
Wedstrijd Uitslagen Zoet Senioren 2011

LEO STOUTJESDIJK 2 1 4 3 1 1 2 3 1 2 10 39.980KG

RUDI VERCRUYSSE 1 6 3 2 2 2 1 4 2 1 11 41.360KG

HERMAN BIN 6 1 1 2 5 3 2 2 1 3 12 31.480KG

LENNARD PADMOS 6 1 4 1 2 2 6 1 3 2 12 23.340KG

JOHAN VERWEST 1 3 4 2 1 2 4 3 3 2 14 63.080KG

COR V/D OUDEN 5 2 1 1 4 3 5 2 4 5 17 40.980KG

PIET ROSKAM 4 2 4 1 3 4 3 1 5 5 18 19.680KG

DENNIS BIN 6 3 2 5 5 1 3 4 4 1 18 14.980KG

CHRIS DE GRAAF 3 3 6 4 3 5 6 2 1 3 19 24.060KG

ADRIE VERWEST 3 5 2 3 2 4 6 4 2 4 20 25.860KG

AD ROSKAM 2 4 2 5 4 1 4 5 6 6 22 20.700KG

HERMAN BOLLE 6 5 6 5 5 3 1 3 5 1 23 26.080KG

DENNO GOEDHEER 6 6 6 5 1 5 5 1 2 6 25 31.190KG

NIEK ROMIJN 5 6 6 3 3 5 6 5 6 6 33 7.900KG

DAVE BOUMAN 6 6 6 5 5 5 6 5 3 4 33 1.620KG

NAAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PNT KG

KG TOTAAL 412.290KG

ROOD BETEKENT NIET MEE GEVIST

streepje betekent schrap wedstrijd
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Verslag van de 10e wedstrijd zoet 2011

Gevist in het Voornskanaal te Hellevoetsluis. De opkomst was12 man en wisten op twee na allemaal vis te vangen. De vangst bestond uit 2 brasems een enkele voorn en veel baarsje. De 
dag winst ging naar Rudy Vercruijsse met 2.420 kg. 2e Dennis Bin met 1.660 kg 3e Lennard Padmos met 0.460 kg. Intotaal is er deze dag 5.140 kg gevangen

VAK A
1 Rudy Vercruijsse 2.420 kg
2 Johan Verwest 0.260 kg
3 Chris de Graaf 0.120 kg
4 Adrie Verwest 0.080 kg

VAK B
1 Herman Bolle 0.040 kg
2 Leo Stoutjesdijk 0.020 kg
3 Piet Roskam 0 kg
3 Cor v/d Ouden 0 kg

VAK C
1 Dennis Bin 1.660 kg
2 Lennard Padmos 0.460 kg
3 Herman Bin 0.060 kg
4 Dave Bouman 0.020 kg

Leo Stoutjesdijk is kampioen zoet 2011 geworden
2e Rudy Vercrujjse e 3e Herman Bin

Het zoetwater club HSV Oosterschelde senioren seizoen 2011 zit er weer op!

De tijd gaat snel het einde van het zoetwater is dan ook genaderd, we visten onze laatste wedstrijd in het Oostvoorne kanaal. De berichten waren vooraf al zeer slecht want de week 
ervoor is onze super fanatieke Herman Bin met de kids al wezen voor vissen aldaar. Ook Herman de gifmenger met Cor den Ouden waren die dag toevallig ook aan het voor vissen, enkel 
Herman de gifmenger kon die dag een brasem vangen en dat was het. Maar goed als leden van de club waren we super enthousiast en begonnen we aan de wedstrijd met volle moed.

Deze dag moest er gestreden worden tussen Herman Bin, Rudi Vercruijsse en Leo Stoutjesdijk want deze konden alle drie kampioen worden 2011. Leo had de beste kaarten in huis en 
stond een punt los van de rest, maar moest zeer oppassen en strak aan de bak zodat de rivalen niet aan bakboord als stuurboord zijde gingen passeren.

De wedstrijd begon 08.00 uur en het weer was op dat moment slecht in de vorm van regen maar gelukkig weinig wind. Zelf koos ik voor het vissen met de vaste stok en viste op een 
afstand van 10 meter net na het tweede talud. Het voer van Evazet en met name de black ging te water en heb dit voer zo mager mogelijk gemaakt ook al met gedachte dat de vis al 
stukken minder of helemaal niet vreet gezien de info van beide heren eerder geschreven.

Al heel snel ving Dennis Bin de zoon van een mooie platte aan de feeder, echter dit was het laatst wat hij het net in kon gooien. Herman Bin zat ik dat zelfde vak en moest meteen aan de 
bak wat de druk en dat moet opvoerde. Zelf zat ik in van B het vak waar na vijf uur vissen het minst is gevangen en waarmee ik niet blij was. Rudi Vercruijsse zat ik vak A mooier verdeeld 
zoals we zaten kon echter niet mooier, Ook rudi ving als heel snel een voorn en een brasem waarmee hij achter af ook het vak won. Zelf na meer dan 4 uur gevist te hebben zowel met de 
vaste als de feeder een beetje gezien op de vaste en dat was het, ik had nog minder dan een uur te gaan.

Hoorde dat er kleine vis werd gevangen net onder het steiger en met dat gegeven en tegen mijn zin ben ik mijn techniek en materiaal gaan veranderen. Haak 24 werd op mijn onderlijn 
gezet en ging meteen over op een dobber van 0,5 gram ik moest en zou van die nul afkomen om strafpunten te voorkomen wat me de doodsteek zou geven. Onder de steiger ving ik echt 
niets dat maar weer terug met dit lichte materiaal op die 10 meter, trok mijn dobber zachtjes over mijn voerplek en toen gebeurde het waar ik al zolang op had gewacht ineens ging de 
dobber onder. Ik tikte zachtjes aan en voelde vis, Yes een baarsje en ik was van de nul en deed dit nog een keer wat me weer een baasje opleverde. Deze was hekkensluiter want ik 
hoorde meteen het eind signaal, man wat baalde ik gezien de slechte vangst want had liever 30 kg gevangen net als een ieder. Later bleek dat ik tweede werd in mijn vak met 0.20 gram 
ongelooflijk maar waar en stelde daarmee mijn kampioenschap in veiligheid waar ik best blij mee was, tenslotte heb je daar een seizoen voor gevochten. Na afloop met heel de groep 
lekker wat nagepraat onder het genot van een kruidenbitter en of andere goddelijk vocht, felicitaties gingen over en weer. Prachtig om met zo,n groep mensen te mogen vissen mijn dank 
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daarvoor aan iedereen want ik heb er echt van genoten. Volgend jaar ben ik er weer en hoe, mijn vrouw Jacqueline gaat 2012 mee als de underdog en wil het leren so all beware fore this 
woman.

