







RIJNSTEKKIE NR. 129



Voorzitter  C.J. van Tuijl
 Van Hogendorplaan 13   cjvantuijl@hccnet.nl
 3445 CG Woerden  ( 0348 - 431127
Secretaris F. Schulte  
 van Slingelandtlanen 120 fmjschulte@casema.nl
 3445 EP  Woerden     ( 0348 - 414629
Penningmeester J. Valk  
 van Teylingenweg 4 ja.valk@wxs.nl
 3471 GA  Kamerik     ( 0348 - 401320
2e Penningmeester H. Valk
 van Teylingenweg 4 ja.valk@wxs.nl
 3471 GA  Kamerik     ( 0348 - 401320
Algemeen bestuurslid G. Jansen
 Irisstraat 17 jansenga@ziggo.nl
 3442 XH Woerden  ( 0348 - 418391
Algemeen bestuurslid Steven Harteveld
Commissie wedstrijden Schrijverspad 43 kingfisher@planet.nl
 3446 ZX Woerden  ( 06 - 22999567 
Algemeen bestuurslid Rens Oostenbruggen
 Anton Tsjechovweg 9 sarenzo@ziggo.nl
 3446 ZL  Woerden  ( 0348 - 424355
Algemeen bestuurslid Willem Jan van Tuijl
 Warmoeshof 26 wjvan_tuijl@hotmail.com
 3441 ER Woerden  ( 06 - 11480529 
Comm. visstandbeheer drs A. van der Spiegel
adviseur bestuur De Veste 26  ton@vanderspiegel.nl
 3443 DZ  Woerden  
Ledenadm./Redactie   Fred van Bemmelen   
Rijnstekkie De Duiker 42    bemmelen@zonnet.nl
 3461 HN  Linschoten  ( 0348 - 483940
Contact jeugdwedstrijden   R. Blok
 Molenstraat 17    
 3441 BA  Woerden  ( 0348 - 415976
“De Rijnstreek” werd opgericht op 8 november 1933 en is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel te Utrecht onder nr 40464146. 
IBAN:  NL27INGB 0000 24 0773  t.n.v.  Penningmeester HSV De Rijnstreek

Overzicht contributie HSV de Rijnstreek
Seniorleden    33,50 per jaar
Jeugdleden (jonger dan 14 jaar) 24,00 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.

Bestuur H.S.V.
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Inleverdatum kopy Rijnstekkie 130 vóór 25 april 2016.

 
 
 
 
 
 

UITNODIGING 
 

Het bestuur van de Hengelsportvereniging “De Rijnstreek” Woerden 
nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die 

gehouden zal worden op: 
 

Woensdag 9 maart 2016 
 

in het gebouw van Avicultura 
Singel 43, te Woerden 

 
Aanvang: 20.00 uur – zaal geopend vanaf 19.30 uur. 
 
AGENDA: 
 

1. Opening door de voorzitter 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 17 november 2015 
3. Jaarverslag 2015 Secretariaat 
4. Jaarverslag VBC 2015 
5. Jaarverslag Wedstrijdcommissies 2015 
6. Financieel Verslag en balans 2015 
7. Verslag van de kascommissie 2015 
8. Benoeming kascommissie 2016  

 
 PAUZE 

9. Definitieve Begroting 2016 
10. Bestuurszaken 
11. Stand van zaken nachtvissen/derde hengel en contract 

recreatieplas Cattenbroek 
12. Wat verder ter tafel komt  
13. Rondvraag 
14.  Sluiting 

Frans Schulte 
Secretaris HSV De Rijnstreek 
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centrale verwarming € 67,50 per jaar
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1.   Opening door de voorzitter.
De interim-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur. Hij houdt een minuut stilte voor 
overleden leden in het afgelopen jaar en voor alle slachtoffers van de terreurdaad in 
Parijs.

2.   Notulen Algemene Ledenvergadering 4 maart 2015.
Verwezen wordt naar pagina’s 5,6 en 7 van Rijnstekkie nr. 128. De notulen worden 
ongewijzigd goedgekeurd.

3.   Bestuurssamenstelling.
Vacature van voorzitter. Henk is in de vorige vergadering afgetreden. Het bestuur stelt 
voor in de vacature te benoemen Cor Van Tuijl. De vergadering gaat onder applaus 
akkoord. Ton geeft de voorzittershamer door aan Cor.
Deze memoreert aan zijn werkzaamheden en zijn behoefte om een mooie vereniging 
in Woerden die met het vissen te maken heeft te leiden. Hij hoopt op leuke en mooie 
ervaringen. 
De nieuwe voorzitter stelt vast dat er nog een tweede vacature is, maar dat die niet 
vervult zal worden, tenzij er leden zijn die daar in zouden willen springen.

