Clubblad 2015

Zierikzeese hengelsportvereniging

OOSTERSCHELDE
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 18 oktober 1956

Weelweg 3
4321 AH Kerkwerve
Tel: 06-21624026
E-mail: info@recreatievanlangeraad.nl
www.recreatievanlangeraad.nl
Forellenviswedstrijd, wordt Zeeuws of Schouws
kampioen 2015: Datums: Paaszaterdag 4 April & zaterdag 2 mei en zaterdag 30 mei 2015
Voor opgave en werking forellenviswedstrijden zie www.recreatievanlangeraad.nl
Of kom een keer gewoon forel vissen op onze forellenvisvijver, periode van zes uur.
U meld zich aan bij het winkeltje, dan weten wij hoeveel forel er uitgezet moet worden.
Per visser gaan vijf forellen in de visvijver.
Heeft u iets vergeten, in ons winkeltje is bijna alles te koop wat met forel vissen te maken
heeft. Kijk op onze site www.recreatievanlangeraad.nl voor exacte werking forellenvijver.
Of geef voor de liefhebber een cadeaubon, goed voor 1 periode forel vissen. Leuk voor
verjaardagen of Vaderdag of zomaar. Bij ons in het winkeltje verkrijgbaar.
Naast onze forellenvisvijver zijn er nog vele leuke andere activiteiten te doen op onze
Recreatieboerderij:
. Ons bos/tuinterras ‘t ‘Ofje voor een lekker bakje koffie met Zeeuwse bolus of een lekker
broodje palingfilet.
. Dealer van Multi-smoke Rookovens, voor alle rookovens en toebehoren.
. In Juli en Augustus elke vrijdag na 12.00 uur vers uit de rookton: gerookte paling of
(zalm)forel of zalm , altijd ook in ons winkeltje verkrijgbaar.
. Boer’nbosgolf, 10 holes door het bos, 1,5 uur speelplezier.
. Miniatuurstoomtrein, staat elke dag een trein in station, waar de kleintjes mee kunnen
rijden.
. Kofferbakverkoop 2015 elke vrijdag in juli & augustus van 09.00 tot 14.00 uur
. We zijn Fietsstartpunt, ANWB fietsservicepunt, VVVFietscafe met oplaadpunt voor uw
elektrische fiets.
. Palingrookkampioenschap 2015 en grote stoomtreindag met markt in het bos op de
eerste zaterdag van Augustus, noteer hem alvast: Zaterdag 1 augustus 2015
. We organiseren bedrijfs, familie, kinder en groepsfeesten. Arrangementen forel
vissen en of Boer’nbosgolf in combinatie met barbecue, warm/koud buffet, high tea,
mosselavond, varken aan spit of ter plaatse vis roken. Kan allemaal.
- Of na een geslaagd feest overnachten op onze camping. Mooie grote plaatsen middenin
het bos.
Voor info: www.recreatievanlangeraad.nl & volg ons op Twitter en facebook, wilt u op de
hoogte blijven:
Twitter http://twitter.com/#!/VanLangeraad
Facebook http://www.facebook.com/pages/Recreatieboerderij-vanLangeraad/239723212733576?sk=wall
Voor alle activiteiten op Recreatieboerderij van Langeraad kijk op
www.recreatievanlangeraad.nl
of ga gelijk naar onze
Interesse in een mooi chalet in Zeeland, kom kijken bij ons, kijk voor informatie op
http://www.recreatievanlangeraad.nl/Brochure%20Landgoed%20van%20Langeraad.pdf , u
bent welkom in ons showmodel.
Nieuwsgierig: bel ons of mail ons
Ons adres: Weelweg 3 - 4321 AH Kerkwerve - Gsm : 06-21624026 – info@recreatievanlangeraad.nl

Beste Leden,
Weer een jaar voorbij waarin leuke, prettige, vervelende, droevige zaken gepasseerd zijn. De
laatste weken van het jaar zijn er weer om te bezinnen. Wat hebben we bereikt en wat niet
gehaald wat hebben we gewonnen en wat verloren. Wat zal het nieuwe jaar ons brengen of
afnemen.
Het afgelopen jaar was de vereniging 60 jaar oud. Dit hebben we herdacht met een wedstrijd
en een BBQ. Ondanks dat het weer niet echt meewerkte denk ik met een tevreden gevoel
terug aan deze evenementen. Allen die hieraan meegewerkt hebben hartelijk bedankt.
Het aantal leden op 1 oktober was 525. Dit is weer een kleine toename ten opzichte van vorig
jaar.
Mogelijk dat u 1 oktober een vreemde datum vindt. Maar tot 1 oktober kunt u opzeggen,
adresveranderingen doorgeven ed. Deze worden dan door Sportvisserij Nederland
meegenomen bij het aanmaken van de nieuwe vispassen. In de praktijk blijkt dat veel leden
zich hiervan pas bewust worden als er een nieuwe uitnodiging tot betalen van de contributie in
de bus valt. Dan moet er nodig nog allerlei zaken geregeld worden.
Dit jaar hebben we de verhoging die sportvisserij Nederland ons heeft opgelegd
doorberekenen. Hierdoor betaalt u € 1,50 meer dan vorig jaar voor uw vispas.
Afgelopen jaar hebben we vissterfte gehad in de Noorderpolder. Het is bijzonder vervelend
om uitgezette vis zo af te voeren. Bij navraag naar de mogelijke oorzaak kwam naar voor dat
het zuurstof gehalte erg laag en de temperatuur erg hoog was. Hierbij is de hoop dat hierdoor
mogelijk actie ondernomen wordt om dit water uit te baggeren. Het heeft geen verhoogde
prioriteit opgeleverd. Ook hebben we zorgen over de kwaliteit van andere wateren. De
Eenden vijver in Nieuwerkerk waar blauwalg in is vastgesteld. In onze wens om deze vijver
dieper te maken lijken we steun van de gemeente te krijgen. Hierin speelt nl de
volksgezondheid een rol als een van onze, voornamelijk jeugdige, vissers mogelijk in de
vijver zou vallen kan de vervelende gevolgen geven.
Doordat in het krekengebied de bacterie dyno flaggelaat moeilijk te bestrijden is heeft het
waterschap gekozen om de waterstroom te veranderen waardoor de grote kreek niet meer
afwatert in de Oostkreek. Het overtollige water vindt nu zijn weg via de Westkreek en de
watergangen naar de Oostkreek. Hierbij is er ook voor gekozen om het waterpeil in de grote
kreek te verhogen. Het gevolg hiervan is dat de oevers die beschermd werden door
beschoeiing nu verder afkalven.
In het bestuur heeft er een verandering plaats gevonden. Herman Bolle heeft besloten zich
terug te trekken als bestuurslid en controleur. De reden hiervoor is dat er persoonlijke
bezittingen zijn vernield. Zijn besluit respecteren, maar betreuren we. Zeker gezien de
oorzaak van dit besluit. Secretaris Jacco Coomans die dit jaar herkiesbaar is heeft besloten
zijn functie als secretaris beschikbaar te stellen. Hij wil wel deel uit blijven maken van het
bestuur. Hierdoor vinden er binnen het bestuur enkele functie veranderingen plaats De taak
van secretaris zal worden ingevuld door Peter Willemse. Om het aantal bestuursleden oneven
te houden zijn we op zoek gegaan naar een geschikt bestuurslid. We denken in Herman Bin
een geschikt bestuurslid te hebben. Uiteraard beslist hier de algemene leden vergadering
over. Herman is geen onbekende in de vereniging. Hij is beheerder van de site. Jacco
Coomans zal zich bezig houden met het materieel van de vereniging.