We Will Be back.

Groeten, Leo 
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Verslag van de 9e wedstrijd zoet 2011

Gevist bij de windmolens van Middelharnis. De opkomst was13 man en wisten op twee na allemaal vis te vangen. De vangst bestond uit brasems en een paarbliekjes en veel grondels. De 
dag winst ging naar Herman Bin met 7.140 kg. 2e Denno Goedheer met 5.480 kg. 3e Leo Stoutjesdijk met 5.200 kg. In totaal is er deze dag 31.340 kg gevangen.

VAK A
1 Herman Bin 7.140 kg
2 Denno Goedheer 5.480 kg
3 Johan Verwest 3.080 kg
4 Dennis Bin 0.520 kg
5 Herman Bolle 0 kg

VAK B
1 Leo Stoutjesdijk 5.200 kg
2 Rudy Vercruysse 2.060 kg
3 Dave Bouman 1.600 kg
4 Cor v/d Ouden 1.060 kg

VAK C
1 Chris de Graaf 3.000 kg 
2 Adrie Verwest 1.200 kg
3 Lennard Padmos 1.000 kg
4 Piet Roskam 0 kg

Koud He ! wat is het koud He!

Onze negende en op een na de laatste clubwedstrijd senioren zoet water 2011 werd afgelopen zaterdag 15 Oktober vervist in het Haringvliet nabij de Windmolens van Middelharnis.

In alle vroegte kwamen we aan om (06.10 uur) in colonne voor het hek die ons toegang gaf op het terrein naar onze visstek, natuurlijk stonden de mannen van de wedstrijd commissie al 
weer klaar en ditmaal met de sleutel om het hek te kunnen openen. Herman the terminator Bolle die samen met long tal urnie Cor van den Ouden veel werk vooraf hadden geleverd om 
alles in goede banen te sturen met alle instantie, s, onze dank heren namens de leden top geregeld en volgens het boekje.

Omstreeks 08.00 uur volgde het signaal wat door Cor ti tu toet altijd super helder gegeven word doormiddel van Original longpower, de afstand waar ik vandaag op viste was 45 meter, 
man wat was het diep hier. Een korf van 60 gram duurde 32 tellen voordat deze op de bodem neer plofte. Vandaag een unicum want ik viste voor het eerst met de 10/100 nieuwe 
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Dyneema Fluore braid van Spiderwire, die werkelijk echt zinkt maar dan ook echt zinkt. Werkelijk Utopie voor de feedervisser is in 2011 werkelijkheid geworden, maar ook voor de 
zeebaarsvisser en strandvisser velen van hen zochten een zinkende braid. Naar mijn weten is dit werkelijk de eerste Dyneema braid wat nu echt zinkt, heb vele geprobeerd maar was 
minder zinkend dan ik had verwacht. Spiderwire Fluore wat werkelijk aan al mijn verwachtingen voldeed. Na meer dan 10 korven te hadden gevoerd met daarbij knippers maïs en wat 
andere vis fastfood producten zoals de top green pellets van Gullip, werd de onderlijn met haak bevestigd en ging ik uiteindelijk vissen.

Meteen na de vierde gooi ging de top van de Mitchell Elite geheel om, de haak werd gezet en bingo en werd aan de bel getrokken. Heerlijk dat gebonk wat lang duurde zo uit die diepte, 
elke sportvisser bekoort dat gevoel. Nadat ik deze kon scheppen en wederom meteen de korf na luttele seconden weer op dezelfde plaats deponeerde duurde het erg lang voordat er 
weer leven in de brouwerij kwam. Op het gehele parcours werd in het eerste half uur mooie platte gevangen, daarna werd het stil heel stil. De tijd dat ik moest wachten op de volgende 
aanbeet en ik op mijn Hellendrin zitkist in de rugleuning gedrukt zat met een bakkoffie in de hand duurde lang erg lang. Opeens Realiseerde ik me dat het erg koud was, na deze gedachte 
begon ineens mijn tanden in mijn schedel te rammelen en het zware lijf begon te schudden als een chipolata pudding, man wat had ik het koud, je moet echt gek of idolaat zijn om buiten 
te gaan zitten in een Oostenwind.

Deze dag was het ook een bijzondere dag want ons jeugd lid Dave Bouman 13 jaar uit Zierikzee mocht voor het eerst met de grote mannen mee vissen, een ongelooflijke ervaring op zo, n 
groot water voor hem en het mooist hij wist deze dag een grote platte te vangen van rond de 1,5 kilo, gefeliciteerd kanjer. Na 5 uur vissen werd het eind signaal gegeven en de stand werd 
opgemaakt. Mijn zwager die dit jaar voor het eerst meedeed gaat als een trein, want ook deze wedstrijd schreef hij op naam met ruim 7,5 kilo aan brasem. Zelf kon ik net de aansluiting bij 
de top drie behouden door 5,450 Kg aan brasem te vangen en met moeite, voor velen was deze wedstrijd weer een zware dobber om überhaupt een vis te vangen. November zal onze 
laatste club wedstrijd van 2011 worden gevist, op deze wedstrijd zal de beslissing vallen wie kampioen gaat worden en ik kan u vertellen het is spannend wat het allemaal zo leuk maakt.

Gr leo
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Verslag van de 8e wedstrijd zoet 2011

Gevist in het Voornskanaal te Hellevoetsluis. De opkomst was12 man en wisten allemaal vis te vangen. De vangst bestond uit 2 brasems en voorn en mooie baarzen. De dag winst ging 
naar Denno Goedheer met 2.320kg. 2e Lennard Padmos met 1.540kg 3e Chris de Graaf met 1.34 kg . In totaal is er 9.880kg gevangen.

