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Strandweg 15 Ter Heijde aan zee 

Han van der Lek, winnaar N.F.B. wedstrijd 
bij Castricum. 

 
Op zaterdag 20 oktober was er weer een wedstrijd van de N.F.B. competitie en deze keer werd er gevist op het 
mooie strand van Castricum . Deze wedstrijden worden gevist van 9 uur tot 13 uur, dus vroeg uit de veren om op tijd 
de kaarten te halen.  Ed van Zanten stond al om 6 uur bij mij voor de deur. 
Afgesproken om 7 uur aanwezig te zijn voor een kop koffie en om het het aas te verdelen, om daarna naar het grote 
parkeerterrein te rijden waar het zowaar gratis was. Dat maak je niet zoveel meer mee aan de kust . 
Op het strand aangekomen, sommige met de trekker en andere konden het aanlopen, had je nogal een verschil van 
plek; Sommige op een bank en andere hadden een mooi zwinnetje voor de deur . 
Han stuurde al gauw een foto van de plek waar hij stond en was zeker niet blij, omdat hij de week er voor 
het ook al niet kon raden en zelfs het plan had om zijn hengels op Marktplaats te zetten. Gelukkig geen kopers dus 
hij moest weer aan de bak . Sommige hadden al snel een visje maar bij Han wilde het nog niet lukken, maar na wat 
gegevens uitgewisseld te hebben met de rest van het korps, van dichtbij , voor de bank , achter de bank en wat voor 
aas, had Han het lek gevonden en ging hij los . Trosje slikjes was bij hem het succes en wist uiteindelijk 12 vissen te 
vangen waar onder zelfs een echte volle bak ( 3 vissen in 1 trek .) Nog een poosje met 4 man op het parkeerterrein 
staan te wachten op Willem die in het E vak stond (de trekker kwam een aantal keren vast te zitten). Uiteindelijk om 
half drie gingen we richting verzamelplaats voor de prijsuitreiking . Terwijl de loterij al bezig was nog snel wat loten 
gekocht en tot onze verbazing had niemand prijs, zelfs Ed niet, die meestal toch wel gelukkig is. We hadden het idee 
dat de loten die het laatst verkocht zijn niet meer in het mandje terecht zijn gekomen. 
Toen de prijsuitreiking. Omdat Han goed gevist had zou hij wel een eens hoog geeindigd kunnen zijn! 
Er werd begonnen met nummer 1 en jawel, Han van der Lek  werd naar voren geroepen om een mooie hengel uit te 
zoeken . Verder niemand van ons in de prijzen. Nog wel leuk om te vermelden dat Paul van Boheemen bij de laatste 
2 trekken 4 vissen had en Ed bij de laatste haal nog een bot. Willem had 4 vissen waaronder een visje onder de 10 
cm en die tellen niet bij de N.F.B. Ik had zelf 2 vissen en Ed dus 1.  
Ook nu was het toch wel weer bijzonder het verschil in de kwaliteit van het aas, door sommige zelf gestoken en bij 
ons de piertjes van Paul. Vooral grote slikken, heel belangrijk voor de Botvisserij, zijn momenteel slecht verkrijgbaar, 
maar blijkbaar door sommige leveranciers weer wel te leveren. Maar hopen dat dit binnenkort ook weer bij ons het 
geval is ! 
 

 
De trotse winnaar van vandaag Han proficiat . 