Sportvisserij Nederland is bezig alles meer digitaal te maken om zo kosten te sparen. Bij uw
nieuwe vispas zit de uitnodiging om in het vervolg de visplanner te gebruiken in plaats van
het dikke boek lijst van viswateren. Hier kunt u zich voor opgeven. U heeft hiervoor een
smartphone nodig. U kunt dan een app. op uw smartphone downloaden. Sportvisserij
Nederland gaat ervan uit dat veel mensen een smartphone hebben en hiervan gebruik maken.
Voor volgend jaar staat er een vernieuwing van het boek lijst van viswateren op het
programma. Er wordt zeker nog drie jaar gebruik gemaakt van de papieren lijst van
viswateren. Dit zal voor een aantal die nog geen smartphone hebben gerust stellend zijn.
Ook wij voelen ons verplicht in deze ontwikkeling mee te gaan. Daarom is er vorig jaar al
aangegeven om het clubblad in het vervolg digitaal te maken. Een aantal van u heeft
aangegeven geen pc dus ook geen emailadres te hebben. Als u nog geen email adres heeft
doorgegeven is het mogelijk dat u het clubblad dus niet ontvangt. Daarom is het zaak uw
emailadres aan ons door te geven. Als u een VBL invult worden de gegevens die u daar
kenbaar maakt automatisch door Sportvisserij Nederland verwerkt zodat ze ook bij ons
komen.
Dit jaar is er door de jeugd commissie aangegeven dat het niet leuk is om maar voor heel
weinig deelnemers een hele competitie op te zetten. Hierom is er besloten dit jaar geen
jeugdcompetitie te vissen . De mogelijkheid om enkele losse wedstrijden te organiseren blijft
open. Mogelijk dat er ouders van jeugdleden zijn die hierin een rol kunnen spelen. Hiervoor
kunt u zich aanmelden bij de jeugdcommissie of het bestuur.
Denkt u dat u meer vrije tijd kan besteden aan uw hobby. Meldt u dan aan bij het bestuur met
waar uw interesse het meest naar uitgaat. Er is voldoende werk dat verricht moet worden en
vaak zien we daarbij dezelfde gezichten.
Afgelopen jaar valt op dat er door enkele vissers rommel achtergelaten wordt langs de
waterkant. Visdoeken, verpakkingsmateriaal van eten en drinken, afgetrokken lijnen met soms
nog haken al of niet voorzien van aas. Het kan niet zijn dat anderen verwondingen oplopen of
uw rommel moeten opruimen om het netjes te houden. Kijk daarom even rond of u niets
vergeten bent als u uw vis stek verlaat om naar huis te gaan. Neem uw afval mee terug naar
huis om het daar in de afvalemmer te gooien. We zijn tenslotte te gast in de natuur als we aan
het vissen zijn.
Nog steeds komen er berichten van vissers die eigen regels maken. Hierdoor kan het belang
van de vereniging schade oplopen. Vissen buiten gestelde tijden, op plaatsen waar het niet
mag, meenemen van vis die u terug dient te zetten. Het gaat hierbij niet alleen om paling. Te
veel meenemen van forel onder het mom ik ben al zoveel keer voor niks geweest en nu neem
ik mee wat ik vang. Een controleur de schuld geven, als je zo doet, is niet zoals het hoort.
Jammer deze instelling. Kom naar een vergadering en laat daar je stem gelden. Gelukkig heeft
het grootse deel van u een andere instelling.
Rest mij u na de laatste kritisch opmerkingen iedereen te bedanken die ook maar iets, in welke
vorm dan ook, het afgelopen jaar voor de vereniging betekend heeft. U een goed en succesvol
jaar te wensen met veel fijne viservaringen.
Met vriendelijke groet.
Rudi Vercruysse

Bestuursverkiezing:
Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement is bestuurslid Jacco Coomans aftredend en
stelt zich herkiesbaar.
Voor het terugtreden als bestuurslid van Herman Bolle zien we in Herman Bin een geschikt
kandidaat.
Eventueel tegenkandidaten dienen zich voor aanvang van de vergadering bij het bestuur aan te
geven zich kandidaat te stellen voor een van deze functies en in persoon op de vergadering
aanwezig te zijn.
Verenigingscontroleurs:
A. Verwest

M. Berrevoets

J.C. Bolle tevens bevoegd BOA

Regelmatig worden er door Sportvisserij Nederland cursussen verzorgd. Deze zijn te vinden
op de site van Sportvisserij Nederland. Als u op een of andere manier iets voor de vereniging
wilt betekenen meld u dan aan bij het bestuur dan kunnen wij u namens de vereniging
aanmelden.
Ook in 2014 is er weer regelmatig gecontroleerd zowel aan als op het water. Dit in
samenwerking met Boa’s, Staatsbosbeheer en de politie. Helaas worden hierbij bekeuringen
uitgeschreven. Wij betreuren dat het nodig is om onze en uw eigendommen zo te moeten
beschermen.
Uiteindelijk bent u als visser de ogen en oren van de vereniging. Indien u stroperij of andere
onregelmatigheden constateert verzoeken wij u om contact op te nemen met een controleur,
de meldkamer van de AID 045-5466222 of de politie 0900-8844. Zie voor contactgegevens
de site van de vereniging.
Verkooppunten vergunningen:
Op de onderstaande adressen kunt u terecht voor aanschaf van vispas of dagvergunning:
•
•
•
•

Tankstation Prins,
Bolle dier en tuin,
T’ Dierenhuis,
Camping de Vierbannen,

Vierbannenstraat 2
Grevelingenstraat 15
Nieuwstraat 7a
Weg v/d Buitenlandse Pers 2

Nieuwerkerk
Zierikzee
Bruinisse
Ouwerkerk

Als u zich op welke manier dan ook nuttig wilt maken voor de vereniging meldt ons dit,
zodat als er iets gedaan moet worden we op u een beroep kunnen doen.

Van de VBC
Opnieuw een jaar voorbij gevlogen waarin het een en ander de revue heeft gepasseerd.
Onze viswateren zijn ook dit jaar weer ontdaan van riet en andere begroeiing.
Dit is een ieder jaar weer terugkerend fenomeen waar we eigenlijk vanaf willen
maar waar de diverse instanties nog niet erg in meewerken.
De kreek werd dit jaar weer niet overgeslagen door de bij u wel bekende bacterie:
Dinoflagelaat Alexandrium.
In de karper vijver te Nieuwerkerk hebben we te maken gehad met blauwalg als gevolg van
het lang aanhoudende warme weer. Door het waterschap zijn er waarschuwingsborden
geplaatst.
De Noorderpolder kreeg ook dit jaar weer te maken met vissterfte ten gevolge van
zuurstofgebrek wat veroorzaakt werd door de combinatie van warm weer en zeer ondiep
water.
Ook dit jaar heeft er weer visuitzetting plaats gevonden in de Kreken van Ouwerkerk.
Er is drie keer forel uitgezet tegenover voorgaande jaren maar twee keer.
Deze derde uitzetting is gedaan in het kader van het 60-jarig bestaan van onze vereniging,
ten bate van het houden van een forellenwedstrijd als jubileum activiteit.
De 1ste uitzetting vond plaats eind april en betrof 300 kilogram,
de 2de uitzetting was begin augustus en nu ging er 360 kilogram in(60 kilogram hebben we
gekregen van Sportvisserij Nederland),
de laatste levering vond plaats in de laatste week van september, het ging hierbij om 250
kilogram.
In totaal is er dus 910 kilogram forel uitgezet.
In de andere wateren heeft er geen visuitzetting plaats gevonden.
Tijdens verschillende controles zijn er toch weer fuiken aangetroffen in sommige van onze
wateren.
Vrijwilligers die op wat voor manier dan ook hun steentje hebben bijgedragen worden
hartelijk bedankt voor hun inspanningen.
Groeten: VBC