VAK A
1 Denno Goedheer 2.320 kg
2 Cor v/d Ouden 0.580 kg
3 Johan Verwest 0.320 kg
4 Rudy Vercruijsse 0.180 kg

VAK B
1 Piet Roskam 0.760 kg
2 Herman Bin 0.740 kg
3 Leo Stoutjesdijk 0.340 kg

Uitslagen zoet senioren - main.htm



4 Dennis Bin 0.18 kg

VAK C
1 Lennard Padmos 1.540 kg
2 Chris de Graaf 1.340 kg
3 Herman Bolle 1.240 kg
4 AdrieVerwest 0.340 kg

Dan moet je het vissen echt leuk vinden !

Het Voornskanaal nabij Hellevoetsluis was voor onze hengelsportclub hsv Oosterschelde het decor voor de 8e senioren zoetwater club wedstrijd.

Om 05.00 uur uit mijn bed gesprongen want als ik weet dat ik ga vissen dan hoef ik nooit een wekker te zetten en heb ik 
geen moeite met opstaan. De hele nacht al bezig geweest in mijn hoofd en heb ik de wedstrijd al gevist, al pakt het altijd 
anders uit dan mijn visuele nacht wedstrijd. Nadat ik mijn gezicht had gewassen en de tandjes gepoetst waren, meteen het 
voer wat koel lag opgeborgen nog eenmaal te zeven en alles in de Fish mobiel te deponeren zodat alles compleet was. Piet 
zoals altijd stond gepakt en gezakt 05.45 uur al langs de kant van de weg te wachten op de bleu Mazda fish mobiel en stapte 
meteen in en weg waren we.

Omstreeks 06.40 uur waren we aangekomen in Hellevoetsluis waar de wedstrijd werd gevist, steiger 50 tot steiger 70 was 
ons opgegeven parcours. Het lot werd getrokken door Piet en ik zat op nummer 59, de materialen werden meteen 
opgebouwd en niet getreuzeld want de tijd had ik daarvoor echt nodig. Gekozen had ik voor de Feeder van Shakespeare 
Mag 1 Quiver 10 ft een beauty van een hengel met daarop de Mitchell molen Mag pro 2000 en als nylon lijn de Berkley 
Armed coated een nieuwe lijn de werkelijk super zachte/gladde lijn wat het werpen van de 30 grams speed korf nu wel erg 
makkelijk maakte. De afstand voor het vissen met de feeder werd gekozen en ik ging naar drie kwart, maar ook de vaste 
Stok werd door mij ingezet. 5.20 meter diepte constateerde ik op 10 meter van mijn steigertje af, ongelooflijk wat een diepte 
in deze vaart je kan er echt staande koffie drinken. Nadat al de voorbereidingen gedaan waren snel een bakkie en een stuute
(boterham) in mijn mik en werd het signaal gegeven om te beginnen. 

Meteen de 12 ballen voer EVazet op de plaats van de vaste gedeponeerd en daarna 8 korven voer op driekwart van de vaart 
gesmeten. De wedstrijd was begonnen en al heel snel ving Herman Bin voorns en wel een 6 tal achter elkaar, ook Denno Goedheer ging als een dolle tekeer en ving ook snel voorn. Voor 
de rest op het parcours bleef het stil erg stil, na die uur vissen en echt heel de truuken doos was nu bij mij open gemaakt. Op dat moment had ik 4 schele possen in mijn net en mijn moed 
zakte echt in de schoenen, het zal toch weer geen waar zijn zo'n mooie dag en dan geen vis vangen. Opeens zakte mijn dobber van de vaste onderwater weg, dacht eerst shit mijn dobber 
is lek maar ik zette de haak en het elastiek kwam zo'n 20 cm uit mijn top, na een kleine dril kon ik een prachtige voorn in het net scheppen van zo'n 320 gram en doe daarbij mijn 4 possen 
erbij dan kwam ik uit op 340 gram waarmee ik achteraf 3e werd in mijn vak. Piet deed het beter en ving een Platte een voorn en een grote voorn verspeeld jammer en wat possen en werd 
daarmee winnaar in zijn vak.

De totale winnaar Denno Goedheer had totaal iets meer dan 2 kilo vis aan voorn, na 5 uur vissen en echt afgezien van het prachtige weer dan moet je toch heel graag willen vissen. 5 uur 
op de kist zitten, weinig beet constateren genieten van de zon en de natuur dan vraag ik mij soms toch wel eens af ?

Gr leo
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Verslag van de 7e wedstrijd zoet 2011

Gevist in het Haringvliet bij de windmolens te Middelharnis. De opkomst was10 man en wisten allemaal vis te vangen. De vangst bestond uit brasem en grondels en een paar mooie 
windes. De dag winst ging naar Herman Bolle met 24.760kg. 2e rudy Vercruijsse met 13.560 kg 3e Herman Bin met 13.540kg. In totaal is er 90.040 kg gevange.

In totaal is er 31.400kg gevangen.

VAK A
1 Rudy Vercruysse 13.560 kg 
2 Leo Stoutjesdijk 8.580 kg
3 Piet Roskam 5.740 kg
4 ad Roskam 4.420 kg
5 Denno Goedheer 4.140 kg

VAK B
1 Herman Bolle 24.760 kg
2 Herman Bin 13.540 kg
3 Dennis Bin 7.500 kg
4 Johan Verwest 5.800 kg
5 Cor v/d Ouden 2.000 kg 

Uitslag combi Reimerswaal 2011

Vak A vak B

1 Herman Bolle 24.760 kg   -   1 Herman Bin 13.540 kg
2 Gerard van Tillo 18.520 kg   -   2 Eddy Statz 8.900 kg 
3 Rudy Vercruijsse 13.560 kg   -   3 Dennis Bin 7.500 kg
4 Armond van Lissum 11.800 kg   -   4 Johan Verwest 5.800 kg
5 LeoStoutjesdijk 8.580 kg   -   5 Cor v/d Ouden 2.000 kg
6 Piet Roskam 5.740 kg   -   6 Marc Ryckebosch 1.280 kg
7 Ad Roskam 4.420 kg   -   7 Dennis den Braber 0.680 kg
8 Denno Goedheer 4.140 kg   -   8 Erik Hollestelle (jr) 0.200 kg
9 Luc George 1.720 kg   -   9 Marc Ceulemans 0 kg 
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10 Frans Verstijlen 0 kg

Combi wedstrijd 2011 met Reijmerswaal.

