
JeugdVISkamp 2013 H.S.V. ‘De Leede’ één groot spektakel! 

 

 

Hengelsportvereniging ‘De Leede’ uit Warmond viert dit jaar haar 65-jarig bestaan. Ter ere 

van dit heugelijk feit organiseerde de jeugdcommissie van ‘De Leede’ van 13 t/m 15 

september jongstleden een jeugdVISkamp op een prachtige locatie aan de Waddenzee. 

 

De voorbereidingen 

Het organiseren van een jeugdVISkamp vergt de nodige voorbereidingen. Welke activiteiten 

willen we naast ‘vissen’ gaan ondernemen en waar kunnen we die doen? Uit onze 

brainstormsessie komt o.a. wadlopen. Educatie en natuurbeleving staan bij ‘De Leede’ 

voorop dus ‘wadlopen’ is de unieke belevenis. Dus op zoek naar een bedrijf dat 

wadlooptochten organiseert. In de gemeente Wieringen kunnen we terecht. Ook het ideale 

en betaalbare groepsverblijf is snel gevonden, het scoutinggebouw van Corvus Corone vlak 

achter de dijk aan De Waddenzee. Nu alleen nog geschikt viswater. Dit bleek lastiger dan 

gedacht, zie verderop in dit verslag. 

 

  

Het clubgebouw van Scouting Corvus Corone aan de Keizerspoeldijk te Oosterland (Den Oever)  

 

Aanvraag financiële bijdrage Sportvisserij MidWest Nederland 

Zo, de activiteiten tijdens ons jeugdVISkamp zijn grotendeels bekend. We kunnen een 

begroting van de opbrengsten en kosten van het kamp maken. Tevens één van de 

voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling Financiële bijdrage ter 

verbetering van sportvisserijmogelijkheden van Sportvisserij MidWest Nederland, de 

organisatie waarbij onze vereniging is aangesloten. Het ondersteunen van jeugdactiviteiten 

is één van de maatregelen die voor deze financiële bijdrage van 50% van de externe kosten 

tot een maximum van € 500 per activiteit in aanmerking komt.  

http://www.sportvisserijmidwestnederland.nl/over_ons/?page=downloadshttp://www.sportvisserijmidwestnederland.nl/over_ons/?page=downloads
http://www.sportvisserijmidwestnederland.nl/over_ons/?page=downloadshttp://www.sportvisserijmidwestnederland.nl/over_ons/?page=downloads


Vrijdagavond 13 september 2013: voor velen een lange tocht langs de dijk… 

Veertien jeugdleden en zeven begeleiders verzamelden zich vrijdagmiddag 13 september 

jongstleden op het parkeerterrein van Hotel Sassenheim. Jeugdbegeleider Ed Rolfes had via 

zijn werk een aanhanger geregeld. Een uitkomst want hierdoor konden we met slechts vijf 

volgeladen auto’s en de aanhanger naar Den Oever afreizen. Eenmaal aangekomen op het 

scoutingterrein kon het spektakel echt beginnen. Eerst alle spullen uit de auto's en 

aanhanger om de slaapzaal van het scoutinggebouw in te richten. Dat was een klus op zich. 

 

 

De slaapzaal na de eerste nacht; een georganiseerde chaos!  

 

Na een makkelijk eerste avondmaal - soep en broodjes knakworst - was het de hoogste tijd 

voor een beetje actie. We hadden tenslotte de beschikking over een prachtig speelveld. 

Nadat twee gelijkwaardige groepen waren gevormd, kon het spellenparcours (bestaande uit 

voerballen werpen, vishaak knopen en vis halen en brengen) starten. Dit leverde mooie en 

grappige beelden op.  

 

Het spellenparcours was slechts het begin. De groep oudere deelnemers maakten zich op 

voor de dropping die ze nog lang zullen herinneren. Bas, Julian, Iris, Demi, Britt, Sander en 

Xander en Haradin werden samen met begeleiders Peter en Bas gedropt op een afgelegen 

plek op zo’n 8 kilometer van het scoutinggebouw. Twijfel over welke kant de groep 

opmoest, leidde tot de verkeerde keuze. Een eindloze tocht over de donkere dijk langs de 

Waddenzee was het resultaat. Sander met de ‘S’ zag het positieve er wel van in: “Ik doe 

niet aan sport, maar misschien moet ik weer iets oppakken. Ik heb een conditie van niks!”  

 



Enkele minuten na middernacht arriveerde de groep weer bij het scoutinggebouw. Toen was 

de groep jongste deelnemers allang terug van hun dropping. Zij hadden hun slaapzak al 

opgezocht want de volgende ochtend moesten we heel vroeg op. Deze eerste nacht bleven 

de verwachte kussengevechten uit. Tot genoegen van de begeleiders die op slechts twee 

slaapuren hadden gerekend.  