Data clubwedstrijden 2015
Zoet water competitie jeugd
Door een te gering aantal jeugdleden dat meedoet aan deze competitie wordt er dit jaar geen
competitie georganiseerd. Wel wordt er gekeken enkele losse wedstrijden te organiseren.
Over data en tijd volgt informatie
Senioren wedstrijden op zaterdag verzamelen 60 -45 min voor de wedstrijd ter plaatse.
Vertrek vanaf Oosterland 2 uur voor aanvang wedstrijd (voor wie dit wil).
1 zaterdag 28 maart
Voornskanaal RI - JO
09.00 – 14.00
2 zaterdag 11 april
Voornskanaal RI - JO
09.00 – 14.00
3 zaterdag 9 mei
Bathse Spuikanaal
08.00 - 13.00
4 zaterdag 6 juni
Voornskanaal steiger 80-89-90-99
08.00 - 13.00
5 zaterdag 11juli
Haringvliet windmolens Middelharnis
08.00 - 13.00
6 zaterdag 29 augustus Voornskanaal steiger 1-10-11- 20
08.00 - 13.00
7 zaterdag 19 september Haringvliet windmolens Combi/competitie 08.00 - 13.00
8 zaterdag 26 september *Nog niet bekend*
08.00 - 13.00
9 zaterdag 24 oktober
Voornskanaal RI - JO
09.00 - 14.00
10 zaterdag 7 november Voornskanaal 1-10-11- 20
09.00 - 14.00
Losse wedstrijden Zoet
Jeugd 30 mei Nationale Hengeldag
info volgt
? juni Karper wedstrijd
vijver Nieuwerkerk(nader te bepalen)
zaterdag 4 juli
Combi Riemerswaal (zoals vorige)

09.00 – 11.30
08.00 – 13.00

Brak water competitie verzamelen 45-30 min. voor aanvang wedstrijd ter plaatse.
1 vrijdag
10 april
Schouwse vaart
19.30 – 22.30
2 vrijdag
1 mei
Schouwse vaart
19.30 – 22.30
3 vrijdag
15 mei
Schouwse vaart / Kaaskenswater
19.30 – 22.30
4 vrijdag
29 mei
Kaaskenswater / Kreek
20.00 - 23.00
5 vrijdag
5 juni
Kreek
20.30 - 23.30
6 vrijdag
26 juni
Kreek
20.30 – 23.30
7 vrijdag
3 juli
Kreeknacht
21.00 – 01.00
Zout water competitie
1 zaterdag 24 januari
2 zaterdag 14 februari
3 zaterdag 7 maart
4 zaterdag 18 april
5 vrijdag
19 juni
6 vrijdag
11 september
7 zaterdag 17 oktober
8 zaterdag 21 november
9 zaterdag 28 november
10 vrijdag
11 december

Verzamelen Carpool
Vlissingen/Maasvlakte
07.30 S-kerke 09.00 – 13.00
Maasvlakte/Vlissingen
08.30 S-kerke 10.00 – 14.00
Maasvlakte/Banjaard
08.30 S-kerke 10.00 – 14.00
Dijk
12.15 Z-zee
13.00 – 16.00
Stormvloedkering / Geep 18.00 S-kerke 19.00 – 23.00
Strand (2 hengels)
18.30 S-kerke 19.30 – 23.30
Strand
08.00 S-kerke 09.15 – 13.15
Strand
12.00 S-kerke 13.30 – 17.30
Eilandwedstrijd uitslag en regels volgens eilandwedstrijd
Strand
18.30 S-kerke 19.30 – 23.30

Losse wedstrijden
Zaterdag 25 april
Zaterdag 23 mei
Zaterdag 13 juni
Zaterdag 3 oktober
Zaterdag 14 november
Vrijdag
30 oktober

Voorselectie regio zuid tot 20 maart opg. bij Johan Rombouts
NK Jr/ Dames Domburg tot 16 april opg. bij Johan Rombouts
Steiloore Trofee vissen van 12.00 -16.00 uur verdere info volgt
NK kust Noordwijk
Krabbe Trofee info volgt
Bootwedstrijd Ms Theo Den Osse aanwezig 17.30 uur

TEVENS HENGELSPORTAFDELING EN VERKOOPPUNT VISPASSEN!

Brakwater competitie
1e Brakwedstrijd 18-04-2014
Aantal vissers: 9
Gevangen vis: 9
Locatie: Schouwse vaart
De eerste winderige wedstrijd van de brakcompetitie begon om 19:45uur. Voor 2:00uur zijn
er geen beten geconstateerd. Net over tienen kwam de eerste beet. De deelnemers die ook
meededen waren: Chris de Graaf, Jan de Vos, Eddy Smit en Leen Heiboer, zij vingen deze
keer helaas niets.
Bij de weging bleek dan Wouter Timmerman de eerste prijs had met twee palingen samen
goed voor 350 gram. De nummer twee van deze wedstrijd is geworden Cees Rossen met drie
palingen samen goed voor 316 gram. Derde is geworden Adrie Verwest met twee palingen,
148 gram. Vierde is geworden Rudi Vercruysse, 134 gram met één paling. Thijs Berrevoets
ving één paling van 50 gram dit bracht hem op de vijfde plaats.
De poedelprijs ging deze keer naar Jan de Vos.
2e Brakwedstrijd 02-05-2014
Aantal vissers: 9
Gevangen vis: 19
Locatie: Schouwse vaart
Gezegd kan worden dat er nog meer wind stond dan bij de eerste wedstrijd van dit jaar. Maar
wedstrijd is een wedstrijd, er kan gezegd worden dat er goed is gevangen deze avond. Deze
wedstrijd was goed voor 19 vissen. Jaap Flikweert had deze keer geen vis gevangen en heeft
de poedelprijs in ontvangst mogen nemen.
1e Wouter Timmermans met 941 gram. 2e Eddy Smit met 514 gram. 3e Herman Bolle met 477
gram. 4e Rudi Vercruysse met 264 gram. 5e Leen Heiboer, 189 gram, 6e Adrie Verwest, 142
gram. 7e Cees Rossen, 113 gram. 8e Jan de Vos met 77 gram.
3e Brakwedstrijd 09-05-2014
Aantal vissen: 10
Gevangen vis: 5
Locatie: Schouwse vaart
Weer een wedstrijd gevist met veel wind en regen. Een nieuw lid heeft ook mee gevist voor
het eerst. Leen had de eerste paling, het was nog licht, dus men dacht dat is een pondje vis,
maar het viel toch een beetje tegen, het gewicht was 401 gram. Cees Rossen heeft de poedel
prijs gekregen.
1e: Wouter Timmerman met 488 gram, goed gevist met 3 x de 1. 2e: Leen Heiboer de
loempiaman met 401 gram dus de zwaarste vis. 3e: Adrie Verwest met 276 gram. 4e:
Slobodan Malic met 86 gram.
4e Brakwedstrijd 13-06-2014
Aantal vissers: 8
Gevangen vis: 8
Locatie: Kreek Ouwerkerk.
Het was mooi vis weer met bijna geen wind. Leen Heiboer kreeg de eerste beet, maar stond
vier plaatsen van zijn hengel en was dus te laat om die op te halen, weg vis. Op het eind van
de wedstrijd bleek dan Leen nu weer een zwaardere vis had gevangen, 471 gram. Eddy haalde
de eerste paling op de kant. Chris had ook een paling, maar iets minder van gewicht. Wouter
deed het goed met het doorgeven van de doelpunten van de voetbal wedstrijd, maar hij ving
ook nog 3 palingen. Leen kwam in het laatste uur goed terug met 2 mooie palingen. Thijs had
met het gaan van de toeter toch nog 1 paling. Rudi en Jan en Adrie hebben deze keer NIETS
gevangen.
1e: Leen Heiboer 2 palingen, 735gr. 2e: Wouter Timmerman 3 palingen, 597gr. 3e: Eddy Smit
1 paling, 335gr. 4e: Chris de Graaf 1 paling 289gr. 5e Thijs Berrevoets 1 paling 161gr.
Jan de Vos had de Poedel prijs.
5e Brakwedstrijd 27-06-2014
Aantal vissers: 9
Gevangen vis: 10

