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2019 Nieuwjaarsrede van de voorzitter. 
 
Het bestuur kijkt met gemengde gevoelens terug op 2018. 
In dit jaar  was er sprake van positieve en negatieve 
ontwikkelingen. De volgende negatieve ontwikkelingen 
deden zich voor: 
De daling van het aantal leden is helaas geen halt 
toegeroepen. Na invoering van de vispas in 2007 steeg het 
aantal leden explosief.  

In 2016 mochten wij ons 1500ste lid verwelkomen.  
In 2017 zette zich een dalende trend in en deze trend heeft zich in 2018 voortgezet.  
Momenteel hebben wij circa 1350 leden. Analyse van deze ontwikkeling laat zien dat 
oudere  leden stoppen met vissen en de aanwas van  jeugdleden stagneert.  
Het bestuur heeft geprobeerd deze trend te stoppen. Zo werden er o.a. vislessen gegeven aan 
leerlingen van het basisonderwijs. Helaas bracht dit tot nu toe niet het gewenste resultaat. 
 
In 1978 werd de jeugdafdeling van onze vereniging opgericht. Vele jaren deden tientallen 
kinderen mee aan de jeugdcompetitie  en andere jeugdactiviteiten. Tegenwoordig hebben 
kinderen andere prioriteiten en interesses. Dit heeft tot gevolg gehad dat de afgelopen jaren de 
belangstelling in onze jeugdactiviteiten sterk is teruggelopen. De jeugdcommissie heeft de 
laatste jaren veel geprobeerd om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Helaas is dit niet 
gelukt. In 2018 deden nog maar minder dan 10  kinderen mee aan de activiteiten. Te weinig om 
een jeugdcommissie te handhaven. Er is besloten deze commissie voorlopig op een laag pitje te 
zetten. Indien er kansen zijn zal de vissport toch onder de aandacht van de jeugd gebracht 
worden. Enkele activiteiten zullen in samenwerking met de seniorenafdeling georganiseerd 
worden. 
 
Door financiële maatregelen van Sportvisserij Nederland en Federatie Mid-West Nederland werd 
het bestuur in 2018 geconfronteerd met een kosten stijging van circa € 5,00. Deze stijging kan 
niet worden opgehoest uit onze huidige contributie. Aangezien de contributie in 2017 al was 
gestegen was een nieuwe verhoging van de contributie geen optie. Het bestuur heeft in de 
algemene ledenvergadering voorgesteld om te stoppen met de gratis verstrekking van het 
Visblad.  
De leden besloten unaniem om dit voorstel door te voeren. 
Gelukkig waren er ook positieve dingen. Ondanks dat ook in onze vereniging de vergrijzing 
toeslaat konden wij in 2018 wederom beschikken over circa 40 vrijwilligers die er voor zorgden 
dat het organisatorisch allemaal op rolletjes liep.  
De ouderenafdeling kan terugzien op een succesvol jaar. Met 27 man werd er op fanatieke maar 
gezellige wijze gevist om de prijzen.  
Ook de deelname aan de activiteiten van de seniorenafdeling was goed te noemen.  
Ook hier echter de ontwikkeling dat de aanwas van  nieuwe deelnemers niet groot is. 
Rest mij om een ieder een voorspoedig en gezond 2019 toe te wensen.  
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De hervatting van de wintercompetitie was gelijk de 
eerste wedstrijd van 2019 van De Arnoud.  
Vandaag, 12 januari waren er 20 vissers aanwezig die 
bij elkaar 163.700 gram wisten te vangen.  
Het beste dag resultaat in groep A was voor  
Marck de kan die 20.240 gram wist te vangen en door 
dit resultaat  de tweede plaats bezette in de A groep. 
Pim Duivenvoorde had na afloop 17.180 gram, en 
met dit resultaat gaf hij de laatste plaats over aan  
Jan Went die 4.820 gram wist te vangen. 

Bert Tukker ving 12.500 gram en Jan Vink haalde 12.160 gram naar binnen. 
Eric van de Burg werd met een vangst van 9.890 gram de nieuwe  koploper in groep A. 
De tussenstand in groep A was na zes wedstrijden als volgt: op één Eric v/d Burg met 64.650 
gram, op twee Marck de Kan met 62.990 gram en op drie Kees v/d Burg met 61.670 gram. 
In groep B was er niemand die meer dan 10.000 gram wist te vangen. Jack de Kan haalde 9.110 
gram naar binnen en Jos Aartman ging naar huis met een vangst van 9.400 gram.  
Arie v/d Burg had 8.130 gram en Gijs Geerlings had 9.770 gram. 
De tussenstand in groep B was hier na zes wedstrijden: op één Jack de Kan met 53.360 gram,  
op twee Jos Aartman met 51.640 gram en de derde plaats was voor Arie v/d Burg met  50.000 gram. 
 
De zevende wedstrijd van de  winter competitie werd  
gevist op 26 januari. 
De keuze van het wedstrijdwater viel op West Grafdijk waar 
men over het algemeen altijd redelijk een visje kan vangen. 
Alleen vandaag ging die vlieger niet op, Floris Duijndam  wist 
dan nog 8.400 gram te vangen maar de overige deelnemers 
moesten het met heel wat minder doen. 
Dit had waarschijnlijk toch wel een beetje te maken met het 
winterweer wat de afgelopen week heerste.   
Van de 14 aanwezige vissers gingen  er 10 met een 0 naar huis. 
De tussenstand groep A: op één Eric v/d Burg 64.650 gram, op twee Marck de Kan met  
62.990 gram en op drie Kees v/d Burg met 61.670 gram. 
In de B groep wisten er 3 man vis aan bieden te weten Jack de Kan 3.120 gram, Jos Aartman 
3.480 gram en Nico Prins 1.360 gram. 
De tussenstand in groep B, op één Jack de Kan met 56.480 gram, op twee Jos Aartman met 
55.120 gram en op drie Arie v/d Burg met 50.000 gram. 

De achtste wedstrijd werd gevist bij Landsmeer  
In het Noord-Hollands kanaal. Op zaterdag 9 februari  
waren er 15 vissers aanwezig die de wind en de buien 
trotseerden. Ondanks het slechte weer werd er toch wel 
een visje gevangen.  
De dag winnaar zat in groep A. Ruud Uittenbogaard  ving  
6.180 gram steeg door dit resultaat naar de negende 
plaats. 
Koploper Eric v/d Burg ving 5.340 gram en naaste 
belager Marck de Kan had 2.290 gram. Bert Tukker had 
3.140 gram en stond nu derde in het klassement.  
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De tussenstand in groep A: 1 Eric v/d Burg 69.990 gram, 2 Marck de Kan 65.280 gram,  
3 Bert Tukker 62.220 gram 
In groep B waren er weinig  goede vangst resultaten, alleen  Arie v/d Burg had na afloop een 
redelijk netje vis met 3.450 gram. Koploper Jack de Kan wist 390 gram te vangen en   
Jos Aartman 320 gram. In de onderste helft van deze groep had Ben Persoon 2.720 gram.  
De tussenstand in groep B: 1Jack de Kan 56.870 gram, 2 Jos Aartman 55.440 gram 3 Arie v/d Burg 
53.450 gram. 
 
De negende wedstrijd werd gevist op zaterdag  
23 februari bij West Oost Grafdijk. 
De vissers moesten er wel een stukje voor rijden maar 
de vangstresultaten waren goed te noemen. 
In de A groep werd er door 11 vissers 86.980 gram vis 
gevangen. 
In deze groep zat de dagwinnaar in de persoon van  
Piet ter Veen, hij wist 14.580 gram te vangen. 
Koploper Eric v/d Burg haalde 10.680 gram naar de kant 
en nummer twee Marck de Kan moest het met  
5.310 gram doen. 
Ook Marcel v/d Burg had een goede dag  met 10.970 gram en Ruud Uittenbogaard  
had 11.110 gram. 
De tussenstand in groep A: 1 Eric v/d Burg 80.670 gram, 2 Marck de Kan 70.590 gram,  
3 Bert Tukker 66.650 gram. 
In  groep B gaat de strijd om de kopplek tussen Jack de Kan die 8.450 gram wist te vangen  
en Jos Aartman die 6.480 gram ving onverminderd door. 
Arie v/d Burg die op de loer ligt ving 4.700 gram en Nico Prins 4.180 gram. 
De tussenstand in groep B was als volgt: 1 Jack de Kan 65.320 gram, 2 Jos Aartman  61.920 gram, 
3  Arie v/d Burg 58.150 gram. 
 
De tiende wedstrijd werd gevist op zaterdag 9 maart. 
Het was een beetje een najaarsweer, wind en regelmatig viel er een buitje. 
Toch waren de vangsten weer goed te noemen, 12 vissers in de A groep vingen bij elkaar  
145.840 gram en 6 vissers uit de B hadden 62.240 gram. 
In groep A  wist Piet ter Veen 26.300 gram  te vangen  en klom door dit resultaat naar plaats de 
zevende plaats. 
Marcel v/d Burg ving 20.320 gram, Marck de Kan 11.900 gram en Eric van den Burg 10.580 gram. 
Jan Went  wist 19.260 gram te vangen en  Jan Vink 18.120. 
De tussenstand in groep A: 1 Eric v/d Burg 10.580 gram, 2 Marck de  Kan 82.490 gram,  
3 Marcel v/d Burg 78.220 gram. 
In groep B was Jos Aartman die behoorlijk huis hield, hij  ving 25.300 gram. 
Daar had Jack de Kan, de nummer twee in het klassement met 6.450 gram geen goed antwoord 
op. Nummer 3 Arie v/d Burg moest het met 1.600 gram doen. 
Nico Prins wist 15.060 gram te vangen en steeg met dit resultaat naar plaats vier in het 
klassement. 
De tussenstand in groep B: 1 Jos Aartman 87.220 gram, 2 Jack de Kan71.770 gram, 3 Arie v/d 
Burg 59.750 gram.  
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Tijdens de algemene ledenvergadering van  
HSV De Arnoud werd afscheid genomen van 
bestuurslid Arend Hoogeveen. Arend heeft 40 jaar 
deel uitgemaakt van het bestuur. In die periode 
ontwikkelde hij zich tot rustige en stabiele 
bestuurder waarbij het glas altijd half vol was.  
Door deze eigenschappen  is hij altijd een belangrijke 
factor geweest bij de besluitvorming van bestuur 
vraagstukken.  
 

