
 
Verslag 3e NFB strandviswedstrijd Noordwijk aan Zee 
 
Zaterdag 10 oktober de derde NFB strandviswedstrijd van 2015 op het strand van de Maasvlakte 2. In 
de ochtend een  zwakke later tot matige aanwakkerende NoordOostenwind, de ochtend begon erg fris 
maar een mooi zeetje met zelfs te weinig branding. Het strand van de Maasvlakte 2 staat bekend als 
een overwegend zeebaarsstrand maar dan moet de wind wel uit zee op de kust staan, hetgeen 
vandaag dus niet het geval was. De winnaar van de dag wist toch nog 7 vissen te vangen, maar er 
waren ook 21 vissers die deze dag geen vis op het strand wisten te landen….…. 

  
Het clubgebouw van SVV De Slufter om half zeven open begon 
rond zeven uur goed vol te lopen. Natuurlijk waren er weer files 
(ja, zelfs op de zaterdagochtend) maar dat had alles te maken 
met de aanpassingen aan de Botlekbrug. Hopelijk kunnen wij 
vanaf het nieuwe jaar zonder problemen weer van tunnels en 
bruggen gebruik maken maar terug naar de wedstrijd.  
 
Vandaag zou de wedstrijd om half tien beginnen, reden 
daarvoor was de relatief grote nog te rijden afstand tussen 
clubhuis en MV2 strand. De mannen uit het Noorden waren ook 

mooi op tijd binnen, dus de wedstrijdkaarten zouden op de normale tijd namelijk half acht kunnen 
worden uitgereikt. 
 
Ditmaal waren er weinig laatste inschrijvingen, er was zelfs 
sprake van redelijk veel afmeldingen van vissers die er van 
overtuigd waren (overigens geheel ten onrechte, zoals zou 
blijken) dat er teveel gelopen moest worden.  
Na de wedstrijdmededelingen/instructies zoals waden tot 
kniediep, vandaag werd waden ontraden daar de vis vaak 
dicht onder het strand zwemt en uitleg hoe de vakken zijn 
uitgezet was het tijd voor het uitreiken van de 
wedstrijdkaarten.  
 
Het clubhuis liep al snel leeg en een ieder had zijn weg naar 
het strand van de MV2 gevonden, voor de volledigheid had de organisatie routebeschrijvingen 
uitgedeeld. Alhoewel de route naar het strand zeer eenvoudig te vinden was. Vandaag werd er gevist 
van de strandslagen 5 en 6 waar bij slag 5 de vakken A en B en bij slag 6  de vakken C,D en E waren 
uitgezet. Afstand tussen de deelnemers zo’n 20 meter. 
 

Om negen uur was daar het lang verwachte startsignaal en gingen 
de haken voor de eerste maal te water….  
Ditmaal had ik een plekje geloot in vak D op nummer 18 .  
De visserij viel erg tegen, zoals al eerder aangegeven de wind 
stond niet op het strand dus het zou sprokkelen worden. Rechts 
naast mij stond Henk Minnaard die na anderhalf uur zijn eerste vis 
een wijting van 25 cm wist te vangen even later wist zijn buurman 
Richard Schuur rechts van hem een zeebaarsje te vangen van 
32cm. Links van mij was het al niet veel beter alhoewel Edwin 
Jongenelen in het laatste uurtje toch nog 2 vissen wist te landen. 
Mijn enige vis van de dag een Pietermannetje van 11cm……. 

 
In de andere vakken was het niet veel beter; de eerste 8 vissers van vak A hadden na twee uur vissen 
nog altijd geen vis in B was het niet veel beter zoals uit de uitslag zou blijken. In vak C stonden twee 
mannen pal naast elkaar wel vis te vangen, wat uiteindelijk zou blijken dat beiden 187 cm aan vis 
gevangen hadden, echter de een met 7 vissen en de ander met 6 vissen….. 
 