Voor het vierde jaar achtereen visten we samen met HSV Rijemerswaal onze gezamenlijke Combi wedstrijd. Net als elk jaar 
visten we bij de windmolens nabij Middelharnis, prachtige stek om te vissen en altijd zit en zwemt daar vis. Nu echter waren 
voorafgaande de berichten minder gestemd, andere verenigingen konden weinig schubben aldaar aan de haak krijgen. Nou 
dat kon ons de pret niet drukken en Zaterdag 10 September 2011 omstreeks 08.00 uur gingen we na het signaal van start.

Prachtig weer met top temperatuur, heerlijk vissen in je T-shirt geweldig. Zelf Viste ik op nummer 5 een uitgelezen stek en 
kon niet beter wensen, Piet zat op nummer 4 dus ook top. Na vele korven voer te brengen met knippers casters pellets en 
maïs, moest de vis toch gaan komen. Bij de buren ging het al snel los, en zeker bij Herman Bolle deze begon meteen te 
vangen de vis heeft echt op hem gewacht en waar hij gretig gebruik van maakte. Al snel werd er ook vis op nummer 2 
gevangen wat een lid was van Rijemerswaal en Belg waar deze man ook niets aan kon doen. Echter kon deze eind van de 
dag meer gewicht aan vis aanbieden dan ik, heb zelf slecht gevist en alles zat tegen helaas en frustrerend was. Onze Rudi of 
te wel Alias de snor of ook wel de laatkomer genoemd was ook weer lekker op dreef, nog bedankt Rudi dat je me even hielp 
met het omvallen van mijn zitmand (top).Op de hoge nummers werd er minder gevangen als op de lag, Herman Bin deed 
vandaag weer zijn ding en ging gewoon door.

Na 5 uur vissen werd de wedstrijd afgeblazen, de rekening werd opgemaakt. Onze Herman Bolle won deze wedstrijd als algemeen winnaar en winnaar in van A mijn complimenten Hurbie, 
Herman Bin werd winnaar in vak B goed gedaan Hurbie, Dit wil zeggen dat wij als HSV Oosterschelde echt voor de eerste keer met alle prijzen naar huis gingen eindelijk. Na de 
prijsuitreiking in het café waar de pilzen over tafel schoven was het weer ontzettend gezellig. Het seizoen gaat van 2011 weer hard en we naderen zo zachtjes aan het einde, jammer want 
zo met ons clubje vissen vind ik dan toch echt wel top. 

Gr leo
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Verslag van de 5e wedstrijd zoet 2011

Gevist in de binnenhaven van Stellendam. De opkomst was11 man en wisten op 2 na allemaal vis te vangen. De vangst bestond uit brasem en grondels. De dag winst ging naar Ad 
Roskam met 12.260kg. 2e Johan Verwest met 5.880kg 3e Leo Stoutjesdijk met 2.780kg 

In totaal is er 31.400kg gevangen.

VAK A
1 Leo Stoutjesdijk 2.780 kg
2 Lennard Padmos 1.420 kg
3 Herman Bolle 0.040 kg
4 Piet Roskam 0 kg

VAK B
1 Dennis Bin 2.700 kg
2 Rudy Vercruijsse 2.620 kg
3 Herman Bin 1.520 kg
4 Adrie Verwest 0 kg 

VAK C
1 Ad Roskam 12.260 kg
2 Johan Verwest 5.880 kg
3 Cor v/d Ouden 2.180 kg

Stelledam,

Onze zesde HSV Oosterschelde senioren competitie wedstrijd van anno 2011, werd vandaag weer opgeborgen in de geschiedenis kast.

Met 12 leden die allen klokslag 06.30 uur aanwezig waren langs de waterkant in Stelledam om hun kantstek nummer te kunnen trekken. Piet zoals altijd pakte het nummer 3 voor mij en 
zat zelf op nummer 2. Beiden keken we elkaar aan want nu pakt Piet al voor het derde jaar achtereen deze zelfde stek nummers waar we beiden slechte ervaringen mee hadden, maar het 
lot heeft bepaald en we gingen ermee aan de slag. De Hellendrin zitmand werd weer even neergezet, want klik klak en deze staat als een blok echt geweldig dit stukje techniek.

We pasten onze vis strategie iets aan, door verder te gaan gooien en wat makkelijk moest kunnen. Nanofil onze nieuwe lijn van Berkley voor het seizoen 2012 ging ons daarbij zeker een 
handje helpen, Piet had hiermee nog nooit gevist laat staan ermee geworpen. Zijn Mitchell Elite kanon werd gespannen en hij gooide rustig zonder enig probleem naar zijn afstand 55 
meter Eerst schrok hij want net als ik, toen ik de eerste keer wierp met deze machtige lijn, dacht ik ook shit is hij af? maaaaar de lijn loopt zo soepel van de spoel af wat echt ongelooflijk is 
en verdere afstanden nu echt binnen bereik ligt voor een ieder.
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Eenmaal dat onze viskisten in het water stonden en al het andere materiaal naar rechts uitgericht naast en of op de kist stond, schonk Piet de koffie voor mij in en konden we ff bijkomen. 
Het Evezet voer wat ik voor Piet en mij zelf de avond van te voren al had aangemaakt rook zo lekker dat ik mij bijna er zelf aan vergreep. Aangevuld werd dit voer met Casters, geknipte 
wormen, Betaine pellets van Gulp, Particle bomp Liquide van gulp, en wat pinken. Het signaal ging af en meteen worp ik 15 korven gevuld met voer en al het andere lekkere materiaal 
naar een afstand van 60 meter. De Abu Cardinal 506i gevuld met 12/100 Nanofil bracht de korf zonder problemen naar zijn exacte plaats die ik had uitgekozen.

