram
2
Leo Zonneveld 8940 gram
3
John den Haan 4520 gram
4
Rob Bosman
3880 gram
5
Jan van Beelen 3720 gram
6
Ruud van Dam 2260 gram
7
Ed Scheepmaker 600 gram

H.S.V.”De Sportvisser”

3e competitiewedstrijd HSV De Sportvisser prooi voor Wim
Steenvoorden.
Zondag 28 april 2013, een gedenkwaardige dag in het vissersleven van Wim
Steenvoorden. In de Nauernasche vaart ter hoogte van de Forbo fabriek in
Krommenie wist hij de dagoverwinning naar zich toe te trekken.
Na
een
week
van
wisselende
weersomstandigheden, had de wind de
noordhoek opgezocht. Over het algemeen
geen goede omstandigheden voor een
flink portie vis. Wel was het vandaag
een zonnige ochtend, nagenoeg windstil,
dus was het goed toeven langs de
waterkant. In vergelijking met de eerste 2
competitiewedstrijden weer iets eerder uit
bed en iets vroeger beginnen.
Klokslag 07.00 uur het startsignaal. Al snel
werd duidelijk dat de vis er weinig zin in
had en dat het sprokkelen voor een visje.
Enkelen vingen al snel hun eerste vis(je),
maar daarna viel het stil.
Na de koffie hetzelfde verhaal, al snel
enkele vissen en daarna helemaal niets
meer.
Dan om 11.15 uur het eindsignaal en
wegen. Het eerste vak wegende gaf
een beeld van zoals gezegd moeizame
vangsten, met een enkele uitschieter. Het
B vak echter bleek meer vis opgeleverd
te hebben. De uitschieter in dit vak bleek
Wim Steenvoorden te zijn die met 14300
gram vis zijn mede vak vissers ruim voor
bleef. Hoewel zittend midden in het B vak
wist hij de juiste tactiek in huis te hebben
om zijn concurrenten voor te blijven.
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De eerstvolgende in dit vak was staartvisser
Ed Scheepmaker die “slechts” 9400 gram
in zijn net had.
In het andere vak was het Leo Zonneveld
die met 9040 gram de vakoverwinning
behaalde.
Vak A
1
Leo Zonneveld
2
Leo Warmerdam
3
John den Haan
4
Hans Turenhout
5
Jan van Beelen
6
Henk Zonneveld
7
Aad Bogaards
8
Rob Bosman
9
Dick van Rijn

9040
6020
4780
4640
2960
2900
2080
1100
1060

gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram

Vak B
1
Wim Steenvoorden
14300
gram
2
Ed Scheepmaker 9400 gram
3
Ruud van Dam 7620 gram
4
Jan de Ridder 7340 gram
5
Wil Caspers
6440 gram
6
Chris Marijt 5200 gram
7
Peet van Dam 3840 gram
8
Koos Nulkes
1300 gram
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Wedstrijdverslag 4e competitiewedstrijd.
Zondag 5 mei, op Bevrijdingsdag werd de 4e wedstrijd in de serie van 14 gevist door
de competitievissers van de HSV. Door een aantal afmeldingen 15 deelnemers,
die zich bevrijd hadden uit hun bed en op 5.30 bij Beuk aanwezig waren om te
loten.
De baan was op dit tijdstip al uitgezet door Frank. Bedankt man.
Na loting op weg naar Woubrugge om
de kunsten te vertonen in de Heimans
wetering. Een kanaal dat loopt tussen de
Braasem en de oude rijn. Een mooi water,
flink op diepte en zowel met de feeder als
met de vaste stok prima te bevissen. Als
nadeel normaal gesproken een klotsbak,
door de vele recreatievaart. Vandaag echter
viel dit reuze mee. De Heimans wetering is
sinds vorig jaar opgenomen in de lijst van
wedstrijdwateren voor de competitie. De
vraag vanuit de vissers was om wat meer
variatie aan water te brengen. Door het
inbrengen van bijv. dit water werd getracht
aan de vraag te voldoen. Vorig jaar waren
de vangsten al niet om over naar huis te
schrijven, maar vandaag was het helemaal
droevig. Van de 15 deelnemers werd door
5 man geen enkele vis gevangen. Moeten
op zondagavond nog beet krijgen. Van de
overige deelnemers wist Aad Bogaards op
kop met 3140 gram de dagoverwinning te
behalen. Vermeldenswaardig is wel dat hij
een baars ving van ca. 40cm. lengte en
een gewicht van ca 1 kg. Wat een monster.
Op staart wist ook Jan van Beelen profijt te
halen uit zijn stek en wist met 1580 gram
de vakoverwinning binnen te vissen.
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De
deelnemers
vingen
vandaag
slechts 8080 gram vis wat betekent een
gemiddelde van 539 gram.
Dit is wel voorlopig de laatste wedstrijd
die wij hier gevist hebben. De geplande
wedstrijd op 30 juni (feeder- vaste stok)
zal in een ander water gevist gaan worden.
Dit zal het Noord Hollands kanaal worden.
Vak A
1
Aad Bogaards
2
Henk Zonneveld
3
Ed Scheepmaker
4
Cees van den Burg
5
Hans Turenhout
6
Chris Marijt
7
Leo Warmerdam
8
Leo Zonneveld