In zijn jonge jaren heeft Arend ook veel betekend voor de ontwikkeling van de jeugdafdeling.  
Hij was clubbladbezorger en de laatste jaren organiseerde hij de prijsuitreikingen bij de 
seniorenafdeling.  
De vereniging is Arend veel dank verschuldigd. Deze waardering werd concreet gemaakt door 
Arend te benoemen tot erelid van de vereniging. 
 

De elfde wedstrijd van de wintercompetitie werd  
gevist op 23 maart bij Akersloot. 
Vandaag wisten in  de A groep 6 van de 12 vissers meer 
dan 10.000 gram te vangen. 
Marcel v/d Burg ving 12.130 gram, Kees v/d Burg 
12.750 gram, Piet ter Veen 12.560 gram,  
Pim Duivenvoorde 13.110 gram, Jan Vink 10.850 gram 
en rode lantaarn drager Wim Beekhuizen 11.210 gram  
De tussenstand in groep A: 1 Marck de Kan 92.320 
gram, 2 Eric v/d Burg 91.250 gram,  
3 Marcel v/d Burg 90.350 gram. 

Eric v/d Burg was vandaag afwezig en door een vangst van 9.830 gram wist Marc de Kan de 
eerste plaats over te nemen. 
GROEP B: in deze groep zat de dag winnaar. Met 14.500 gram wist Arie v/d Burg de dag 
overwinning naar zich toe te trekken. Door dit resultaat stond  hij nog steviger op de derde 
plaats. Jos Aartman ving 10.250 gram en begon aan de titel te ruiken. Jack de Kan ving 
8.690 gram. 
De tussenstand in deze groep was als volgt, op de eerste plaats Jos Aartman met 97.470 gram op 
nummer twee Jack de Kan met 80.460 gram en de nummer drie was Arie van den Burg met 
74.250 gram.  
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De ouderenafdeling van HSV De Arnoud startte de 
competitie op 3 april  met 27 deelnemers verdeeld over 
3 groepen. De eerste wedstrijd is traditioneel de 
eierenwedstrijd. Deze werd gevist in de Leidse vaart bij  
De Zilk. Zij hadden veel geluk met het weer.  
De hele morgen was het droog en zonnig. Pas na afloop 
van de prijsuitreiking begon het te regenen.  
De vangsten waren ook best goed te noemen. Er werd 
92.300 gram gevangen. De winnaar van was  
Kees van den Burg. Op de staart bracht hij 17.000 gram ter 

weging. 
Groep A: In deze groep was Kees van den Burg dus winnaar. Zijn broer Arie was ook gelijk goed in 
vorm. Hij bemachtigde 7.100 gram hetgeen genoeg was voor de tweede plaats.  
Good-old Piet Halfschepel werd  derde. Hij harkte 3.800 gram naar binnen. 
Groep B: Promovendus Peter Duwel viste midden in de baan een uitstekende wedstrijd.  
Hij ving 12.800 gram en werd hiermee dagwinnaar. Hij gaf gelijk het signaal af dat men dit  jaar 
rekening met hem moet houden. Mede promovendus Jan Vink deed ook goede zaken.  
Met een resultaat van 8.000 gram behaalde hij de tweede plaats. Arend Hoogeveen werd derde 
met 3,500 gram. 
Groep C: Winnaar in deze groep werd Ben Persoon. Naast de kop viste hij een goede wedstrijd en 
met een vangst van 6.200 gram werd hij dagwinnaar in deze groep. Op kop zat Jan Plug.  
Hij bracht 5.200 gram ter weging en hierdoor werd hij tweede. Toon Duwel viste een keurige 
wedstrijd. De derde plaats was voor hem met een vangst van 4.500 gram. 
De stand na de eerste wedstrijd:  
Groep A     Groep B   Groep C 
1. Kees van den Burg.       17.000  1. Peter Duwel.       12.800 1.Ben Persoon.  6.200 
2. Arie van den Burg.           7100 2. Jan Vink.             8.000 2.Jan Plug.    5.200 
3. Piet Halfschepel.              3800 3. Arend Hoogeveen.3.500  3. Toon Duwel.  4.500 
 
De laatste wedstrijd van de wintercompetitie 2018-2019 werd  gevist op zaterdag 6 april. 
Het wedstrijd water was het Buiten  Spaarne.  
Er waren deze dag 19 vissers aanwezig die een lekker voorjaars weertje hadden. 
En zoals deze gehele competitie er al aan toe gaat werd er ook vandaag weer gigantisch veel vis 
gevangen. 
Tijdens de prijsuitreiking die gehouden werd bij café Piet van der Geest  bekend gemaakt dat dit 
een van de beste winter competities aller tijden was qua vis vangen. 
 

GROEP A: in deze groep zat de kampioen Eric v/d Burg, hij wist 
op deze dag 33.890 gram naar binnen te halen en gaf iedereen 
het nakijken. Kees van de Burg had 19.560 gram en werd 
hiermee tweede in groep A. 
Ook een geweldig resultaat had Bert Tukker met een vangst van 
16.300 gram. Jan Vink ving 13.820 gram, Jan Went 12.690 
gram, Ruud Uittenbogaard en Piet ter Veen 12.280 gram  
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Eindstand groep A 1 Eric v/d Burg 125.140 gram, 2 Kees v/d Burg 102.790 gram, 3 Marck de Kan 
101.950 gram. 
 

GROEP B: in deze groep was het Jos Aartman die de eerste 
plaats voor zich opeiste met een vangst van 14.110 gram, hij 
had al een ruime voorsprong op nummer twee Arie v/d Burg 
die  nog 23.670 gram wist te vangen. Nico Prins kwam goed 
voor de dag met een vangst van 12.480 gram. 
Jack de Kan die tweede stond in het tussenklassement 
raakte die plek kwijt door 7.620 gram te vangen. 
De eindstand groep B: 1 Jos Aartman 108.660 gram,  
2 Arie v/d Burg 96.320 gram, 3 Jack de Kan 84.570 gram. 

 
De afsluitende koppel wedstrijd van het winter 
programma werd op 14 april vervist nabij Spijkerboor. 
14 koppels hadden zich ingeschreven en die wisten totaal  
121.680 gram aan vis te vangen. 
In vak A werden Pim Duivenvoorde en Marck de Kan dag 
winnaar met een vangst van 14.600 gram. Tweede werd 
het koppel Nico Prins en Bert Tukker die 12.460 gram 
wisten te vangen, en de derde plaats was voor het 
koppel  Kees v/d Burg en Marcel v/d Burg met 10.640 
gram 
 
In  vak B kwamen de winnaars vandaan, Arie de Graaf en Rinus v/d Berg wisten samen 17.240 
gram te vangen. Tweede werden de heren Jan Verver en Ed. Simones met een vangst van 10.340 
gram en  de derde plaats was voor Ben Persoon en Frank Heusden met  9.810 gram. 
 

De derde wedstrijd van de Ouderenafdeling werd onder 
zonnige weersomstandigheden op 17 april gevist in de 
Leidse vaart bij Rijnsaterwoude. Dit kanaal stroomt van de 
Langeraars plassen naar de Braasemmermeer.  
De baan was uitgezet op de steigers die daar vorig jaar 
geplaatst zijn. 
In het voorjaar kan je in dit water mooie brasemvangsten 
realiseren. Vandaag waren de vangsten plaatselijk erg 
goed. Met 25 man werd er ruim 142 kilo gevangen.  
Achter in de baan werden er megavangsten geboekt.  

Gijs Geerlings werd dagwinnaar met een vangst van 18.000 gram. 
Door dit resultaat steeg Gijs naar de tweede plaats in de A groep. Deze groep wordt aangevoerd 
door Kees van den Burg. Ook hij viste achterin. Hij ving 14 kilo. Piet Halfschepel viste vooraan en 
met een mooi gewicht van 10.800 gram werd hij derde in deze groep. 
Groep B: In deze groep wordt tot nu toe uitstekend gevangen. Arend Hoogeveen was vandaag de 
grote man in deze afdeling. Hij bracht 13.900 gram ter weging en steeg hierdoor naar de eerste 
plaats in het klassement. Aad van Diest werd tweede met een vangst van 8.500 gram. Jan Vrolijk 
werd derde. Hij harkte 8.300 gram naar binnen. 
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Groep C: Toon Duwel deed goede zaken in deze afdeling. Met 9.200 werd hij dagwinnaar.  
Tevens bezet hij de eerste plaats in het klassement. Jan Plug was in een bloedvorm.  
Met een vangstresultaat van 8.300 gram werd hij tweede. Derde werd Theo d’Hooghe, op de 
staart wist hij 4.700 gram te bemachtigen.  
De stand na 3 wedstrijden:  
Groep A       Groep B     Groep C 
1. Kees van den Burg.     39.200    Arend Hoogeveen  23.000   Toon Duwel.             17.700 
2. Gijs Geerlings                24.100    Jan Vink            22.300     Jan Plug             16.800 
3. Arie van den Burg                17.300    Henk Heemskerk   16.900      Theo d’Hooghe 11.900 
     
 

De vierde wedstrijd van de Ouderenafdeling werd onder 
zonnige weersomstandigheden op 24 april gevist in de 
Ringvaart nabij Huigsloterdijk. Dit was een nieuw parcours 
waar nog nooit een baan was uitgezet. Dit zullen wij in de 
toekomst ook niet meer doen want de vangsten waren zeer 
slecht. Door 26 man werd er 7 kilo gevangen. Er waren 12 
deelnemers die geen vis ter weging konden brengen. Toch 
was er ook vandaag weer een winnaar te weten  
Toon Duwel. Hij ving een brasem en een baars die samen 
1500 gram wogen. Genoeg voor de  dagwinst. 

