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Wedstrijd Uitslagen Zout 2010

Zout Competitie 2010 HSV Oosterschelde / Beste 7 tellen
Wed 1 Wed 2 Wed 3 Wed 4 Wed 5 Wed 6 Wed 7 Wed 8 Wed 9
1 G. Verhoek
M.Ijzenbrandt
J.den Braber
W.Meerdink
K. van Welt
R.Merle
R.Vercruysse
H.van Schelven
Johan dooge (J)
L.Dooge
E.Smit
W.de Wilde
K.Kloet
C.Verhoek

528
329
973
178
972
974
352
228
995
611
242
384
600
644

J.Kristelijn
A.Roskam
C.Van Schelven
L.Stoutjesdijk
J.Faasen
P.Roskam
P.Troost
H.Bolle
J.Rombouts
W.Hilleman
H.Van d Vught

227
252
764
78
1094
495
209

3
1
8
5
9
2
6
10

11

10
2
1
10
4
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
2
10
10

5
13
6
8
2
13
2
13
1
4
13
7
13

2
10
4
1
7
3
10
6
16
9
5
7
16

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

15
2
10
4
7
5
15
15
1
8
8

1
13
18
2
3
11
11
5
9
4
7
10
18

7
1
9
8
5
14
16
3
5

22
7
3
6
13
10
4
15
14

15
10
4

11
16

5

13
13

5

8

15

13
12
2

3

11

5

8

Wed
10
4
5
1
9
15
3
6
7

8
2

Totaal
27
28
31
33
36
40
42
47
54
56
58
59
70
55

10

17
9

4
5
7

5

5

12
1
2
5

Grootste vis 74 cm Leendert Dooge
12/feb
13/mrt
27/mrt
1/mei
22/mei
10/sep
2e Chris Verhoek
met 7 stuks 1,46
mtr

3e Rini Merle
met 7 stuks 1,44
mtr

Amazonehaven
Kaas en Brood
Stelweg
Noordbout
Plompe toren
Kijk duin

4258
160
351
610
385
701

9/okt Kaas en Brood
29/okt levenstijd

1284
4324

13/nov Westenschouwen
11/dec Westenschouwen

978
13051

ZATERDAG 11-12-2010 Westenschouwen
De 10e en alweer de laatste wedstrijd van het seizoen. Die werd gevist op het strand van westerschouwen, rechts van de trap
(der duizend zuchten) en rechts van het piertje / stenen strekdammetje. Er kwamen 11 vissers op deze wedstrijd af, niet zoveel
eigenlijk. Ikzelf had het ook bijna af laten weten, maar Rudy belde mij om 8:30 uur wakker en vroeg of ik ook meedeed, zoja of ik
een uitdraai van de stand mee wilde nemen. Ik moest eigenlijk met mijn zoon naar de voetbal, maar dat was afgelast. Ik wilde wel
meedoen maar ik had geen aas. Maar met wat pieren van Rudy en wat zagers van Gerald, kon ik toch nog meedoen en ben ik
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uiteindelijk 2e geworden, een mooie afsluiting van het jaar waarin ik 5x laatste werd. Precies om 9:45 uur kwamen Gerald en ik op
de carpool van Serooskerke aan. Waar al 9 vissers stonden te trappelen om te beginnen.
Om 10:40 uur gaf Rudy het sein om te beginnen nadat Marcel het parcours al had uitgezet. Al gauw kwamen de eerste visjes
(scharretjes) boven met 2 ja zelfs 3 tegelijk. Na 3 uur vissen had de winnaar op plaats 1 negen vissen, en de hekkensluiter op
plaats 2 (zijn buurman) niets gevangen, werd de wedstrijd om 13:40 uur afgeblazen. Toen kon het rekenen beginnen wie is er
kampioen als ik die achter me hou en als die niet meer heeft gevangen dan die dan is ….. kampioen en toen was Gerald Verhoek
kampioen.
De dag winnaar was Sjaak den Braber met 9 stuks 1,86 mtr vis
2e Chris Verhoek met 7 stuks 1,46 mtr
3e Rini Merle met 7 stuks 1,44 mtr
GOUD: Gerald Verhoek 27 pnt
ZILVER: Marcel IJzenbrandt 28 pnt
BRONS: Sjaak den Braber 31 pnt