3140
1000
140
120
40
0
0
0

gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram

Vak B
1
Jan van Beelen
2
Frank Steenvoorden
3
John den Haan
4
Koos Nulkes
5
Wil Caspers
6
Leo Steenvoorden
7
Jan de Ridder

1580
1240
580
220
20
0
0

gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
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John den Haan wint voorjaarswedstrijd HSV De Sportvisser.
Zondag 21 april een mooie dag voor een voorjaarswedstrijd. De voorspellingen
waren ons gunstig gezind, dus tijd voor een lekker potje vissen. Bij sportvisserij
Midwest Nederland aangevraagd en toestemming gekregen voor het Noord
Hollands kanaal, en wel voor het traject Spijkerboor-de drie morgen aan de
kanaaldijk.’s ochtends bij het uitzetten van de baan een prachtig opkomend
zonnetje met een mistig tafereeltje. Een plaatje waardig. Geen tot weinig wind,
ideaal dus.
Gezien de ruimte die we hadden en het
aantal deelnemers (20) ter plekke besloten
om de nummers ca. 50 meter van elkaar te
zetten, zodat iedere deelnemer de ruimte
had.
Om 8 uur klonk het startschot voor een
sessie van 5 uur onafgebroken vissen.
Iedereen was aanwezig, niemand had
zich verslapen dit keer.
Gezien de grote tussenruimtes was het
moeilijk te zien wat de concurrentie aan
vis ving, maar de inschatting was dat er
niet veel werd gevangen. Als staartvisser
ving ik wel aardig vis, maar veel kleine vis
die geen gewicht in de weegschaal bracht.
Dit bleek na afloop in het gehele 2e vak zo
te zijn. Niet echt zware vis.
In het A vak werd daarentegen door een
aantal mensen goed gevangen.
Dat John den Haan goed wakker was
bleek wel, want midden in de baan wist
hij maar liefst 23180 gram aan brasem te
vangen. Zijn buurman Rob Bosman wist
te profiteren van de vis welke daar in de
buurt zwom, want ook hij wist een lekker
netje vis te vangen. 18060 gram. Op 3 in
hetzelfde vak Aad Bogaards met 17220
gram.
In het B vak wist Henk Zonneveld zijn
staartplek goed te benutten en met 12380
gram wist hij de vakoverwinning naar zich
toe te trekken. Gevolgd door Maurice Vink
met 8500 gram en op de 3e plaats Joop
Trommelen met 6380 gram.
Al met al niet al te wild met een paar flinke
uitschieters.
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Vak A
1
John den Haan 23180
gram
2
Rob Bosman
18060
gram
3
Aad Bogaards 17220
gram
4
Leo Zonneveld 13720
gram
5
Eelco Bostelaar 7960 gram
6
Jan de Ridder 6260 gram
7
Wil Caspers
4380 gram
8
Jan van Beelen 2800 gram
9
Kees Robbers 2140 gram
10 Wim Steenvoorden
1380 gram
Vak B
1
Henk Zonneveld 12380
gram
2
Maurice Vink
8500 gram
3
Joop Trommelen 6380 gram
4
Hans Turenhout 5000 gram
5
John Koelewijn 4720 gram
6
Ron Hazenoot 3140 gram
7
Ed van de Berg 2820 gram
8
Leo Warmerdam 1940 gram
9
Niek de Ridder 1820 gram
10 Tom van Rijn
1020 gram

