
 
Verslag 4e en finale NFB strandviswedstrijd Egmond aan Zee 
 
Zaterdag 14 november de vierde NFB strandviswedstrijd van 2015 ditmaal op het strand van Egmond 
aan Zee en een stormachting Westenwind (kracht 6-7). In de nacht van vrijdag op zaterdag stond er 
een ware westerstorm met uitschieters naar windkracht 9 wat zou dat de volgende dag gaan 
brengen….. 

Gelukkig was ik met m’n vismaat op de vrijdag ervoor al naar 
Egmond gegaan om eens te kijken of er een visje te vangen was 
en ja ondanks de ruwe zee en hoge branding op die vrijdag, met 
toch ook al een windkracht 6 en verder oplopend, mochten wij met 
grote regelmaat toch een visje (zeebaars en bot) op het strand 
trekken. Mooie bijkomstigheid was dat er wel heel weinig stroom 
stond en dat de wedstrijd van de dag daarop weleens goed van 
pas zou kunnen komen. 
 
De winnaar van de dag wist toch 9 vissen te vangen, maar er 

waren dan toch ook zo’n 18 vissers van de in totaal 110 vissers die deze dag geen vis op het strand 
wisten te landen….…. 
  
Het clubgebouw van Nacht en Ontij de vereniging waar wij ditmaal te gast waren zat om zeven uur al 
goed vol en natuurlijk was de wind het onderwerp van gesprek van deze dag. Er was zelfs even wat 
onrust dat de wedstrijd geen doorgang zou vinden, maar met onze ervaringen van de dag ervoor (wij 
wisten met zijn tweeën totaal 28 vissen te landen in 4 uur) dat er dus goed te vissen viel. Zeker daar 
de wind nog altijd pal uit het westen kwam en ……er gelukkig 
wederom nauwelijks stroom stond. 
 
Na het welkomwoord van de voorzitter van Nacht en Ontij die 
terecht blij was met de grote opkomst en de mooie prijzentafel 
was het aan mij om na de wedstrijdmededelingen/instructies 
zoals waden tot kniediep, vandaag was het tot maximaal 
kniediep waden noodzakelijk gezien de lang doorlopende 
golven en toelichting hoe de vakken waren uitgezet was het tijd 
voor het uitreiken van de wedstrijdkaarten.  
 
Eerst de korpsen van de verenigingen en daarna de individuelen waar een vrij groot aantal extra (28!) 
deelnemers van Egmond aan de meet zouden gaan komen. Met de kaarten uitreiken werd rond kwart 
over zeven begonnen zodat iedereen op tijd naar het parcours kon gaan. Er was heel ruim uitgezet 
20-25 meter per visser hetgeen een flink parcours inhield, maar gelukkig waren er tractoren met platte 
karren die voor het vervoer konden zorgen. 
 
Na het startsein middels een donderknal om negen uur Zag ik al na 10 minuten de eerste vis drie 

plekken links van mij op het strand komen. De gelukkige visser 
Ed van Zanten die ook later zou blijken deze wedstrijd te gaan 
winnen. Zijn eerst vis een knappe bot van zo’n 33 cm.  Ik stond 
ditmaal in vak E op het zgn. ‘oude strand’ , dit strand was 
namelijk niet met nieuw zand opgespoten hetgeen betekende 
dat het strand erg langzaam afliep en dieper water lastiger te 
bereiken was. Al snel wist ik toch ook een visje te vangen en 
gedurende de wedstrijd zou het een echt strijd worden tussen 
Ed en ondergetekende….. 
 
In de andere vakken waren de vangsten zeer verschillend zo 
moest in A de winnaar van dat vak het met vijf vissen moeten 

doen, zo ook die in vak B. In de vakken C en D zou de vak winnaar eindigen met 6 vissen. Maar al 
met al mooie vis en het weer viel niet tegen de verwachte regen bleef uit alleen de wind die bleef 
stevig doorstaan en rond twaalf uur kwam er zelfs even een schril zonnetje door. 
 
Om een uur was daar dan het eindsignaal en was de 2015 competitie weer tot een einde gekomen, nu 
op naar het clubhuis en de uitslag opmaken hetgeen zeker op zo’n finale dag toch altijd weer veel 
werk is. Voor de deelnemers is er een schitterende tombola met heel mooie prijzen, naast natuurlijk 
een droogje en een natje…….. 
 
Totaal is er 239 vissen en 52,27meter aan vis gevangen met 110 deelnemers. Gemiddeld dus 47,5cm 
en 2,2 vissen per deelnemer, hetgeen zeker niet tegenviel gezien de hoge branding en de straffe 
tegenwind.  
 