4.   Stand van zaken aantal leden en financiële situatie 2015.
De penningmeester geeft aan dat er ruim 1400 leden zijn. Zoals op de voorlopige 
begroting te zien is is er na zo’n 9 maanden ruim 5000 euro over. Er moeten echter nog 
een aantal grotere bedragen betaald worden, zoals afrekening vispassen en bestuurs-
kosten en -vergoedingen. 

5.   Voorlopige begroting 2016.
Verwezen wordt naar pagina 8 van het Rijnstekkie. Deze wordt ongewijzigd vastge-
steld.

6.   Voorstel contributie 2016.
Voorgesteld wordt de contributie ongewijzigd te laten. De vergadering gaat hiermee  
akkoord.

Verslag ALV 27-11-2015

Beknopt verslag Algemene Ledenvergadering 
dd. 17 november 2015.

Aanwezig: 8 bestuursleden, 4 leden wedstrijdcommissie, 
drie leden/controleurs en 10  leden.

Afwezig met kennisgeving:  Hennie Valk, B. Brussel en 
G. Tegelenbosch 
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De voorzitter zegt dat er een probleempje is wat de kascommissie betreft. WillemJan is  
daar lid van maar sinds kort ook bestuurslid. Dan kan hij geen kascommissielid meer  
zijn. Desgevraagd geeft Andries Ritmeester zich op voor de kascontrole commissie.
 

Pauze      
7.   Stand van zaken schriftelijke toestemming nachtvissen/derde hengel.
Verwezen wordt naar pagina 9 van het Rijnstekkie.
Na de toelichting van Frans ontstaat er nog een discussie over het feit dat het mogelijk 
is om een kopie van deze toestemming te maken. Frans geeft aan dat hij hem op naam 
zal stellen en in PDF zal toezenden.

8.   Stand van zaken schriftelijke toestemming Cattenbroekerplas.
Verwezen wordt naar pagina 9 van het Rijnstekkie.

9.   Wat verder ter tafel komt en rondvraag.
Gerard Jansen stelt voor om nog eens duidelijk bekend te maken waar we gaan vissen 
voor de wedstrijden. Geef desnoods de postcode er bij op.
Henk Romijn zegt dat in het volgende Rijnstekkie een duidelijke specificatie zal komen 
te staan waar we precies zullen vissen en de route er naar toe.
Willem Jan van Tuijl vraagt of er belangstelling is voor een tweede karperavond per 
jaar. Die belangstelling blijkt er te zijn vanuit de zaal en hij zal deze avond organiseren. 
In het vervolg dus in het voorjaar en het najaar een karperavond.
Frans Schulte geeft een korte toelichting op de laatstgehouden vergadering van de 
VBC De Stichtse Rijnlanden. Naast een presentatie van Willie van Emmerik van Sport-
visserij Nederland over de wijze van maaien van de viswateren en een verklaring van 
de secretaris over een andere werkwijze en organisatie van de VBC om de invloed van 
de HDSR te beperken werd onze voorzitter Cor van Tuijl als 4e sportvisserij vertegen-
woordiger in het werkcomité van de VBC benoemd.
Frans stelt ten aanzien van de visrechten dat hij tracht om het grootste deel van de 
Kromwijkerwetering te bemachtigen (was nog niet ons recht!) en een aanvraag heeft 
gedaan voor de Jaap Bijzerwetering, waarvan wij dachten dat we dat recht altijd al 
hadden. 
De rentmeester van Landgoed Linschoten heeft besloten om de kosten voor de mach-
tigingen viswater te verdubbelen. Daarop heeft Frans getracht om de machtigingen om 
te zetten in echte rechten maar dat is geweigerd.

10.  Presentatie Cattenbroekerplas door Ton van der Spiegel.
Ton geeft een zeer boeiende presentatie over de Cattenbroekerplas, zowel vanuit de  
lucht, vanaf het oppervlak en onder water. Hij besteedt aandacht aan dieptes, water-
doorzicht, planten rijkdom en vissen bestand. Een zeer gewaardeerde presentatie die 
ons veel leerde over deze visplas.

