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Van de voorzitter
Geachte leden,
Het nieuwe jaar is alweer bijna 2 maanden oud, maar toch wil ik U ook
namens het bestuur, nog de beste wensen voor 2015 en een gezond en
visrijk vis jaar toe wensen.
Het visprogramma voor 2015 is gereed en U vindt deze in dit Rijnstekkie.
Veel nieuwe vis mogelijkheden in de omgeving. Zo ziet u maar, uw bestuur en met name de secretaris, zitten niet stil.
Tevens wil ik U erop wijzen dat op de algemene ledenvergadering, waar
opnieuw belangrijke zaken behandeld zullen worden, uw aanwezigheid
graag zal worden gezien, zodat wij als bestuur weer verder kunnen.
Graag tot ziens dan in Avicultura.
Uw voorzitter
H. Romijn
Van de redactie
Beste leden,
Hierbij weer een goed gevuld Rijnstekkie met de uitnodiging voor de
komende algemene ledenvergadering op 4 maart a.s.
Zoals gebruikelijk vind u in dit nummer dan de jaarverslagen van de
Secretaris, de VBC, de wedstrijdcommissie en de financiële gegevens van
uw vereniging.
Ook is inmiddels de definitieve agenda met de wedstrijden bekend. Let
op! Er zijn enkele wijzigingen t.o.v. de voorlopige agenda die in het vorige
Rijnstekkie stond.
De redactie
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Jaarverslag secretariaat 2014
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Jaarverslag VBC 2014
De samenstelling van de Visstandbeheer Commissie was in 2014 als volgt:
Ton van der Spiegel (voorzitter), Rens Oostenbruggen, Gerrit Ritmeester en Menno Blok.
Belangrijke aandachtspunten in 2014 waren:
 Visrecht recreatieplas Cattenbroek
 Nieuw viswater
 Nachtvistoestemming De Zwaan en Eend
 Baggerprojecten
 Afkoppeling riool
 Vissterfte
 BOA-controle door federatie
 Inventarisatie viswater
Visrecht recreatieplas Cattenbroek
Na een lange periode van stilte en na een brief van onze vereniging waarom het verhuren
van het visrecht van de recreatieplas Cattenbroek toch zo lang duurt, terwijl alle andere
recreatievormen tot aan hondenbezitters toe wel al alles mogen op en aan de plas, kwam
halverwege 2014 eindelijk het overleg met de gemeente weer op gang.
Dat overleg verliep aanvankelijk moeizaam omdat de gemeente grote delen van de plas in
beheer van het recreatieschap Midden-Nederland wilde uitgeven. Ook moest rekening
worden gehouden met een mogelijke exploitant van het recreatiestrand.
In november 2014 kreeg de vereniging eindelijk een concept huurovereenkomst voor een
jaar van de gemeente aangeboden. De vraagprijs voor de huur van het visrecht was echter
zo hoog en niet marktconform en de vele voorwaarden gesteld aan het mogen vissen door
onze leden op de plas, waren zo onredelijk dat er namens onze vereniging een zeer
uitgebreide reactie aan de gemeente is teruggestuurd met het verzoek de huurovereenkomst
te vereenvoudigen en de prijs te verlagen.
De verwachting voor 2015 is wel dat het bestuur er op niet al te lange termijn uitkomt met de
gemeente.
Nieuw viswater
Na een lang voortraject heeft onze secretaris eindelijk succes geboekt met het verwerven
van het visrecht van de gemeentewateren in Oudewater. Hiermee hebben we er mooi
viswater bij gekregen.
Nog meer nieuw viswater werd verkregen van het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden. Het betreft vooral polderweteringen in de omgeving van Woerden. Zodra de
huurovereenkomst door de Kamer voor de Binnenvisserij is goedgekeurd, worden deze
viswateren in onze lijst van viswateren gepubliceerd.
Nachtvistoestemming De Zwaan en Eend
Het door de VBC in 2012 gestarte overleg om met toestemming van Sportvisserij MidWest
Nederland en Recreatie Midden-Nederland een beperkt aantal karpervissers (20) de
mogelijkheid te bieden om de nachtvisserij te kunnen uitoefenen op deze recreatiewateren,
heeft ook in 2014 nog steeds niet geleid tot een speciale toestemming hiervoor.
Het Recreatie Midden-Nederland reageert niet of nauwelijks op verzoeken tot verder overleg.
Onze federatie Sportvisserij Midden-Nederland heeft hetzelfde probleem met dit
recreatieschap, namelijk een zeer slechte communicatie. We gaan er voorlopig vanuit dat dit
project tot mislukken gedoemd is.
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Baggerprojecten
De gemeente Woerden heeft in 2014 het overgebleven deel van de nog niet gebaggerde
sloten tussen de legakkers van de Zandgaten West gebaggerd en eveneens delen van het
Bredius gebaggerd. Het water is daar nu op een diepte van ruim 1 meter. Tussen de
Zandgaten West en Oost is ter hoogte van het zwembad Batenstein een nieuwe
overstroomduiker aangelegd. Hierdoor is ten tijde van veel regenval doorstroming van het
water tussen west en oost verbeterd, waardoor ook de waterkwaliteit zal verbeteren.
Eveneens zijn de twee duikers onder de Meeuwenlaan vervangen waardoor ook hier de
doorstroming zal verbeteren en er minder algenbloei zal optreden. Voorlopig echter is in de
loop van 2014 hier nog wel algenbloei waargenomen.
De duiker onder de toegang naar de begraafplaats lijkt nog steeds een knelpunt door
ophoping van bladafval. Om dit knelpunt op te lossen zal wederom contact worden
opgenomen met de gemeente.
Het baggeren van de brede (paai)sloot door de boomgaard richting Brediuspad is zo
rigoureus uitgevoerd dat grote delen van de mooie oeverzone met gele plomp en waterlelies
zijn verdwenen. Hopelijk hersteld zich deze zone weer. Naar de gemeente is aangegeven
dat voor de toekomst hier meer aandacht vooraf aan moet worden besteed bij het opmaken
van het baggerbestek, zodat zoveel mogelijk zones met drijfbladplanten kunnen worden
ontzien.
Afkoppeling riool
Op diverse locaties in Woerden is het riool afgekoppeld van de straatputten, onder andere bij
de Meeuwenlaan de Van Helvoirtlaan. Hierdoor komt het regenwater via de straat direct in
het langs gelegen water terecht. Het risico van riooloverstorten is hierdoor afgenomen.
Echter in tijden van zout strooien kan nu wel al het zout/pekel direct in het viswater terecht
komen. Of dit mogelijk nadelige gevolgen heeft voor de visstand, zal nauwlettend worden
gevolgd.
Vissterfte
In tegenstelling tot in 2013 heeft er in 2014 nauwelijks vissterfte in onze wateren
plaatsgevonden.
Visserijcontrole
Vanuit de regio Gooi & Eemland zijn door BOA’s van Sportvisserij MidWest Nederland zowel
in Woerden als in Oudewater en omgeving enkele keren een visserijcontroles uitgevoerd.
Het aantal overtredingen viel mee.
Ook werd in Woerden regelmatig door controleurs van onze eigen vereniging gecontroleerd,
waarbij eveneens weinig overtredingen werden geconstateerd.
Inventarisatie viswater
Van delen van de Zandgaten en het Bredius zijn elektronische dieptekaarten gemaakt. Zodra
de nieuwe website van de vereniging gereed is, zullen deze kaarten daar worden
gepubliceerd.
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Agenda 2015
Witvissers 2015:
1. 11 april
2. 25 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
Meanderbrug
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
08.30 – 12.30 uur
08.30 – 12.30 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 Parkeerplaats de Krom
09.00 - 12.00 uur
3. 12 december 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: Wijkpark
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
Jeugd 2015:
1. 16 mei
2. 30 mei
3. 13 juni
4. 27 juni
5. 11 juli
6. 26 september