BOOTWEDSTRIJD

HSV

OOSTERSCHELDE

2010
AANTAL
CM
29 883
28 817
23 695
23 646
21 622
22 595
21 594
20 551
18 536
18 507
17 506
16 473
17 460
15 444
15 422
12 368
12 353
13 334
11 295
10 285
9 282
10 270
9 235
8 226
7 187
6 180
5 149
TOTAAL
415 11676

1L.Dooge
2W.Meerdink
3M.Ijzenbrandt
4R.Vercruysse
5W.de Wilde
6J.den Braber
7Hvan Schelven
8R.van der Zande
9B Vroeop
10K Stoutjesdijk
11J Dooge (j)
12C.Van Schelven
13C.Verhoek
14J.van der zande
15l.Stoutjesdijk
16H.Dijkshoorn
17P.Roskam
18J van Zundert
19P Willemse
20G.Verhoek
21L.Padmos
22K.Van Welt
23 Dijkhoorn
24H.Boele
25J.Coomans
26J Vliegenthart
27K Kloet

GrootsteVis
20/11/2010

47cm

P.Roskam

Grevelingen

MS
Theo

20 november 2010
De eerste (enige) bootwedstrijd van 2010 is gevist op zaterdag, met de THEO op de
grevelingen. 7:30 verzamelen, de eersten waren er al om 7:00 uur inschrijven en nummertje
trekken bij Wim Meerdink (kikkertje erbij) voor Lennart en mij een bisnummer 2-10-18 en 1-9-17
op de kop backboard beginnen dat leek ons wel gunstig, vlug hengels optuigen. Constant en
Hans hadden de nummertjes al uitgelopen en opgehangen aan de reling 1 t/m 27. Ja er waren
27 vissers op deze wedstrijd afgekomen dat waren er een paar meer dan vorig jaar, toen ikzelf
voor het eerst meedeed toen telde hij nog mee voor het kampioenschap zout. Maar dit jaar was
het een wedstrijd op zich ,,de eerste bootkampioen wie zou het worden”
Om ongeveer 8:00 uur weg gevaren uit den Osse, na een kwartiertje varen gaat het anker uit.
8:25 uur laat Wim de toeter horen en kan de wedstrijd beginnen 1st sessie 100 minuten vissen af en toe kwam er een visje boven,
soms een mooie wijting of een mooie schol maar niet iedereen wist zijn visje te vangen het was niet best 10:05 werd er
afgeblazen einde 1st sessie hengels, emmers met vis of zonder vis en vistassen/kisten verslepen 9 nummers verder nieuwe
kansen, maar eerst vis laten meten dan konden de vissen die niet mee werden genomen voor consumptie levend terug het water
in. Om ongeveer 10:30 uur starten met de volgende sessie nogmaals 100 minuten vissen. Na een half uurtje vissen werd met
overleg tussen schipper en wedstrijdleiding besloten om voor een andere stek te kiezen. Dat was een goede beslissing daar
kwam veel meer vis boven maar er werden ook veel beten gemist er zat echt volop vis, na die 100 minuten zat ook de 2e sessie
er op er was veel vis gevangen want het meten duurde veel langer dan de eerste keer maar toen was het lunchtime.
Theo en zijn assistente konden het niet aangebakken krijgen de uitsmijters en de broodjes hamburger smaakten goed bij
iedereen en werden weggespoeld met bier , koffie en of een borrel sommigen visten tijdens de pauze door om een mooi maaltje
vis bij elkaar te vissen. Eindelijk vol verwachting begon iedereen aan de 3e sessie op de zelfde plaats als de 2e dus dat zou wel
goed komen maar dat viel voor de meeste vissers wel tegen conclusie 1e sessie redelijk 2e sessie super 3e sessie niet zo best
voor de meesten maar ja het was windstil en mooi weer al met al een mooie en sportieve visdag voor herhaling vatbaar denk ik
jongens bedankt en tot volgend jaar ik hoorde 03-12-2011
KAMPIOEN BOOTVISSEN 2010 L. DOOGE
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2e W. MEERDINK 3e M. IJZENBRANDT 4e R. VERCRUYSSE

