
Verslag van het NFB NK Kleinbootzeevissen van 18 september 2021 

Op zaterdag 18 september was het dan eindelijk aan WSV Hoek van Holland om ter gelegenheid van 

hun 75 jarig jubileum de jaarlijkse kleinbootzeeviswedstrijd te organiseren. 

Na een lange tijd waarin er nauwelijks sprake was van wedstrijden was het 

weer even wennen. Zeker daar ook op deze datum het OSK 2021 in 

Scheveningen vervist werd en het noorden het Open Fries Kampioenschap, 

bleef de teller van het aantal deelnemende boten op 12 steken, maar dat 

deed zeker niets af aan de 

gezelligheid.  

Onder fantastisch weer, bijna windstil 

en een stralend zonnetje was het 

goed vertoeven op het strand en 

natuurlijk het water. Om 09:00 klonk 

het startsignaal en schoten een aantal boten richting de 

Indusbank of zelfs iets verder, maar sommigen probeerden het 

dichter onder het strand. 

Schar en wijting waren vaak 

te klein en slechts in kleine hoeveelheden aanwezig, dus ook de 

mannen de ver op zee hun heil zochten kwamen rond 12:00uur 

toch ook dichter onder het strand vissen. 

Uiteindelijk was daar om 14:00uur het eindsignaal en kwamen de 

mannen al snel het strand op waar zij op de trailer geholpen 

werden en met de tractor richting clubhuis werden gebracht. 

Omdat het hele festijn buiten werd 

georganiseerd waren er geen 

Covid-19 beperkingen en zat men al snel achter een frisje en een 

gebakken visje te wachten op de uitslag…. 

De uitslag was op zijn minst 

opvallend te noemen, gezien de 

lage gewichten die uiteindelijk 

aangevoerd werden. De 

winnaars Van Dijk/Van de Sluis 

wisten 4,8 kg vis aan te landen. 

Ruim voor de nummers 2 het 

koppel Jagt/Gluvers en als 3e 

het koppel Vd Berg/Vermeer.  

 

 

De vangst bestond vooral uit 

botten, net maatse scharren en 

een enkel zeebaarsje. Al met al 

met dit fantastische weer een zeer 

geslaagde dag op zee, hopelijk 

zal het snel beter gaan worden 

met de vangsten.  

 

In ieder geval WSV Hoek van 

Holland gefeliciteerd met jullie 

jubileum en de organisatie van dit 

mooie evenement! 

Wim Kruining 