Locatie: Kreek Ouwerkerk

Het weer was goed. Leen had de eerste gooi al een paling. Eddy had zijn eerste net in de
schemer van licht en donker. Daarna kon ik het niet meer volgen en O ja, Chris had de derde
geloof ik.
1e Wouter Timmerman 3 palingen 836gr. 2e Rudi Vercruysse 3 palingen 401gr. 3e Leen
Heiboer 1 paling 229gr. 4e Chris de Graaf 1 paling 224gr. 5e Eddy Smit 1 paling 204gr. 6e
Cees Rossen 1 paling 110gr.
De poedel heb ik zelf gekregen, dus Adrie, Jan en Thijs hadden niets dus balen.
6e Brakwedstrijd 04-07-2014
Aantal vissers: 7
Gevangen vis: 5
Locatie: Kreek Ouwerkerk
Weinig wind goede temperatuur afgewisseld met een regenbuitje. Er was erger voorspeld.
Eddy Smit heeft de juiste keuze van aas gemaakt. Al vroeg vangt hij zijn eerste paling. Cees
Rossen heeft wel aanbeten gezien maar deze niet gevangen. Rudi Vercruysse heeft een
aanbeet gehad en bij ophalen was zijn hele zijlijn verdwenen. Chris de Graaf vangt voorlopig
de grootste vis. Eddy gaat rustig verder met vangen. Rudi vangt vervolgens toch nog een
paling. De overige deelnemers hebben weinig tot geen aanbeten gezien.
1e Eddy Smit 3 palingen, 842gr. 2e Chris de Graaf 1 paling, 774gr. 3e Rudi Vercruysse 1
paling, 585gr.
De poedelprijs was dit keer voor Wouter Timmerman.
7e Brakwedstrijd 11-07-2014
Aantal vissers: 8
Gevangen vis: 11
Locatie: Kreek Ouwerkerk
De laatste wedstrijd is al een aantal jaar de kreeknacht-wedstrijd. Deze is een uur langer dan
de andere wedstrijden. Tijdens deze wedstrijd was er voor de liefhebber nog een Hollandse
nieuwe, raar, maar niet iedereen is hier liefhebber van.
Voor Bram Vroegop was het de eerste wedstrijd dit jaar. Hij had het idee om maar gelijk flink
uit te halen want binnen een kwartier had hij de eerste vis binnen. Het zou achteraf gezien ook
de laatste zijn. Bram trok bij de tweede aanbeet alles af. Cees Rossen had binnen een uur twee
vissen. Eddy Smit kon niet achterblijven en zowel Thijs Berrevoets als Wouter Timmerman
deden aardig mee. Daartussen zat Chris de Graaf zonder en vooraan heeft Rudi Vercruysse
geen beet gezien. Jan de Vos die daarnaast zat kreeg een kwartier voor het eind nog een
aanbeet die hij miste.
1e Cees Rossen 4 vissen, 1038 gram. 2e Eddy Smit 2 vissen, 598 gram. 3e Thijs Berrevoets 2
vissen, 571 gram. 4e Wouter Timmerman 2 vissen, 298 gram. 5e Bram Vroegop 1 vis, 120 gr.
De poedelprijs was dit keer voor Rudi Vercruysse.
Vooraf was de kampioen al bekend door over de gehele competitie vis te vangen.
Wouter, hartelijk gefeliciteerd met je kampioenschap.
De grootste vis werd door Chris de Graaf gevangen. Een paling van 774 gram.

Verslag senioren zoetcompetitie 2014
1e wedstrijd zoet. Voorns Kanaal 29-03-2014
De eerste wedstrijd zoet 2014 zit er weer op. Opkomst 11 man en 9 daarvan wisten vis te
vangen. De vangst bestond uit brasem en voorn en pos en 1 baarsje. De dag winst ging naar
Leo Stoutjesdijk met 11.080 kg, 2e Piet Roskam met 5.300 kg 3e Dries Verboom met 4.800
kg. Er is deze dag samen 30.420 kg gevangen.
2e wedstrijd zoet. 19-04-2014
2e zoet 2014 vervist in het Voornskanaal te Hellevoetsluis. Opkomst 14 man, 12 ervan wisten
vis in het netje te krijgen. De vangst bestond uit voorn, brasem en kolblei. 1e Leo Stoutjesdijk
met 7,160 kg, 2e Herman Bin met 6,840 kg, 3e Denno Goedheer met 5,160 kg. In totaal is er
deze dag 46,100 kg. Gevangen.
3e wedstrijd zoet. Spuikanaal te Rilland Bath 10-05-2014.
Opkomst helaas maar 8 man en 6 ervan wisten vis in het net te krijgen. De vangst bestond uit
Brasem, Voorn en Grondels. De dagwinnaar is Herman Bolle met 8.720 kg. 2e Denno
Goedheer met 5.410 kg.3e Ad Roskam met 3.300 kg. Samen is er deze dag 18.650 kg
gevangen.
4e wedstrijd zoet 21-06-2014.
Opkomst 13 vissers. Gevist naast de Galatheese haven in het Volkerak. Mooi visweer maar de
vis liet het afweten. Zes van de dertien vissers wisten er wel wat uit te peuteren. Grondels,
brasems en een mooie winde. Het was Herman Bin die deze dag op z'n naam kan schrijven.
Hij wist 3 brasems te vangen met een gewicht van 5,940 kg, 2e Chris de Graaf met 2 brasems
4,040 kg,3e Leo Stoutjesdijk met 1 brasem 2,860 kg. In totaal is er deze dag 15,300 kg
gevangen.
5e wedstrijd zoet 21-6-2014
Gevist in het Haringvliet bij de windmolens van Middelharnis.
Opkomst 10 deelnemers en op 1 na wisten we vis te vangen. Brasem was het gros en een paar
kleine voorntjes om van de nul af te komen. Dave Bouman wist deze wedstrijd te winnen met
9.680 kg, 2e Herman Bolle met 4 Brasems 6.140 kg, 3e Johan Verwest met 5 Brasems 5.980
kg.In totaal is er deze mooie vis dag 34.190 kg. Gevangen.
6e wedstrijd zoet 30-8-2014.
Gevist bij de politiepost van Willemstad. Opkomst 9 man en we wisten allemaal vis te
vangen. Een paar brasems, mooie voorn en de rest klein spul, grondels, voorntjes, roofblei,
alvertjes en baarsjes. Winnaar van de dag, Denno Goedheer met 4.260 kg. 2e, Johan Verwest
met 2.500 kg. 3e Chris de Graaf met 1.840 kg. In totaal is er deze dag 11.580kg gevangen.
7e wedstrijd zoet 9-9-2014.
Gevist in het voornskanaal te Hellevoetsluis. Opkomst 9 vissers. Vangst was prima, iedereen
heeft vis gevangen. Adrie ving een mooie schubkarper met een gewicht 8.100 kg. en Herman
Bin een prachtige zeelt. Marco Bouman ving nog een snoekbaars die helaas niet meetelt voor
de wedstrijd. Verder bestond de vangst uit brasempjes veel voorn en een paar rode baarzen.1e
Adrie Verwest met 8.380 kg, 2e Herman Bin met 5.560 kg, 3e Dave Bouman met 2.260 kg.
totaal is er deze dag 23.680 kg gevangen.