Marcel IJzenbrandt wint.
De 8e zoutwater competitie wedstrijd van HSV Oosterschelde, werd vrijdagavond
gevist op de stek levenstrijd te Zierikzee. Eerder uit mijn werk gesneld om mijn
materiaal ruim op tijd en rusting in te kunnen pakken, haalde ik omstreeks 18.15 uur
Piet Roskam op. Deze had weer zoals vanouds gezorgd voor mooi zelf gestoken zee
aas, besef ook wel dat ik daar heel blij mee ben dat hij dit wilt doen. Afijn meteen naar
het inladen van al Piet zijn materiaal, doorgereden naar de carpool plaats bij de
stoplichten richting de Zeelandbrug. Daar stonden al veel bekende zeebonken te
wachten, net als zei had ik ook veel zin om even te gaan meppen met een stuk lood.
Piet pakte ons bis nummer en we zaten op nummer 7 en 8 is dat wat (rijmt).
Eenmaal op de stek aangekomen heet en bezweet van het sjouwen en klimmen over
de trap en het hobbelen over de keien wat echt niet lekker loopt. Meteen el kanonno
del ABU Hellbinder ingetuigd, de loop van dit kanon nog ff in de wapen olie gezet en
omstreeks 19.30 uur met een rot klap het lood afgeschoten richting de plaats Colijn.
Echt wat een heerlijke hengel is dit kanon, licht en zeker niet te hard en gooit uit
stand of het niets is. ABU Hellbinder deze hengel zullen we zeker nog veel meer
gaan zien langs de Zeeuwse en andere kusten.
Al snel na de eerste
inworp meteen vis aan de
haak, maar ook Piet lande
meteen zijn eerste vis,
allemaal wijting en verder
op het parcours ving men deze ook. Het was middels afgaand water
en in het eerste uur konden we redelijk wat vis vangen, maar na
gelang we verder de wedstrijd in gingen en het water verder zakte
vielen de vangsten ineen. De vis ging verder en verder weg van de
kant, meteen op geanticipeerd en de werpspoel omgewisseld van 22
naar 18/100 lijn Trilene wat nieuw in het Gamma zit van Berkley in de
kleuren groen en Oranje. De Hellbinder 4.50 meter moest nu tot het
uiterste gaan en zich daar compleet aan over moest geven Als ik thuis
kom zal ik el canonno wel wat extra wapen olie geven als beloning net
als een paard wat extra haver krijgt in zijn stal naar goed verrichte
prestatie, want dat heeft hij zeker verdiend. Door de afstand wat ik nu
gelukkig kon halen, kon ik zelf nog wat visjes bijeen sprokkelen,
moeilijke visserij was het deze avond dan toch, maar het pakte voor
mij goed uit. Top materiaal en op elkaar super afgestemd, top vers aas, redelijk werp techniek en een grote dosis geluk dat is toch
wel het vissen zoals het is.
De wedstrijd eindigde omstreeks 22.30 uur, het materiaal inpakken en de uitslag werd opgemaakt. Marcel Ijzenbrandt bleek net
zoveel vissen te hebben gevangen als de kale, ook hij moest de vis van heel ver halen en liet zijn K2 hengels van Shakespeare
flink huilen en kraken om deze afstand te halen. Doordat Marcel grotere vis ving werd hij en zeer zeker terecht winnaar van deze
avond. Mijn felicitatie's en toppie gozer. Na het klunnen terug en eenmaal op de parkeerplaats te zijn aangekomen, nog even
samen over het vissen nagepraat met in de hand een goud gele rakker tegen de dorst. Besefte meteen weer dat ik heerlijk gevist
had en enorm had genoten van het vissen op zich, en daar draait beste mensen draait het allemaal om.
Uitslag:
1. Marcel Ijzenbrandt 6 vissen 140 cm
2. Leo Stoutjesdijk 6 vissen 134 cm
3. Hans v Schelven 5 vissen 116 cm
4. Kees Kloet 5 vissen 113 cm
5. Cees v. Welt 5 vissen 110 cm
6. Johan Dooge 5 vissen 110 cm.
Groeten,
Leo Stoutjesdijk