 
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

E 10 10 Zanten Ed van Ter Heijde aan Zee TerHeijde 1 223 9 38 1 1

C 14 23 Nulle Hans SVV De Slufter Slufter 1 144 6 30 1 2

D 12 148 Glas Paul Nacht en Ontij 128 6 35 1 3

B 1 141 Gouda Jan Nacht en Ontij 115 5 32 1 4

A 18 46 Mourrits Peter De Salamander Salamander 1 113 5 26 1 5

E 14 24 Kruining Wim SVV De Slufter Slufter 1 159 8 28 2 6

D 2 19 Nixwzyk Patrick Nacht en Ontij Team De Egmonden 119 5 32 2 7

B 4 69 Leeuwenkamp Teun NoordWest 9 Team Bij de Vleet 112 5 42 2 8

A 16 56 Bruin Gerrit NoordWest 9 Team Everest 2 105 4 40 2 9

C 27 38 Leeuwis Albert SVV De Slufter Slufter 4 100 4 36 2 10  
 
 
Bij de korpsen viste 
het korps Team 
Egmonden zich 
zeer verdienstelijk 
naar een eerste 
plaats, gevolgd 
door het team van 
De Salamander 1 
en het team  
Slufter 1 
 

 
De beste vijf korpsen van de dag zijn; Wedstrijd 4

Korps Klas. punten Uitslag

Team De Egmonden 57 1

Salamander 1 60 2

Slufter 1 62 3

Team Everest 2 83 4

Brittenburgh 1 94 5  
 
De beste vereniging is Nacht en Ontij, gevolgd door op een 
mooie tweede plaats SVV De Slufter en als derde NoordWest 9. 
De beste vijf verenigingen van de dag zijn; 

Wedstrijd 4

Vereniging Ranking Punten Cm

Nacht en Ontij 1 37 590

SVV De Slufter 2 45 596

NoordWest 9 3 79 463

Brittenburgh 4 122 391

De Salamander 5 177 320  
 
 
Dan is natuurlijk met een finale wedstrijd de overall uitslag bekend en worden er naast de dagprijzen 
voor de individuele vissers ook de wederom mooie korpsenprijzen uitgereikt.  
De overall uitslag die ziet er als volgt uit: 
 
De beste tien individuele deelnemers overall: 

Naam Vereniging

Wedstrijd

1

Wedstrijd

2

Wedstrijd

3

Wedstrijd

4
Totaal

punten Ranking

Koster Rob SVV De Slufter 5 11 1 81 17 1

Nulle Hans SVV De Slufter 13 17 7 2 22 2

Rijswijk Jurgen van Hoekse strandvissers 18 3 14 44 35 3

Heukels Bert Ter Heijde aan Zee 14 8 15 999 37 4

Sonnenschein Jim Ter Heijde aan Zee 27 1 13 999 41 5

Hanegem Gerrit van NoordWest 9 10 5 26 136 41 5

Jipping Roelof NoordWest 9 82 2 25 18 45 7

Mak Arie NoordWest 9 33 7 8 136 48 8

Bruin Gerrit NoordWest 9 21 116 20 9 50 9

Zanten Ed van Ter Heijde aan Zee 60 10 43 1 54 10  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
De beste vijf korpsen overall: 

Overall

Korps

Wed 

strijd1

Wed 

strijd2

Wed 

strijd3

Wed 

strijd4

Totaal

punten Ranking

Slufter 1 1 4 6 3 8 1

TerHeijde 2 7 1 1 17 9 2

Team Everest 2 6 19 3 4 13 3

Slufter 2 5 2 13 9 16 4

Team Nipro 13 2 5 11 18 5  
 
De beste vijf verenigingen overall: 

Overall

Vereniging

Wed 

strijd1

Wed 

strijd2

Wed 

strijd3

Wed 

strijd4

Totaal

punten Ranking

NoordWest 9 2 1 1 3 4 1

SVV De Slufter 1 3 3 2 6 2

Ter Heijde aan Zee 6 2 2 8 10 3

Sportvisser 4 4 4 9 12 4

Brittenburgh 5 5 8 4 14 5  
 
 
Al met al kunnen wij weer terugzien op een geslaagd evenement, met heel veel wind maar toch ook 
wel redelijke vangsten aan vis en zeker ook dit keer  weerweer veel gezelligheid en sportiviteit.  
 
Namens de NFB wil ook op deze plaats Nacht en Ontij hartelijk bedanken voor de goede organisatie 
en de hartelijke ontvangst. Mannen graag tot een volgend keer! 
 
Tot volgend jaar te beginnen bij Brittenburgh in Katwijk aan Zee op 5 maart 2016 
 
Zie ook voor meer informatie ook op de NFBsite:  www.brandingsport.nl 
 

Wim Kruining 
 
 
 
 
NFB Strand vis competitie 2016: 
 
HSV Brittenburgh  Katwijk aan Zee  5 maart 2016 
  

WSV ’s Gravenzande ‘sGravenzande  4 juni 2016 
 

KWV Skuytevaert Katwijk aan Zee  8 oktober 2016 
 

HSV De Salamander Castricum  5 november 2016 

http://www.brandingsport.nl/