8e wedstrijd zoet 27-9-2014.
Gevist in het Haringvliet bij de windmolens van Middelharnis. Opkomst 8 man en ze vingen
allemaal vis. Het was een taaie visserij met zeer weinig vis en beet. De vangst bestond uit
brasem, voorn en natuurlijk de grondel.
1e van de dag Herman Bin met 5.520 kg, 2e Dave Bouman met 2.580 kg, 3e Cor v/d Ouden
met 1.680 kg. Samen is er deze dag 11.740 kg gevangen.
9e wedstrijd zoet 11-10-2014.
Gevist in het Voornskanaal in Hellevoetsluis. Opkomst negen vissers. Allemaal wisten we vis
te vangen Posjes, Baars, Voorn en Brasempjes. Bijna heel de wedstrijd regen en peuteren voor
vis.
1e van de dag Chris de Graaf met 1.460 kg,2e Cor v/d Ouden met 0.860 kg,
3e Johan Verwest met 0.740kg. In totaal is er deze dag 5.170 kg gevangen.
10e wedstrijd zoet 1-11 2014.
10e en laatste wedstrijd van het jaar. Gevist in het Voornskanaal te Hellevoetsluis. Gevist op
de steigers. Opkomst 8 vissers en we wisten allemaal vis te vangen. Brasem, voorn en
baarsjes.
Dries Verboom viste het beste van ons allemaal en won deze wedstrijd met 6.750 kg. 2e
Denno Goedheer met 4.520 kg. 3e Dave Bouman met 4.220 kg. Samen is er deze dag 22.240
kg gevangen.
Johan Verwest is kampioen 2014, hartelijk gefeliciteerd met je kampioenschap.
Zoet competitie senioren HSV OOSTERSCHELDE
2014
wed1 wed2 wed3 wed4 wed5
1 Johan Verwest
2
50
1
2
1
2 Herman Bin
5
1
50
1
4
3 Denno Goedheer 50
1
2
50
5
4 Dave Bouman
4
2
50
3
1
5 Adrie Verwest
5
2
4
5
3
6 Chris de Graaf
2
4
5
1
50
7 Cor v/d Ouden
3
3
5
5
2
8 Dries Verboom
1
4
50
5
50
9 Marco Bouman
1
3
50
4
4
10 Jan Vos
3
5
50
5
6
11 Herman Bolle
50
3
1
5
2
12 Rudi Vercruysse
50
2
2
5
3
13 Leo Stoutjesdijk
1
1
50
1
50
14 Piet Roskam
2
4
50
5
50
15 Ad Roskam
50
50
3
50
50
16 Leo de Jonge
50
5
50
50
50

wed6
1
4
1
4
3
2
3
50
5
2
50
50
50
50
50
50

Beste 7 tellen
wed7 wed8 wed9
2
1
1
1
1
3
3
50
2
2
2
3
1
2
50
50
3
1
3
3
2
4
4
4
5
50
3
4
2
50
50
50
5
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

we10
4
4
1
2
2
50
3
1
3
50
50
50
50
50
50
50
Totaal

totaal
9
15
15
15
17
18
19
23
23
27
116
162
203
211
303
305

Gewicht
20.020
27.880
22.610
22.600
18.050
10.720
12.700
15.020
8.530
1.080
19.060
8.420
21.100
7.980
3.300
0
219070

Verslag Schouwse editie Nationale Hengelsportdag 31 mei 2014
Zaterdagmorgen werd aan de gracht langs de Grachtweg te Zierikzee gevist ter gelegenheid
van de Schouwse editie van de Nationale Hengelsportdag.
De Nationale Hengelsportdag geeft ook het einde van de gesloten tijd voor het vissen op de
binnenwateren aan, en nu wordt deze laatste zaterdag van mei aangegrepen om de
georganiseerde sportvisserij te promoten. Op Schouwen Duiveland organiseren de vier
eilandelijke hengelsportverenigingen, Oosterschelde, Dreischor, de Krabbe en ‘t Zijpe dan
een open viswedstrijd voor de jeugd. De wedstrijd werd vervist aan de zoete gracht aan de
zijde van de Wandeling tussen het Jannewekken en de Caubrug in. De deelnemers waren
ingedeeld in twee leeftijdsgroepen.
Om tien uur klonk het startsignaal en gingen de deelnemers van start. De meeste deelnemers
gebruikten de vaste hengel, de werphengel was nu duidelijk niet in trek. Het was kostelijk
visweer met weinig wind en volop zon. De vangst bestond in hoofdzaak uit voorns, maar er
werd ook baars en brasem gevangen. Ook werd er nog een karper gehaakt door Thijs
Rombouts maar die schoot los van de haak. Even later wist Thijs nog wel een grote brasem te
haken, dat leverde hem met 1750 gram de zwaarste vis van de dag op.
Na twee uur werd de wedstrijd afgeblazen en kon de einduitslag worden opgemaakt.
In de oudste leeftijdsgroep was de einduitslag:
1: Thijs Rombouts 1920 gram
2: Kevin Schot 160 gram
3: Max Ridderhof 120 gram
4: Lars Rombouts 100 gram
In de jongste groep was de einduitslag
1: Milan Verwest 600 gram
2: Brian Berrevoets 360 gram
Alle deelnemers mochten na afloop van de wedstrijd een prijs uitzoeken van de welgevulde
prijzentafel. Voor de winnaars was er ook nog eremetaal.

TEVENS HENGELSPORTAFDELING EN VERKOOPPUNT VISPASSEN!

Verslag jeugdcompetitie 2014
1e jeugdwedstrijd 2014
Vandaag alweer de eerste wedstrijd gevist, in de gracht tegenover het busstation. Er kwamen
5 vissers opdagen. Helaas geen nieuwe aanwas van jonge vissers. Na de start werden al gauw
de eerst voorntjes gevangen. Halverwege de wedstrijd wist Kevin weer een snoek aan de haak
te krijgen. Net voordat de snoek zou worden geschept, loste de snoek en zwom zijn vrijheid
weer tegemoet. Alle vissers wisten vis te vangen, voornamelijk voorn en enkele baarsjes.1e
Jasper Bin met 0.260 kg,2e Lars Rombouts met 0.240 kg,3e Bryan Berrevoets met 0.140 kg
2e jeugdwedstrijd 2014
Er werd gevist in de Noorderpolder. Zeven vissertjes kwamen opdagen waarvan er vier vis
wisten te vangen. De vangst bestond uit brasem, voorn en een enkele paling. 1e Kevin Schot
met een brasem van 0.900 kg,2e Bryan Berrevoets met 0.300 kg,3e Lars Rombouts met
0.260kg.
3e jeugdwedstrijd 2014
Er is gevist in de visvijver van Oosterland. Zes vissertjes kwamen opdagen. Iedereen heeft iv
kunnen vangen. Diverse kruiskarpertjes voorn, roofblei en een blauwneus:)
Debutant Ruben Franke wist eerste te worden met 2,940 kg, 2e Lars Rombouts met 2,560 kg,
3e Kevin Schot met 1,400kg.
4e jeugdwedstrijd 2014
Gevist in de gracht van Zierikzee. Opkomst 7 vissertjes en ze wisten allemaal vis te vangen.
De vangst bestond uit voorn en baars. Kevin Schot wist deze wedstrijd te winnen met 0.240
kg, 2e werd Thijs Rombouts met 0.200 kg, 3e Jasper Bin met 0.140 kg. In totaal is er deze
avond 0.810 kg gevangen.
5e jeugdwedstrijd 2014.
Er is gevist in de Noorderpolder van Zierikzee. Opkomst 7 vissertjes en ze wisten bijna
allemaal vis te vangen. De vangst bestond uit voorn, brasem en kruiskarper. Jasper Bin wist
deze wedstrijd te winnen met 1.540 kg, 2e Thijs Rombouts met 1.440 kg, 3e Lars Rombouts
met 0.920 kg. In totaal is er deze avond 4.980 kg gevangen.
6e jeugdwedstrijd 2014
Gevist in de Noorderpolder te Zierikzee. Opkomst 4 vissertjes en de helft wist vis te vangen.
De vangst bestond uit 7 kruiskarpertjes. Bryan Berrevoets wist deze wedstrijd te winnen met
1.900 kg, 2e Kevin Schot met 1.580 kg. In totaal is er samen deze avond 3.480 kg gevangen.
Eindstand Juniorencompetite 2014:
Jeugd 5 t/m 11 jaar
1e Bryan Berrevoets 4 pnt. 3,170kg
2e Milan Verwest
6 pnt. 0,860kg
3e Twan Roon
152 pnt. 0,000kg