Wedstrijd vrijdagavond 10 september Strand Kijkduin aan de Rampweg te Renesse.
2e wedstrijd na de zomerstop waar vooraf weinig verwachtingen van waren gezien de vangstresultaten de laatste weken en de
aanhoudende oosten wind. Plaats wedstrijd Kaas en Brood. Aantal deelnemers 15; vangen 23 vissen; totale lengte 701 cm; 2
personen lukt het niet een vis te vangen.De spreuk zegt; wind op de kant brengt vis in de mand. Binnen 10 minuten had Wessel
de Wilde de eerste vis op de kant. Achter op de hogere nr's werd er de hele wedstrijd door vis gevangen. Enkele probeerden met
een dobber nog een geep te vangen. Bij Wim Meerdink lukte dit ook, daarnaast pakte hij ook nog een bot. Gerald Verhoek
slaagde erin om 3 botten te vangen. Dit lukte ook bij Kees van Welt die dit jaar bijzonder succesvol is. Half wedstrijd vangt
Constand van Schelven in een korte tijd 2 botten, dit deed zoon Hans ook. Na ruim 2 uur had Eddy Smit nog geen aanbeet gehad
toen er tot zijn eigen verbazing een geep aan de haal ging met een stukje makreel onder zijn dobber. Zo kun je in een keer heel
de uitslag een andere wending geven. Na 3 uur vissen blijkt dat Gerald met 94 cm winnaar is. 2e is Wim Meerdink met 87 cm. als
3e komt Kees van Welt. Leendert Dooge wordt 4e met 60 cm.
Aantal, Lengte
1 Gerald Verhoek 3 94 cm
2 Wim Meerdink 2 87
3 Kees van Welt 3 86
4 Leendert Dooge 2 60
5 Jos Kristalijn 2 57
5 Hans van Schelven 2 57
7 Eddy Smit 1 56
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8 Constand van Schelven 2 55
9 Johan Dooge 1 33
10 Wessel de Wilde 1 32
11Rudi Vercruysse 1 29
11 Rini Merle 1 29
12 Marcel IJzenbrandt 1 26
17 Kees Kloet 0
17 Sjaak den Braber 0

Wedstrijd vrijdagavond 10 september Strand Kijkduin aan de Rampweg te Renesse.
Gevist van 20.30 tot 00.30 uur aantal deelnemers 14 gevist met 2 hengels, 15 vissen totaal 385 cm, anderhalf uur afgaand en
anderhalf uur opkomend. Net springtij geweest Weinig wind. Er was een behoorlijk sterke stroming waardoor ver vissen lastig
was. Het duurde meer dan een een uur voordat ik de eerste vis zag. Het was Leendert Dooge met een paling van 74 cm. Even
later vangt Piet Roskam een iets kleinen maar nog steeds een behoorlijke paling van 61 cm. Verder is het zoeken naar vis ver of
dichtbij. Niet iedereen is daarin succesvol. Marcel Ijzenbrandt vangt 3 vissen met een totaal van 64 cm.
Kees van Welt 2 platvissen totaal 40 cm. Johan Rombouts 2 wijtingen totaan 34cm evenveel als Rudi Vercruysse met een
steenbolk en een meun. Rinie Merle 1 wijting 30 cm. Eddy Smit 1 wijting 18 cm. evenveel als Wessel de Wilde. Sjaak de Braber
vangt op de valreep nog een meun van 12 cm. Leo stoutjesdijk, Gerald Verhoek, Hans van Schelven, en junior Johan Dooge
hebben na 4 uur vissen geen vis. Johan Dooge wint de poedelprijs. Al met al een goede visavond met veel helaas te weinig vis.
Met vriendelijke groet,
Rudi Vercruysse

