
Verslag jeugdviskamp 2007  
  
Eindelijk was het dan weer zover. Het tweede jeugdviskamp dat wij sinds het 

bestaan van onze jeugdafdeling organiseerden. Gezien de ervaringen van het 

vorige jeugdviskamp in 2005 waren wij, de jeugdcommissie, in de juiste 

stemming. Na vele virtuele zoektochten belandden wij uiteindelijk in een 

gebouw van de scouting in Uitgeest genaamd Jeugdhuis “De Boogaerd”. 

Gezien de ligging in dit prachtige waterrijk gebied kon het kampweekend al 

bijna niet meer stuk. Genoeg water om ons heen om ieder dag weer in een 

ander water te kunnen vissen. Maar het zoeken naar geschikt water viel best 

nog wel een beetje tegen. De hele buurt werd door ons uitgekamd. . . . . .  
 

 
 
. . . . . . . . Het Noordhollands Kanaal waar we het vorige viskamp ook hadden 

gezeten met de oudste categorie viel tegen vanwege de sterk begroeide kanten. 

Maar verderop langs dit kanaal vonden we toch een redelijk stukje. Met in ons 

achterhoofd dat we het water hadden gevonden waar we konden vissen, zijn we 

via de andere kant van het kanaal richting huis gereden. Langs deze route 

hebben we uiteindelijk nog een geschikt viswater (de Markervaart) gevonden 

waar iedereen prima kon zitten en waar volgens insiders genoeg vis zou zitten. 

Nou moest alleen het weer nog meewerken. Gezien de voorspellingen kon “het 

weer” nog wel eens de grote spelbreker worden. Afwachten en hopen! . . . . . 



   

Vrijdag 20 juli jl. om 15.30 uur verzamelden alle deelnemers, hun ouder(s) en  

de begeleiders zich op de Gemeentehaven te Warmond. De visspullen werden 

ingeladen in de grote bus van Keukenstudio Voorschoten (van de heer Jan van 

Leeuwen) en de overige spullen in de auto’s van de begeleiders. De stemming 

was opperbest en eenmaal op de plaats van bestemming van het weekend 

aangekomen, werd eerst iedereen bij elkaar geroepen op de enorme zolder van 

het scoutinggebouw (waar de jongens overigens konden voetballen). Hier 

werden de kampregels verteld en extra benadrukt dat deze regels echt nageleefd 

moesten worden. Dit gezien het feit dat het scoutinggebouw midden tussen een 

aantal huizen staat en ons nadrukkelijk is verteld dat indien er klachten komen 

van de buren, wij wel eens voortijdig konden vertrekken. Na deze duidelijke 

woorden werden de twee groepen - genaamd “de springende zalmen” en “de 

gladde alen”-  ingedeeld waarna iedere deelnemer een speciaal kamp T-shirt 

kreeg. Hierna werden de slaapvertrekken ingericht en een heerlijk bakje soep 

met een lekker broodje knakworst gegeten. Iedereen liet het zich smaken 

waarna het tijd was voor actie. Het weer was bar en boos (het kwam met 

bakken naar beneden) maar niet getreurd we zaten comfortabel in dit prachtige 

gebouw. Vanavond nog niet het vissen zelf op het programma maar wel een 

witvisclinic waarin de deelnemers onderlijntjes maakten en met namaakvissen 

konden leren onthaken. Tegen tienen waren de weergoden ons goed gestemd en 

konden wij in het donker een dropping organiseren. Wij via de Tom Tom van 

Ria gekeken waar we de twee groepen konden droppen en kwamen zo uit op 

een adres zo’n 5 kilometer van ons jeugdhuis af. Lang zat dachten we maar hoe 

het ook kwam, na een kwartier kwamen de eersten (de groep die we het laatste 

gedropt hadden) al binnen! Die hadden er maar een kwartiertje over gedaan. De 

andere groep (die een half uur eerder was vertrokken) kwam een paar minuten 

later binnen en waren misschien nog veel later binnengekomen als de 

begeleiding hen niet op het juiste spoor had gezet. Tot zover liep het allemaal 

voortreffelijk maar de nachtelijke uurtjes zijn voor de leiding gewoontegetrouw 

de zwaarste. Deze nacht zal ons echter nog lang heugen. Na tientallen dezelfde 

waarschuwingen door verschillende kampleiders dat er met name teveel herrie 

was, werd er één uit de oudste groep gehaald en op de zolder gelegd. Om circa 

5 uur die nacht stormden twee jongens het lokaal in waar de jongste deelnemers 

sliepen en veroorzaakten hierbij zoveel herrie dat er zelfs iemand uit een ander 

lokaal wakker werd waarvoor je normaal gesproken een kanon naast deze 

persoon moest afschieten. Toen was logischerwijs de maat vol. Na lang beraad 

is door de gehele kampleiding besloten twee jongens naar huis te sturen. Erg  

jammer! Diezelfde ochtend vroeg opgestaan (hoe kon het ook anders?!), 

ontbijten, lunchpakketten klaarmaken en vertrokken naar het Noordhollands 

Kanaal waar de eerste wedstrijd zou worden vervist! Hier werd helaas alleen 

maar klein grut gevangen, gelukkig had iedereen wel vis. Dat er wel grote 

brasem zit kon men zien bij twee mannen die verderop zaten met een feeder. . . 



   

. . . . Die visten pal tegen de overzijde en wisten de ene na de andere brasem 

naar boven te halen. Dat het toch wel link was om langs deze provinciale weg 

te vissen (ondanks dat er regelmatig wedstrijden worden vervist) bleek wel uit 

het feit dat Olaf  bij het afsteken van zijn hengel deze iets te ver op het fietspad 

van de weg kwam en er pardoes een auto overheen reed. Daarbij kwam dat 

Jacques op hetzelfde gedeelte van de asfaltweg liep met zijn gezicht naar het 

verkeer toe om zodoende het verkeer een beetje van de kant te houden. 