Groep A: Dagwinnaar in deze groep werd Gijs Geerlings met 400 gram. Kees van den Burg en 
Siem Zuiderduin eindigden gelijk met 300 gram. Zij eisten de tweede en derde plaats op. 
Groep B: In deze afdeling waren er 3 deelnemers met vis. Chris Knook werd dagwinnaar met een 
resultaat van 1300 gram. Aad van Diest en Fred van Eeden werden tweede en derde met een 
vangst van respectievelijk 1000 en 100 gram.  
Groep C: Toon Duwel verstevigde zijn koppositie in het klassement. Leo van den Burg viste met 
de vaste stok 900 gram bij elkaar hetgeen goed was voor de 2e plaats. Wim Geerlings werd 3e. 
Hij scharrelde 600 gram bij elkaar. De stand na 4 wedstrijden:  
 
Groep A           Groep B    Groep C  
1. Kees van den Burg    39.500     1.  Arend Hoogeveen     23.000 1.  Toon Duwel.       19.200 
2. Gijs Geerlings            24.500      2.  Jan Vink                      22.300 2.  Jan Plug          16.800 
3. Arie van den Burg     17.300     3.  Henk Heemskerk       16.900 3.  Theo d’Hooghe   11.900 
     
De 5e wedstrijd van de Ouderenafdeling  werd gevist op 1 mei  in de Ringvaart, locatie Rutten. 
Het was zwaar bewolkt maar windstil. Er was geen stroming en dit voorspelde niet veel goeds 
voor de vangsten. Met 24 man werd er ruim 63 kilo gevangen. Op het voorste gedeelte van de 
baan werd goed gevangen. Elders moest alles uit de kast gehaald worden om een visje te vangen. 
Arie van den Burg had de kop geloot en dit voordeeltje buitte hij uitstekend uit door een 
prachtige vangst van 20.900 gram te realiseren. Dit was genoeg voor de dagwinst. 
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Groep A: Arie van den Burg werd dus dagwinnaar en door dit 
resultaat steeg hij naar de tweede plaats van deze groep.  
Nico Prins deed goede zaken. Ook hij viste voorin. Hij bracht 
10.300 gram ter weging. Siem Zuiderduin werd derde .  
Hij ving 4.500 gram. 
Groep B: Arend Hoogeveen werd in deze afdeling dagwinnaar. 
Met een vangst van 4.400 gram verstevigde hij zijn koppositie in 
het klassement. Chris Knook en Bart de Vries werden tweede  

en derde met een vangst van respectievelijk 3.800 en 3.300 gram. 
Groep C: Grote man in deze groep werd Henk van den Berg.  
Hij viste op de staart 2.500 gram hetgeen genoeg was voor de dagwinst. Ben Persoon werd  
tweede met 1.900 gram. Jan Plug harkte 1.300 gram naar binnen hetgeen was voor de derde 
plaats. 
De stand na 5 wedstrijden:  
Groep A    Groep B    Groep C 
1. Kees van den Burg    40.100 1. Arend Hoogeveen 27.400  Toon Duwel 20.200 
2. Arie van den Burg     38.200 2. Jan Vink  24.600  Jan Plug 18.100 
3. Gijs Geerlings           24.500  3. Henk Heemskerk 16.900  Theo d’Hooghe11.900 
 
 
 

Zondag 5 mei ging de zomer competitie van start. 
Er waren 30 aanmeldingen bij Piet ter Veen binnen gekomen 
om te gaan strijden voor de Tinus Zandbergen wissel bokaal.  
Huidig kampioen Marcel v/d Burg was er ook bij en zo 
stonden de vertrouwde zomer vissers weer bij de 
verzamelplaats. De twee nieuwkomers waren  
Kees van de Burg en Stefan Vester.  
Om 6.45 klonk het start signaal aan de Amsteldrecht kanaal. 
Na afloop gingen 10 vissers gingen met een 0 naar huis.  

Er was ook een dagwinnaar te melden in de persoon van Pim Duivenvoorde, hij ving 8.290 gram 
en vist in de B groep. Er deden vandaag 27 personen mee en die wisten 22.000 gram ter weging 
aan te bieden. 
 
Stand groep A: 1 Fred van Eeden 2.740gram, 2 Kees v/d Burg 2.300gram 3 Sjaak Borst 1.500gram. 
Stand groep B: 1 Pim Duivenvoorde 8.290gram, 2 Nico Prins 420gram,  
3 Arend Hoogeveen 220gram. 
Stand groep C: 1 Mark van Mullenkom 2.090gram, 2 John Stolker 370gram, 3 Jan Verver 
130gram. 
 
De 6e wedstrijd van de Ouderenafdeling werd gevist op 8 mei in de Leidse vaart nabij 
Rijnsaterwoude. 
De weersvoorspellingen waren erg slecht maar wij wisten het toch lang droog te houden.  
De vangsten waren erg slecht. Door de 25 aanwezige vissers werd er slecht 45 kilo gevangen.  
Op het eerste gedeelte van het parcours werd nog wel een visje gevangen. Vanaf het midden tot 
aan het eind van de baan werden slechts 3 brasems gevangen. Er werden 11 nullen genoteerd. 
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De koppositie was voor good-old Piet Halfschepel. Deze oude rot wist dit voordeeltje uitstekend 
uit te buiten. Hij harkte 12.100 gram naar binnen hetgeen goed was  voor de dagwinst. 
Groep A: Piet Halfschepel werd dus dagwinnaar en steeg naar de derde plaats van het 
klassement. Kees van den Burg en Arie van den Burg werden tweede en derde met een vangst 
van respectievelijk 4.400 en 600 gram. 

Groep B: In deze groep werd Bart de Vries 
werd  dagwinnaar. Naast de kop wist hij 3.800 gram ter 
weging aan te bieden. Peter Duwel en Henk Heemskerk 
vingen beiden 3.400 gram en deelden de tweede en  
derde plaats. 
Groep C: Toon Duwel herstelde zich prima van de 
uitglijder van vorige week. Met een vangst van 4.600 
gram werd hij dagwinnaar en verstevigde zijn koppositie 
in het klassement van deze groep. Willem Geerlings viste 
een sterke wedstrijd Hij behaalde de tweede plaats met 

een resultaat van 3.900 gram. Theo d’Hooghe werd derde met 1.500 gram. 
De stand na 6 wedstrijden:  
Groep A     Groep B   Groep C 
1. Kees van den Burg    44.500 1. Arend Hoogeveen 27.400  1. Toon Duwel 24.800 
2. Arie van den Burg     38.800 2. Jan Vink  25.800   2. Jan Plug   19.500 
3. Piet Halfschepel        29.600 3. Henk Heemskerk 20.300 3. Theo d’Hooghe13.400 
 
De 7e wedstrijd van de Ouderenafdeling werd gevist op 15 mei  in de Ringvaart nabij 
Bennenbroek.  
De weersomstandigheden waren uitstekend. Geen wind en een lekker zonnetje. De vangsten 
waren plaatselijk zeer goed. In het voorste  deel van het parcours werden mooie vangsten 
geboekt. Met 27 man werd er ruim 107 kilo ter weging gebracht. Grote man vandaag was  
Arie van den Burg. Hij verkeert in een bloedvorm en is een bedreiging voor broer Kees.   
Met een mega vangst van 21.250 gram werd Arie dagwinnaar.  

Groep A: Door deze goede prestatie steeg Arie van den Burg naar de 
kop van het klassement. Piet Vlag deed ook goede zaken. Naast de 
kop ving hij 9.000 gram hetgeen genoeg was voor de tweede plaats. 
Derde werd Nico Prins met een resultaat van 6.000 gram. 
Groep B: In deze groep werd Henk Heemskerk  dagwinnaar . 
Ondanks zijn ziekte is hij elke week aanwezig en hij vist in de top 
mee in deze afdeling. Hij bracht 9.700 gram ter weging.  
Aad van Diest viste een goede wedstrijd. Hij werd tweede.  
Chris Knook en Peter Duwel eindigen gelijk op de derde plaats. 
Beiden harkten 4.500 gram naar binnen.  
Groep C: In deze groep was nieuwkomer Jan Slobbe de blikvanger. 

Op kop wist hij 11.200 gram te bemachtigen. Hij bewees dat hij het vissen niet verleerd is.  
Hij werd dagwinnaar en steeg naar de derde plaats in het klassement. Toon Duwel en  
Henk van den Berg werden tweede en derde met een vangst van respectievelijk 2.000 en  
1.500 gram. 
De stand na 7 wedstrijden:  
Groep A      Groep B   Groep C 
1. Arie van den Burg      60.300 1. Arend Hoogeveen 30.400 1. Toon Duwel  26.800 
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2. Kees van den Burg     47.450 2. Henk Heemskerk 30.000 2. Jan Plug  20.850 
3. Piet Halfschepel        33.600 3. Jan Vink  27.400 3. Jan Slobbe  15.150 
     
 
 

De tweede wedstrijd  van de zomercompetitie werd gevist op 
zondag 19 mei. 
De baan was dit keer uitgezet bij Akersloot, Noord Hollands 
kanaal. De vangsten vielen op een paar personen na zwaar 
tegen, oorzaak de wind die maar niet uit de noordhoek wilde 
gaan, dan is de vis nauwelijks actief. 
GROEP A: in deze groep zat de dagwinnaar in de persoon van 
Marck de Kan die 18.860 gram wist te vangen. Aartsrivaal Kees 
v/d Burg haalde 16.330 gram naar binnen. Marcel v/d Burg, 
huidig kampioen, ging naar huis met een vangst van 12.490 

gram. Ook Ruud Uittenbogaard liet zien dat hij het vissen niet verleerd is, hij ving 7.270 gram. 
Piet ter Veen ving 6.580 gram. 
Stand groep A: 1 Marck de Kan 18.860 gram, 2 Cees v/d Burg 16.330 gram, 3 Marcel v/.d Burg 
13.430 gram. 
GROEP B en C: in deze groep haalde Pim Duivenvoorde 12.440 gram naar de kant en is trotse 
koploper in deze groep. Nico Prins had 6.950 gram en staat hiermee tweede in deze groep. 
Nieuwkomer Stefan Vester haalde 5.200 gram naar binnen en staat derde in dit klassement.  
In de C groep haalde John Stolker 4.500 gram naar binnen en Joop Wesseling 3.790 gram. 
Stand groep B: 1 Pim Duivenvoorde 20.730 gram, 2 Nico Prins 7.370 gram, 3 Stefan Vester 5.200 
gram 
Stand groep C: 1 John Stolker 4.500 gram, 2 Joop Wesseling 3.790 gram, 3 Mark van Mullenkom 
2.250 gram. 
 

De 8e wedstrijd van de Ouderenafdeling werd gevist op 22 mei 
in het Amsteldrechtkanaal bij de sluizen. 
De weersomstandigheden waren uitstekend. Geen wind en een 
lekker zonnetje. De vangsten waren plaatselijk zeer goed. De 3 
beste vissers van vandaag zaten naast elkaar in het midden van 
de baan. Met 22 deelnemers werd er 107 kilo gevangen. 
Dagwinnaar was wederom Arie van den Burg. Hij is momenteel 
niet te stuiten. Vandaag ving hij 17.400 gram. 