ZATERDAG 11-09-2010
Hallo allemaal,
Wederom een kleine competitie vangst bericht van een wedstrijdje die ik meegedaan heb op
10-9-2010 van HSV Oosterschelde uit Zierikzee. De stek was gepland op het strand van
Renesse en de stek heet Kijkduin, een stek waar ik al vele mooie vissen in vele soorten heb
mogen vangen in de afgelopen 32 jaar dat ik mag en kon vissen. Man wat zijn de vangsten
door de tijd heen enorm verandert en echt niet ten gunste integendeel, een klein voorbeeld zal
ik proberen te beschrijven.
Met 13 man zijn we omstreeks 20.00 uur het strand op gekluund waarvan gemeld mag
worden dat er een visser met zijn 83 jarige leeftijd voor mij een lijdraad is geworden en ik zal
proberen deze visser die Wessel de Wilde heet na te doen en zodoende ik nog jaren kan
genieten van onze sport. Omstreeks 20.45 uur begon de wedstrijd, twee weken geleden ving
ik op deze stek 2 machtig mooie slangen van palingen en hopende dat dit zich weer zou
herhalen.
Mijn kant nummer was nummer 5 en was bijna dezelfde plaats als toen wat nu nummer 4 was,
hierop stond Leen Dooge een kerel die doorgestroomd is vanuit de jeugd wat al weinig meer
voorkomt gezien de jeugd merendeel op latere leeftij andere dingen gaan doen behalve vissen
is mijn optiek.
Piet Roskam stond op rechts nummer 6, iedereen viste met twee hengels wat het zo leuk
maakt en je lekker bezig bent. Mijn Penn Affity 4.50 meter hengels met daarop de Mitchell
Avocast 8000 stonden al te trappelen van ongeduld. Een Pond steekzagers en 175 pieren
waarvoor Piet had gezorgd door deze met bloed zweet en tranen te hebben gespit begonnen
we aan de wedstrijd na het signaal. Om de 7 minuten zou ik op gaan halen want echt daarna waren je haken tot het blanke haak
staal leeg gevreten door de krabben.
En tip aan Leen dat hij ver moest gooien althans zo ver mogelijk en als aas de cocktail ( Pier en dan de zager) leverde na enige
tijd hem een prachtige paling op van tegen de kilo. Een drie kwartier later en allemaal net met doodtij en na de kentering ving Piet
nu ook een mooie tuinslang van een ons of 4 . Zelf en ik stond er tussen ving ik totaal niets deze avond die gezien het weer echt
geweldig was, heerlijk om even na te blazen op het strand na een week hard werken. verder op het parcours werd er ook heel
slecht gevangen, van de dertien man hadden er 5 man niets en de rest had een klein visje van hoogstens 15 cm.
Na 4 uur vissen had ik bijna een pond steekzagers en 175 pieren gebruikt, echt ongelooflijk en frustrerend dat er zo veel van die
pokken krabben leven en je aas opvreten. mensen die het aas moeten kopen kan ik begrijpen dat ze verlopig niet gaan vissen
want als ik mijn aas uitreken heb ik dan toch zo,n 35 euro aan aas aan die lelijke beesten opgevoerd. Afijn toch weer genoten van
het weer en de andere die wel vis hadden gevangen zelf dan wel geen vis maar het niet altijd feest zijn.
Groetjes
Leo Stoutjesdijk
Penn Team

4e wedstrijd HSV Oosterschelde (combi wedstrijd met SGO )
ZATERDAG 01-05-2010

Om 14:30 uur verzamelen op de carpool van Zierikzee 19 vissers kwamen op deze wedstrijd af waarvan 6 man van Sportvisserij
Goeree Overflakkee die deze wedstrijd op uitnodiging van de HSV Oosterschelde meevisten gezellig en voor herhaling vatbaar.
Op zaterdag 18 sept is de HSV Oosterschelde uitgenodigd door SGO om een wedstrijd met hun te vissen ik hoop dat er dan ook
genoeg animo is van onze kant. Deze wedstrijd werd aan de noordbout gevist een mooie stek maar met een groot (tijdelijk)
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opstakel zoals later zou blijken een berg / bergje grond daar waren de meningen over verdeeld met laag water geen opstakel
maar met hoog water wel zo nu weer naar het vissen. Nadat Marcel het parcours weer heeft uit gezet om 15:30 uur begonnen
met vissen. Algauw kwamen de eerste botten al boven 15 van de 19 man wist een visje of meerdere visjes te vangen sommigen
zelfs 3 stuks 4 man had geen vis waaronder ikzelf ook en dat voor de 3e keer achter elkaar is dat toch wel flink balen maar ja
volgende beter. Nadat om 18:30 uur de toeter ging voor einde wedstrijd waren er 29 vissen gevangen. En toen terug links of toch
rechts (door het water) van de berg of toch over de berg met grond en stenen iedereen is toch veilig aan de andere kant gekomen
met of zonder hulp van anderen.
1e Wim Meerdink 3 vissen 92cm
2e Gerald Verhoek 3 vissen 84cm
3e Rini Merle 3 vissen 82cm
4e Mario ? 2 vissen 65cm SGO

