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HSV De Sportvisser uit Noordwijk 
organiseert ieder jaar op Tweede 
Paasdag een strandviswedstrijd voor de 
jeugd. De junioren – vaak nog zonder 
noemenswaardige zeeviservaring – 
worden bij dit evenement bijgestaan door 
ervaren strandvissers. Hét Visblad ging 
kijken op het strand van Noordwijk.
TEKST: JORAN BAL > FOTOGRAFIE: FRANK VAN DER BURG
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 “Plukken hoort er ook bij.” Daarmee heeft An-
dré Ooyendijk geen woord teveel gezegd. 
Het afgaande water en de straffe noorden-
wind zorgen er niet alleen voor dat er voor 
de kust van Noordwijk een behoorlijk forse 

stroming in de richting van Katwijk staat, maar bren-
gen ook forse hoeveelheden ‘apenhaar’ (lange zeedraad) 
mee. En dat blijft nogal eens hangen in de lijnen die uit-
staan. Bas van den Broek, André’s 14-jarige protegé uit 
Noordwijk die vandaag de kunst bij hem afkijkt, is dan 
ook druk doende het topoog schoon te maken zodra de 
lijn is binnengedraaid.

LEUK EN LEERZAAM
Zodra die klus is geklaard, gaat Bas in de weer met aas-
naald en zeepieren om de haken opnieuw te beazen. 
Dat doet hij met een routine die verraadt dat hij vaker 
met dit bijltje heeft gehakt. “Bas is er altijd bij als er hier 
aan het strand een wedstrijd wordt gevist”, zegt André. 
“Komt ie spieken bij de senioren hoe die het strandvis-
sen precies aanpakken. Maar op een dag als vandaag 
kan ie mooi zelf meedoen.” “Dat is hartstikke leuk en 
leerzaam”, vult Bas aan. “Dit jaar doe ik al voor de vierde 
keer op rij mee aan de Paaswedstrijd van mijn hengel-
sportvereniging, HSV De Sportvisser uit Noordwijk.”

EERSTE SCHREDEN
Hij is een van de 31 junioren die op Tweede Paasdag on-
der begeleiding van 21 senioren – leden van de wed-
strijdploeg van De Sportvisser en andere zeevissers die 
de jeugd op weg helpen bij hun eerste schreden op het 
strandvispad – van 10.00 tot 13.00 uur een wedstrijd 
vissen. “Dat is lang zat voor die kids. Zeker met die kou-

de noordenwind”, zegt Henk Zonneveld, vicevoorzitter 
en secretaris van De Sportvisser voorafgaand aan de 
wedstrijd in het clubgebouw van de vereniging. Daar 
heeft hij samen met Wianda van Elswijk, bestuurslid 
strand, net de porties aas – gesponsord door Sportvisse-
rij MidWest Nederland – uitgedeeld aan de junioren.

HULP FEDERATIE
Ze zijn tevreden met de opkomst van vandaag. “We zien 
weer veel bekende gezichten. Dat is altijd een goed te-
ken”, zegt Van Elswijk. In de meer dan tien jaar dat De 
Sportvisser deze wedstrijd op Tweede Paasdag organi-
seert, heeft ze de wedstrijd zien groeien. “Eerst deden 
we alles zelf, maar sinds een jaar of vier springt de fe-
deratie bij en zijn we groter geworden.” Dat komt on-
der meer doordat de wedstrijd bij andere verenigingen 
in de regio onder de aandacht wordt gebracht. “Zo komt 
er uit Nieuwkoop altijd een hele delegatie”, vult Zonne-
veld – die ook actief is in de Jeugdcommissie West van 
Sportvisserij MidWest Nederland – aan.

ZOET NAAR ZOUT
Julian Lelieveld (16) is een van de afgevaardigden uit de 
gemeente bij de Nieuwkoopse plassen. “Van de week 
ving ik aan de feeder nog vijf mooie brasems”, zegt de 
witvisser uit Platvissendorp (de carnavalsnaam van 
Nieuwkoop). Zo aan zee ziet hij wel enige overeenkomst 
met zijn eigen visserij. “Bij deze manier van vissen is de 
hengeltop ook het middelpunt van de aandacht – zij het 
dat deze wel wat stugger is gezien de wat ruigere om-
standigheden.” Met de harde wind en stevige branding 
gaat de signaalfunctie van de top echter verloren. Het is 
nu een kwestie van op tijd vissen en dan maar zien of 
de vis het aas heeft gevonden. Lelieveld heeft geluk: zijn 
geduld wordt beloond met een zeebaarsje.

PAASHAAS PAKKEN
“Vis vangen is natuurlijk dé manier om de jeugd te en-
thousiasmeren en naar het strand te krijgen”, zegt Zon- >>

Julian Lelieveld bewaart zijn zeebaars 
even voor het meetmoment. André Ooyendijk en Bas van den Broek.

