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al 25 jaar in
KORTEN HOEF- Ter gelegenheid van het 25 jaar bestaan van het NK Palingroken
staan Hans en Menno uitgebreid stil bij de historische evenement.
Hans en Menno, twee gezworen
natuurvrienden uit 's- Graveland, waren
actief in de evenementencommissie van
de vorige Dobber. En de grondleggers
van het NK Palingroken. Bij diverse
gelegenheden vormde het palingroken
een vast onderdeel, totdat de oude
Dobber gesloopt werd. Menno en Hans
hadden de ambitie om het uit te bouwen
tot een nationaal kampioenschap. Ze
bedachten ter plekke in de Bollie Blooper
de naam van het stichtingsbestuur:
'Vechtplassen Palingrook Commissie'.
"Tja, waar dat vandaan kwam? Het
verwees naar dit gebied, iets ruimer

dan alleen Kortenhoef'Ç opent Hans
Koopmans, de huidige voorzitter.

"Dat NKwas nog
niet zo eenvoudig"
Echt NK
"Dat NK was nog niet zo eenvoudig"
vertelt Menno, die de eerste voorzitter
werd, "want het moest echt iets zijn
uit alle provincies. We hebben zelfs
nog een brief gestuurd naar Vonhoff,
toenmalig Commissaris van de Koningin
in Groningen." Bovendien moesten de

reglementen nauwkeurig op papier
worden gezet. De Hilversumse notaris
Davina wilde dat wel doen voor 2 pond
paling. In de statuten staat onder
andere dat de stichting tot doel heeft
'de techniek van het palingroken te
behouden en te stimuleren, maar vooral
ook bij het publiek onder de aandacht
te brengen'. Gezien de 15.000 bezoekers
die jaarlijks langs de kramen schuifelen,
zijn ze daar goed in geslaagd. De heren
prijzen ook de rol van het Nederlands
Visbureau dat hen vanaf het allereerste
begin op professionele wijze heeft
ondersteund. Bij de eerste keer in 1991
waren er 56 deelnemers. "Alles was goed
geregeld, het was een echte wedstrijd,
met een deskundige jury. Het is tenslotte
wel een Nederlands Kampioenschap,
maar de gemoedelijkheid is en blijft
ook belangrijk" vervolgt Hans. "Want
ons motief was met name ook om het
oude ambacht in ere te houden, want
dat dreigde toentertijd best in gevaar te
komen' sluit Menno aan.
Oud Kortenhoef
In 1996 werd de locatie van het NK
verplaatst naar de Kortenhoefsedijk in
samenwerking met de stichting BLOK die
al lang een Jaarmarkt en het Gondelvaren
op dezelfde dag organiseerde. Het werd
steeds groter totdat het VPC- bestuur
moest besluiten om geen NK meer
op touw te zetten. De regels door de
Voedsel- en Waren Autoriteit waren
dusdanig streng geworden dat het
onmogelijk werd om verder te gaan.
"Dan moet je denken aan regels over het
afdekken van de rookplekken aan drie
zijden, de aanwezigheid van warm en
koud stromend water, enzovoort" weet
Hans Koopmans nog. Twee jaar lang
geen NK Palingroken. Met goede hulp
van toenmalig burgemeester Wim Kozijn
kwam er in 2000 een revival. Intussen
waren de wetten door de Tweede Kamer

afgezwakt, zodat een kampioenschap
weer haalbaar werd.
Top evenement
Vanaf 2000 is het NK Palingroken een topevenement geworden waar je niet meer
omheen kunt. Een NK waardig, met circa
100 rokers en met duizenden bezoekers
op de dijk. Met duidelijke regels waarbij
de scheidsrechters af en toe moeten
optreden en met een deskundige jury.
"Je mag bijvoorbeeld niet samenwerken,
want dan kun je bij de jurering met rare
zaken worden geconfronteerd", vertelt
Hans Koopmans. Menno en Hans kunnen
goed omgaan met de deelnemers.
"Hoewel je goed op moet letten, er
zitten een paar ondeugende mannen bij",
vertelt Menno.