3e Wedstrijd HSV Oosterschelde
09:30 uur verzamelen bij de carpool Zierikzee bij aankomst stond er al een koffietafel klaar Wim Meerdink was jarig ( ? jaar ) even
een koffie met een koek naar binnen werken. En toen vissen maar! Maar, waar bij Kaas en brood waren ze aan de dijk bezig. Bij
de Noordbout stond er al een andere vereniging klaar voor een wedstrijd. Toen voor de stelweg gekozen rechts van het K-bord.
Gevist van 10:30u tot 13:30u precies tot hoog water 8 man had er vis, 4 man 2 stuks, 4 man 1 vis, allemaal botten van 25 tot 34
cm en 2 man verspeelden een mooie. De opkomst was matig maar 15 man waarvan 8 man vis had iets meer dan 2 weken terug.
1e L.Dooge 2st 60cm
2e M.Merle & H.van Schelven ieder 2st 59cm
4e E.Smit 2st 53cm
5e G.Verhoek & W.Meerdink 1st 33cm
7e K.Kloet 29cm
8e K.van Welt 25cm

2e Wedstrijd HSV Oosterschelde
13-03-2010 Kaas en Brood

Een dijkwedstrijd deze keer waar 20 vissers op af kwamen waarvan 1 jeugdlid. Nadat door M. IJzenbrandt om 12:15 uur het
parcours was uit gezet, en iedereen zijn hengel had opgetuigd en voorzien van aas. Werd er om 12:45 uur het startsein gegeven
en vlogen de loodjes richting horizon. Het duurde lang voordat er een visje werd gevangen. De eerste vis was voor Johan
Rombouts hij was niet groot maar het is vis. Tevens wel de kleinste voor die dag met 21 cm maar ja beter dan niks. Aan het einde
van de wedstrijd waren er maar 5man met vis dus 15 man zonder vis. Het waren alle 5 botten waarvan de grootste 37 cm die was
van Sjaak den Braber en ze kwamen wel van ver weg. Qua vangsten viel het wel erg tegen misschien toch nog te koud. Volgende
keer beter en voor iedereen meer vis hoop ik.
1e Sjaak den Braber 1 vis 37cm
2e Marcel IJzenbrandt 1 ,, 35cm
3e Leo Stoutjesdijk
1 ,, 35cm
4e Kees van Welt
1 ,, 32cm
5e Johan Rombouts 1 ,, 21cm
1e Wedstrijd HSV Oosterschelde
12-2-2010 Amazonehaven

Een avondwedstrijd in het Europoort gebied/maasvlakte die werd gevist met 11 man. Na een uurtje spullen op ruimen en meten
en de prijs uitreiking om 24:00 uur weer naar huis gereden. Zo de kop is er weer af 7 soorten vis deze wedstrijd: botje, scharretje,
meuntje, gulletjes, wijtingkjes, steenbolkjes en een zeebaarsje 35 cm (jr. Johan Dooge). Om ongeveer 20:00 uur gingen 11
loodjes richting containerschip en was seizoen 2010 begonnen. Al gauw kwamen de eerste visjes binnen de een viste met pieren
de ander met stukjes zager. Bij sommigen duurde het wat langer voordat ze hun eerste visje binnendraaiden. Maar die vingen
weer door toen een ander weer stilviel, maar iedereen had vis. Om 23:00 uur ging de toeter en was het einde wedstrijd en waren
er 208 stuks gevangen. Na een uurtje spullen opruimen, meten van de vis, optellen van de meters en de prijs uitreiking onder het
genot van een glaasje glühwein en een stukje worst en weer naar huis. Zo de kop (2010) is er weer af.
1e Marcel IJzenbrandt 30 st. - 6,05 meter vis
2e Rudy Vercruysse 29 st. - 5,86
3e Gerald Verhoek 25 st. - 5,11
6e Johan Dooge (jr) 14 st. - 3,06
Uitslag: wordt verwacht.
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