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Inleverdatum kopy Rijnstekkie 125 vóór 23 November 2014.

Geachte leden,
 
Als U dit leest, is voor de meeste de vakantie voorbij.
Het Kampioenschap van Woerden is geweest en de competitie 
voor de jeugd en de senioren witvissers is hervat.
 
Uw bestuur heeft tijdens de vakantie mee gedaan aan de gezamenlijke
wedstrijd tussen de besturen van De Vaart – Poscar en de AHUV.
Daarbij hebben onze deelnemers een derde en vierde plaats behaald.
 
En opnieuw, door de inzet en doorzetting van onze secretaris, nieuw vis-
water! Namelijk de wateren in de bebouwde kom van de gemeente Oude-
water vallen voortaan onder de wateren van de HSV De Rijnstreek.
Nadere bijzonderheden verderop in dit Rijnstekkie.
 
Geniet van uw viswateren, voorkom de overlast voor omwonende en
neem uw afval mee.

Uw voorzitter
H. Romijn

Van de voorzitter

Datum: 28 juni 2014, Tijd: van 08.00 tot 12.00 uur, plaats: Fietsbrug Breeveld.
 
Acht deelnemers, gelijkelijk verdeeld, hebben de jaarlijks terugkerende wedstrijd 
gevist.
In totaal werd er 6540 gram gevangen waarvan de winnaar, Ron Gerla, 3020 
gram ving. Hij verkreeg de wisselbeker.
Tweede werd Gerard Jansen met 1750 gram, waaronder een mooie zeelt.
Derde werd Co Valk met 820 gram, waarmee hij bewees echt te kunnen vissen.
Door de vele keren dat men vast aan de grond zat en daardoor veel materiaal 
verspeelde, is besloten om voor volgend jaar een andere locatie te zoeken.
Dat zal dan aan de Cattenbroekerlaan zijn.
Al met al, toch een gezellige morgen.
 
Uitslag: 1. Ron Gerla   3020 gram.  5. Steven Harteveld 200 gram.
             2. Gerard Jansen   1750 gram.     6. Henk Romijn   100 gram.
             3. Co Valk                820 gram.         7. Ries Blok            0.
             4. Jaap van Vliet     650 gram. 8. Piet de Groot      0.

 H. Romijn

Bestuur/Vrijwilligers wedstrijd
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Ook de senioren hebben een zomerstop gehad.
Er zijn nu acht wedstrijden gevist, met goede en slechte vangsten.
Ook drie vangsten van boven de 10 kilo, maar er was ook een vangst van 50 
gram. Hierbij de stand na zeven wedstrijden:
 
Stand in de A – poule: 1. Jaap van der Stoel    26050 gram = 38 punten.
                                    2. Michiel Tegelenbosch 21850 gram = 43 punten.
                                    3. piet de Groot  21750 gram = 41 punten.
 
Stand in de B – poule; 1. Martin Espkamp   8280 gram = 53 punten.
                                    2. Hessel Donkers   5930 gram = 36 punten.
                                    3. Max Gronloh    5360 gram = 39 punten.
 
Zoals u ziet, werken we dit jaar, met een schaduwlijst in puntentelling.
Als dit U dit beter vindt, kan daar met de algemene ledenvergadering over ge-
sproken worden.
 

H. Romijn

Senioren witwissen

Agenda 2014
Senioren 2014:
  9. 27 september   Oude Rijn, Wiericke Schans                          07.00 - 11.00 uur
10. 11 oktober        Oude Rijn,Houthandel Verwey                       07.30 - 11.30 uur
11. 25 oktober        Amstel, bankje richting Koudenkerk               07.30 - 11.30 uur
12.  8  november    Oude Rijn, De Krom                             08.00 - 12.00 uur
13. 22 november    Oude rijn, Zwammerdam – loskade               08.30 - 12.30 uur
Inleg: 4 euro.
Wijzigingen voorbehouden.

 Roofvissen 2014: 
 1.   1 november    Meander, van brug tot brug                 09.00 - 12.00 uur
 2. 15 november    Cattenbroek.                                        09.00 - 12.00 uur
 3. 29 november    Oude Rijn, ‘t Scheepje                    09.00 - 12.00 uur
 
Jeugd 2014:
6. 20 september     Oude Rijn, Parkeerplaats De Krom           14.00 - 16.00 uur       
7.   4 oktober      Wijkpark Molenvliet – Skatebaan           14.00 - 16.00 uur       
8. 18 oktober      Singel / Brak                        14.00 - 16.00 uur       
Deelname gratis.

Overige data:
Prijzenfestival: 20 december, vanaf 14.00 uur in Avicultoura 

Wedstrijden onder voorbehoud.
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Viswater binnen de grenzen bebouwde kom Oudewater

Met ingang van heden huren wij het visrecht in vrijwel alle wateren binnen de 
bebouwde kom van Oudewater. Op de plattegrond (in kleur) die in dit Rijnstekkie 
staat ziet u gearceerde (rode strepen) delen binnen de bebouwde kom van Ou-
dewater. Alle daarbinnen gelegen wateren aangegeven in het blauw zijn wateren 
waar het visrecht voor de HSV De Rijnstreek geldt. 
Met ingang van 1-1-2015 zullen deze wateren ook in de landelijke lijst van vis-
wateren voorkomen. Wederom een succesje na heel wat jaren van soebatten 
en contact houden met de ambtelijke staf van de gemeente Oudewater. U merkt 
het: “We zitten niet stil op het vlak van de visrechten voor onze leden”. Doe er uw 
voordeel mee.