Groep A: Door deze goede prestatie verstevigde Arie de koppositie in het klassement.  
Gijs Geerlings had de kop geloot. Met een vangst van 9.900 gram werd hij tweede in deze groep. 
Derde werd Piet Vlag. Hij bracht 9.600 gram ter weging. 
Groep B: Peter Duwel deed goede zaken in deze groep. Met een vangst van 13.400 gram werd hij 
dagwinnaar. Tevens steeg hij naar de tweede plaats van het klassement. Arend Hoogeveen is aan 
een uitstekend seizoen bezig. Hij wist vandaag 8.400 te bemachtigen hetgeen goed was voor de 
tweede plaats. Jan Vink werd derde. Hij harkte 7.200 gram naar binnen. 
Groep C: Grote man in deze groep was Jan Plug. Na de pauze ving hij 3 grote brasems die een 
gewicht hadden van 5.700 gram. Dit leverde hem de dagwinst op. Ben Persoon werd tweede met 
4.100 gram en de 3e plaats was voor Theo d’Hooghe  met 700 gram. 
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De stand na 8 wedstrijden:  
Groep A      Groep B    Groep C   
1. Arie van den Burg     77.700 1. Arend Hoogeveen 38.800  1. Toon Duwel 26.800 
2. Kees van den Burg    47.450 2. Peter Duwel 37.450  2. Jan Plug 26.550 
3. Gijs Geerlings            37.900 3. Jan Vink.  34.600  3. Jan Slobbe 15.150  
 
De 9e wedstrijd van de Ouderenafdeling werd gevist op 29 mei in de Ringvaart nabij 
Zwanenburg.  
De weersomstandigheden waren uitstekend. Weinig wind en een lekker zonnetje alleen waren 
de vangsten niet om over naar huis te schrijven. Voor de huizen werd er redelijk gevangen. Na 
het viaduct van de A5 was amper een visje te vangen. Door 26 man werd er 83 kilo ter weging 
aangeboden. Peter Duwel zat voor de huizen en wist13.850 gram te bemachtigen. Dit was 
genoeg voor de algemene dagwinst.  

Groep A: Gijs Geerlings werd in deze groep dagwinnaar. Hij 
had een mooi nummer geloot direct achter de fietsbrug en 
viste 9.000 gram bij elkaar.. Kees van den Burg heeft een 
inhaalrace op broer Arie ingezet. Met een vangst 8.100 
gram behaalde hij de tweede plaats. Piet Vlag werd derde. 
Op de staart harkte hij 6.100 gram bij elkaar. 
Groep B: Peter Duwel is op de weg terug. Door 
gezondheidsperikelen was hij afgedaald naar de lagere 
regionen. Vorig jaar promoveerde hij met de hakken over 

de sloot. Dit jaar is hij zeer goed bezig. Hij steeg naar de kop van het klassement van deze groep. 
Fred van Eeden en Arend Hoogeveen werden tweede en derde met een vangst van 
respectievelijk 7.900 gram en 6.900 gram. 
Groep C: Even als vorige week werd Jan Plug dagwinnaar. Met een resultaat van 1.300 gram nam 
hij de leiding in deze groep. Ben Persoon werd tweede met 1.100 gram en Arie Warmerdam 
werd derde met 800 gram. 
 
De stand na 9 wedstrijden:  
Groep A        Groep B    Groep C 
1. Arie van den Burg      77.900 1. Peter Duwel 50.950   1. Jan Plug  27.850 
2. Kees van den Burg     55.550 2. Arend Hoogeveen 45.700   2. Toon Duwel26.800 
3. Gijs Geerlings             46.900 3. Jan Vink  38.700   3. Jan Slobbe 15.650 
 



12 
 

De 10e wedstrijd van de Ouderenafdeling werd gevist op 5 
juni in de Ringvaart tussen Hillegom en Bennebroek. De 
weersomstandigheden waren slecht. Bijna de gehele wedstrijd 
moest de paraplu op.  
De vangsten waren uitstekend. Met 23 werd er 148 kilo 
gevangen. Algemeen dagwinnaar werd Jan Vrolijk. Hij ving op 
de staart 16.500 gram 
 
 

 
 
 
Groep A: In deze groep werd Gijs Geerlings dagwinnaar met een resultaat van 15.000 gram.  
Nico Prins werd tweede met een vangstgewicht van 13.200 gram. Beiden zaten op het begin van 
de baan waar goede vangsten werden gerealiseerd.  
In deze groep is er een strijd ontbrand m.b.t. de koppositie tussen de gebroeders Arie en Kees 
van den Burg. Het toeval wilde dat zij vandaag naast elkaar hadden geloot. De strijd werd 
duidelijk gewonnen door Arie. Hij werd met een vangst van 11.800 gram derde en verstevigde 
zijn koppositie. 
Groep B: Jan Vrolijk werd dus dagwinnaar en raakte daardoor de rode lantaarn kwijt.  
Jan Vink deed in deze groep goede zaken. Hij had gunstig geloot naast de kop. Hij realiseerde een 
vangst van 16.200 gram.  
Dit was genoeg voor de tweede plaats en tevens nam hij de leiding in het klassement van deze 
groep.  

Aad van Diest viste voor in de baan ook een uitstekende 
wedstrijd. Hij bracht 15.500 gram ter weging en dit leverde 
hem de derde plaats op. 
Groep C: Jan Slobbe werd in deze groep dagwinnaar. Hij harkte 
midden in de baan 7.600 gram naar binnen. Ben Persoon en 
Leo van den Burg werden tweede en derde met een vangst 
van respectievelijk 4.500 en 2500 gram. 
 
 

De stand na 10 wedstrijden:  
Groep A     Groep B    Groep C 
1. Arie van den Burg     89.700 1. Jan Vink  54.900  1. Jan Plug 28.150 
2. Gijs Geerlings            61.900 2. Peter Duwel 54.250  2. Toon Duwel 26.800 
3. Kees van den Burg    61.350 3. Arend Hoogeveen 47.000  3. Jan Slobbe 23.250 
 
De 11e wedstrijd van de Ouderenafdeling werd gevist op 12 juni  in de Ringvaart nabij de 
Kistenfabriek van Zwanenburg. Er was veel regen voorspeld. Gelukkig bleef de neerslag 
grotendeels weg. Op deze locatie is de laatste jaren slecht gevangen. 
Vandaag werden er echter prima vangsten geboekt. Met 25 man werd er 126 kilo gevangen. 
Algemeen dagwinnaar werd Kees van den Burg. Naast de staart ving hij 14.000 gram. 
Groep A: Door zijn prestatie kwam Kees dichter bij de klassementsleider Arie van den Burg die 
vandaag een mindere dag kende. Nico Prins had de staart geloot. Hij bracht 8.800 gram ter 
weging hetgeen goed was voor de tweede plaats. Piet Vlag werd derde met 8.200 gram. 
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Groep B: Dagwinnaar in deze groep werd Chris Knook. Op de kop wist hij 9.000 gram te 
bemachtigen. Aan kop van het klassement is het bijna ieder week stuivertje wisselen.   
Peter Duwel ving 5.800 gram hetgeen goed was voor de tweede plaats en de leiding in het 

klassement. Derde Jan Vrolijk 4.500 gram. 
Groep C: Ben Persoon werd vandaag groepswinnaar. Midden in 
de baan ving hij 9.300 gram. Jan Slobbe deed goede zaken met 
een vangst van 7.400 gram hetgeen genoeg was voor de 
tweede plaats en de leiding in het klassement van deze groep. 
Hij harkte  7.400 gr naar binnen. De vaste stok vissers Arie 
Warmerdam en Leo van den burg vingen beiden 4.500 gram en 
eisten de derde plaats op. 
 

De stand na 11 wedstrijden:  
Groep A       Groep B    Groep C 
1. Arie van den Burg     93.200 1. Peter Duwel 60.050  1. Jan Slobbe 30.650 
2. Kees van den Burg    75.350 2. Jan Vink  58.400  2. Jan Plug 29.650 
3. Gijs Geerlings            67.500 3. Arend Hoogeveen 48.700  3. Ben Persoon28.800 
 

De vierde wedstrijd van de zomercompetitie werd dit keer 
op zondag 16 juni gevist voorbij Spijkerboor. 
Het was een zomerse dag en de 23 vissers, die vandaag 
aanwezig waren, zaten perfect. Een mooie brede slootkant 
en geen verkeer achter de vissers dus ideaal.  
GROEP A: de dagwinnaar zat in deze groep, Mike Brama, hij 
haalde 14.020 gram naar de kant en ging zo richting de top 
3, hij staat nu zesde met een totaal van 18.750 gram. 
Marcel v/d Burg had 12.170 gram en staat hiermee tweede 
en heeft een achterstand op de koploper zijn vader Kees 

van de Burg van 230 gram.  Sjaak Borst wist 10.530 gram te vangen. Piet ter Veen had 8.320 
gram en staat hiermee vierde in het klassement 
Stand groep A: 1 Kees v/d Burg 30.790 gram, 2 Marcel v/d Burg 30.560 gram, 3 Marck de Kan 
29.340 gram. 
In de B groep was Pim Duivenvoorde niet aanwezig, nieuwkomer Stefan Vester is wel een 
aanwinst voor de vereniging hij had 7.160 gram en staat nu tweede in de B groep. Ook super 
goed doet Aad Warmerdam het. Met de vaste stok ving hij 5.310 gram en staat hiermee keurig 
vijfde in dit klassement.  
In de C groep haalde koploper Mark van Mullenkom 6.280 gram naar binnen. Doordat 
concurrent John Stolker een off day had, hij haalde 1.550 gram naar binnen, liep de koploper 
weer wat uit op de rest. 
Na 4 wedstrijden wist ook Wil Moederscheim zijn eerste vis van deze zomercompetitie aan de 
wegers aan te bieden, hij zat op kop en wist 3910 gram te vangen.. 
Stand groep B: 1 Pim Duivenvoorde 20.730 gram, 2 Stefan Vester 19.990 gram, 3 Jack de Kan 
13.020 gram. 
Stand groep C: 1 Mark van Mullenkom 21.250, 2 2  John Stolker 16.660 gram, 3 Joop Wesseling 
14.470 gram.  
 



14 
 

De 12e wedstrijd van de Ouderenafdeling werd gevist op 19 juni in de Ringvaart op het rechte 
stuk van de Lijnden. De weervoorspellers hadden de woensdag bestempeld als een tropisch 
warme dag.  
Niets was helaas minder waar. Gedurende een groot deel van de wedstrijd was er regenval met 
onweer.  

Dit was misschien de oorzaak dat de vis niet erg wilde 
bijten. Met 22 man werd er ruim 54 kilo gevangen. 
Algemeen dag winnaar werd Kees van den Burg. Midden in 
de baan ving hij 7.000 gram.   
Groep A: Door dit resultaat is hij nog 12 kilo verwijderd 
van de koppositie in het klassement van deze afdeling.  
Jos Aartman zat achter in het parcours en met een vangst 
van 4.000 gram werd hij tweede. 
Gijs Geerlings en Piet Vlag eindigden gelijk als derde met 
3.900 gram. 