Na meer dan twee uur te hebben gevist kreeg in een mooie doorbuiger, de haak werd gezet waarop mijn onderlijn van Nano 0,06/100 direct reageerde en waarop ik een mooie platte in 
mijn net kon deponeren pffffff, dacht nu kan ik echt gaan vissen ben van die ellendige nul af. Op nummer 1 zat de zoon van Piet namelijk Ad Roskam en deze ging daar helemaal los en 
ving de ene na de andere platte en ving daarbij mooie winde, s, Johan verwest kwam heel laat op gang en zat naast Ad maar uiteindelijk kon hij ook aan de bak en ving een aantal platte 
deze dag. De rest was de visserij op het parcours erg taai, merendeel ving een of twee platte en zelf waren er 2 leden die niets in het net konden krijgen. Piet Roskam en net als elk jaar 
ving hij weer een mooie Bot op deze stek ongelooflijk. Zelf kon ik twee platte vangen en vervelend een losser moeten incasseren. Kortom gezien de vele regen weinig aanbeten een hele 
taaie visserij waar je op zo, n dag echt doorheen moet bijten, maar het is gelukt.

Luctor et Emergo

Verslag van de 5e wedstrijd zoet 2011

Gevist in Sluishaven te Flakkee
De opkomst was11 man en wisten allemaal vis te vangen
De vangst bestond uit grote brasem en mooie voorns
De dag winst ging naar Johan Verwest met 39.420 kg
2e Adrie Verwest met 22.500 kg 3e Denno Goedheer met 19.250 kg 
In totaal is er 177.710 gevangen

VAK A
1 Johan Verwest 39.420 kg
2 Adrie Verwest 22.500 kg
3 Chris de Graaf 19.000 kg
4 Cor v/d ouden 17.200 kg

VAK B
1 Denno Goedheer 19.250 kg
2 Rudy Vercruijsse 17.540 kg
3 Niek Romijn 5.800 kg
4 Ad Roskam 1.920 kg

VAK C
1 Leo Stoutjesdijk 15.880 kg
2 Lennard Padmos 14.200 kg
3 Piet Roskam 5.000 kg

Vijfde Zoetwater competitie wedstrijd HSV Oosterschelde.

Zaterdag 23 juli een dag nadat ik was terug gekomen van de heilbot expeditie vanuit het hoge Noorden van het mooie eiland Soroya. Deze zaterdag stond er een zoetwater club wedstrijd 
op het programma die gevist zou worden op de stek de Sluishaven te Flakkee. Vrijdagavond meteen nadat ik thuis was gekomen mijn wagen geladen met het materiaal en war voer 
aangemaakt samen met Piet die tevens gezorgd had voor wat maden casters en pinken kortom super geregeld. Zaterdagochtend 05.00 uur uit bed dat deed echt wel pijn want de reis dag 
van gisteren zat nog goed en diep in het lijf, maar goed we gaan weer vissen en die gedachte maakt je sterk als je het vissen graag doet. Piet opgehaald die weer klaar stond net als 
anders en zijn we meteen doorgereden naar de stek, daar waren we als eerste en moesten we even wachten op Cor den Ouden die een sleutel van het hek had en we door konden rijden 
tot bijna aan de stek zelf wat enorm scheelde. Ons stek nummer was 9 en 10 en meteen sleepten we ons materiaal daar naar toe. Omstreeks 08.15 uur begon de wedstrijd en zelf vond ik 
het vissen even vreemd gezien een hele week op zeer grote en zware vissen te hebben gevist was dit even aan passen met een Mitchell Elite 3.90 meter 60/120 gram in de hand. Veel 
voer bracht ik naar de stek want dit is een must op zeer groot water, na 2 uur eindelijk een mooie aanbeet en ik zette de haak. Hangen maar na 10 slagen pats onderlijn weg ?????? 
vreemd. Nieuwe onderlijn aangezet en gevuld met caster en pier en meteen op zijn zelfde plekje neer gedeponeerd.
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Al heel snel weer een mooie aanbeet wat duidelijk maakte dat de vis gearriveerd was, haak gezet en na drie slagen alles af. Dit scenario gebeurde nog een tweetal keer en ik kan u 
beloven daar werd ik niet blij van integendeel mijn wenkbrauwen vielen nu echt op de grond. Besloten om 5 meter verder te gaan vissen helaas na wederom vijf vissen te hebben moeten 
laten gaan door onderlijn breuk en of de gehele boel kwijt te zijn bleek dat ik op een groot zoete water mossel bank zat te vissen. Wederom besloten om nu 10 meter verder te gaan gooien 
waarop ik eerst weer een voer plek moest maken en wat tijd kost voordat de vis deze had gevonden en wat zei gelukkig deden. Op het gehele parcours werd nu ongelooflijk leuk vis 
gevangen, daar was ik zeker blij mee voor mijn collega’s vissers want daar kwamen we toch gezamenlijk voor, echter zelf liep ik achter de feiten aan en ook Piet die helemaal alles 
verspeelde en wat hij ook deed het lukte hem niet. Johan Verwest die op nummer twee stond had de wedstrijd van zijn leven, de een na de andere prachtige platte kon hij landen met wat 
grote voorns. Ook zijn vader Adrie Verwest en Denno Goedheer gingen hard en stonden te beukenoten en hadden regelmatig een kromme hengel waaraan een grote platte aan lag te 
trekken, een prachtig tafereel om dat te zien. Na vijf uur werd de wedstrijd afgeblazen en het totaal aan gevangen vis per deelnemer werd daarna gewogen. Het was Johan Verwest die 
deze wedstrijd won met totaal 39.420 gram tweede werd zijn vader Adrie Verwest met 22.500 gram en zeer goede Derde Denno Goedheer met 19.250 gram. Met 11 deelnemers werd er 
totaal 177.710 gram aan vis gevangen wat in ieder geval onze beste club wedstrijd van het jaar was geworden en wat in ieder geval voor iedereen heel positief was.

Felicitatie's gaan uit naar de volgende toppers: Johan, Adrie, Denno lekker gevist mannen Shappoo. 