Het bestuur

Nieuw viswater

AANVULLING BIJ DE LIJST VAN 

VISWATEREN VAN 

HSV DE RIJNSTREEK WOERDEN

In aanvulling op de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswater-
en 2013-2014-2015 verleent het bestuur van HSV De Rijnstreek 
als visrechthebbende toestemming voor het vissen met maximaal 
2 hengels in de wateren binnen de gemeente Oudewater zoals 
afgebeeld binnen het gearceerde gedeelte van bijgevoegde kaart
aan de houders van een geldige VISpas, onder de algemene 
voorwaarden zoals vermeld in de Gezamenlijke Lijst en de voor-
waarden zoals vermeld bij Sportvisserij MidWest Nederland.
Bij het vissen in de hieronder genoemde wateren dient u naast 
de VISpas en de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 
deze Aanvullingslijst bij u te hebben.

Namens het bestuur van HSV de Rijnstreek
Woerden, 5 augustus 2014
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centrale verwarming € 67,50 per jaar
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Datum: 25-6-2014, Tijd: van 18.00 tot 21.30 uur, Plaats: Barwoudswaarder bij Spek.
 
Onder ideale weersomstandigheden hebben 27 vissers meegedaan aan deze 
wedstrijd. De vangst viel echter vreselijk tegen, twaalf deelnemers eindigden op 
de nul. Van de rest van de deelnemers kwamen er slechts 7 boven de 1000 gram 
uit. Uitschieter was Ron Sluijk, hij ving 8500 gram. Hiermee werd hij voor de vierde 
achtereenvolgende keer kampioen. De totale vangst was 19,4 kilo.Dit jaar deden er 
drie jeugdleden mee. Beste jeugdvisser was Sander Voorn met 1160 gram.
Uitslag Avondfeederwedstrijd:                                                                           H. Romijn

Avondfeederwedstrijd

Hallo jongelui,
 
Als jullie dit lezen, zal de vakantie alweer voorbij zijn. Wij hopen dat het een leuke 
en	fijne	vakantie	voor	jullie	is	geweest.	Natuurlijk	was	hij	veels	tekort,	maar	nu	
gaan	we	weer	fijn	vissen.	Hier	een	overzicht	van	de	reedst	geviste	wedstrijden.

Wedstrijd no 1; 11 deelnemers en Toine won de dagprijs, met 50 vissen en 530 
cm. Grootste vis werd gevangen door Kay Kleeman, een brasem van 45 cm.
Wedstrijd no 2: 13 deelnemers. Wat voor onmogelijk werd gehouden, gebeurde 
deze middag, niemand heeft er beet gehad. Deze middag vergeten we maar snel.
Wedstrijd no 3: 10 deelnemers, Sander won de dagprijs met 28 vissen en 401 cm.
Wedstrijd no 4: 9 deelnemers, opnieuw Toine er vandoor met de dagprijs.
Wedstrijd no 5: 8 deelnemers en een gastvisser.
Ondanks zijn goede vangst, gaf hij te kennen niet meer terug te komen, jammer.
Er werd goed gevangen, de dagprijs ging dit keer naar Dion, met 15 vissen en 
226 cm. Pechvogel was Devin met slechts één vis van 15 cm.
In de eerste helft van deze competitie werd er 5054 cm vis gevangen, met 379 
vissen.

De stand tot nu toe: 1. Sander Voorn, met 999 cm.
                                 2. Toine van de Bogaard, met 745 cm.
                                 3. Devin Pijnakker, met 724 cm.
 
Tot ziens bij de wedstrijden. 
De jeugdleiding,

Piet de Groot, Ries Blok, Jaap van Vliet,
Ron Gerla, Theo Overdijk, Henk Romijn.

     1. Ron Sluijk                 8500 gram.  
     2. Jaap van der Stoel         2220 gram.  
     3. Jan van Dam        2020 gram. 
     4. Jaap van Vliet           1420 gram.   
     5. Sander Voorn        1160 gram. 
     6. Martin Espkamp       1140 gram.  
     7. Hans van Mel     1140 gram.    
     8. Ron Gerla            520 gram. 

     9. Thijs Vermaak          340 gram.   
   10. Hessel Donkers       220 gram.
   11. Michiel Tegelenbosch      200 gram.  
   12. Cees Vermaak       200 gram.  
   13. Max Gronloh       160 gram.   
   14. Henk Romijn       100 gram.
   15. Chris Wallenburg               60 gram.
   16 t/m 27          0 gram.

Jeugdpaternoster
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Voor service, deskundig  
en persoonlijk advies  

bent U bij ons 
aan het juiste adres!