Groep B: Dagwinnaar in deze groep werd even als vorige week Chris Knook. Naast Kees van den 
Burg ving hij 5.300 gram waardoor hij naar de 3e plaats in het klassement steeg.  
Good old Henk Heemskerk werd 2e met 2.200 gram en Aad van Diest legde beslag op de 3e 
plaats. 
De stand na 12 wedstrijden:  
Groep A    Groep B    Groep C 
1. Arie van den Burg     95.200 1. Peter Duwel 61.950  1. Ben Persoon   30.900 
2. Kees van den Burg    82.350 2.Jan Vink  59.400  2. Jan Slobbe   30.650 
3. Gijs Geerlings            71.400 3. Chris Knook  51.200  3. Jan Plug   30.150 
  
De vijfde wedstrijd van de zomercompetitie werd gevist op zondag 23 juni. Het wedstrijdwater 
was het rechte stuk Lijnden (Ringvaart) en er waren 26 vissers aanwezig die genoten van het 
zomerse weer. 
Dat dit vandaag een moeilijke visserij zou worden en dat de vis nauwelijks aasde was natuurlijk te 
verwachten. Geen stroming en dan is het moeilijk vis vangen in de Ringvaart. De 26 visser wisten 
bij elkaar 74.260 gram te vangen 
GROEP A: De kopplaats was voor Mike Brama en was de dagwinnaar, hij ving 11.200 gram en 
begon richting de top 3 te gaan, staat nu vierde met 29.950 gram. We mogen in deze groep een 
nieuwe koploper begroeten in de persoon van Marcel v/d Burg, hij ving 5.830 gram,  
Marck de Kan ving 3.020 gram.   
Stand groep A: 1Marcel van de Burg 36.390 gram, 2 Marck de Kan 32.360 gram, 3 Kees v/d Burg 
30.790 gram. 
GROEP B en GROEP C: in de B groep was het Jack de Kan die het meeste wist te vangen hij had 
3.330 gram. René v/d Valk ving 3.320 gram en koploper Pim Duivenvoorde ving 3.290 gram.  
Mark van Mullenkom profiteerde in de C groep, hij ving 1.320 gram en zag dat John 
Stolker  1.060 gram had gevangen. 
Stand groep B: 1 Pim Duivenvoorde 24.020 gram, 2 Stefan Vester 20.840 gram, 3 Jack de Kan 
16.350 gram. 
Stand groep C: 1 Mark van Mullenkom 22.570 gram, 2 John Stolker 17.720 gram,  
3 Joop Wesseling 14.670 gram. 
   
Het kampioenschap van Noordwijkerhout werd dit jaar gevist op zondag 30 juni.  
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De locatie was zoals alle jaren in de Leidse vaart achter het Keukenhofbos te Lisse.  
Het weer was goed, het zonnetje scheen, het was een mooie zomerse ochtend.  
De wedstrijd begon om 8.30 en eindigde om 11.00 uur. 
Dit jaar, en dat was voor het eerst,  werd er ook gevist om het kampioenschap voor de jeugd.  
Er waren 6 jeugdvissertjes aanwezig en kampioen werd Brad Persoon, hij ving 1.100 gram.  
de tweede plaats was voor Ryan Vlieland met 430 gram en derde werd Dylan Overvest met 300 
gram. 
Bij de koppels, dames/ heren  ging de eerste prijs naar het koppel Piet en Carina ter Veen met 
5.620 gram. Tweede werd het koppel Nico en Ria Prins  met 1.620 gram en de derde plaats was 
voor het koppel Marcel van den Burg en Sacha Knopper met 1.600 gram.  
Er waren 5 dames aanwezig eerste werd Sacha Knopper met 1.350 gram, tweede  Marian van 
den Burg met 260 gram en de derde plaats was voor  Carla de Kan met 190 gram. 

Bij de heren waren er 22 vissers aanwezig. 
Kampioen dit jaar werd Piet ter Veen met 5.590 gram. 
De tweede plaats was voor Arie van den Burg met 4790 gram, Arie 
wist op kop nog een mooie brasem van 54,5 cm te vangen. De derde 
plaats was voor Mark van Mullenkom met 2680 gram. 
 
 
 
 
 
 

 
De 14e wedstrijd van de Ouderenafdeling  werd gevist op 03 juli onder zonnige omstandigheden 
in de prachtige locatie van het Spaarne nabij Schalkwijk. De vangsten waren redelijk. Met 24 man 
werd er ruim 86 kilo gevangen. De beste vangsten werden achter op het parcours gerealiseerd. 
Daar zat Nico Prins. Hij werd algemeen dagwinnaar met een vangst 9.400 gram.  
Groep A: Nico dus dagwinnaar. Kees van den Burg zat naast Nico en ving 9.000 gram. Hiermee 
eiste hij de 2e plaats op van deze groep. Door dit resultaat steeg hij naar de koppositie van het 
klassement. Gijs Geerlings pakte de 3e plaats met 3.900 gram. 
Groep B: In deze groep viste Peter Duwel een goede wedstrijd. Met een resultaat van 8.500 gram 
werd hij dagwinnaar en verstevigde hij zijn leidende positie in het klassement. Henk Heemskerk 
boekte ook een mooi resultaat. Hij ving 7.600 gram en Aad van Diest eiste de 3e plaats op met 
3.600 gram. 
De stand na 12 wedstrijden:  
Groep A        Groep B    Groep C 
1. Kees van den Burg    106.850 1. Peter Duwel 73.750  1. Toon Duwel 37.600 
2. Arie van den Burg     102.200 2. Jan Vink  63.000  2. Jan Slobbe 36.350 
3. Gijs Geerlings              80.000 3. Aad van Diest 55.700  3. Jan Plug 34.950 
      
De 6e competitie wedstrijd van de zomercompetitie werd gevist op zondag 07 juli bij Jispersluis 
(Noord Hollands kanaal). Het was bewolkt weer en er stond een kille noordwesten wind.  
De keuze was om de eerste 15 nummers voor het sluis uit te zetten en de laatste 15 erna. 
Het was moeilijk vis vangen deze dag. Van de 30 aanwezige vissers waren er maar 2 die meer dan 
10.000gram vingen. 
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GROEP A: Piet ter Veen zat op staart en ving 17.350 gram. Marcel v/d Burg ging naar huis met 
een vangst van 10.700 gram en bleef daarmee wel koploper. Marck de Kan had 4.550 gram. 
Stand groep A: 1 Marcel van de Burg 47.090 gram, 2 Piet ter Veen 43.550 gram, 3 Marck de Kan 
36.910 gram. 
GROEP B en C: in de B groep was het Pim Duivenvoorde die 3.370 gram wist te vangen en  
koploper bleef, Rene v/d Valk haalde 6.860 gram naar binnen en was vandaag de beste in deze 
groep terwijl in de C groep John Stolker het meeste wist te vangen met een totaal van 2.820 
gram. 
Stand groep B: 1 Pim Duivenvoorden 27.390 gram, 2 Stefan Vester 22.740 gram, 3 Jack de Kan 
16.600 gram. 
Stand groep C: 1 Mark van Mullenkom 23.920 gram, 2 John Stolker 20.540 gram, 3 Joop 
Wesseling  15.390 gram. 
 
De 15e wedstrijd van de Ouderenafdeling werd gevist op 10 juli in de Ringvaart nabij 
Zwanenburg.  
Gelukkig bleef het droog tijdens de wedstrijd . De vangsten waren goed te noemen.  
Met 25 man werd er 116 kilo gevangen. Dagwinnaar werd Siem Zuiderduin. Achter de fietsbrug 
ving hij 13.700 gram. 

Groep A: Door dit resultaat is de hoop bij Siem weer gestegen 
om niet te degraderen. Good-old Piet Halfschepel viste ook een 
goede wedstrijd. Hij harkte 7.900 gram naar binnen hetgeen 
genoeg was voor de 2e plaats. Kees van den Burg werd 3e met 
6.300 gram. 
Groep B: Arend Hoogeveen werd in deze afdeling dagwinnaar. 
Achter het viaduct van de A5 sprokkelde hij 6.400 bij elkaar.  
Aad van Diest zat naast hem en met een vangst van 6.000 gram 
werd hij 2e. Henk Heemskerk zat voor het viaduct. Hij wist 5.200 

gram te bemachtigen hetgeen goed was voor de 3e plaats. 
Groep C: Al de deelnemers van deze groep zaten voor de huizen. De meesten boekten leuke 
resultaten. Jan Slobbe werd dagwinnaar. Hij ving 8.900 gram. Door dit resultaat nam hij de 
leiding in het klassement van deze afdeling. Henk van den Berg werd tweede, op kop bracht hij 
6.800 gram ter weging. Toon Duwel werd 3e met 6.500 gram.  
De stand na 15 wedstrijden:  
 
Groep A    Groep B    Groep C   
1. Kees van den Burg    113.150 1. Peter Duwel 75.650  1. Jan Slobbe 45.250 
2. Arie van den Burg     106.200 2. Jan Vink  63.800  2. Toon Duwel 44.100 
3. Gijs Geerlings              84.300 3. Aad van Diets 61.700  3. Jan Plug 37.050 
 
De nachtwedstrijd werd gevist op 14 juli in het Noorder Buiten Spaarne. 
Om precies 18.00 uur klonk het beginsignaal en konden de 15 deelnemende koppels, er waren 
dit jaar uitsluitend koppels en niet, zoals reglementair toegestaan, “trio’s”- beginnen aan de  
12-uurs nachtwedstrijd. Met een stevige wind in de rug, die pas laat in de nacht afnam, en zeker 
geen zomerse temperaturen waren de enkele korte broeken al ingeruild voor lange en ook een 
trui was geen overbodige luxe.  
 
In de eerste uren werd er veelal kleine vis gevangen en moesten de meeste koppels het doen 
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met slechts een enkele “platte”.  
Tijdens de donkere uren veranderde dat enigszins, maar echt massaal doken de brasems niet op 
de “gedekte tafeltjes” in tegenstelling tot de nog steeds hongerige “guppies”. Dit alles heeft 
geresulteerd in een toch redelijk totaal gewicht van 687 kg, 100 kg meer, met een koppel minder, 
dan in 2018. 
 