Jeugd 12 t/m 15 jaar
1e Kevin Schot
2e Jasper Bin
3e Lars Rombouts
4e Thijs Rombouts
5e Ruben Franke

6 pnt. 4,740kg
7 pnt. 2,080kg
8 pnt. 4,100kg
11 pnt. 1,760kg
61 pnt. 3,520kg

Verslag zoutwater competitie
Zaterdag 01-02-2014 Mississippihaven.
De eerste clubwedstrijd 2014 is alweer gevist. Het was om 7:45 uur verzamelen op de
carpool van Serooskerke. 10 vissers kwamen op deze vroege zaterdagmorgen naar de
carpool om door weer en wind te vissen (de mooiste hobby die er is). De elfde man Kees
van Welt stond bij Oostvoorne te wachten. Had de avond ervoor telefonisch contact
gehad waar de wedstrijd werd gevist. Er was voor de Mississippihaven gekozen want
daar kun je een visje vangen en de wind in de rug. Ongeveer 9:00 uur nadat Marcel het
parcours had uitgezet, blies Rudy op de hoorn en kon de wedstrijd beginnen en vlogen elf
loodjes richting de vaargeul. Voor sommigen (voor degene die er nog nooit hadden
gevist) was het even zoeken voor de vis maar bij de meesten kwamen bij de eerste draai
al 1 of meerdere visjes boven, soms drie tegelijk. Voornamelijk wijtinkjes maar ook een
paar steenbolken, scharretje en zelfs een haring. Na een half uur vissen werd het droog
en dat is toch wel wat fijner om te vissen. Na drie uur vissen had iedereen 5 of meer
vissen gevangen. Onder het genot van een stukje kaas en/of worst met een biertje
werden de vissen gemeten en opgeteld en was de winnaar bekend. 1e Denno Goedheer
30st. 653cm, 2e Rudi Vercruysse 26st. 554cm, 3e Marcel IJzenbrandt 19st. 410cm 6cm
Grootste vis, steenbolk 30cm Denno Goedheer.
Zaterdag 08-03-2014 Calandkanaal
Alweer de 2e wedstrijd van het seizoen. Helaas kwamen er slechts 9 vissers opdagen.
Daar de vangsten bij Vlissingen slecht waren werd er weer voor de Mississippi haven
gekozen. Daar aangekomen bleek het gebied afgesloten te zijn voor het broedseizoen
van de vogels. Na enig overleg werd besloten om door te rijden naar het Calandkanaal.
Nadat iedereen zich had geïnstalleerd werd om 13.30uur het startsein gegeven. Al
meteen bij de eerst draai werden er al diverse vissen binnengehaald. Ook deze wedstrijd
ging Denno weer fors van start door in de eerste 2 draaien 4 vissen binnen te halen.
Helaas kreeg hij te maken met het spreekwoord hardlopers zijn doodlopers, want hij wist
nadien slechts 5 vissen er bij te vangen.
De geluksvogel was Rudi die er heel stilletjes 14 wist te vangen. Nadat om 17.00 uur had
geklonken werd de stand opgemaakt en waren er 8 van de 9 vissers die vis hadden
gevangen. Zoals jullie zien is er 3,5 uur gevist. Na afloop van de 1e wedstrijd is er
besloten om de wedstrijden die op het strand of ver van huis worden gevist 4 uur te
vissen in plaats van 3 uur.
Omdat we nu van locatie moesten veranderen is besloten om nu maar 3,5 uur te vissen.
1e R. Vercruysse 14st. 339cm, 2e W. Hilleman 12 st. 278cm, 3e M. IJzenbrandt 10st.
214cm. Grootste vis, schar 30cm gevangen door Rudi.
Zaterdag 12-04-2014 Kaas en Brood
Door omstandigheden is deze uitslag later gekomen, vandaar een kort stukje.
Het was Kaas en Brood waar deze keer is gevist met 9 vissers. Alleen Rini Merle wist een
visje van 25 cm boven water te halen.
Zaterdag 17-05-2014 Stelletje
Na de verhalen verteld te hebben op de carpoolplaats, besloten we in overleg om naar
het Stelletje te gaan. Het startsein klonk en de hengels weden uitgegooid. Al snel gingen
de dobbers aan de hoofdlijn te water. Het eerste resultaat kwam van Eddy Smit die aan
de geepdobber een botje van 12cm boven haalde. We hebben een uitslag zei Ruud. In
het laatste uur wist Wim Hilleman toch een geep boven water te halen en bij de laatste
draai sleepte Wim letterlijk een bot binnen. De haak zat niet in zijn bek. Volgende
wedstrijd 14 juni. Geepwedstrijd Neeltje Jans?
1e W. Hilleman, 2e Eddy Smit. Grootste vis, geep 60cm gevangen door W. Hilleman.
Zaterdag 14-06-2014 Geep
De bedoeling was Neeltje Jans voor de 5e Geepwedstrijd, maar de wind zat een beetje
tegen dus gingen we richting Ouwerkerk, de Zuidbout. De vangsten zijn slecht vanaf de

kant zo ook de eerste uren aan de Zuidbout. Denno had er even een geep aan maar
verspeelde hem. Rudi haalde de eerste vis binnen. Geep? Nee een zeebaarsje. Na ruim 2
uur haalde Wim Hilleman de eerste geep binnen van 42 cm. Makreel werd er door Denno
en Marcel binnen gehaald, ieder één. In het laatste uur was het Hans van Schelven die
de beslissing bracht. Hij haalde een geep van 43cm binnen.
1e Hans van Schelven, 2e Wim Hilleman, 3e Marcel IJzenbrandt, Denno Goedheer, Rudi
Vercruysse. Grootste vis, geep 43cm gevangen door Hans van Schelven.
Zaterdag 26-09-2014 Strand Domburg
De zomer vakantie zit er weer op en gaan we aan de 2e helft van de competitie beginnen.
Vanuit Serooskerke vertrokken we met 12 man richting het strand bij Domburg. Een
wedstrijd van 4 uur met 2 hengels. Dat belooft wat, de vangstberichten waren niet zo
best. Maar met 12 vissers werden er toch 55 vissen op de kant gehaald. Het was een
mooie avond. Wel koud, en veel groen in het water. Bi de eerst worp was er direct al
beet en jawel, een bot. Verder werd er ook nog tong gevangen en iedereen had vis. Na 4
uur gingen we inpakken en meten en Wim Hilleman had 8 st., een 1e plaats.
1e Wim Hilleman 8st. 251cm, 2e Rudi Vercruysse 7st. 188cm, 3e Johan Rombouts 7st.
183cm. Grootste vis 39cm gevangen door Denno.
Zaterdag 03-10-2014 Levensstrijd
Een dijkwedstrijd in de avond. Op weg naar Levensstrijd. Daar aangekomen nummers
getrokken en naar de plaats. Het startsein klonk om 20.00 uur. Al snel wist Rudi de
eerste vis, een steenbolk, boven water te halen. Er vormde zich ook groepjes, een slecht
teken. Maar als Eddy gaat lopen en terug komt wat hij ook nu weer deed en jawel, een
“loopvis”. Er werden 36 vissen boven water gehaald en op één na allemaal tussen de 15
en 20cm. Die ene was van Marcel, een gul van 37cm. Om 23.00 uur was het einde,
meten en inpakken en naar de parkeerplaats voor de uitslag en prijsuitreiking. Even de
uitslagen optellen maar in die tussentijd zorgt Rudi bij alle wedstrijden voor een stukje
kaas en worst. Dank je Rudi!
1e Marcel IJzenbrandt 10st. 187cm, 2e Eddy Smit 7st. 118cm, 3e Rudi Vercruysse 4st.
71cm. De grootste vis, gul van 37cm gevangen door Marcel IJzenbrandt.
Zaterdag 25-10-2014 Banjaard strand
Negen deelnemers met 29 vissen en totaal 599cm. Nadat we volgens de planning om
7.45uur op de carpoolplaats in Serooskerke moesten verzamelen bleek dat er iemand pas
om 7.39uur wakker werd (we zullen geen namen noemen hé Ruud). Bij elk ander lid zou
er gezegd worden waar we gaan vissen, kom maar achterop. In dit geval werd er netjes
gewacht en de discussie opgestart waar het wedstrijd parcours vandaag zou zijn. Om
8.20uur was de groep met laatkomers ook aanwezig. Nog wat opmerkingen wie er op wie
zijn hemd lag enz. Nadat nog een diverse visplaatsen voorbij kwamen werd besloten het
te proberen op het Banjaard stand. Om 9.25uur gingen 9 loodjes met tuig en aas het
water in. Bij de eerste ophaal werden er al enkele vissen binnen gehaald. Hoe het voorin
verliep heb ik niet helemaal kunnen volgen, maar binnen enkele draaien hoorde ik dat
zowel Denno als Wessel en Wim drie vissen hadden. Eddy die achterin stond ving er zelfs
twee gelijk. Een gulletje en een bot. Hierna werd er met enige regelmaat door meerdere
deelnemers een vis binnen gehaald. Er was niet een soort die eruit sprong. Van de totaal
negen vissen die Eddy ving waren er zeven verschillende soorten. Er werden bot, schol,
tong, zeebaars, schar, steenbolk, wijting, gul, pitvis en glasgrondels gevangen. Niet alles
had de maat van 10cm. Dit leverde dan slechts 1 punt op. Uiteindelijk was Eddy de
winnaar. Kees Kloet de gelukkigste in de verloting van de poedelprijs. Na nog wat
napraten onder het genot van een blokje oude kaas of een stuk worst was de
eindconclusie een prachtige visdag met een redelijke vangst na de laatste berichten.
Hoewel de maat iets groter mag.
1e Eddy Smit 9st. 175cm, 2e Rudi Vercruysse 5st. 122cm, 3e Denno Goedheer 6st. 113cm

