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Van de voorzitter
Geachte leden,
Hier alweer het laatste Rijnstekkie voor 2014.
De competities zijn bijna allemaal gereed, nog een paar wedstrijden
en de winnaars zijn bekend.
Veel nieuw viswater erbij, zodat we nog meer mogelijkheden hebben
om het beste uit onze hobby te halen.
Het nieuwe wedstrijden programma voor 2015 is ter goedkeuring verzonden. Bij het prijzenfestival op zaterdag 20 december a.s., hopen wij het
rond te hebben.
Zoals u weet worden op deze dag de prijzen van de wedstrijden cq uw
vleespakket uitgedeeld. Komt u niet, dan gaat het pakket naar de vrijwilligers. We beginnen om 14.00 uur, dus komt allen.
Uw voorzitter
H. Romijn
Algemene Ledenvergadering
We hebben op bestuursniveau na ampel beraad besloten om de najaars
Algemene Leden Vergadering voor 2014 over te slaan.
Er zijn zo weinig nieuwe zaken dat het de moeite van het bijeenkomen
niet loont. De relevante punten, die normaal gesproken in de vergadering
aan de orde zouden zijn geweest, zijn in dit Rijnstekkie opgesomd. Indien
er formeel besluiten over genomen moeten worden wordt dat verschoven
naar de voorjaars vergadering.
De punten in dit Rijnstekkie genoemd zijn:
Bestuursverkiezing
Voorlopige begroting 2015
Contributie 2015
Mochten er leden zijn die willen dat de najaars vergadering wel door gaat,
dan worden die verzocht contact op te nemen met de secretaris.
Het bestuur
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Bestuurszaken
In de Algemene Ledenvergadering die in november 2014 regulier zou worden gehouden zouden Steven Harteveld en Co Valk aftredend zijn geweest. Aangezien
we de vergadering wegens te weinig nieuwe zaken overslaan, gaat het aftreden
en de herverkiezing in de februari vergadering plaatsvinden. Beiden hebben aangegeven herkiesbaar te zijn.
Contributie 2015
In het bestuur is besloten de contributie voor 2015 te handhaven op het huidige
niveau. Wij stellen u voor dit in februari overeenkomstig te besluiten.
Nieuw viswater
Binnen afzienbare tijd krijgen we zowel van het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden als van de gemeente nieuw viswater. Het zijn zoveel wateren met verwarrende namen dat we besloten hebben om te trachten een volledig overzicht te
maken zowel op kaart als in opsomming.
Aangezien dit wel enig denk- en maak werk vergt zullen de kaarten met de
omschrijving van de wateren eerst in 2015 gereed zijn. Wij vragen u daarom om
nog even geduld. Het is de moeite waard, want we gaan de visrechten krijgen in
bijna alle wateren in onze omgeving. Daarbij moet vooral gedacht worden aan
snoekwateren. Witvissen is uiteraard ook mogelijk en voor de karperaars komt de
recreatieplas beschikbaar. Zodra we iets meer weten hoort u van ons.
Het bestuur
Meevistoestemming
Om laagdrempelig met de hengelsport kennis te kunnen maken wordt in 2015 de
actie Meevistoestemming gestart. Momenteel is het lastig om iemand eens één
keer mee te nemen. Je hebt dan een VISpas van meer dan 30 euro nodig of je
loopt kans op een bon van 90 euro. Dit houdt heel veel mensen tegen.
Daarom is via Sportvisserij Nederland besloten om voor 2015 alle aangesloten
sportvissers gratis de mogelijkheid te geven drie verschillende personen elk één
keer onder zijn/haar begeleiding een dagje mee uit vissen te nemen in een water
uit de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren middels een zogenaamde
Meevistoestemming. Dit gaat in de loop van januari online werken.
Via de website (www.sportvisserijnederland.nl) kan een aangesloten sportvisser
via de computer een Meevistoestemming aanvragen. Hiertoe moet hij zijn eigen
NAW-gegevens en VISpasnummer intikken, de NAW-gegevens en e-mail van de
introducé en de dag waarop ze willen gaan vissen. Men ontvangt dan een schriftelijke toestemming die één dag geldig is en mits men onder begeleiding is van de
vermelde VISpashouder.
Zodra er meer bekend is, zullen wij dit in het Rijnstekkie plaatsen of u volgt het
nieuws via www.sportvisserijnederland.nl
Het bestuur
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Agenda 2014
Roofvissen 2014:
3. 29 november Oude Rijn, ‘t Scheepje