Vandaag hadden de lange sleeplijnen absoluut de voorkeur boven de lijnen met nylon of stalen 
afhouders. De gebruikte haakmaat was zeker ook groter dan bij de eerste twee wedstrijden gemiddeld 
werd er met een haak 6 gevist. Aas pieren, slikzagers en steekzagers. Na een frisse start van de 
wedstrijd brak het zonnetje heerlijk door en liep de temperatuur verder op, dat uiteindelijk toch menig 
jasje nog uitging . In totaal zo’n 110 vissen gevangen door 71 deelnemers met een totale lengte van 
27,23meter, en 21vissers eindigden de wedstrijd zoals ze deze begonnen waren met geen gevangen 
vis.  
 
Om half twee uur was daar dan het eindsignaal en werden de laatste vissen ter meting aangeboden. 
Op naar de het clubgebouw voor een gebakken visje en een sapje. Na een tombola met mooie prijzen 
was daar dan om halfvier de prijsuitreiking. Totaal is er gemiddeld slechts zo’n 38 cm per deelnemer 
gevangen, hetgeen absoluut tegenviel en veel minder is dan dat een menigeen voor aanvang van de 
wedstrijd verwacht had.  
 



 
De uitslag van de beste tien individuele vissers is als volgt; 

Vak

Nr

vak

Nr

visser Naam Vereniging Korps

Totaal

CM Aantal vis

Grootste

 vis

Plaats

 in 

vak

Plaats 

overall

C 5 36 Koster Rob SVV De Slufter Slufter 4 187 7 32 1 1

A 21 60 Wendel Bertus van NoordWest 9 Team Everest 2 102 3 46 1 2

E 22 15 Tienen Arthur van Ter Heijde aan Zee TerHeijde 2 91 3 32 1 3

D 9 94 Kreuger Ed Hoekse strandvissers Hoekse strandvissers team 1 74 5 23 1 4

B 12 73 Pancras Marcel NoordWest 9 Team Hengelsport Heerhugowaard62 4 28 1 5

C 4 1 Houwen Cor v.d.  's Gravenzande  's Gravenzande 1 187 6 34 2 6

D 6 54 Mak Arie NoordWest 9 Team Everest 1 70 3 34 2 7

A 18 23 Nulle Hans SVV De Slufter Slufter 1 76 3 34 2 7

B 14 62 Tot Ab NoordWest 9 Team Nipro 62 2 33 2 9

E 4 5 Helleman Ruud  's Gravenzande  's Gravenzande 1 58 3 33 2 10  
 

 
   
Bij de korpsen viste het korps Terheijde 2 zich net als de vorige wedstrijd zeer verdienstelijk naar een 
eerste plaats, gevolgd door ‘s Gravenzande 1 en team Everest 2.  
 
De beste vijf korpsen van de dag zijn; 

Wedstrijd 3

Korps Klas. punten Uitslag

TerHeijde 2 27 1

 's Gravenzande 1 44 2

Team Everest 2 58 3

Sportvisser 1 58 4

Team Nipro 58 5  
 
 
 
De beste vereniging is NoordWest 9, gevolgd door op een mooie tweede plaats Terheijde aan Zee en 
als derde Svv De Slufter. 
 
De beste vijf verenigingen van de dag zijn; 

Wedstrijd 3

Vereniging Ranking Punten Cm Vissen

NoordWest 9 1 43 338 14

Ter Heijde aan Zee 2 71 384 13

SVV De Slufter 3 85 510 19

 's Gravenzande 4 147 308 11

Sportvisser 5 147 216 9  
 
 
 
 
Al met al kunnen wij weer terugzien op een geslaagd evenement, met te weinig vis maar weel veel 
gezelligheid en sportiviteit. Namens de NFB wil ook op deze plaats SVV De Slufter van harte 
bedanken voor de goede organisatie en de hartelijke ontvangst. Mannen graag tot een volgend keer! 
 
Tot de volgende keer op 14 november a.s. bij HSV Nacht en Ontij op het strand van Egmond aan Zee! 
 
Kijk voor meer informatie ook op de NFBsite:  www.brandingsport.nl 
 

Wim Kruining 
 