33

KAMPIOENSCHAP
VAN NOORDWIJK
2013 ZONDAG 9
JUNI

OP ZONDAG 9 JUNI WORDT HET KAMPIOENSCHAP VAN NOORDWIJK
WEER GEHOUDEN IN DE LEIDSE VAART, BIJ DE FAGELEN BRUG.
Loting is om 7.00 uur bij Fagelenbrug De vistijd is van 8.00 uur tot 11.30 uur. De
prijsuitreiking ± 13.00 uur in het clubgebouw van De Sportvisser aan de Bosweg
2a
Alle hengels zijn vrij en er wordt gevist op gewicht. Alle vis telt, met uitzondering
van paling, snoek en snoekbaars.
Verplicht vóórinschrijven tot woensdag 5 Juni bij:Henk Zonneveld Hyacintstr. 22
Inschrijfgeld bedraagt € 7.50 p.p. Deze wedstrijd is voor alle Noordwijkers en
leden van de Sportvisser vanaf 16 jaar.
Verder is er een grote verloting, dus kom gezellig vissen!
Prijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden, anders schuiven ze door aan de
volgende.
De wedstrijd commissie
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ZATERDAG 15 JUNI
DE 6-UURSWEDSTRIJD
Gesponsord door de Ahoy
met prachtige prijzen
Vorig jaar een grote opkomst, bijna 25 koppels en een prachtige
prijzentafel. Wat de prijzen betreft zit dat dit jaar weer goed, we hopen
dan ook op een grote opkomst
Er wordt dit jaar gevist in het Noord-Hollandskanaal bij Akersloot, een
water waar veel gewicht is te vangen. Zo’n wedstrijd mag je niet missen.
Verzamelen en loten is om 5.30 uur bij Beuk
De vistijd is van 7.00 tot 13.00 uur.
Inschrijven kan tot woensdag 12 juni bij betaling van € 20,- per koppel
telefonische opgeven bij Henk Zonneveld,
06-57562142
De prijsuitreiking is in het Clubgebouw van
de Sportvisser aan de Bosweg 2a.
Prijzen dienen persoonlijk afgehaald
te worden,anders schuiven ze door
naar de volgende.
Wij wensen iedereen veel vis en ook
nog veel plezier.

De wedstrijdcommissie
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Bij Henk Zonneveld, Hyasintstraat 22, 06-57562142
Inschrijven tot 5 juni 2013
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De Vastestok-Feederwedstrijd
Op zondag 30 juni
Noord-Hollandskanaal
Na het succes van vorige jaren, koppel vissen en wel de één met de
vaste stok en de ander met de feeder, willen we dat dit jaar weer
herhalen. Naar aanleiding van de dramatische vangsten in de
Heimanswetering wordt er uitgeweken naar het Noord-Hollandskanaal
De prijsuitreiking is in het clubgebouw en dient een ieder wel zijn eigen
prijs te komen afhalen.

Verzamelen om 6.00 uur bij de firma Beuk.
Er wordt gevist van 8.00 uur tot 13.00 uur.
Alle vis telt, met uitzondering van snoek, snoekbaars en paling.
Inschrijfgeld € 20,- per koppel
Viswater: Noord-Hollandskanaal bij Spijkerboor.
Op geven tot woensdag 26 juni, bij Henk Zonneveld, Hyasintstraat 22

Wij als wedstrijdcommissie
wensen u veel plezier en een
hoop vis toe.
D
e
w

wedstrijdcommissie
H.S.V.”De Sportvisser”
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Zaterdag 13 juli
Nachtkoppelwedstrijd