Verstand van dieren.

Faunaland H
2
O 

La Fontaineplein 17 - 3446 PX  Woerden - Tel. 0348 42 25 61 - www.faunalandwoerden.nl

Faunaland H
2
O, het adres voor alles op het gebied van hond, 

kat, knaagdier, vogel, hengelsport, reptiel en aquaristiek.
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De vereniging beschikt momenteel over 43 video-DVD’S die u kunt lenen.

 • Voor de beginnende visser: “Vismanieren”.Vissen op ruisvoorn, brasem, karper en snoek.
	•	 Vissen,	mijn	sport.	Voor	zowel	jong	als	oud	een	interessante	instructie	film.
 • “Zo vang je snoekbaars”. Voor ieder die iets wil zien over snoekbaars vissen.
 • “Zo vang je snoek”. Voor de snoekfanaten.
 • “Zo vang je met de vaste stok”. Diverse onderdelen komen aan bod.
 • “Rini Groothuis in Frankrijk”. Voor diegenen die zich aan de karper willen vergapen.
 • “Monsters uit de Ebrö”. In Spanje worden meervallen gevangen die er niet om liegen.  
 • “Iers Oceaan spektakel”. Vangen van haaien, roggen, conger en andere diepzeevissen. 
 • “Nijlbaarzen in Egypte “, een spektakel op Lake Nasser.
 • Vis-visie 1. Snoek, karper, snoekbaars, zalm. 
 • Vis-visie 2. Wedstrijdvissen, vliegvissen, wrakvissen.
 • Vis-visie 3. Snoek, kustvissen, karper.
 • Vis-visie 4. Karper-vissen in de Rode zee, vliegvissen.
 • Vis-visie 5. Met de boot vanuit Den Helder, matchvissen, Veerse-meer.
 • Vis-visie 6. Zeebaars, snoeken met levend aas, karpervissen.
 • Vis-visie 7. Strandvissen, witvissen met M. v.d. Eynde, snoekbaarzen.
 • Vis-visie 8. Winckle picker, karpervissen, geepvissen.
 • Vis-visie 9. Botvissen op ‘t Wad, vliegvissen, Zeebaars met Jelle Nijdam.
 • Vis-visie 10. Snoek, zeevissen vanaf de boot, feedervissen.
 • Vis-visie 11. Barbeel, snoekbaarzen, karpervissen.
 • Vis-visie 12. Kabeljauwvissen, palingvissen, swingtip. 
 • Vis-visie 13. Witvissen, snoekbaarzen en gulvissen.
 • Vis-visie 14. Snoeken, palingvissen en graskarper. 
 • Vis-visie 15. Roofvisband; Baars en snoek.
 • Vis-visie 16. Feedervissen, Forel en snoek op Lough mask, Snoekbaarzen.
 • Vis-visie 17. Baarsvissen, karperen en vissen op winde.
 • Vis-visie 18. Vissen op gul, roofvis en een portret van Jan Schreinder.
 • Vis-visie 19. Feedervissen, IJsvissen, visserijkundig onderzoek, vissen op forel vijvers.
 • Vis-visie 20. Vliegvissen op forel, karpervissen en snoeken met kunstaas.
 • Vis-visie 21. Vissen op brasem en voorn, op snoekbaars en op harder.
 • Vis-visie 22. Vissen op zeeforel, vissen op brasem, karperkweek.
	•	 Vis-visie	23.	Vissen	op	brasem,	vissen	op	muskie,	vissen	op	fint.
 • Vis-visie 24. Vissen op forel, op zeebaars en snoekbaars.
 • Vis-visie 25. Vlokvissen op karper, vliegvissen op ruisvoorn, matchvissen op de rivier.
 • Vis-visie 26. Vissen op karper in de polder, matchvissen op stilstaand water.
 • Vis-visie 27. Vissen op barbeel in Frankrijk, vissen op zeelt.
 • Vis-visie 28. Vissen op snoek in de zomer, big-game op Madagaskar.
 • Vis visie 29. Vissen op polder kanaal karper, van recreatie tot wedstrijd visser.
 • Vis visie 30. Super gullen, snoeken met dood aas, vliegvissen in de polder.
 • Vis visie 31. Drijvend vissen op karper, zeevissen vanaf de pier. 
 • Vis visie 32. Karperhoppen, Mexico Big-Game, Match-vissen.
 • Vis-visie 33. Karperen in Frankrijk,Baarzen op de Maas, Snoeken in Zweden.
 • Vis visie 34. Zeebaars vanaf de kant en boot, Ili-delta meervalparadijs.

Voordat u ze komt halen, bel even  en vraag of de gewenste DVD aanwezig is. Graag 
tussen	19.00	en	20.30	uur.	Bijdrage	€	1,50	per	film	(voor	de	jeugdkas).	
U	kunt	een	volle	week	genieten	van	de	geleende	film(s).	
De DVD’s zijn op te halen bij H. Romijn, Hondsdrafveld 19, ( 0348 - 417739







































 