Verslag Eilandenwedstrijd 08-11-2014

Vismaten,
Vandaag wederom een wedstrijd en wel het
kampioenschap van Schouwen Duiveland!
Georganiseerd door 4 verenigingen HSV
Dreischor, HSV t"Zijpe, HSV de Krabbe en HSV
Oosterschelde. Altijd leuk om dit evenement als
niet Schouwenaar mee te doen. Rond de 96
nummers waren er op het strand van Renesse
uitgezet. Vooraf was het al vroeg verzamelen in
strandtent Our Sea-side en wel zo vroeg dat de
uitbater er nog niet was! Toen de zaak open ging
was het onder een lekker bak koffie wakker
worden en gezellig tokkelen.
Daarna was het zaak om de spullen op te pakken
en naar het strand te gaan. Ik had nummer 4 en
moest naar links. Ik verkoos om te gaan lopen,
altijd goed voor de conditie. Je kon ook met de
trekker mee bestuurd door onze Oosterschelde
voorzitter Rudi Vercruysse! Prima georganiseerd
dus! Spulletjes klaar maken en kennis maken met
de buren. Aan de linkerzijde de enigste dame in
het veld Elma van de Krabbe en rechts Patrick
van t Slot van de Krabbe. Altijd gezellig en altijd
leuk. Het beginsignaal om 8 uur en het eerste uur
zou ik ver beginnen. In de eerste draai al een wijting van 24. Daarna heeft niemand niets meer gezien.
Duidelijk een school wijtingen die langs
zwommen en alle haaklijnen meepakten.
Na het uur zou zo'n beetje het tij gaan draaien en
zou ik onder de kant beginnen. De portugeese
onderlijn 2 x klaargemaakt en onder het kantje
vissen. Velen vinden het maar niets maar ik vind
het allebei wel wat. Vooral als na de 3e draai met
de Portugese onderlijn een bot van 33 het strand
op speert. Enfin de visserij was karig en mat en
met mondjesmaat kwam er vis uit. Teammaatjes
Marcel, Johan en Wim zaten in de vis dus dat zou
goed zijn voor HSV Oosterschelde. Na 3 uren
vissen kwam er nog een bot van 30 cm uit en zat ik op 87 cm. Elma deed ook goede zaken en wist de
botten ook te vinden. Zij wist ook 3 maatse botten te vangen in totaal 82 cm.
Na 4 uurtjes vissen was de koek op en was de
uitreiking met tombola weer in de strandtent. Met
de prijsuitreiking had ik het potje gewonnen met
de 3 vissen en kun je nagaan hoe karig de visserij
was. Met het team van HSV de Oosterschelde de
1e plaats gepakt zodoende kon de dag niet meer
stuk. Bij deze wil ik graag de organisatie
bedanken en zeker Rudi die hart voor de zaak
heeft zoal men dit zegt. Controleurs en diegene
die de materialen beschikbaar heeft gesteld om
deze wedstrijd mogelijk te maken.
1e Herbert vd Vlugt 3st. 87cm, 2e Elma Deurloo 3st. 82cm, 3e Denno Goedheer 2st. 49cm.
Met vriendelijke groeten, Herbert vd Vlugt, Team Oosterschelde

10e en laatste wedstrijd 2014 Banjaard strand
De laatste wedstrijd van 2014. De eindstrijd ging tussen Wim Hilleman en Ruud. We gingen naar de
Banjaard. Het weer was redelijk. Het startsein klonk. Negen hengels werden ingegooid maar waar zijn
Wim en Marcel? Ze deden mee aan de nacompetitie voor het WK in Zuid Afrika. Al snel wisten
Denno en Kees er een visje uit te halen. De rest volgde. In totaal 35 stuks met een lengte van 7.85m.
Het eindsignaal klonk, en meten geblazen.
1e Denno Goedheer 7st. 162cm, 2e Wim Meerdink 6st. 141cm, 3e Wessel de Wilde 6st. 139cm.
Grootste vis 29cm gevangen door Wessel de Wilde. Er was slechts 1 man zonder vis. Onder het genot
van een stukje kaas en worst en wat te drinken, werden de prijzen uitgereikt. Iedereen had prijs.
We feliciteren Rudi Vercruysse, hij is kampioen van 2014.
Competitie zout
2014
1 Vercruysse R.
2 Goedheer D.
3 Hilleman W.
4 IJzenbrandt M.
5 Smit E.
6 Schelven van H.
7 Welt van K.
8 Meerdink W.
9 Merle H.
10 Wilde W.
11 Kloet K
12 Verhoek C.
13 Rombouts J
14 Vlugt H vd
15 Romijn N.
16 Timmerman W.
17 Milan Verwest
18 Johan Verwest

HSV OOSTERSCHELDE
Beste 6 tellen
wed1 wed2 wed3 wed4 wed5 wed6 wed7 wed8 wed9
2
1
6
7
3
2
3
2
5
1
4
50
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3
6
6
3
2
4
2
6
1
2
1
8
5
13
3
3
6
50
3
8
1
6
4
8
8
6
2
50
50
2
1
13
6
5
6
7
1
11
7
11
13
7
6
6
7
10
5
4
11
13
9
7
6
50
50
4
7
50
8
10
9
1
7
10
7
14
50
5
10
50
50
50
50
12
5
4
13
50
50
50
7
10
50
50
11
50
5
50
6
50
50
50
50
50
7
50
50
50
50
50
3
50
50
3
50
50
50
50
50
50
50
50
1
50
50
50
50
50
9
50
50
50
50
50
50
50
50
10
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
13
50
50
50
50
50
50
50
50
13