'Vis vangen 
is dé manier 

om de jeugd en-
thousiast te maken 

voor het strand-
vissen'
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neveld. Dat laatste is volgens hem 
nog niet zo eenvoudig. “Strandvis-
sen heeft een hogere instap: lange 
werphengels, zware werpgewich-
ten en je stuurt kinderen uit veilig-
heidsoverwegingen niet snel alleen 
naar het strand om te gaan vissen.” 

“Deze jeugdviswedstrijd is daarom 
een mooie, eerste kennismaking die 

hopelijk naar meer smaakt”, zegt Van 
Elswijk. Haar relaas wordt onderbroken 

door een stel Duitsers: of ze even met haar 
en compagnon Henk op de foto mogen? De 

paashaas pakken waarin ze de deelnemers van 
snoep (chocolade paaseieren) en drinken voorzien zijn 
naast een traditie ook een heuse toeristische beziens-
waardigheid.

DREMPEL VERLAGEN
De gebroeders Ouwehand – Rick (14) en Tim (11) – uit 
het Zuid-Hollandse Valkenburg laten het snoepgoed 
even voor wat het is. Die zijn druk bezig met het ontha-
ken van een botje en op de naald rijgen van verse pie-
ren. De broers die normaal gesproken net buiten hun 
woonplaats in de Rijn op snoek vissen, zijn hier op uit-

nodiging van dorpsgenoot Dennis Ooyendijk. “Zoals 
mijn vader me vroeger meenam naar het strand, doe ik 
dat nu met deze jongens. Zo komen ze ook eens in aan-
raking met het zeevissen en wellicht dat de drempel om 
op termijn vaker naar het strand te gaan lager wordt. 
Oh, wacht even hoor Tim. Laat mij de ankers maar los 
trekken, dan kun jij daarna de lijn binnendraaien.”

ENTHOUSIASMEREN
Degene die minstens zo’n big smile heeft als de jonge 
strandvissers, is Ron Gatowinas. De voorzitter van de 
Commissie Zeevissen bij Sportvisserij MidWest Neder-
land (tevens Commissaris Wedstrijden Zout bij Sport-
visserij Nederland) is een van de mensen die namens 
de federatie aanwezig is om zijn steentje bij te dragen. 
“Dit is toch fantastisch?! Of je nu wel of geen lid bent 
van De Sportvisser, welke leeftijd je ook hebt en al dan 
niet strandviservaring hebt; iedereen kan meedoen aan 
deze happening. Door ze er op een leuke manier bij te 
betrekken en wat te leren, maak je de jeugd hopelijk en-
thousiast voor de strandvisserij.” Dat zit met zijn metge-
zel – Stijn Butter (9) uit Heerhugowaard – wel snor. Die 
kan een mooie bot van 39 cm bijschrijven op zijn sco-
rekaart en glundert van oor tot oor.

FEESTELIJK SLOT
Na drie uur vissen wordt de balans opgemaakt en de 
rangschikking bepaald op basis van de gevangen vissen 
– veel bot, wat zeebaars, een paar scharren en zelfs een 
puitaal. De prijsuitreiking is voor iedereen een feest; on-
geacht de klassering in de eindstand. Er is patat met fri-
kandellen en kroketten, limonade en een zakje snoep; 
waar de kids zich zonder uitzondering vol enthousias-
me op storten. Bovendien krijgt iedere deelnemer een 
mooie oorkonde én een goedgevulde goodiebag van 
Sportvisserij MidWest Nederland. “Dit is de mooiste dag 
van mijn leven”, klinkt het voldaan vanachter een van 
de tafels vol met lekkernijen.

Wianda van Elswijk (hangende oren) en Henk Zonneveld (staande oren) verzorgen 
naast de organisatie ook het Paastintje bij de jeugdviswedstrijd op Tweede Paasdag.

Het vissen met lange werphengels en zware 
werpgewichten betekent hard werken.

>> MEEVISTOESTEMMING
Het principe van de jeugdstrandviswedstrijd van HSV De Sportvisser uit 
Noordwijk– een senior die een junior op weg helpt bij zijn eerste schreden in 
een bepaalde tak van de hengelsport – is breed toepasbaar; ook op het bin-
nenwater. Iedere VISpashouder kan namelijk gratis een jongere mee uit vissen 
nemen, mits diegene op 1 januari van 2017 jonger dan 13 jaar was en met 
maximaal één hengel vist. Wil je iemand mee uit vissen nemen die ouder is 
dan 14 jaar? Vraag dan de gratis MeeVIStoestemming aan via www.meevis-
toestemming.nl.