"Er zijn ongeveer vijf
manieren om te roken,
waarbij de houtsoort,
duur en temperatuur een
grote rol spelen"
Koopmans geeft alweer 5 jaar 'rookles'
geeft aan een club van 20 beginnende
rokers.Wat aangeeft dat de belangstelling
voor het traditionele vak weer toeneemt.
"Er zijn ongeveer vijf manieren om te
roken, waarbij de houtsoort, duur en
temperatuureen grote rol spelen" vervolgt
hij. Bij het NK gaat het om Duurzame
Paling. De wedstrijdpaling, gekenmerkt
met een roestvrij stalen ringetje, bestaat
uit Nederlandse kweekaal uit één partij.
Over de verhalen rond het NK en tol van
leuke akkefietjes zouden de oprichters
een boek kunnen schrijven. Het is en blijft
een mooi kampioenschap dat Korten hoef
op de kaart zet. De Vecht Plassen
Commissie verdient een pluim voor 25
jaar Nederlands Kampioenschap.

DE BESTE PALINGROK
Van heinde en verre komen op iedere eerste zaterdag in september de
palingrokers van Nederland naar Kortenhoef. Er worden op vele plaatsen
palingrookwedstrijden georganiseerd, maar Kortenhoef, dat is een begrip. Het
Nederlands kampioenschap wordt er al meer dan twintig keer gehouden en
heeft een naam verworven bij de rokers. Dat evenement mag je niet missen!

Het is natuurlijk ook een unieke locatie:
langs de dijk hebben over een paar
honderd meter de rokers hun rookkasten
opgesteld. Sommigen heel eenvoudig:
een tonnetje, een bijltje om houtjes mee
te hakken en een leeg kratje bier om te
zitten wachten totdat de paling gerookt
is. Anderen hebben een professionele
rookoven bij zich en weer anderen hebben
hun kraam uitbundig versierd.
Er is publiek! Al jaren kan dit evenement
zich verheugen op een geweldige publieke
belangstelling. Duizenden trekken die dag
over de dijk, links en rechts kijkend naar
en kopend de nog warme paling uit de
ton. En er is sfeer. Je merkt aan de rokers
en de bezoekers dat het bezoek aan het

palingroken een gezellige zaak is. Naast
dit vermaak is er ook een serieuze kant. In
Kortenhoef strijden de meer dan honderd
rokers om het nationale kampioenschap.
Vele jaren heb ik voorzitter van de jury
mogen zijn, die op uiterst serieuze, maar
ook deskundige wijze de aangeboden
paling keurt.
Jury
Aan de juryleden bewaar ik de beste
herinneringen. Als er iets leuk is om te
doen is dat jureren. Daar zitten mensen
in die beroepsmatig palingroken, maar
ook een sterren kok met een verfijnde
smaak aangevuld met mensen die van
lekker eten houden. Die kunnen natuurlijk
niet de wedstrijdpaling van alle rokers

ERSVAN NEDERLAND
proeven. De professionals hebben al door
de uiterlijke kenmerken, of door even in de
paling te knijpen een selectie gemaakt. En
die uitverkoren palinkjes gaan zij proeven.
De jury weet niet wie de roker is. Als aan
het einde de punten die een ieder heeft
gegeven opgeteld zijn en de jury echt
ervan overtuigd is dat de bepaalde paling
echt de beste en de lekkerste is, dat wordt
gekeken wie de roker is.
Uitslag
De rokers wachtten buiten zenuwachtig
op de uitslag en er wordt menig pilsje op
een goede uitslag gedronken. Val ik in de

prijzen? Wie wordt de nieuwe kampioen?
Het mooiste moment van de dag vond
ik altijd dat ik met de uitslag in de hand
naar de tent ging waar de uitslag bekend
wordt gemaakt. Even en paar algemene
opmerkingen over de kwaliteit van de bij
de jury ingediende paling. Dan de prijs
voor de mooiste kraam en de opbrengst
van de verkoop voor een goed doel en
daarna het moment suprème: de uitslag
van het Nederlands kampioenschap.
Soms was het moeilijk om boven de
kolkende massa uitte komen.Je voelde de
spanning en tenslotte de ontlading van de
hooggeëindigden en de teleurstelling van
hen die weer niet in de uitslag voorkomen.
Wat een leuk evenement. Voor iedereen.
Wat een sfeer! Ik denk er met veel plezier
aan terug en ben er vast van overtuigd
dat het ook jaar weer een groot succes
wordt. Daar staat de VPC met alle
medewerkers garant voor.