11.  Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter te 21.55 uur de vergadering. 
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Jaarverslag secretariaat 2015

Ook het jaar 2015 stond weer voor het bestuur voornamelijk in het teken van veel 
werkzaamheden naar buiten toe in het belang van de sportvissers van onze vereniging, 
via Sportvisserij Nederland en de federatie Sportvisserij MidWestNederland. Tevens 
werd er door de secretaris opnieuw getracht weer meer viswater te krijgen. Er werd 
nog steeds zitting genomen in diverse werkgroepen die de visserij mogelijkheden in 
onze omgeving bewaken en zo mogelijk verbeteren, waar we vorig jaar mee begonnen 
zijn. Ook de vertegenwoordiging in groepen van Sportvisserij Nederland is serieus te 
noemen. Ook was een belangrijk punt de ziekte van onze voorzitter. Hij heeft de keus 
moeten maken om af te treden. Daarop heeft het bestuur, voornamelijk in de persoon 
van Ton van der Spiegel en hij later in samenwerking met het dagelijks bestuur, gezocht 
naar een goede en representatieve opvolger voor Henk. Die werd gevonden in de 
persoon van Cor van Tuijl. Deze werd in de ALV van november benoemd. Helaas kreeg 
ook Cor een beroerte in december. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe een en 
ander zal verlopen. Hij volgt revalidatie in de Hoogstraat te Utrecht.

Voor de wedstrijden verwijs ik naar het verslag van de wedstrijdcommissie. Met een 
grote delegatie bestuurs- en commissieleden hebben we deel genomen aan de 
bestuursvisdag van de federatie. Ook zijn we weer in Nieuwegein geweest voor een 
onderlinge wedstrijd van besturen en commissies van de AUHV, De Vaart Poscar en 
De Rijnstreek. Een waarlijk super gezellig gebeuren aan de fort gracht en een heerlijke 
barbecue na afloop in het clubhuis. Dit jaar waren wij redelijk succesvol maar brachten 
we geen winnaar voort.

 Onze eigen competitiewedstrijden werden goed bezocht, hetgeen van de ledenver-
gaderingen nog steeds niet gezegd kan worden. Ik heb het al vaker gezegd, maar 
nog eens: Nog steeds maakt een zeer klein deel van onze leden de dienst uit in onze 
vereniging via de besluitvorming in de ledenvergaderingen.

Ons ledental liep ook in het jaar 2015 nog verder op, tot maar liefst 1370 leden, wat 
weer zorgde voor een groter inkomen voor de vereniging via de contributies, hoewel de 
korting voor automatisch betalen nog steeds flink zorgt voor daling van het ingekomen 
bedrag.

De in voorgaande jaren ingezette acties voor het nachtvissen hebben ook in 2014 ge-
zorgd voor meer uitgegeven schriftelijke toestemmingen. Regels voor het nachtvissen 
in andere wateren dan de onze vanuit Sportvisserij Nederland zijn op de website van 
hen en van de federatie te vinden. Voor onze wateren houden we nog steeds een eigen 
manier van uitgifte van nachtvis toestemmingen aan. Er zijn zo’n negentig schriftelijke 
toestemmingen verstrekt tot 31 december 2015, toen ook de waterlijsten afliepen. In-
middels hebben alle leden met de schriftelijke toestemming voor het nachtvissen schrif-
telijk bericht gekregen en kunnen ze zich opnieuw aanmelden voor die toestemming.

Om de leden het best kunnen informeren over de grote hoeveelheid viswater die we 
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hebben gekregen, is er een kaart vervaardigd welke alle wateren waar wij visrecht heb-
ben aangeeft. Ook staat de naamsomschrijving daarop vermeld. Via die kaart en ook 
via de app Visplanner kunnen de leden direct zien waar ze mogen vissen.
     
Alle inspanningen van de laatste jaren om de visrechten te verkrijgen in de recreatie-
plas Cattenbroek, tegen een redelijk huurcontract hebben in 2015 er in geresulteerd dat 
een contract voor één jaar werd gesloten. De huurprijs bedroeg uiteindelijk € 250,00, 
onder de voorwaarde dat wij voor de gemeente een beleidsplan voor de visserij in 
Woerden zouden schrijven.  Daar is duidelijk werk van gemaakt en verkeerde aan het 
einde van het jaar na een eerste proeve in een besprekende fase over het aangelever-
de beleidsdeel.

De belangengroep voor de karpervissers binnen onze vereniging heeft weer karper-
avonden georganiseerde die door de karpervissers goed bezocht worden.