Tijdens de weging en bij de prijsuitreiking bleek dat de gepresenteerde uitslag niet altijd het hele 
verhaal verteld: in het B-vak ging de vakwinst aan de neus van Bert Tukker-Jan Vink voorbij door 
een foutieve inschatting van het gewicht in één leefnet (25+ kg). Door de reglementair ingestelde 
“bag limit” wordt er per leefnet maximaal 22,5 kg genoteerd en werd er daardoor zo’n 3 à 4 kg 
minder genoteerd dan gevangen. In de uitslag bleek nu dat het koppel Cor de Wit-Jeroen Gruys 
daardoor met 1640 gram verschil in vak B met de vakwinst, tevens goed voor de overall winst, 
met 87260 gr aan de haal ging.  
De tweede plaats was voor het koppel Bert Tukker en Jan Vink met 85620 gram en derde werd 
het koppel Arie de Graaf en Rinus van den Berg met 41980 gram. 
 
In vak A bemerkte het koppel Fred van Eijk-Francis Scott tijdens de weging in één van de 
leefnetten een scheur, waardoor er, volgens eigen inschatting, zo’n 10kg vis voortijds het ruime 
sop had gekozen. Deze 10 kg opgeteld bij hun nu resterende resultaat (50.510 gr) zou de 
vakwinst opgeleverd hebben. Wat nu overbleef was een 4e plaats, maar de altijd goedlachse 
Fred maalde er niet om: “meedoen is belangrijker dan winnen!” De 1e plaats ging nu, met slechts 
120gr verschil, naar Willem Beekhuizen-Pim Duivenvoorde met 59.800 gr. 
De tweede plaats was voor het koppel Cees en Eric van den Burg met 59.680 gram en derde 
werd het koppel Mike Brama en Floris Duijndam met 52.110 gram.   
 
De 16e wedstrijd van de Ouderenafdeling werd onder zomerse omstandigheden gevist in de 
Ringvaart op de baan Langerak tussen Lisse en Hillegom. De vangsten waren slecht. Met 26 
deelnemers werd er 40 kilo vis ter weging aangeboden. Lisserbroeker Piet Halfschepel viste een 
thuiswedstrijd en werd dagwinnaar met een vangst van 4.600 gram. 

Groep A: Piet Halfschepel was dagwinnaar. Piet Vlag zat 
op kop. Jos Aartman zat naast hem. Beiden vingen 3.600 
gram en deelden daardoor de tweede en derde plaats. 
Groep B: Fred van Eeden viste ook een thuiswedstrijd. 
Dat dit toch voordelen oplevert blijkt wel uit het feit dat 
ook hij dagwinnaar werd. Jan Vink en Aad van Diest 
eindigden gelijk op twee en drie. Beiden vingen 2.400 
gram 
Groep C: In deze groep werd Jan Slobbe dagwinnaar met 
een resultaat 1.100 gram. Jan Plug en Henk van den Berg 

vingen beiden 1.000 en eindigden derhalve gelijk op de tweede en derde plaats. 
De stand na 16 wedstrijden:  
 
Groep A        Groep B    Groep C 
1. Kees van den Burg    115.950 1. Peter Duwel 75.150  1. Jan Slobbe 46.350 
2. Arie van den Burg     107.100 2. Jan Vink  66.200  2. Toon Duwel 45.000 
3. Gijs Geerlings              85.800 3. Aad van Diest 64.100  3. Jan Plug 38.050 
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De 7e wedstrijd van de zomercompetitie werd gevist op 21 juli. 
Het was redelijk zomerweer deze ochtend aan de Amsteldrecht en er waren 26 vissers aanwezig.  
De vangsten waren over het algemeen redelijk. Achter in het parcours zaten 2 vissers die meer 
dan 10.000 gram wisten te vangen. 

GROEP A: de dagwinnaar zat in deze groep, Mike Brama 
haalde 19.840 gram naar binnen. 
Koploper Piet ter Veen ving  7.000 gram. Sjaak Borst haalde 
8.650  gram naar de kant en Jos Aartman8.680 gram.  
Stand groep A: 1 Piet ter Veen 50.550 gram, 2 Mike Brama 
48.350 gram, 3 Marcel v/d Burg 47.090 gram. 
 
 
 

GROEP B en C: de koploper in groep B Pim Duivenvoorde haalde 1.450 gram binnen en zag Stefan 
Vester dichterbij komen 6.060 gram wist te vangen. Jack de Kan haalde 4.830 gram binnen en 
Rene v/d Valk had 3.400 gram. 
 John Stolker had in de C groep 4.250 gram en koploper Mark van Mullenkom ving 2.520 gram. 
Stand groep B: 1 Pim Duivenvoorde 28.840 gram, 2 Stefan Vester 28.800 gram, 3 Jack de Kan 
21.430 gram. 
Stand groep C: 1 Mark van Mullenkom 26.440 gram, 2 John Stolker 24.790 gram, 3 Joop 
Wesseling 16.240 gram. 
 
De 17e wedstrijd van Ouderenafdeling werd onder tropische weersomstandigheden op 24 juli 
gevist in de ringvaart bij molenplas ’t Gat. De vangsten waren redelijk. Met 25 man werd er 79 
kilo gevangen. De meeste vis werd gevangen op het eind van het parcours. Daar zat ook  
Kees van den Burg. Hij werd algemeen dagwinnaar met een vangst van 10.200 gram. 
Groep A: Door dit resultaat verstevigde Kees zijn leiderspositie in het klassement.  
Piet Halfschepel is in de vorm van zijn leven. Op plaatsnummer twee viste hij een uitstekende 
wedstrijd. Hij werd tweede met 8.400 gram. De derde plaats was voor Piet Vlag met 4.000 gram. 

Groep B: De 3 bes geklasseerde van deze afdeling zaten bij 
elkaar. Aad van Diest ving het meeste en met 5.900 gram 
werd hij dagwinnaar. Jan Vink werd tweede met 4.500 gram, 
en Peter Duwel eiste de derde plek op met 4.300 gram.  
Groep C: Man van de wedstrijd was in deze groep Henk van 
den Berg. Hij viste een goede wedstrijd en bracht 5.000 gram 
ter weging hetgeen genoeg was voor de dagwinst.  
Leo van den Burg viste op kop met de vaste stok.  
Met een vangst van 2.800 gram werd hij tweede.  

Derde werd Theo d’Hooghe met 2.500 gram 
De stand na 17 wedstrijden:  
Groep A         Groep B       Groep C      
1. Kees van Den Burg   126.150   1. Peter Duwel 81.450   1. Jan Slobbe   48.550 
2. Arie van den Burg     109.100   2. Jan Vink    70.700   2. Toon Duwel 46.600 
3. Gijs Geerlings              88.700    3. Aad van Diest   70.000    3. Jan Plug  38.050 
 
De 18e wedstrijd van Ouderenafdeling werd op 31 juli onder barre  weersomstandigheden gevist 
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in de ringvaart tussen Hillegom en Bennebroek. Na de pauze was er veel wind en zware regenval. 
De vangsten waren goed. Met 26 man werd er 97 kilo gevangen. De 5 best geklasseerde van 
vandaag zaten allemaal op het voorste gedeelte van het parcours. Kees van den Burg had de kop 
geloot. Daar wist hij wel raad mee. Met een vangst van 15.800 gram werd hij algemeen 
dagwinnaar.  

Groep A: Door dit resultaat verstevigde Kees zijn 
leiderspositie in het klassement. Jan Went viste een goede 
wedstrijd. Hij werd 2e met een vangstgewicht van 7.500 
gram. Jos Aartman deed ook goede zaken. Naast de kop 
harkte hij 6.700 gram naar binnen hetgeen genoeg was 
voor de 3e plaats. 
 
 
 
Groep B: Peter Duwel zat ook op het voorste gedeelte van 

het parcours. Hij bracht 6.000 gram ter weging hetgeen genoeg was voor de dagwinst in deze 
afdeling. Hij verstevigde hiermee zijn leidende positie in het klassement. Aad van Diest en Jan 
Vrolijk werden tweede en derde met een vangst van respectievelijk 4.500 en 3.800 gram. 
Groep C: Leo van den Burg was de dagwinnaar in deze afdeling. Met de vaste stok wist hij 4.400 
gram te bemachtigen. Toon Duwel en Ben Persoon werden tweede met 4.000 gram en derde 
met 3.000 gram. 
De stand na 18 wedstrijden:  
Groep A      Groep B   Groep C 
1. Kees van Den Burg    141.950 1. Peter Duwel  87.450 1. Jan Slobbe  51.350 
2. Arie van den Burg     113.200 2. Aad vanDiest 74.500 2. Toon Duwel  50.600 
3. Gijs Geerlings               91.700 3. Jan Vink    73.000 3. Ben Persoon 40.700 
 
De 8e wedstrijd van de zomercompetitie werd gevist op 4 augustus. De keuze was dit keer  
West Grafdijk (Noord Hollands kanaal). 27 vissers waren aanwezig die het qua 
weersomstandigheden troffen, lekker zomer weer. Ook de vangsten waren geweldig. 
Deze wedstrijd was ook de strijd om de halve finale voor de beker, 4 personen die nog kans 
maakten op die beker. Piet ter Veen – Arie v/d Burg en Marck de Kan – Stefan Vester visten 
tegen elkaar. Piet ter Veen kreeg een behoorlijk pak op zijn broek van Arie v/d Burg, 6.860 gram 
tegen over 20.320 gram, de andere wedstrijd was spannender Marck de Kan had 10.530 gram en 
Stefan Vester14.190 gram. De finale die op 1september gevist wordt gaat tussen Arie v/d Burg en 
Stefan Vester. 

GROEP A: in deze groep zat de dagwinnaar in de 
persoon van Arie v/d Burg, die met 20.320 gram zijn 
kop plek goed benutte. Mike Brama is door een vangst 
van 17.800 gram de nieuwe koploper. Piet ter Veen 
moest door zijn slechte resultaat van vandaag toe zien 
dat er op hem gejaagd wordt want Cees v/d Burg had 
14.960 gram en Marck de Kan 10.530 gram. 
Stand groep A: 1 Mike Brama 66.150 gram, 2 Piet ter 
Veen 57.410 gram, 3 Cees v/d Burg 54.290 gram. 
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GROEP B EN C: In de B groep zit Stefan Vester, hij ving vandaag 14.190 gram, deze visser doet dit 
jaar voor het eerst mee en  hij beschikt over goede vis kwaliteiten en zal voor volgend jaar zeker 
een aanwinst in de A groep zijn. Onttroonde koploper Pim Duivenvoorde had 8.950 gram en  
Jack de Kan haalde 10.550 gram naar binnen. In de C groep verbaasde Nico Wesseling vriend en 
vijand door een vangst van 7.800 gram en Jan Verver ging naar huis met een totaal van 7.360 
gram.  
Stand groep B: 1 Stefan Vester  42.990 gram, 2 Pim Duiven voorde 37.790 gram, 3 Jack de Kan 
31.980 gram. 
Stand groep C: 1 John Stolker 28.090 gram, 2 Mark van Mullenkom 26.440 gram, 3 Joop 
Wesseling 22.160 gram. 
 