Levensgevaarlijk bleek even later toen er een bestelwagen teveel aan de kant 

reed en Jacques deze erop attendeerde iets meer naar het midden te gaan, 

hetgeen een tegengestelde reactie teweegbracht en met een katachtige sprong 

Jacques zijn vege lijf kon redden maar net nog wel naar de spiegel uit kon 

halen die er pardoes vanaf viel. Na het wegen en tellen van de vis bleek dat 

Koen van der Voort de overduidelijke winnaar was. Terug naar het kamp even 

eten en dan op naar het middagprogramma dat in het teken stond van sport en 

spel. Op het veld aangekomen werd er al snel een balletje getrapt en werd een 

jeugdlid door één van de oudere begeleiders fantastisch gepoort, het jeugdlid 

verbijsterd achterlatend. Andere begeleiders hebben inmiddels de veldjes 

uitgezet voor een aantal hoogst vermoeiende spelletjes. Moe maar voldaan 

keerden we terug naar het jeugdhuis, lekker pannenkoeken eten! Onze 

complimenten voor Ria en Karin die dit weekend o.a. voor het verrukkelijke 

eten zorgden! De dames waren een echte twee-eenheid. Wij konden ze net als 

trouwens de andere begeleiders voor alles inschakelen, niets was hun teveel. En 

als dank hadden wij een speciaal spelletje voor hun bedacht: “maden zoeken”. 

Overigens is het aas dat gebruikt is tijdens dit weekend beschikbaar gesteld 

door Sam’s Hengelsporthuis en de wedstrijdprijzen zijn gesponsord door 

Hengelsporthuis Henk Teunissen waarvoor dank! Die zaterdagavond gingen 

wij op stap voor de koppelwedstrijd “torrenpikken” (vissen op aantal stuks vis) 

aan een mooi gedeelte van de Markervaart. Al direct na het toetersignaal bleek 

dat hier volop vis zat. De meesten vingen vele “maatse” vissen (waaronder 

brasems) en zaten dan ook tot de laatste wedstrijdminuut aan de waterkant 

gekluisterd. Door het winnende koppel Dennis Brouwer en Erwin van der Meij 

werd maar liefst 66 vissen (ca. 5 kg) gevangen, door de 7 koppels totaal meer 

dan 300 vissen)! Om circa tien uur terug naar het jeugdhuis en wel naar de 

speciale kampvuurplaats waar bleek dat Jan-Willem het erg leuk vond om het 

vuur behoorlijk op te stoken. Maar daardoor werd het vuur wel te heet om de 

marshmallows op te warmen. Na het kampvuur weer lekker slapen hetgeen 

deze nacht zonder problemen verliep. Zondagochtend 22 juli begon uiteraard 

met een viswedstrijd en wederom aan de Markervaart. Helaas werd er dit keer 

beduidend minder gevangen dan de avond ervoor, maar het weer was prima! 

Na de wedstrijd direct terug naar het jeugdhuis om alles netjes op te ruimen. 

Maar Ria en Karin hadden het meeste werk al gedaan dus het was, na een 

nauwgezette controle door de hoofdscout, alleen nog oppakken en wegwezen. 



   

 
 

Voor de rest van de zondag en de maandagochtend was een speciaal 

programma op het eiland Koudenhoorn bedacht. Een speciaal woord van dank 

van onze kant gaat dan ook uit naar de seniorvissers die deze activiteiten 

mogelijk hebben gemaakt. Die zondagmiddag kwamen wij om half 3 aan op de 

Gemeentehaven waar de ouders de visspullen van hun kinderen kwamen 

ophalen. Op het puntje van het eiland aan het Zomergat had Johan Heemskerk 

inmiddels met hulp van enkele ouders een enorme tent, waarin de nacht zou 

worden doorgebracht, opgezet. Derhalve wederom een dankwoordje, nu aan 

Johan en de andere ouders. Voor het diner werden er met behulp van de experts 

op hun gebied met veel enthousiasme door de jeugd enkele karperrigs, shads en 

andere verticaal systemen gemaakt. Nadat een heerlijke macaroni, gemaakt 

door Jos Caspers en Yvonne Finger waarvoor dank, was genuttigd gingen naar 

ons idee de spannendste uren van het weekend beginnen. De jongste 

deelnemers gingen totdat het donker werd met enkele experts verticalen op o.a. 

het Joppe en de oudere deelnemers gingen een nacht karperen aan De Leede. 

Helaas werkten de snoekbaarzen en karpers deze avond en nacht niet mee! 

Slechts vier ondermaatse snoekbaarsjes en één karper was het resultaat. Al met 

al was het een enerverend weekend. Onze dank gaat uit naar de deelnemers en 

begeleiders die er ondanks een moeilijke start toch een mooi weekend van 

hebben gemaakt! Overigens, zonder deze begeleiders genaamd Pieter van Dam, 

Ron van Leeuwen, Ria Heemskerk, Karin van Veen, Koos van der Poel en 

Michael Kuipers was dit jeugdviskamp niet mogelijk geweest. Heren en dames, 

hartelijk dank voor jullie hulp en inzet! Gedurende het kampweekend zijn er 

een groot aantal foto’s gemaakt. Deze kunt u vinden op onze site en tijdens de 

familiedag wordt aan alle deelnemers een CD-rom met alle foto’s uitgereikt!  
 

De jeugdcommissie; Jan-Willem, Peter en Jacques  