Zo als vertrouwd gaan we dit jaar weer naar het
Noord-Hollandskanaal.
Een prachtig water, waar toch een aardig visje gevangen
kan worden, zowel met de vaste stok als met de feeder.
De nachtkoppel is altijd een aparte wedstrijd.
Zo is het licht en zo is het donker.
Maar gezellig is het altijd, zeker in de pauze.
Loting is om 16.00 uur bij Beuk.
Vistijd is van 18.00 uur tot 02.00 uur.
De beroemde pauze is van 21.30 uur tot 22.00 uur.
Prijsuitreiking is aan de waterkant.
Vóórinschrijving is verplicht en kan tot woensdag 10 juli bij
Henk zonneveld, Hyacintstraat 22
Inschrijfgeld is € 20,- per koppel.
Eén introducé is van harte welkom.
Wie weet vindt hij/zij het wel zo leuk dat we er weer een nieuw lid bij
krijgen.
De Wedstrijdcommissie
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Hét adres voor al uw wedstrijd- en
karperspecialiteiten. Wij ontwerpen
en bouwen al jaren feeders- en
karperhengels van topkwaliteit.
Door onze wedstrijdvissers samengesteld wedstrijdvoer is niet te overtreffen
en altijd vers. Ook voor de recreatie-, zee-, en snoekvisser hebben wij alle
materialen. Wij zijn zelf entousiaste vissers en staan U graag met raad en daad
terzijde.
Vrijdags koopavond. ’s Winters op maandag gesloten.

x Reparaties van alle
merken auto’s
x Tijdens reparatieperiodes
gratis vervangende auto
x Rechtstreekse
afhandeling met
verzekeringsmaatschappij

Keyserweg 50 – Noordwijk bedrijvenpark
’s Gravendijck einde Herenweg bij rotonde
De Krom tel. 071-3648808
www.autoschadebrouwer.nl

GLAS - VERF - BEHANG

DE VERFSPECIALIST
FA. F.C. LASSOOY
St. Jeroensweg 20 – Noordwijk – Tel. 071-3612352
HANDARBEID – KUNSTSCHILDERARTIKELEN
PLAKLETTERS - KLEI
H.S.V.”De Sportvisser”
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HET GROOTSTE
ASSORTIMENT VAN
NEDERLAND

SERVICE VIA
INTERNET OF IN
ONZE WINKELS

VOOR 16:00 UUR
BESTELD, DEZELFDE
DAG VERZONDEN!

ALTIJD NIEUWE
AANBIEDINGEN

ALMELO
Raven Hengelsport
Woonboulevard 6
7606 JA Almelo
T. 0546 53 88 21
E. almelo@raven.nl
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LELYSTAD
Raven Fishing & Outdoor
Tjalk 15-25
8232 LK Lelystad
T. 0320 25 71 76
E. lelystad@raven.nl

TILBURG
Vlemmix Hengelsport
Ringbaan Oost 102
5013 CD Tilburg
T. 013 54 24 794
E. tilburg@vlemmix.nl

WWW.RAVEN.NL

STEENWIJK
Vlemmix Hengelsport
Woldmeentherand 11a
8332 JE Steenwijk
T. 0521 52 40 24
E. steenwijk@vlemmmix.nl

DE WEBSHOP
raven.nl
vlemmix.nl
Voor 16:00 besteld, dezelfde
dag verzonden. Betalen met
iDeal, creditcard, overschrijving,
rembours en acceptgiro.
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Van het jeugdbestuur
Na een lange winterstop is ons seizoen
weer begonnen. Vrijdag 29 maart hadden
we een avondje in het clubgebouw, de
opening van het seizoen. Een avond waar
ik kort over kan zijn, slechts 2 jongens
kwamen opdagen.
Voor deze avond, die eigenlijk puur
informatief is, is nooit zo veel animo maar
dit was wel een absoluut dieptepunt.
Deze zullen we dus maar schrappen voor
volgend jaar.
Dan op 2e paasdag het strandvissen met
de jeugd onder begeleiding van de heren
strandvissers. Geweldige dag met 23
kinderen die
het allemaal
k e u n
vonden. De
vangsten
waren niet
super maar
er
werden
toch
nog
wel
een
aantal visjes
gevangen.
D a a r n a
werden ze
nog verwent
met patat en
frikadellen
het kon niet
op. Iedereen
had
ook
nog
prijs,
en de kosten voor de jeugd 0 euro.
Helemaal geweldig, iedereen die hier aan
meegewerkt heeft ontzettend bedankt
voor de fantastische dag.
16 april was de instructie avond, speciaal
voor de jongere jeugd. Tot onze grote
vreugde kwamen er 3 jongens die nog niet
eerder mee gevist hadden bij ons dus dat
was een aangename verassing. De jongens
wat tips gegeven en ze gingen allemaal
naar huis met 2 perfect klaargemaakte
H.S.V.”De Sportvisser”