Gr Leo

Combiwedstrijd 2/07/2011 spuiboezem

VAK A

 1 Ryckebosch marc Reimerswaal 55.480 kg
2 George luc Reimerswaal 23.580 kg
3 Van lissum armand Reimerswaal 18.220 kg
4 Jongenelen bernard Botje 15.220 kg
5 Goedheer denno Zirikzee 14.700 kg
6 Verstijlen Frans Botje 13.000 kg
7 Verwest Johan Zirikzee 5.500 kg
8 Bin herman Zirikzee 5.040 kg
9 Van den akker jaap Reimerswaal 4.520 kg
10 Verwest Milan Zirikzee 1.960 kg
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11 Bin dennis Zirikzee 1.700 kg

VAK B

1 Stadz eddy Botje 31.800 kg
2 Ceulemans marc Botje 21.450 kg
3 Van thillo gerard Reimersw 14.450 kg
4 Padmos lennart Zirikzee 12.200 kg
5 Bolle herman Zirikzee 10.500 kg
6 Verwest Adrie Zirikzee 8.400 kg
7 De graaf Chris Zirikzee 7.100 kg
8 De nijs remi Botje 5.800 kg
9 Van den ouden cor Zirikzee 5.350 kg
10 De braber dennis Reimerswaal 2.550 kg
11 Marijs Arjan Reimerswaal 1.450 kg
12 Nijs Marco Reimerswaal 1.100 kg
13 Zuydweg jan Reimerswaal 0. 400 kg

Totaal vak A 158.920 kg

Vak B 122.550 kg

Algemeen totaal 281.470 kg 

Verslag van de 4e wedstrijd zoet 2011

Gevist in Noorderpolder te Zierikzee. De opkomst was11 man en wisten op 1 na vis te vangen. De dag winst ging naar Piet Roskam met 4.680 kg, 2e Cor v/d Ouden met 3.980 kg, 3e 
Johan Verwest met 2.360 kg. In totaal is er 18.680 kg gevangen

VAK A
1 Lennard Padmos 2.100 kg
2 Rudy Vercruijsse 0.880 kg
3 Leo stoutjesdijk 0.840 kg
4 Dennis Bin 0 kg

VAK B
1 Cor v/d Ouden 3.980 kg
2 Heman Bin 0.720 kg
3 Adrie Verwest 0.660 kg
4 Chris de Graaf 0.360 kg

VAK C
1 Piet Roskam 4.680 kg
2 Johan Verwest 2.360 kg
3 Niek Romijn 2.100 kg

Verslag en uitslag, Koppelwedstrijd Zoetwater 2011
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Het is weer gedaan de dag van het koppelvissen wat ik graag doe samen met Sander Bin en wat we al zo,n drie jaar hebben gedaan is weer ten einde. Vanochtend om 06.45 uur stapte 
good old PietRoskam in mijn wagen die tot de nog gevuld was met materiaal. De avond te voren had ik veel werk verzet en belangrijk mijn nieuwe voer van Evazet aangemaakt op de 
juiste werkwijze wat Rick Hartgers van Pure-Fishing mij heeft aangeraden. Vroeger viste ik met ander voer en nu na deze overstap wat ik beging dit seizoen heb gedaan moet ik weer 
even wennen en mijn juiste mix vinden. Piet viste ook met dit voer en was er op of er onder want als dit keer we nu weer beiden slecht visten dan had ik niet geweten wat ik moest gaan 
doen en welke wijze want echt ben even de draad kwijt.

Sander stond al klaar en pakte nummer 5 en Piet trok samen met Manon Smolders nummer 11 wat totaal de andere kant op was. Het signaal ging af en ik begon balletjes voer te cuppen, 
zodat het voeren geen herrie in het water veroorzaakte. Na twee uur vissen hadden we samen nog geen vis en de moed zakte ons in de schoenen hoe kan dit ging constant door mijn kale 
bats. Al mijn werk weer voor niets geweest en het voer wat moet ik, het verlossende woord voor mij zelf kwam echter snel en verluchte mijn denken, want Good old Piet samen met Manon 
visten werkelijk de stukken er af en visten alle deelnemers op het parcours geheel in hun hemd. Nogmaals gefeliciteerd Piet en Manon goed gedaan, ook Cor van den ouden samen met 
zijn maatje Carlo v/d Meer gingen als de brandweer en vingen gereld mooie vissen . Nog meerdere op het gehele parcours vingen best leuk vis, behalve Sander ik ik bleven echt ver 
achter en niets aan te doen maar een bitter pil voor ons was het echt wel. Maar des al niet te min door het mooie weer en het geweldige gezelschap dan toch genoten , na afloop samen 
wat gedronken en gegeten en Piet tja heeft 25 kg voer gewonnen die ik bij hem op de stoep zal deponeren want hij ging in de toekomst zelf voer maken nou dat kan.

Graag allemaal snel tot een volgende wedstrijd waar ik nu alweer zin in heb.

Groeten Leo

Gevist in de noorderpolder te Zierikzee opkomst 12 koppels. Daarvan hadden er 11 vis gevangen. De vangst bestond uit brasem en voorn en een enkele koolblei. Het koppel Piet 
Roskam /Manon Smolders wist deze wedstrijd te winnen. Door samen 8.740 kg te vangen 2e koppel Cor v/d ouden/Carlo v/d meer. Met 5.700 kg 3e koppel Johan Verwest/Milan Verwest 
met 3.680 kg

Intotaal is er 30.720 kg gevangen.

VAK - A 

1e  Cor v/d Ouden / Carlo v/d Meer 5.700 KG
2e  Lennard Padmos /Remco de Keijzer 3.000 KG
3e  Leo Stoutjesdijk / Sander Bin 1.720 KG
4e  Rudy Vercruijsse / Robert Smolders 1.440 KG
5e  Johan Rombouts / Thijs Rombouts 0.580 KG
6e  Dennis Bin / Kevin Schot 0 KG

VAK - B

1e  Piet Roskam /Manon Smolders 8.740 KG
2e  Johan Verwest / Milan Verwest 3.680 KG
3e  Niek Romijn / Lars Rombouts 2.400 KG
4e  HERMAN Bin /Jasper Bin 1.380 KG
5e  Adrie Verwest / Dave Bouman 1.200 KG
6e  Chris de Graaf /Dave Bouman 0.880 KG

3e senioren zoet wedstrijd.