 
 
 
De 19e wedstrijd van de Ouderenafdeling werd op 7 augustus gevist in het Amsteldrechtkanaal 
op het brede stuk.  De vangsten waren wisselend. Met 25 man werd er 70 kilo gevangen. Het 
spreekwoord luidt: hoe ouder hoe gekker. Dit gaat echter niet op voor Piet Halfschepel. Voor 
hem geldt: hoe ouder hoe beter. De laatste weken kan hij niets fout doen. Voor in het parcours 
werd hij algemeen dagwinnaar met een vangst van 8.000 gram. 
Groep A: Door dit resultaat komt de 3e plaats in het klassement van deze groep in zicht. Arie van 
den Burg werd 2e met 5.300 gram. Kees van den Burg en Gijs Geerlings eindigden gelijk op de 3e 
plaats met 4.200 gram. 
Groep B: Aad van Diest is de laatste weken ook uitstekend in vorm. Achter in het parcours werd 
hij dagwinnaar van deze groep met een vangst van 7.800 gram. Hij nadert de koppositie. 
Good-old Henk Heemskerk werd 2e  met 2.800 gram, en de 3e plaats was voor Jan Vrolijk met 
2.300 gram. 

Groep C: Jan Slobbe viste een goede wedstrijd. Hij bracht 
4.100 gram ter weging hetgeen genoeg was voor de 
dagwinst in deze groep. Met dit resultaat verstevigde hij zijn 
koppositie.  Aad Warmerdam werd tweede. Met de vaste 
stok harkte hij 2.900 gram naar binnen. Ben Persoon werd  
derde met 2.600 gram. 
 
 
 

De stand na 19 wedstrijden:  
Groep A      Groep B   Groep C 
1. Kees van den Burg    146.150 1. Peter Duwel    88.250 1. Jan Slobbe 55.450 
2. Arie van den Burg     118.500 2. Aad van Diest  82.300 2. Toon Duwel 53.000 
3. Gijs Geerlings               95.900 3. Jan Vink     74.900 3. Ben Persoon 43.300 
     
De 20ste wedstrijd van de Ouderenafdeling werd onder zonnige weersomstandigheden op  
14 augustus gevist in de Ringvaart op de locatie Zwanenburg/Lijnden. De A-groep viste vandaag 
voor de huizen.  
Dit buitenkansje werd door de vissers in deze groep met beide handen aangegrepen. De 5 best 
geklasseerde van deze dag visten voor de huizen. Algemeen dagwinnaar werd Siem Zuiderduin. 
Naast de fietsbrug ving hij 10.300 gram. 



21 
 

Groep A: Dagwinnaar werd dus Siem Zuiderduin. Tweede 
werd Arie van den Burg met een gewicht van 8.700 gram en 
de derde plaats was voor Jos Aartman die 8.400 gram ter 
weging bracht. Kees van den Burg werd algemeen 
kampioen. Dit is geen verrassing want gedurende de laatste 
10 jaar werd hij 9 keer algemeen kampioen. 
Groep B: Dagwinnaar in deze afdeling werd Henk 
Heemskerk. Hij had de staart geloot en bij de tonnen wist hij 
5.500 gram te bemachtigen. Tweede werd Jan Vrolijk met 

2900 gram en de derde plaats was voor  Arend Hoogeveen met 2500 gram Kampioen van deze 
afdeling werd Peter Duwel die kan terugzien op een uitstekend seizoen. 
 
 
Groep C: Leo van den Burg vist altijd met de vaste stok. Hij wist 2.200 gram bij elkaar te 
scharrelen hetgeen genoeg was voor de dagwinst. Theo d’Hooghe ving 1.900 gram en  
Ben Persoon 1.500 gram.  Kampioen werd nieuwkomer Jan Slobbe die aantoonde dat hij het 
vissen nog niet verleerd is. 
Bekerfinale: Dit jaar stonden Gijs Geerlings en Jos Aartman 
in de bekerfinale.  
Ouwe rot Gijs Geerlings wist de zenuwen het best in 
bedwang te houden en wist 4200 gram te vangen en Jos 
wist 3800 gram te vangen.   
In  Puyckendam werden tijdens een gezellige bijeenkomst 
de bekers uitgereikt. 
De commissie kan terug zien op een mooi seizoen. Het 
vangstrecord werd gebroken. In totaal werd er door de 27 
deelnemers ruim 1.721 kilo gevangen. 
 
De stand na 20 wedstrijden:  
Groep A    Groep B.    Groep C.    
1. Kees van den Burg    153.550 1. Peter Duwel    90.450  1.  Jan Slobbe      55.450 
2. Arie van den Burg     127.000 2. Aad van Diest  83.400  2.  Toon Duwel    53.000 
3. Gijs Geerlings            103.800 3. Jan Vink      76.300  3.  Ben Persoon   44.800 
 
 
De negende wedstrijd van de zomercompetitie werd gevist op 18 augustus bij Neck (Noord 
Hollands kanaal). Er waren 26 vissers aanwezig  en het was een zondag met wind en regen. 
Het stuk waar we zaten viel voor sommige vissers zwaar tegen qua vangsten. Was het 14 dagen 
geleden fantastisch met de vangsten, vandaag was het voor enkele tegenvallend.  
GROEP A: in deze groep zat de dagwinnaar in de persoon van Arie v/d Burg, hij ving 13.510 gram 
Piet ter Veen wel en die had na afloop 12.050 gram en gaat als koploper de laatste wedstrijd in. 
Jos Aartman had 13.170 gram en Ruud Uittenbogaard 12.930 gram. Wie een steek liet vallen was 
Marck de Kan die 4.820 gram had gevangen. 
Stand groep A: 1 Piet ter Veen 69.460 gram, 2 Mike Brama 66.150 gram, 3 Marcel v/d Burg 
62.030 gram. 
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GROEP B en C, in de B groep ving Nico Prins 4.040 gram en  Aad Warmerdam, vissend op staart, 
ving 4.240 gram, terwijl koploper Stefan Vester 3.900 gram wist te vangen. In de C groep haalde 
John Stolker 4.560 gram naar binnen en Ben Persoon 3.340 gram. 
Stand groep B 1 Stefan Vester 46.890 gram, 2 Pim Duivenvoorde 40.180 gram, 3 Jack de Kan 
34.090 gram. 
Stand groep C: 1 John Stolker 32.650 gram, 2 Mark van Mullekom 28.300 gram, 3 Joop Wesseling 
23.830 gram. 
 
 
 
 
 
 
 
Ter afsluiting van het seizoen werd er op 21 augustus een koppelwedstrijd georganiseerd door 
de Ouderenafdeling  
Als  wedstrijdlocatie had men gekozen voor de Ringvaart op het rechte stuk van de Lijnden. De 
koppels worden op een ludieke wijze gevormd. De hoogst geklasseerde visser in 2019 viste met 
de laagst geklasseerde enz. Er werd gevist in 2 vakken. 
Er zaten 11 koppels aan de waterkant die genoten van een lekker zonnetje. De grote vis liet het 
op de meeste plaatsen afweten. Op kop en staart werden enkele brasems gevangen. 
Daarentegen werd er genoeg kleine vis gevangen en ving iedereen zijn visje. 
A vak: In dit vak visten Kees en Leo van den Burg ieder met de vaste stok. Zij wisten grote voorns 
te vangen met een totaal gewicht van 11.000 gram. Hiermee werden zij winnaar in het vak en 
tevens algemeen winnaar. De 2e prijs was voor het koppel Arie van den Burg/Arie Warmerdam 
met een vangst van 7.000 gram. Op kop zaten Henk van den Berg en Gijs Geerlings. Zij harkten 
6.500 gram naar binnen hetgeen genoeg was voor de 3e prijs.  
 
Vak B: In vak B ging de 1e prijs naar het koppel  
Henk Heemskerk/Siem Zuiderduin. Op de staart 
vingen zij 5.400 gram. Arend Hoogeveen en  
Toon Duwel behaalden de 2e prijs. Zij brachten 
4.200 gram ter weging. Het koppel  
Ben Persoon/Nico Prins grepen de 3e prijs met een 
vangstgewicht van 3.800 gram. Buiten de prijzen 
vielen Jos Aartman en Jan Vrolijk 3.200 gram en het 
koppel Jan Plug en Jan Vink 2.900 gram. 
 
Op 28 augustus werd de 7,5 uurswedstrijd  vervist, van deze wedstrijd is geen verslag gemaakt, 
er visten 18 koppels mee, hierbij de uitslag 
In vak A was de eerste plaats, vissend op plaats 3, voor het koppel Piet ter Veen en  
Arie van den Burg met een vangst van  33.900 gram, tweede werd het koppel Stephan Smit en 
Jan Smit vissend op nummer 2 met 29.440 gram en de derde plaats was, vissend op 
plaatsnummer 8, voor het koppel Marcel van den Burg en Marcel Boel met 27.840 gram. 
In Vak B ging de eerste prijs naar het koppel Kees van den Burg en Karel Wolf, vissend op 
plaatsnummer 12, met  22.890 gram, tweede werd het koppel  Leo Zonneveld en Jaap de Ridder, 
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vissend op nummer 10, met 21.120 gram en de derde plaats was voor het koppel Jan Vink en 
Willem Beekhuizen met 18.030 gram, zij visten op plaatsnummer 16.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De laatste wedstrijd van de zomercompetitie werd gevist op 1 september. 
Zeven vissers konden nog kampioen worden, Mike Brama trof het niet deze ochtend, hij ving 
slechts 1.850 gram,  Piet ter Veen kon het ook niet bolwerken hij ving 3.240 gram.  
Marck de Kan ving  1.130 gram en werd 7e. Onttroond is Marcel v/d Burg die 5.830 gram ving en 
Arie v/d Burg ving 9.260 gram. Hij werd hiermee wel beker winnaar want hij viste tegen Stefan 
Vester die 3.300 gram ving. 