tuigjes. De dobbers hadden we gehad van
Jan van Beelen, waarvoor onze dank.
10 mei hebben we een info avond voor de
jeugd met als bedoeling nieuwe jeugd te
werven, in het volgende boekje volgt er
een verslag.
17 mei begint de competitie we hopen op

een mooi aantal deelnemers. Ook vissen
we weer het Noordwijks kampioenschap
en de Freek Nekeman cup en nieuw dit jaar
de Henk Molenkamp bokaal. Zo houden
we deze mensen in ere die in het verleden
veel voor de jeugd hebben betekent.
Kom gerust eens kijken op een
vrijdagavond, als je geluk hebt is er nog
koffie en een koek ook!
Frank
41

TOP DAG!
Samen met de strandvissers en jeugdvissers was het weer een gezellige boel! Met
26 jongeren stonden we weer op
het strand onderbegeleiding van
de strandvissers. Het weer zat
ons aardig mee, koud maar het
zonnetje liet zich zien.
Rond de klok van 11 uur, kwamen
daar twee paashazen aan op
de tractor samen met Piet v.d.
Niet. De paashazen kwamen wat
lekkernij brengen en tja effe op

de kiek. Er werden wat visjes naar
binnen gehengeld. Naar afloop was
er binnen een warm onthaal, FEEST!
Jan van der Linden was namelijk
jarig en dat moest gevierd worden.
Uit volle borst zongen we voor Jan.
Daarna kregen we van Jan, patat
met kroket of fricandel. Jan bedankt!
Na de maaltijd een lekker ijsje van
de paashazen. Tja we kwamen weer
niets te kort. Frank had weer een mooie prijzentafel. Tja, en daarna de grote winnaars,
1e Joey v.d.Niet 2e Martijn Kamp. 3e Cees Alkemade. Uiteraard had elk vissertje prijs.
We willen de aasstekers,Jan, Bram, André, Sjaak, Ids, Peter en Wianda bedanken. Ton
van Elswijk voor het aas en Marcel Valk voor de zingende kippen. We spreken over een
TOP dag. De Jeugdafdeling en Strandafdeling
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KAMPIOENSCHAP VAN NOORDWIJK
JEUGDVISSEN
(tevens competitiewedstrijd !!)

VRIJDAG 31 Mei

VISWATER :

Leidsevaart

VISTIJD :

19:00 tot 20:30 uur

ALLEEN NOORDWIJKERS EN LEDEN VAN DE SPORTVISSER
VERZAMELEN EN LOTEN BIJ HET S.J.C TERREIN OM 18:15
UUR.
Deelname is gratis.
ER WORDT OP LENGTE GEVIST EN ALLE GEVANGEN VIS TELT (behalve paling en snoek)
HENGELLENGTE :

9.50 mtr

GEEN WERPHENGELS TOEGESTAAN
ORGANISATIE IS IN HANDEN VAN H.S.V. DE SPORTVISSER
H.S.V.”De Sportvisser”

43

VRIJDAG 14 juni
STRIJDEN DE JEUGDLEDEN
OM DE

FREEK NEKEMANCUP
(TEVENS COMPETITIEWEDSTRIJD !!!)

VERZAMELEN 18:15 UUR BIJ HET S.J.C TERREIN.
Deelname is gratis.

VISTIJD 19:00 TOT 20:30 UUR
Prijsuitreiking na afloop van de wedstrijd langs de waterkant.
44
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VRIJDAG 5 juli
STRIJDEN DE JEUGDLEDEN
OM DE

Henk Molenkamp bokaal
(TEVENS COMPETITIEWEDSTRIJD !!!)

VERZAMELEN 18:15 UUR BIJ HET S.J.C TERREIN.
Deelname is gratis.