Zaterdag 14 mei werd de 3e zoetwater competitie gevist in de binnenhaven van Stellendam.

De stek waar je onverstelbare getallen aan vis kunt vangen, een stek waar iedereen zijn visje kan en mag vangen. Deze dag waren we slechts met 10 man, heren vissers die er deze dag 
niet bij waren en lid zijn van onze club, kom op en doe mee het is zo leuk. Johan verwest en Cor v/d Ouden hadden alles weer gereed van de wedstrijd commissie. Iedereen kon snel 
opbouwen en rond de klok van 08.00 uur werd het signaal gegeven door Cor, Piet en ik zaten op nummer 1 en 2 de bekende nummers waar eerder al zaten en moesten vechten voor een 
visje aldaar. Herman Bin een snel opkomend talent zat weer op zijn stek, namelijk midden boven op de blokken net als voorheen en waar hij de vorige wedstrijden hier besliste door de 
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beste te zijn. Na ongeveer 2 uur vissen ving Cor den Ouden de eerste Brasem van de wedstrijd, snel daarna was het Herman. Toen werd het stil heel stil, alleen Herman ging gestaag 
door en tegen het laatste uur van de 5 had hij 3 Brasems in het net.

Ad Roskam, Ruud Vercruijsse, Dennis Bin en Adrie Verwest hadden elk ook een brasem gevangen en waren van die ellendige nul af wat straf punten scheelt . Mooi was dat Rudi eerder 
een mooie zeeforel aan de haak kreeg en een gevecht moest leveren, die hij tenslotte verloor. Een prachtig gezicht hoe deze vis uit het water sprong en vocht voor zijn leven, deze vis is 
beschermt en als Rudi deze vis had gevangen had hij deze toch terug gezet, maar een sport heeft hij aan deze gehad. De rest van de visser en waar Piet en ik zei de gek onder 
behoorden hebben 5 uur lang geen beet gezien, blij was ik er niet mee want niets vangen of totaal geen beet zien. Dat doet je broek toch echt afzakken, maar goed dat kan ook gebeuren 
en moesten we meemaken. Over het gehele parcours werd er slecht gevangen hadden we veel last van Wolf krabben. Alleen Herman Bin en voor de vierde keer op rij wist hier de 
wedstrijd wederom te winnen met totaal 4 Brasems, Herman een diepe kniebuiging voor jou namens mij maar denk zeker namens alle deelnemers knap gedaan. Na afloop weer een 
lekker stukje kaas en of worst met daarbij een limo of een goudgele rakker verzorgt door Piet Roskam wat gewoon gezellig napraten creëert.

Tot de volgende keer 4 Juni de koppel wedstrijd met jeugd.

Gr leo

Verslag van de 3e wedstrijd zoet 2011

Gevist in de binnenhaven van Stellendam. De opkomst was10 man en 5 daarvan vingen vis. De dag winst ging naar Herman Bin met 4.680 kg. 2e Cor v/d Ouden met 2.620 kg 3e Ad 
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Roskam met 1.500 kg . In totaal is er 12.280 kg gevangen

VAK A
1 Cor v/d Ouden 4.360 kg
2 Ad Roskam 1.500 kg
3 Rudy Vercruijsse 1.320 kg
4 Piet Roskam 0 kg
4 Leo stoutjesdijk 0 kg

VAK B
1 Herman Bin 4.680 kg
2 Dennis Bin 1.080 kg
2 Adrie Verwest 1.080 kg
3 Lennard Padmos 0 kg
3 Johan Verwest 

Tweede Competitie wedstrijd HSV Oosterschelde 2011.

Eindelijk zaterdag 9 april 2011 het was weer zover de tweede competitie wedstrijd zoetwater van de HSV Oosterschelde stond deze dag op het programma. Wederom met zo'n 10 man 
waren we deze dag aanwezig op locatie, het Voorns kanaal nabij Hellevoetsluis wat een wedstrijd water is en wat bij velen zeer bekend is die deze sport beoefenen.

Omstreeks 06:00 uur Piet Roskam opgehaald, die net als ik helemaal scherp stond voor de dag. Op de parkeer plaats van het gemeentehuis van Zierikzee stond mijn zwager te wachten 
in zijn wagen samen met zijn zoon Dennis, die beiden ook geheel gevuld waren tot de nok met adreline. Samen zijn we opgereden naar het Voornskanaal, eenmaal daar aangekomen 
stond Johan Verwest al klaar en konden we de steknummers na betaling pakken. Piet pakte nummer 4 en 5 wat op steiger nummer 74 en 75 was gebaseerd, meteen gingen we beiden 
aan de slag om alles te instaleren wat best een heel karwei is elke keer.

Omstreeks 07.45 uur klonk het signaal dat we mochten gaan voeren, dus meteen de ballen voer en totaal 15 stuks voor de vaste stok het water in gedeponeerd. Daarna zeker 15 korven 
met voer naar de overkant gebracht om lekker van start te kunnen gaan. 08.00 uur de wedstrijd begon die 5 uur zou duren, lang moest ik op mijn eerste aanbeet van de Feeder wachten 
namelijk 1 uur, deze aanbeet kon ik meteen verzilveren en dat gaf mij een super gevoel want ik was van de nul en een dikken brasem lag in het net. Deze brasem was geheel gevuld met 
paaipukkels. Na twee uur pakte ik mijn vaste lat want daar had ik ook een voer plek voor gemaakt. Meteen nadat ik de dobber op zijn plaats liet zakken kon ik meteen aanslaan, de tweede 
platte was nu een feit en dat voelde geweldig. Na enige korte en snelle tijd kon ik met de vaste een derde platte in het net deponeren maar daarna werd het stil en dan bedoel ik echt stil. 
Over het gehele parcours was het echt sprokkelen enkel Cor van de Ouden had net als ik na 5 uur vissen 3 platte in het net, dit werd spannend. Cor zijn vissen wogen 4.220 op de schaal 
van richter en mijn kale gevaar platte rakkers wogen 4.720 waarmee ik dagwinnaar werd. Daarna samen allemaal wat stukken worst en kaas met daarbij een goudgele rakker en of Cola 
wat Good old piet verzorgd en waarmee we een tegenvallende dag gezien de vangsten dan toch gezellig konden afsluiten.