Euromaster Bandenservice Oude Tonge
Stationsweg 2
3255 BL Oude Tonge
0187-641114
oudetonge.143@nl.euromaster.com
Voor nieuwe en gebruikte tractorbanden
Autobanden zomer en winter
APK en klein onderhoud
Accu's, schokdempers, remmen
Vrachtwagenbanden

we10 totaal
4
13
1
14
50
15
50
20
6
25
7
32
5
33
2
34
12
39
3
47
8
136
50
168
50
206
50
251
50
259
50
260
50
263
50
263
Totaal

aantal
62
62
46
47
33
28
29
25
12
20
2
18
9
3
3
3
0
0
402

lengte
1387
1334
1134
968
629
605
641
575
289
434
37
392
236
87
73
72
0
0
8893

Bootwedstrijd 2014

Op vrijdag 14 november zou de bootwedstrijd plaatsvinden, niet meer overdag, maar voor de
eerste keer op een avond. Nadat zich 28 deelnemers hiervoor hadden aangemeld, en er 26 man
deelnemers kwamen opdagen was dus de belangstelling groot te noemen. Dat je niet kan
komen om welke reden dan ook, en vervolgens niet eens de moeite neemt om je ruimschoots
van te voren af te melden, vind ik betreurenswaardig. Dit gaat wel ten koste van de
deelnemers die er wel zijn, en dat is niet de bedoeling. Als ik tegen anderen nee moet
verkopen, omdat de boot vol is, terwijl er dan anderen niet komen opdagen, is dit extra wrang
en niet motiverend voor de organisatie. Ik had het al diverse keren goed onder de aandacht
gebracht, dat de bootwedstrijd er weer aankomt, en her en der gelobbyd, om de boot vol te
krijgen. Als de boot niet vol komt door de leden mogen de leden ook een vismaat, kennis of
een vriendin meenemen als introducé, maakt niet uit als de boot maar vol komt. Leden van
andere verenigingen op Schouwen Duiveland zijn ook welkom.
Nadat Peter en ondergetekende zich hadden genesteld beneden in de boot rond de klok van
17.00u. liepen de eerste deelnemers binnen zodat ze bij ons een kaart met hierop 3 plaats
nummers konden trekken. Dit onder het genot van een stukje banketstaaf.
Er wordt dus 2 keer gewisseld zodat je op 3 verschillende plaatsen op de boot vist. Twee keer
een sessie van 100 minuten, en de laatste sessie is tot dat de schipper zegt we stoppen ermee.
Nadat alle 26 deelnemers waren voorzien van een kaart, en Hans de nummers aan de railing
van het schip had vastgemaakt werd er gekozen voor het ruime sop. Het was niet enkel het
ruime sop, maar er kwam ook nog een beetje sop van boven, dit vond ik even wat minder.
Maar goed, eenmaal op de stek aangekomen, gingen we van start.
Er werd de laatste weken ‘s avonds best leuk vis gevangen, dus waren de verwachtingen
groot. En inderdaad, na de start werden de eerste wijtingen gevangen. Niet super groot , maar
toch maar toch leuke vis. Daarnaast deden de steenbolkjes ook goed mee. Tevens werden er
nog een paar zeebaarsjes, kleine horsmakreeltjes en een rode poon gevangen. Echter, maatse
vis wat de wijting betreft waren er bijna niet, op een enkele na. Al met al werd er leuk
gevangen, dit gold niet voor iedereen, maar alle deelnemers hadden vis.
Nadat de eerste sessie er op zat, werd er gewisseld.
Er werd wat vis gemeten, zodat de vis die niet werd meegenomen voor consumptie, weer
terug het water in kon. Dit met bedoeling om deze dan weer volgend jaar te vangen. Nadat
iedereen van plaats was gewisseld, gingen we van start met de tweede sessie. Sommigen
gingen er weer gelijk goed tegenaan. De bolk en de wijting sprongen er hier en daar weer
goed bovenop. Men moest weleens zoeken op welke diepte de vis zat. Deze zat niet altijd op
de bodem maar op verschillende dieptes.
Inmiddels werd de regen al wat minder, nou ik kan je zeggen dit vist een stuk aangenamer.
Na deze tweede periode werd eerst de inwendige mens versterkt d.m.v. een natje en een
droogje, een soepje, broodje hamburger of iets dergelijks gaat er dan wel in. Er werd in deze
tussentijd volop van gedachten gewisseld over de vangsten. Nadat iedereen zijn plaats weer
had ingenomen, gingen we aan de gang met de laatste periode. Uit deze laatste sessie zou dus
bekend gaan worden, wie zich de bootviskampioen van 2014 mocht gaan noemen. Zo ik het
kon zien was deze laatste periode de meest minste. De vis was niet meer zo gretig als
voorheen, en liet het voor de meeste wat af weten.
Sommigen bleven toch nog aardig hun visje vangen, en werd het nog een nek aan nek race
tussen Chris Verhoek en Hans van Schelven Deze gingen gelijk op. Zoals het eruit zag, zou
een van deze twee de kampioen gaan worden. Nadat de schipper (Theo) aanstalten gaf, om zo
zachtjes aan terug te gaan hobbelen, werd rond de klok van 01.00 u. het einde van de
wedstrijd gegeven.

Het anker werd gelicht, de hengels werden binnen gedraaid, sommigen nog met vis, en de
natte spullen werden opgeruimd. De vis werd gemeten en genoteerd op het dek. Op een
gegeven moment was iedereen beneden om nog een versnapering te nuttigen en van
gedachten te wisselen over de vangsten. Alle kaarten werden ingeleverd, zodat er geteld kon
worden. Dit was best nog een hele optelsom. En jawel , het werd Chris met 5cm verschil op
de nr. 2 Hans van Schelven.
Dus Chris mocht zich kampioen bootvissen van 2014 gaan noemen.
Deze werd winnaar met 44 vissen met een totale lengte van 828cm.
Inmiddels was de boot de Theo van Theo in de haven van Den Osse aangekomen. Eenmaal
aangemeerd, ging iedereen van boord voor de prijsuitreiking. Er was voor iedereen prijs.
Dit werd gedaan onder het genot van een drankje, stukje kaas en worst. Al met al, ondanks
een regenachtige start, een geslaagde avond, en zeker voor herhaling vatbaar.
Ik zou zeggen, we gaan dit in 2015 weer evenaren, wederom op een vrijdagavond.
Wim Meerdink Bootviscaptain 06-53933169
UITSLAG

AANTAL

CM

1 Chris Verhoek
2 Hans van Schelven
3 Rudi Vercruysse
4 Wouter Timmerman
5 Peter Willemse
6 Wim Meerdink
7 Eddy Smit
8 Sjaak v.d. Weele
9 Wessel de Wilde
10 Adrie Verwest
11 Peter Aleman
12 Marcel IJzenbrandt
13 Kees Kloet

44
38
30
25
30
28
28
24
25
24
22
22
21

828
823
655
644
637
602
595
514
492
466
457
449
421

14 Jan Vos
18
15 Milan Verwest
18
16 Johan Verwest
18
17 Jan Vliegenthart
17
18 Bram Vroegop
13
19 Gerald Verhoek
13
20 Jan Willem Holleman
11
21 Wim Ravia
10
22 Steyn Ravia
12
23 Kees van Welt
6
24 Jeroen W
Niet gemeten
25 Marius Vreeke
Niet gemeten
26 Rob S
Niet gemeten

VERBOUW ■ ONDERHOUD ■ RENOVATIE ■
KOZIJNEN ■ RAMEN ■ DEUREN ■ TRAPPEN ■
INTERIEURBETIMMERINGEN ■ AANBOUW ■
NIEUWBOUW ■ HOUTSKELETBOUW ■ DAKKAPELLEN ■

MANTELMEEUWSTRAAT 1 ■ 4301 WT ZIERIKZEE ■ TELEFOON: 0111415386 ■
B.G.G. TELEFOON: 0111-643225 ■
FAX: 0111-415525 ■
E-MAIL: mail@bouwbedrijfmeco.nl ■

392
381
357
316
271
257
227
227
218
122
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