		

09.00 - 12.00 uur

Overige data:
Prijzenfestival: 20 december, vanaf 14.00 uur in Avicultoura
Voorlopige Agenda 2015
Witvissers 2015:
1. 12 april
2. 26 april
3. 9 mei
4. 23 mei
5. 6 juni
6. 20 juni
7. 4 juli
8. 5 september
9. 19 september
10. 3 oktober
11. 17 oktober
12. 24 oktober
13. 7 november
Inleg: 4 Euro

Zandlosplaats De Meije
Cattenbroekerlaan
Amstel – Amstelkade Noord
Oude Rijn – De Krom
Amsterdam Rijnkanaal – Kanaaldijk West
Meander
Oude Rijn – Wiericke Schans
De Vecht – Nieuwersluis, zwembad
Singel – Dierenarts
Angstel – Angstel kade
Amstel – Amstelkade Noord
Zwammerdam – witte hek
Amsterdam Rijnkanaal – Kanaaldijk West

07.30 – 11.30 uur
07.00 – 11.00 uur
07.00 - 11.00 uur
07.00 – 11.00 uur
07.00 - 11.00 uur
07.00 – 11.00 uur
07.00 – 11.00 uur
07.00 – 11.00 uur
08.00 – 12.00 uur
08.00 – 12.00 uur
08.00 – 12.00 uur
08.00 – 12.00 uur
08.30 – 12.30 uur

Roofvissen 2015:
1. 21 november Breeveld – van Limesbrug tot Spoorbrug Putkop 09.00 - 12.00 uur
2. 28 november Oude Rijn – De Krom – Verwey
09.00 - 12.00 uur
3. 7 november Singel – Prinsenlaan tot woonarken
09.00 - 12.00 uur
Inleg: 4 Euro.
Extra wedstrijden:
1. 10 juni
Avondfeederwedstrijd – Voor senioren en jeugd
Singel – Dierenarts
18.00 - 21.30 uur
2. 28 juni
Bestuur/Vrijwilligers wedstrijd
Van Kempensingel
08.00 - 12.00 uur
3. 22 augustus
Kampioenschap van Woerden
Plaats: Singel – Dierenarts
08.00 - 12.00 uur
Melden gebouw Avicultura
4. 2 september 50+ – middag
van Kempensingel
12.30 - 16.30 uur
5. 12 september Federatie wedstrijd
Locatie/tijd nog onbekend
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Jeugd 2015:
1. 16 mei
Leidse Rijn – Cattenbroekerlaan
2. 30 mei
Oude Rijn – Parkeerplaats De Krom
3. 13 juni
Wijkpark Molenvliet – Skatebaan
4. 27 juni
Burg. van Kempensingel
5. 11 juli
Meanderbrug – Oudelandseweg – jaagpad
6. 26 september Snel en Polanen
7. 10 oktober
Singel – Dierenarts
8. 24 oktober
Wijkpark Molenvliet – Rozentuin
9. 14 november Jachthaven – Vincent van Goghlaan
Deelname gratis
Opgave per telefoon of e – mail

14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur

Overige data:
Prijzenfestival: 19 december, vanaf 14.00 uur in Avicultoura
Wedstrijden onder voorbehoud.