Gr Leo
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Verslag van de 2e wedstrijd zoet 2011

Van de 15 vissers hadden er 11 visgevangen sommigen hadden er eentje een ander 2 of 3 en de winnaar had er 6 en in het totaal zijn er 31 botten gevangen dat is 9,84mtr vis. De 
kleinste was 22cm en de grootste 42cm van Kees van Welt. Het was weer was wederom super en de vangst was voor de meesten ook goed. Jongens tot over 2 weken hopelijk met meer 
vissers en voor iedereen vis. 

1e C.Verhoek 6 vissen 1,78 mtr 
2e D.Goedheer 5 vissen 1,71 mtr
3e K.van Welt 5 vissen 1,66 mtr

 VAK A
1 Leo Stoutjesdijk 4.720 kg
2 Cor v/d Ouden 4.360 kg
3 Chris de Graaf 0.080 kg
3 Johan Verwest 0,080 kg

VAK B
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1 Herman Bin 3.080 kg
2 Piet Roskam 2.700 kg
3 Dennis Bin 1.340 kg
4 Ad Roskam 0.100 kg

VAK C
1 Lennard Padmos 2.620 kg
2 Adrie Verwest 0 kg
3 Herman Bolle 0 kg

Verslag van de 1e wedstrijd zoet 2011

Gevist in het voornskanaal te Hellevoetsluis
De opkomst was 9 man en 7 daarvan vingen vis
De dag winst ging naar Johan Verwest met 5.880 kg
2e Leo Stoutjesdijk met 1.620 kg 3e Rudy Vercruijsse 1.380 kg 
In totaal is er 11.720 kg gevangen

Vak A
1Johan Verwest 5.880 kg
2 Leo Stoutjesdijk 1.620 kg
3 Adrie Verwest 1.380 kg
4 Piet Roskam 0.800 kg
5 Niek Romijn 0 kg

VAK B
1 Rudy Vercruijsse 1.380 kg
2 Ad Roskam 0.500 kg
3 Chris de Graaf 0.160 kg
4 Cor v/d ouden 0 kg

Natte en koude vissessie !

Het seizoen senioren zoetwater is afgelopen zaterdag van start gegaan in het Voornskanaal te Hellevoetsluis. Een tegenvallende opkomst gezien het de eerste wedstrijd was van het jaar 
met maar 9 man helaas, dit kwam dat de meeste waren verhindert deze dag wat kan gebeuren. Des al niet te min en tegenstaande dat gingen de wel opgekomen 9 man omstreeks 08.00 
uur aan de bak, het weer was koud grauw en vies nat. Wat het vissen al niet echt plezierig maakt maar je gewoon op wilskracht doorgaat tenslotte is het een wedstrijdje. Al heel snel en 
dacht na een half uur ving en die op een kopnummer zat mister twister bie bat boeren Johan verwest al zeer snel zijn eerste platte met de vaste lat, daarna volgde en het moet niet gekker 
worden zijn tweede, what the Fuck waar is die mee bezig ???

Afijn tussentijds had ik mijn wenkbrauwen al geheel onthaard met de vingers want gewoon haar heb ik niet meer, had zelf nog geen beet gezien. Na enige tijd jawel een opsteker waarop 
ik reageerde, helaas ik sloeg in het lucht ledige wat me deze dag nog zeker een keer of 6 deed herhalen. Ook meerdere van mijn gezellige rivalen hadden dit zelfde probleem door een 
aantal beten niet te kunnen verzilveren. De regen viel nu met bakken uit de lucht en na 5 uur op de kist te hebben gezeten en ik in die tijd 1 platte kon landen was ik het eigenlijk spuug 
misselijk zat, Nat tot op de hemd en koud tot op het 48 jarige bot vind je het dan gek.

Na een versnapering met zijn allen te hebben genomen na de wedstrijd en waar Piet voor zorgt, zoals een goud gele rakker waar je een spastische blaas van krijgt met die kou en een 
cola voor de Bobs met daarbij kaas en worst werd dan toch gezellig de dag afgesloten. De ongekende winnaar met meer dan 5 kilo platte was the only the lonely mister twister bie bat 
Johan Verwest, gozer ik maak een diepe kniebuiging voor je en super gedaan. Hou je aan het protocol van het voer en dan blijf je vangen, de kale kijkt wel elke game over je schouder 
mee maar dat weet je wel.

Gr Leo S.
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Verslag 2e winterwedstrijd 2011

De 2e winter witvis wedstrijd is vervist in de haven van Stad aan T’haringvliet. De opkomst was mager, maar 4 vissers melden zich bij het inschrijven. Er zou vis te vangen wezen maar 
alleen deze dag niet wederom niemand beet gehad. Weet niet waar de voorns zitten maar we vangen ze de volgende wedstrijd wel in Stellendam 

Groeten, de wedstrijdcomissie

1e Johan Verwest 0 gr
1e Chris de Graaf 0 gr
1e Cor v/d Ouden 0 gr
1e Adrie Verwest 0 gr

Verslag 1e winterwedstrijd 2011

De 1e winter witvis wedstrijd is vervist in de haven van Oude Tonge opkomst was mager maar 5 vissers melden zich bij het inschrijven. Het weer was goed maar heeeeel koud het vroor 
nog en de voorn was ook bevroren, want niemand wist wat te vangen zelfs geen beet! Maar het was wel gezellig Rudi verzorgde de gluwein daarvoor dank. Hopen dat we de volgende 
wedstrijd meer aanbeten krijgen.

1e Johan Verwest      0 gr
1e Rudi Vercruijsse   0 gr
1e Chris de Graaf      0 gr
1e Cor v/d Ouden      0 gr
1e Adrie Verwest      0 gr
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