  

 

De Waddenzee vanaf de Keizerspoeldijk gezien; een prachtplaatje 

 

Zaterdag 14 september 2013: een actieve en leerzame dag 

Die ochtend zou het laagwater zijn dus dat betekende heel vroeg uit de veren. Aankleden, 

ontbijten, rugtas met sportschoenen en regenkleding mee, en snel op weg naar de haven 

van Den Oever. Daar lag de boot al klaar.   

Na een goed half uur varen kwamen we aan bij het wad. De sprong vanuit de boot op het 

wad was voor de kleineren onder ons een hele uitdaging. Eenmaal op het wad leefde 

iedereen zich uit. Onder begeleiding van een ervaren gids vingen we diverse zeediertjes 

zoals kwallen, diverse krabbetjes en waterkreeftjes, garnalen en zelfs enkele kleine 

vissoorten. De kinderen liepen met hun handen vol met schelpen en lege slakkenhuisjes. 

“He, daar zwemt een zeehond. O jammer, hij duikt gelijk weer onder.”  



 

Wad een Belevenis! 

Afgelopen nacht had het uren geregend en ook vanochtend bleef het doorgaan. Maar 

niemand klaagde over het slechte weer. Iedereen was druk op zoek naar waterdiertjes in de 

Waddenzee, een adembenemend mooi beschermd natuurgebied. Aan de palen in het wad 

kon je goed zien hoe hoog het water staat als het hoogwater is. Wadlopen is een unieke en 

onvergetelijke ervaring. Een aanrader voor elke vereniging die een keer een bijzondere 

activiteit wil organiseren. Voor jong en oud… 

 

 

 

Wadloopschoenen genoeg… 



 

Iris was niet bij de te houden… 

 

Eenmaal terug op het vaste land konden we ons afspoelen en droge kleding en schoenen 

aantrekken. Met een oude stadbus werden we teruggebracht naar het scoutinggebouw  

waar de slaapzaal werd omgetoverd in een eetzaal. Na alle inspanning had iedereen trek 

gekregen. Onder het eten hoopten we met zijn allen dat de harde wind zou minderen. 

Helaas waren de weergoden ons niet gezind deze zaterdag. Na lang beraad hebben we 

(lees: de begeleiders) besloten de geplande viswedstrijd van die middag af te gelasten en 

een binnenactiviteit. Een van de begeleiders kwam op het leuke idee om een bezoek te 

brengen aan het Marinemuseum in Den Helder. Snel op Internet de openingstijden 

achterhalen en jawel, het museum is tot 17.00 uur vandaag open. Haast is geboden… 
 

  
 

Aan boord van de onderzeeboot 'Tonijn' verbaas je je over de beperkte ruimte waarin de 

zeventigkoppige bemanning wekenlang verbleef. 



Eenmaal aangekomen bij het museum, bleek het vandaag Open Monumentendag te zijn en 

mochten we gratis naar binnen. Een meevaller op deze stormachtige septemberdag. 

Het Marinemuseum laat bezoekers het verleden en het heden van de Nederlandse marine 

ervaren. Uniek zijn de 3 museumschepen, waarvan de onderzeeboot Tonijn de meest 

opvallende is. De Tonijn is een driecylinder onderzeeboot van de Potvisklasse met een 

lengte van 78 meter en een gewicht van 1.000.000 kilo. Dit type onderzeeboot vormde 

tussen 1960 en 1991 de kern van de Nederlandse onderzeedienst. In de Tonijn is van alles 

te zien, van de commandocentrale tot het kombuis en van het toilet tot de hut van de 

commandant. Het viel ons meteen op hoe klein het schip van binnen is, terwijl de 67 

bemanningsleden weken achtereen in deze ruimten hebben moeten werken, slapen en eten.  

 

 

Een bezoek aan het Marinemuseum, een leuk alternatief voor de in het water gevallen vismiddag 

 

 

Onze jeugdleden vermaakten zich prima in het museum en ook voor ons, de begeleiders, 

was het erg interessant. In het activiteitencentrum konden de jongsten een leuk aandenken 

in elkaar knutselen en eenmaal terug in het scoutinggebouw raakten ze niet uitgepraat over 

wat ze allemaal gezien en gedaan hadden. Inmiddels was het etenstijd. Jet Rolfes stond al 

een uur in het keukentje pannenkoeken te bakken. En lekker dat ze waren! Vooral met flink 

veel stroop hè jeugdbegeleider Frank?  

 

Na de natte zaterdag hangen de kleren aan waslijnen door het scoutinggebouw. Er wordt 

aan Lars Montagne gevraagd of hij al een keer een schone onderbroek heeft aangedaan. 

Waarop jeugdbegeleider Frank Kerkvliet antwoordt “Dat is een goeie. Laat ik dat ook maar 

eens doen!” 