50+ middag 2014
Datum: 10 september 2014
Plaats: van Kempensingel.
Zestien deelnemers hebben de 50 + middag gevist. Vijftien hebben inderdaad vis
gevangen, waarbij er maar drie boven de kilo uit kwamen.
Veel vis werd er dus niet gevangen, uitschieters daar gelaten zoals de winnaar,
Ron Sluyk, met 4280 gram. Voor de vierde keer op een rij won hij de “Loek
Wolswijk”beker.
In totaal werd er slechts 13 kilo en 150 gram gevangen. Waarschijnlijk was de
koude noordenwind de schuldige dat de vis diep zat en diep bleef.
H. Romijn
Uitslag:
1 Ron Sluyk 		
4280 gram
2 Piet de Groot
2920 gram
3 Henk Sengers
1140 gram
4 Jaap van der Stoel
760 gram
5 Michiel Tegelenbosch 700 gram
6 Gerard Jansen
640 gram
7 Hans van Mel
560 gram
8 Frans Schulte
480 gram
9 Thijs Vermaak
460 gram

10 Henk Romijn
11 Cees Vermaak
12 Ron Gerla
13 Hessel Donkers
14 Jaap van Vliet
15 Ries Blok		
16 Max Gronloh		
Totaal: 13150 gram
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440 gram
380 gram
125 gram
100 gram
100 gram
50 gram
0 gram





centrale verwarming € 67,50 per jaar
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Jeugdpaternoster
Hallo luitjes,
Het seizoen zit er voor jullie weer op.
Zijn wij de competitie met 19 deelnemers gestart, uiteindelijk zijn er 9 over gebleven. Negen wedstrijden gevist met vreemde uitslagen.
Als wij kijken naar de wedstrijd aan de Oostsingel, 14 deelnemers en niemand
die deze middag ook maar beet heeft gezien.
Dat het anders kan gaf de wedstrijd bij de skate- baan weer.
De nummer 1 hier, Devin, ving maar liefst 83 vissen, met een lengte van 1031 cm.
De laatste twee wedstrijden, in de jachthaven bij de Grecht, waren ook succesvol.
In deze wedstrijden werden in totaal 473 vissen gevangen met een totale lengte
van 7023 cm.
Hoofdzakelijk werden er dit seizoen vissen met een lengte van tussen de 15 en
20 cm gevangen.
Enige uitzondering tijdens de wedstrijden was Jay, hij ging voor de grote vis. Gedurende deze wedstrijden heeft hij dan ook diverse brasems gevangen.
De grootste was 56 cm, waardoor hij voor het tweede jaar op rij de grootste vis
heeft gevangen.
Het programma voor volgend jaar is gereed.
Wel vragen een ieder om zijn e-mail adres zodat de contacten wat makkelijker
lopen. Zij die geen e-mail adres hebben krijgen natuurlijk gewoon een brief.
Ook willen wij hier onze sponsor Faunaland nog hartelijk bedanken voor het
leveren van de dagprijzen en het voer en de maden. Ronald, van harte bedankt
namens de jeugdvissers. Hopelijk volgend jaar opnieuw.
Tot ziens.

Einduitslag 2014

De jeugdleiding
Piet de Groot, Ries Blok,
Jaap van Vliet, Ron Gerla,
Henk Romijn

1. Toine van de Bogaard		
2. Sander Voorn			
3. Devin Pijnakker		
4. Wessel van Vliet		
5. Dijlan Spelt			
6. Jay Kleeman			
7. Dion Snel			
8. Arthur Versloot			
9. Stefan Smit			

- 264 vissen - 244 vissen - 206 vissen - 122 vissen - 109 vissen - 48 vissen - 60 vissen - 54 vissen - 34 vissen -

3697 cm.
3322 cm.
2824 cm.
1796 cm.
1605 cm.
927 cm.
913 cm.
815 cm.
491 cm.

Grootste vis: Jay Kleeman, een brasem van 56 cm.
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Voor service, deskundig
en persoonlijk advies

bent U bij ons
aan het juiste adres!

Faunaland H2O, het adres voor alles op het gebied van hond,
kat, knaagdier, vogel, hengelsport, reptiel en aquaristiek.
Faunaland H2O

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

Verstand van dieren.
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De vereniging beschikt momenteel over 43 video-DVD’S die u kunt lenen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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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
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