Dus er bleven er nog 2 over Bert Tukker ving 17.310 gram, 
hij haalde het net niet want Cees v/d Burg ving  10.480 
gram en dat was genoeg om de titel over te nemen van zijn 
zoon Marcel.  
Eindstand groep A 1 Cees v/d Burg 72.260 gram, 2 Bert 
Tukker 69.260 gram , 3 Piet ter Veen 69.460 gram. 
Eindstand groep B: 1 Stefan Vester  49.340 gram, 2 Pim 
Duivenvoorde 43.060 gram, 3 Jack de Kan 36.520 gram. 
Eindstand groep C: 1 John Stolker 32.280 gram, 2 Mark van 

Mullekom  31.010 gram, 3 Joop Wesseling 26.180 gram  
 
Voor de achtste keer werd er in het kader van de Oranjefeesten, op donderdag 5 september de 
viswedstrijd vervist. Het parcours was weer uitgezet in de Leidsevaart achter het Keukenhofbos 
te Lisse. 32 vissers, waaronder de jongste van zeven jaar, Kane Duindam en de oudste, 87 jaar 
Kees de Kan, hadden zich opgegeven. 
Om acht uur klonk het beginsignaal en snel werd er, zoals van te voren was verwacht, over het 
algemeen kleine visjes gevangen. Misschien lag het aan de stroming in het water of aan het 
weer, het was zwaar bewolkt en af en toe viel er een stevige bui, er werd hier en daar nog wel 
een klein visje gevangen, maar de grote vissen lieten het vandaag afweten.  
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Na afloop van de wedstrijd  werden de prijzen, 
bestaande uit waardebonnen, welke beschikbaar waren 
gesteld door hengelsportzaak W. van der Niet, uitgereikt 
aan de winnaar. 
De eerste plaats bij de heren was voor, vissend op 
nummer 41 met 4440 gram voor  
Sjaak Witteman, de tweede plaats was, met 3910 gram, 
voor Jack de Kan, die ook nog een mooie zeelt wist te 
vangen en de derde plaats was voor Henk Witteman met 
3210 gram. 
Marian van den Burg werd eerste bij de dames met 1040 gram. 
 
Op zaterdag 14 september was weer de gezellige prijsuitreiking van de zomercompetitie van de  
De Arnoud. Zo als de traditie wil wordt er ‘s morgens eerst nog een wedstrijd van 4 uur gevist 
aan de Ringvaart en dan in de middag is er prijsuitreiking bij café v/d Geest. 
Van de wedstrijd  zelf is geen verslag gemaakt, er deden 24 vissers mee, de eerste prijs in vak A 
was voor Nico Prins met een vangst van 4330 gram, tweede werd Jan Went met een vangst van 
2900 gram en de derde plaats was voor Ben Persoon, deze visser wist 2660 gram te vangen. 
In vak B was de eerste prijs voor Arend Hoogeveen met 4130 gram, tweede werd Kees Went met 
3780 gram en de derde plaats was voor Arie van den Burg met 2430 gram. 
 
 
De afsluitende koppel wedstrijd van het zomer programma werd gevist op 29 september. 
Als wedstrijdwater had men voor het Noord-Hollandskanaal in Landsmeer gekozen. 
Vanwege de weersomstandigheden was het een lange zit, de wedstrijd duurde 5 uur en de 12 
koppels die hadden ingeschreven moesten de wind  en regen trotseren.  
In vak A waren de winnaars Arie de Graaf en Henny Kemp, zij wisten 23.360 gram te vangen, 
nummer 2 in het vak waren Sjaak Witteman en Marcel van de Burg met 23.100 gram. De derde 
plaats was voor het koppel Floris Duijndam en Jack de Kan, die vissend op kop, 17.670 gram 
vingen. 
In vak B werd het koppel  Kees van de Burg en Eric van de Burg de winnaar met een vangst van 
34.890 gram. Piet ter Veen samen met Arie v/d Burg werden tweede met een totaal van 24.830 
gram. De derde plaats was voor Nico Prins en Bert Tukker met 14.290 gram.  
 
De eerste wedstrijd van de wintercompetitie 2019-2020 werd  gevist op 12 oktober bij Akersloot. 
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Er deden 23 vissers mee, terug van weg geweest was  
Henk Zonneveld en een  nieuw gezicht is die van Jan van Beelen. Besloten werd om de A groep 

met 10 vissers te starten  
en de B met 13 vissers.  
Op deze twaalfde oktober was het zacht weer, gelukkig droog en de 
vangsten waren voortreffelijk.  
In de A groep werd er door 9 vissers 138.180 gram gevangen en in 
de B groep door 12 man 74.040 gram.  
In groep A werd de dagwinnaar Eric van de Burg met 29.780 gram.  
Marck de Kan werd tweede met 17.300 gram en Piet ter Veen werd 
derde met 16.850 gram. 
 
In de B groep wist Henk Zonneveld 15.500 gram te vangen. Wim 
Beekhuizen werd tweede met  
11.720 gram en Gijs Geerlings werd derde met  11.100 gram. 
 

Op zaterdag 26 oktober  werd de tweede wedstrijd vervist bij West Oost Grafdijk,  
Noord Hollands kanaal. De vangsten waren gewoon goed te noemen op deze winderige dag. 
In groep A werd er totaal door 10 vissers 141.840 gram gevangen en in de B groep 71.910 gram. 
In groep A zat de dagwinnaar, Piet ter Veen ving 21.510 
gram en zag dat koploper Eric v/d Burg 11.780 gram had. 
Ook Marck de Kan had een goede dag met 17.200 gram.  
Cees v/d Burg die de eerste wedstrijd niet aanwezig was 
had 19.180 gram. Bert Tukker ging naar huis met een 
vangst van 13.470 gram en Marcel v/d Burg had na afloop 
18.760 gram. 
Stand groep A: 1 Eric v/d Burg 41.560 gram, 2 Piet ter 
Veen 38.360 gram, 3 Marck de Kan 34.500 gram. 
In de B groep wist Henk Zonneveld 9.020 gram te vangen 
en bleef koploper in de groep. 
Nico Prins haalde 11.800 gram naar de kant en bezette nu de vierde plek. Ruud Uittenbogaard 
wist 9.840 gram te vangen en Wim Beekhuizen haalde 8.950 gram naar binnen. 
Stand groep B: 1 Henk Zonneveld 24.520 gram, 2 Wim Beekhuizen 20.670 gram, 3 Ruud 
Uittenbogaard 18.560 gram. 
Wedstrijd drie van de wintercompetitie werd gevist op 9 november aan de Amstel .  
20 vissers waren aanwezig. Het regende behoorlijk vandaag.  
Er werd redelijk vis gevangen, in de A groep werd er door 10 man 62.760 gram gevangen  
en in de B groep 30.420 gram. 
GROEP A: in deze groep zat de dagwinnaar in de persoon van Marcel v/d Burg, hij wist 18.450 
gram te vangen. Broer Eric v/d Burg ging naar huis met een vangst van 8.020 gram en was door 
het goede resultaat van Marcel v/d Burg zijn koppositie kwijt geraakt. Arie v/d Burg ving 7.950 
gram en Cees v/d Burg ving 7.000 gram.  
Stand groep A: 1 Marcel v/d Burg 51.260 gram, 2 Eric v/d Burg 49.580 gram, 3 Piet ter Veen 
40.510 gram 
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In groep B wist Wim Beekhuizen 4.790 gram te vangen.  
Gijs Geerlings maakte een sprong van plaats 8 naar plaats 2 
in het klassement door een vangst van 8.150 gram.  
Floris Duijndam haalde 5.590 gram naar de kant en  
Ben Persoon 4.420 gram. Patrick v/d Burg ving 3.630 gram. 
Stand groep B: 1 Willem Beekhuizen 25.460 gram, 2 Gijs 
Geerlings 24.710 gram, 3 Henk Zonneveld 24.520 gram. 
 
 
 

De vierde wedstrijd werd gevist op 23 november in het Noord-Hollands kanaal bij Molen Neck en 
er waren 20 vissers aanwezig. De wind was oostelijk schraal.  
Er werd door 9 man in de A groep 81.690 gram gevangen en in de B groep door  
12 man 47.810 gram. 
GROEP A: in deze groep zat de dagwinnaar in de persoon van Erik van de Burg, hij ving 26.030 
gram en nam de koppositie weer over van Marcel v/d Burg die 10.050 gram ving, exact hetzelfde 
had Piet ter Veen die hiermee derde blijft in de A groep. Jos Aartman ving 11.050 gram en  
Kees van de Burg 10.710 gram. 
Stand groep A: 1 Erik van de Burg 75.610 gram, 2 Marcel v/d Burg 61.310 gram, 3 Piet ter 
Veen  50.560 gram 
GROEP B: in deze groep verstevigde Wim Beekhuizen zijn koppositie, hij ving 10.440 gram 
en zag Nico Prins zijn naaste belager worden met een vangst 8.660 gram. Jan Went ving  
7.390 gram.  
Stand groep B: 1 Willem Beekhuizen 35.900 gram, 2 Nico Prins 26.910 gram, 3 Henk Zonneveld 
26.520 gram. 
 
De 5e wedstrijd van de wintercompetitie, de laatste in het jaar 2019, 
is tevens de snertwedstrijd en werd is op 7 december gevist bij West 
Oost Grafdijk. 
Deze wedstrijd telt tevens mee voor de stand in de intercompetitie. 
Er visten  7 extra deelnemers mee, totaal 30 vissers,  15 plaatsen bij 
West Grafdijk en 15 plaatsen bij Oost Grafdijk. Na de wedstrijd 
kregen de vissers weer het gratis kopje erwtensoep gesponsord door 
Mart Geerlings van café “De Ruigenhoek”.  
De snertcup gaat dit jaar naar Kees Went,  die 21.100 gram wist te 
vangen, hij had de kopplek geloot. 
 
Marcel v/d Burg werd tweede met 18.800 gram en de derde plaats 
was voor Eric van de Burg met  17.200 gram. Jan Vink werd vierde met een totaal van 14.290 
gram en Gijs Geerlings vijfde met een totaal van 14.050 gram. 
Bij Oost Grafdijk, in het andere vak, wist Kees van de Burg 12.870 gram te vangen en  
Wim Beekhuizen ving 11.720 gram en werd hiermee tweede. Floris Duijndam werd derde met  
10.600 gram en de vierde plaats was voor Marck de Kan met 9.910 gram.  
Stand groep A: 1 Eric v/d Burg 92.810 gram, 2 Marcel v/d Burg 80.110 gram, 3 Piet ter Veen 
57.950 gram. 
Stand groep B: 1 Willem Beekhuizen 47.620 gram, 2 Gijs Geerlings 39.800 gram, 3 Henk 
Zonneveld 35.180 gram. 