VISTIJD 19:00 TOT 20:30 UUR
Prijsuitreiking na afloop van de wedstrijd langs de waterkant.
H.S.V.”De Sportvisser”
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Visplaats

Leidsevaart

Opening van het seizoen
Strandvissen
Instructie avond
1e Competitiewedstrijd

Vrijdag 24 mei 2013

Leidsevaart

Vrijdag 31 mei 2013

Leidsevaart

2e Paasdag

bedrag

Clubgebouw
S.J.C terrein

tijd
Zie clubblad
Zie clubblad
Zie clubblad
18.15 uur

19.00 - 21.00 uur

2e Competitiewedstrijd

S.J.C terrein

18.15 uur

19.00 - 21.00 uur

S.J.C terrein

18.15 uur

19.00 - 20.30 uur

S.J.C terrein

Zie clubblad
18.15 uur

19.00 - 21.00 uur

S.J.C terrein

Zie clubblad
18.15 uur

19.00 - 20.30 uur

S.J.C terrein

18.15 uur

19.00 - 21.00 uur

S.J.C terrein

18.15 uur

19.00 - 21.00 uur

Nortghohal

Zie clubblad

S.J.C terrein

18.15 uur

19.00 - 20.30 uur

S.J.C terrein

18.15 uur

19.00 - 21.00 uur

S.J.C terrein
S.J.C terrein

18.15 uur
18.00 uur

19.00 - 21.00 uur
18.45 - 20.15 uur

Clubgebouw

19.00 uur

Clubgebouw

Zie clubblad

?
Vrijdag 14 juni 2013

Leidsevaart

Vrijdag 21 juni 2013

Leidsevaart

3e Competitiewedstrijd tevens
Noordwijks Kampioenschap
Selectie vissen federatie
4e Competitiewedstrijd
Kamp federatie NW Nederland
5e Competitiewedstrijd tevens Freek
Nekeman cup
6e Competitiewedstrijd

Vrijdag 28 juni 2013

Leidsevaart

7e Competitiewedstrijd

Zaterdag 1 juni 2013
Vrijdag 7 juni 2013

Leidsevaart

?
?
?
Vrijdag 5 juli 2013

Leidsevaart

Vrijdag 12 juli 2013

Leidsevaart

Vrijdag 19 juli 2013
Vrijdag 6 september 2013

Leidsevaart
Katwijker

Vrijdag 27 september 2013
Vrijdag 4 april 2014

Viskamp Stompwijk
(onder voorbehoud)
8e Competitiewedstrijd tevens
Molenkamp bokaal
9e Competitiewedstrijd
10e Competitiewedstrijd
Koppelwedstr. jeugd/ouder
(onder voorbehoud)
Prijsuitreikingsavond
Opening van het seizoen

Competitie € 5

€ 22,50

verzamel-plaats
Clubgebouw

vistijd
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datum
Vrijdag 29 maart
Maandag 1 april
Dinsdag 16 april 2013
Vrijdag 17 mei 2013

H.S.V.”De Sportvisser”

Programma Jeugd 2013

Wij hebben alles om u van uw passie te laten genieten
5 Jaar garantie op onze direct geïnjecteerde 2-takt en 4-takt* motoren. Geavanceerde technologie bij Verado, de betrouwbaarste en best
presterende buitenboordmotoren. Concurrentieloze motoren door buitengewone kwaliteit en ons wereldwijd professioneel netwerk. Dat is
Mercury. Van Mercury krijgt u de rust om van uw passie voor het water te genieten !

s
s
s
s
s
s

Buitengewone acceleratie
en topsnelheid
Laag brandstofverbruik
Aantrekkelijk geprijsd
Licht in gewicht
Eenvoudig te onderhouden
Milieuvriendelijk

van 2,5 t/m 115 pk
s
s
s
s

van 135 t/m 300 pk

Schoon, stil en economisch
verantwoord
Uitstekende all-round
prestaties
Geluidsarm
Gebruiksvriendelijk

s
s
s

DTS en EHPS voor maximale controle
Supercharged voor onnavolgbare topprestaties
Ongekend koppel en
acceleratie
**

Vraag informatie over de 350 SCi

Voor meer informatie of een dealer bij u in de buurt, kijk op

H.S.V.”De Sportvisser”

* Beperkte fabrieksgarantie
** Verado 350 SCI heeft 2 jaar beperkte fabrieksgarantie.

van 75 t/m 250 pk

www.mercury-marine.eu
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