Door: Wim Kozijn ( oud- juryvoorzitter)
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Ruim 20 jaar heeft Yvonne Sikking haar ziel en zaligheid geiegd in het evenement. Jarenlang is zij voorzitter geweest en speelde een grote rol bij de Organisatie van het NK Palingroken.

Toen het evenement na twee jaar
onderbreking naar de Kortenhoefsedijk
werd verplaatst, werd Yvonne benaderd
om toe te treden tot het VPC- bestuur.
Ze was al voorzitter von BLOK (Behoud
Leefbaarheid Oud Kortenhoef) dat
vanuit de Oude School de gemeenschap
in stand hield. Een folkloristisch geheel
als palingroken paste precies in die sfeer.
Yvonne wilde wel voorzitter worden, op
voorwaarde dat 'rookdeskundige' Hans
Koopmans ook bleef.
Regels
"Er was nog een weg te gaan, want
Keuringdienst van Waarde moest nog
overtuigd worden, dat het NK Palingroken
niet onder de marktregels zou blijven
vallen, wat betekende dat temperatuur
van de vis na het roken binnen zeer korte
tijd terug gebracht moest worden naar
7 graden. Dit was onmogelijk." Er waren
nog meer blokkades waarmee Yvonne
samen met Hans Koopmans en Maarten
Mens van het Productschap Vis mee in de
slag moest. Zo zou het NK in een sporthal
plaats moeten vinden. "Wij antwoordden
daarop: Hoeveel ambulances wil je voor de
deur hebben staan." De rookontwikkeling
in een dichte ruimte is niet goed voor de
gezondheid.

'Ik verheugde me enorm
>p de dag van het NK en
probeerde met allemaal
een praatje te maken."

Het mooie van NK Palingroken: "De
combinatie van de rokers, het roken, de
vrijwilligers, publiek spreekt me erg aan.
Mensen uit het hele land komen naar
Kortenhoef, het halve dorp (bij wijze van
spreken) is bereid om iets te doen om
deze dag tot een succes te maken. Dat
daarnaast de jaarmarkt en gondelvaart
plaatsvindt, maakt het een volle mooie
complete dorpsdag voor ieder wat wils,
wat elkaar versterkt."
Yvonne had het hele jaar door contact
met heel veel rokers. Een deel maakten
zich al vroeg in het seizoen beetje nerveus
en vooral de vraag hoe ze het roken
konden verbeteren. "Ik verheugde me
enorm op de dag van het NK en probeerde
met allemaal een praatje te maken."

Toekomst
In de loop der jaren is er het een en ander
veranderd, constateert Yvonne Sikking.
De hygiëne- en veiligheidsregels zijn
steeds meer aangescherpt. "Dat laatste
is wel een duidelijke keus geweest. Je bent
een visitekaartje voor een product. Daar
mag je niet lichtzinnig mee omgaan en er
wordt met argusogen naar je gekeken."
Zo heeft de VPC zich ook sterk gemaakt
voor de 'humanere' dodingsmethode
van de paling. "Daar waren wij in de
branche wel baanbrekend in." Hoe zie je

de toekomst? "Het is een ambacht dat
vergrijst in rap tempo. Ik maak me wel
een beetje zorgen of het NK Palingroken
over een paar jaar nog zo georganiseerd
kan worden."