Leidse Rijn – Cattenbroekerlaan
Oude Rijn – Parkeerplaats De Krom
Wijkpark Molenvliet – Skatebaan
Burg. van Kempensingel
Meanderbrug – Oudelandseweg – jaagpad
Snel en Polanen
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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

7. 10 oktober
Singel – Dierenarts
8. 31 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

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

Oproep verjonging bestuur.
Ons bestuur begint te vergrijzen.
Daarom plaatsen wij deze oproep aan
u leden om als u nog wat jonger bent
eens na te denken over het in het bestuur plaats nemen om bepaalde taken
op u te nemen. We hebben een grote
groep vrijwilligers, maar van behoorlijke
leeftijd.
Zou u uw sport bv. het roof-vissen willen vertegenwoordigen in het bestuur
geef u dan op.

Vissen in Recreatieplas Cattenbroek?
We zijn in vergevorderd stadium met de gemeente met betrekking tot de
besprekingen over het contract voor het visrecht in de Cattenbroekerplas.
Bent u daarvoor belangstellende, let dan op onze website www.hsvderijnstreek.nl en/of onze facebook pagina ‘HSV de Rijnstreek’! Het contract zal
in eerste instantie een periode beslaan van ongeveer één jaar.

Overzicht contributie HSV de Rijnstreek
Seniorleden 				
33,50 per jaar
Jeugdleden (jonger dan 14 jaar)
28,00 per jaar
Extra vispas (dubbelleden) 		
21,50 per jaar
Seniorplus (65 jaar en ouder) ontvangen een korting van 3,00 per jaar
Op dit moment ontvangen leden die betalen via automatische incasso een korting
van 4,00 per jaar op hun contributie.
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centrale verwarming € 67,50 per jaar
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Balans per 31 december
Kas

2013

2014

2000,40

553,45

ING

28080,50 32881,84

ING Spaarrekening

22041,40 22449,79

Waarborgsommen

215,00

215,00

Te ontv overige bedr

800,00

0,00

0,00

0,00

Te ontvangen rente

408,39

218,78

Verlies (uit reserve)

6349,57

0,00

Vooruit betaalde bedr

Totaal

59895,26 56318,86

2013
Eigen vermogen

Te betalen overige kosten

Vooruitontv contributie

Winst toe te voegen
aan vermogen

Totaal
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2014

28104,97 21755,40

0,00

1350,00

31790,29 32915,85

0,00

297,61

59895,26 56318,86
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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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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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