Wat hebben we gelachen dit kamp. De leukste uitspraak van het weekend was die van Jelle 

Sikking: “We zijn op viskamp, maar het is nu al bijna zondag en we hebben nog niet 

gevist!” “Haha, geen paniek Jelle. Het komt allemaal goed” was ons antwoord. 

Na het heerlijke avondmaal was het zowaar droog geworden en konden we gebruik maken 

van de speciale kampvuurplaats. Toen het vuur eenmaal goed brandde, gingen de 

marshmallows aan stokken en kon het roosteren beginnen. Een leuke verrassing was er die 

avond voor jeugdcommissaris Peter Duijnhoven. Met een speciaal lied en een aantal mooie 

cadeaus werd Peter door de groep in het zonnetje gezet voor zijn verdiensten voor de 

jeugdafdeling in de afgelopen jaren. Na 13 jaar treedt hij af als jeugdcommissaris bij  

‘De Leede’. Jammer genoeg kan Peter zijn functie bij ‘De Leede’ niet meer combineren met  

het werk voor zijn eigen onderneming Belastica, Administratie- en belastingadviseurs & 

Financieel planners en zijn baan als adviseur jeugdzaken bij Sportvisserij MidWest Nederland. 

Peter blijft nog wel actief als vismeester en als coach van de jeugdige talenten van onze 

vereniging op weg naar het NK Junioren.  

 

Zondag 15 september 2013: eindelijk vissen Jelle!  

Na een korte nacht moesten we wederom vroeg opstaan. Binnen twee uur ontbijten, alle 

spullen opruimen en in de aanhanger en auto’s stoppen, het scoutinggebouw schoonmaken 

en ons klaarmaken voor vertrek. Des te eerder zijn we aan de waterkant. Daar aangekomen 

werden wij ontvangen door bestuurslid Ron Gatowinas van H.S.V. De Snoek die ons samen 

met collega-bestuurslid Rens de Jong heeft voorzien van de benodigde informatie over de 

lokale viswateren. Ron en Rens, nogmaals hartelijk dank hiervoor.  

 

Nadat alle deelnemers hun visstek hadden ingericht en de hengels waren opgetuigd, kon 

het vissen eindelijk beginnen. Na het startsignaal werden direct al de eerste vissen 

gevangen, voornamelijk kleine blankvoorn maar dat mocht de pret niet drukken.  

 

  

Een ideale groep deelnemers  

http://www.hsvdesnoekwr.com/


 

De bijzondere vangst van nieuwkomer Bas Zwanenburg 

 

Als snel doet het verhaal de ronde dat Bas Zwanenburg – pas een aantal weken lid van onze 

vereniging en direct al mee op viskamp – een vreemde (bij)vangst heeft gedaan. Een krab 

wel te verstaan. Na afloop wilden alle deelnemers ‘het beest’ natuurlijk zien. Leuk!  

Minder leuk was het feit dat gedurende de wedstrijd de wind steeds harder aantrok wat  

‘het vissen’ lastig maakte. Toch wist iedereen vis te vangen en daar gaat het tenslotte om. 

 

 

De jongste deelnemer, Asmarin Asghedom, werd knap vijfde. 



Tijd om terug te keren naar Warmond, maar eerst nog naar de McDonald’s voor een Happy 

Meal, Quarter Pounder, McKroket, Milk Shake, of ga zo maar door. Het was een behoorlijke 

bestelling, zo alles bij elkaar. Het feestmaal leverde echter veel blije gezichten op.  

Aansluitend vond de prijsuitreiking van de viswedstrijd plaats. Het maximaal aantal punten 

van 20 voor zowel ‘totaalgewicht van de gevangen vis’ als ‘het aantal stuks gevangen vis’ 

was voor Britt de Zwart. Zij wist 30 vissen met een totaalgewicht van 420 gram te vangen. 

Bas Zwanenburg eindigde verrassend op de tweede plaats en Demi Kerkvliet ging met de 

bronzen plak naar huis. Britt mocht als eerste van de deelnemers een prijs kiezen van de 

goed gevulde prijzentafel. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door de hoofdsponsor van 

onze jeugdafdeling Sam’s Hengelsporthuis uit Leiden waarvoor onze dank.   

 

 

 

Onze dank gaat verder uit naar de deelnemende jeugdleden en begeleiders waarmee wij 

een meer dan geslaagd weekend hebben beleefd, ondanks de verregende zaterdag, de 

harde wind en het feit dat we hierdoor slechts één keer konden vissen. Je hebt helaas niet 

alles in de hand! Zonder onze begeleiders Jet en Ed Rolfes, Hester en Jan-Willem Blonk,  

Bas de Zwart, Frank Kerkvliet en Peter Duijnhoven was dit supertoffe jeugdVISkamp niet 

mogelijk geweest. Hartelijk dank voor jullie inzet en geduld! 

 

De jeugdcommissie van Hengelsportvereniging ‘De Leede’  

http://www.sams-hengelsporthuis.nl/