COR JANSEN RECORDDEELNEMER
Van de 25 NK's heeft Cor Jansen er 24
meegemaakt. Alleen in 1993 moest
hij afhaken vanwege een hernia. Een
kenner pur sang die in november van
dit jaar zijn boek over de Harderwijkse
visserij hoopt te presenteren.
"Ik hoorde dat er een NK Palingroken zou
komen. Daar wilde ik wel aan meedoen,
ik rook namelijk al paling vanaf 1980. Ik
ben precies en kritisch naar mezelf en
wilde weleens testen hoe ik het zou doen",
opent de Puttenaar. Jansen werd twee
keer winnaar, dat heeft hij juist te danken
aan die kritische instelling en precisie.
Cor Jansen was 42,5 jaar boswachter.
Momenteel is hij één dag per week
actief als zelfstandig visboer. Dan bakt
hij uiteraard kibbeling en lekkerbekken
en wat dies meer zij, maar de zalm en
paling rookt hij zelf. "Ik doe jaarlijks mee
aan zo'n vier tot zes wedstrijden door het
hele land. Maar Kortenhoef is de grootste
en belangrijkste. En de enige officiële
wedstrijd."
Privé rookt Cor Jansen het liefst
lJsselmeerpaling of Ierse lijnaal. "De
lJsselmeerpaling heeft niet meer de

kwaliteit van 40 jaar geleden. Ze zijn
minder vet." De wedstrijdpaling in
Kortenhoef is al jaren zachte (rode) kweek.
"Deze soort is ook het beste geschikt voor
de wedstrijd, ze komen uit één partij, dus
krijgt iedereen dezelfde kwaliteit. Dat heb
je niet met wilde paling."
Jansen maakt zich geen zorgen om de
stand van de paling. "Door miljoenen
glasaal, onder andere door DUPAN,
duurzame paling, uit te zetten, wordt de
stand steeds beter."
Tot slot wil Cor Jansen zijn respect en
waardering uitspreken voor de Vecht
Plassen Commissie. "Heel veel vrijwilligers
zorgen ervoor dat deze wedstijd kan
plaatsvinden. De Organisatie IS altijd top.
Zolang ik gezond ben, blijf ik meedoen. Ik
kijk er al het hele jaar naar uit."

MIJMERINGEN VAN EEN SCHEIDSRECHTER
Ieder
ieder jaar op die eerste zaterdag in
september rond 7 uur als de rokers
in een lange rij staan te wachten op
de keuring door de 'witte jassen'. Een
bonte rij van voertuigen, splinternieuwe
suv's, afgeragde busjes, tweedehands
personenschudders-net niet door de apk
keuring -fraaie campers en allemaal een
bakkie erachter met het witgrijze goud
dat straks gerookt gaat worden. 20 kilo
mogen ze meenemen en die rauwe alen
mogen niet boven de 7 graden Celsius
zijn. Als scheidsrechter moet je ze de hele
dag in de gaten houden.Vissers kennen de
mazen van het net en van de wet. Rokers
zijn geen onruststokers, maar houden wel
van creatieve invulling van de regels. Kijk,
ze daar nou staan met die bonkige koppen
en lieftallige smoeltjes naast de rookton,
het heiligste der heiligen met daarin het
grootste geheim. Net kinderen met hun
favoriete speelgoed. Hoe aandoenlijk is
het als ze de wedstrijdpaling inleveren;
alsof ze afscheid nemen van hun eigen
vlees en bloed. Hun lot in de handen van
de jury, elk jaar kritisch en kundig met
zeer vermakelijke opmerkingen.
Bij de uitreiking zie je waar het allemaal
om draait; hoe een geheimzinnige sierlijke

elijké
laten we vooral het gedicht van Tom von
Deel niet vergeten die ons het respect
voor de paling diep loot voelen.
Door: Joost te Nui

"Deze is net zo rauw
als nieuwe haring"
"Zo flauw als een
slechte komiek"
"Dit aaltje heeft de
Grote Zoutwoestijn
overgestoken"

De paling
De Sargassozee is ons begin en eind,
Wij gaan van zout naar zoet en terug.
Een diepzee bracht ons voort - de sloot,
het modderig meer is ons verlangen.
In stormige herfstnacht trekken wij
tot paling verlengd naar de oorsprong.

