
Strandviswedstrijd 1e Paasdag 

 

De grote vraag is: “Is een goede loting qua plaats van belang voor een goede visvangst?” 

‘S-morgens 1e Paasdag vroeg wakker en op pad want ik dacht dat wordt eerst eieren zoeken bij de WSV, want dat doe je 

toch als eerste op zo’n  dag? 

Het was een tijdje geleden dat ik voor het laatst een clubwedstrijd had gevist, dit omdat ik in de wintermaanden in 

Maassluis meedoe met de zoetwatercompetitie. 

Nu is gelukkig de zomer weer in aantocht en is de wintercompetitie in Maassluis ten einde, dus mijn spullen voor het zoute 

water weer opgezocht, klaargemaakt, en vroeg naar de WSV. Eerst ook nog mijn hoofdlamp opgezocht, erg handig om de 

eieren goed te kunnen vinden dacht ik. Aangekomen in ’s-Gravenzande zie ik tot mijn verbazing dat niemand aan het 

zoeken is, ik heb nog wel even gezocht, maar helaas, niks kunnen vinden, ook geen kievitsei. Dan maar op weg naar de 

koffie….maar wat zag ik ineens op de parkeerplaats, twee vrije uitloopeieren ( uitzetters) , een op de tractor en een met een 

touw in zijn hand ( klasse Tri en Ed      ) Snel naar binnen voor het bakkie van Willem, geen Willem maar Koos die de koffie 

heeft gezet, pittig bakkie Koos, heb een tijdje lopen stuiteren, maar complimenten hoor! 

Stuiterend dus naar de wedstrijdtafel voor een nummer voor de wedstrijd, daar zitten Cor, John en Koos te discussiëren 

met Tri welke kant we op moeten gaan, dikke pluim ook weer mannen, dat is democratisch beslissen. Nummer 14 

getrokken en ik mag mee met de eerste rit op de tractor, onderweg genietend van het mooie weer. Blij met het mooie 

plekkie, bank voor mijn neus die droog kwam te liggen en ik zeker 50 meter verder dan de rest in zee kon gaan staan en dat 

komt mooi uit want eigenwijs als ik ben vis ik graag zover mogelijk, dus wat dat betreft had ik al een voorsprong op de rest( 

dacht ik) en ving ik al snel 2 scharren en een botje. Helaas moest ik daarna vanwege agger van de bank af en wist toen ook 

geen vis meer te vangen. Na een uurtje kon ik er weer op en ving ik nog 1 schar en 1 botje. Daar is het bij gebleven en na 4 

uur vissen was dit mijn eindstand.  Na het inpakken was de tractor wel heel snel bij mij en zat ook al aardig vol ( dat zegt 

genoeg over de visvangst van die dag denk ik wat ook niet zo vreemd is met poepbruin water en bijna geen golven). 

Aangekomen in het clubhuis zie ik dat Connie en Rianne al achter de bar staan voor een happie en een sappie, waar zouden 

we zijn zonder deze dames! Dan wordt er aan de bel getrokken door Rein want hij heeft zijn laatste wedstrijd gevist en gaat 

terug naar zijn roots in Friesland, proost en het ga je goed Rein!  Gelijk daarna was het nog even schrikken toen er iemand 

als een aap aan het touw van de bel ging hangen en maar bleef slingeren , super enthousiast omdat hij ( Jack) de kanjerpot 

had gewonnen! 

De uitslag kwam al snel daarna en tot mijn verbazing was ik dus 1e geworden met mijn 5 visjes      , het was geen beste 

visserij met 13 nullen van de 30 deelnemers. 

En dan nu nog de moraal van dit verhaal…..een goede plek loten is toch wel belangrijk maar het plezier van het vissen staat 

bovenaan.  

Als laatste nog een groot compliment aan alle vrijwilligers want zonder hen is een vereniging nergens! 

En als allerlaatste , als jullie mij volgende keer een vis terug zien gooien zonder te laten meten, hoop ik dat jullie snappen 

waarom!  

Rene Brederveld 

 

 

 