In 2015 werden gewoon de volgens de statuten genoemde twee ledenvergaderingen 
gehouden. Het bestuur kwam meerdere malen bijeen. Onze vertegenwoordigers bij de 
federatie (Frans Schulte en Co vd Valk) gingen meerdere malen naar reguliere verga-
deringen van de federatie Sportvisserij MidWestNederland. De secretaris heeft samen 
met Steven Harteveld een aantal sessies bijgewoond van de federatie en van Sportvis-
serij Nederland, zoals de regio contact dagen.

Op zaterdagmiddag 19 december werd het prijzenfestival weer gehouden. Wederom 
waren een aantal winnaars niet aanwezig, waardoor de vrijwilligers een extra presentje 
kregen.

Onze website voorziet nog steeds duidelijk in een behoefte. Het aantal aanmeldingen 
van nieuwe leden en diverse vragen, alsmede afmeldingen van lidmaatschap  via de 
website neemt nog steeds gestaag toe. Ook de opgestarte facebook pagina is een 
succes te noemen. De sociale media gaan een steeds belangrijker plaats innemen.

De belangrijkste ingekomen en uitgaande brieven waren in 2015:
Inkomend:
VBC De Stichtse Rijnlanden - Uitnodiging plenaire vergadering 
Agrivis    - Visbeheer Cattenbroekerplas
Sportvisserij Nederland  - Visplanner visbeheer Cattenbroekerplas
Gemeente Woerden  - versie huurovereenkomst Cattenbroekerplas
Provincie Utrecht   - Overdracht eigendom Leidse Rijn.
Sportvisserij Nederland  - Cursus viswaterbeheer Steven en Frans
Visserij Service Nederland - Het vissenbos
HDSR    - Overdracht eigendom Leidse Rijn.
Make a wish   - Donatie
Sportvisserij MidWestNederland - Uitnodiging thema avond
Lokaal Totaal   - vermelding gemeentegids
HDSR    - Goedgekeurde huurovereenkomst
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Sportvisserij Nederland  - Herinnering betaling 1256,25
KvK    - Wijziging van gegevens
Gemeente Woerden  - Huurovereenkomst Cattenbroekerplas
Gemeente Woerden  - Singelplan
Sportvisserij Nederland  - Controleurspassen
Sportvisserij Nederland  - Uitnodiging ALV
Fed MWN   - Uitnodiging ALV
Visvijver De Biesbosch  - Voorstellen forellenvisvijver
Sportvisserij Nederland  - Jaarverslag 2014
Sportvisserij Nederland  - Cursus controle sportvisserij
Stichting de Mantelmeeuw - Dankbetuiging donatie
VBC De Stichtse Rijnlanden - Uitnodiging plenaire vergadering
Landgoed Linschoten  - Machtiging viswater
Fed MWN   - Uitnodiging ALV
Fed MWN   - Wijziging statuten en huish regl.
Fed MWN   - Uitnodiging verenigingsvisie avond
Sportvisserij Nederland  - Controleurspassen
Landgoed Linschoten  - Toezending machtigingen viswater
Gemeente Woerden  - Toelichting tbv concept visbeleid
Sportvisserij Nederland  - Handboek beter besturen
Div pers.   - Opzegging lidmaatschap

Uitgaand:
Div personen   - Nachtvissen op wateren van HSV De Rijnstreek
Div personen   - Uitreiking schriftelijke toestemming  nachtvissen
Gemeenteraad van Woerden - Singelplan
Stichting Landgoed Bredius - Zienswijze Singelplan
VBC De Stichtse Rijnlanden - Verkrijgen viswateren
HDSR    - Visrecht Jaap Bijzerwetering
St G Ribbius Pelletier  - Visvergunning Landgoed Linschoten
Idem    - Aanvraag machtiging uitgifte vergunningen
VBC Stichtse Rijnlanden  - Melding aanvraag machtiging visrecht
Fed MWN   - Nieuwe lijst van viswateren
Div pers    - Nachtvissen op water van HSV De Rijnstreek

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om een ieder die zich afgelopen jaar heeft 
ingezet voor de vereniging te danken voor hun medewerking.

Wij, als bestuur, hopen voor 2016 op sfeervolle en sportieve bijeenkomsten en als u 
gaat vissen op mooie vangsten.

Woerden, januari 2016

Frans Schulte, secretaris
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De samenstelling van de Visstandbeheer Commissie was in 2015 als volgt:
Ton van der Spiegel (voorzitter), Rens Oostenbruggen, Gerrit Ritmeester en Menno 
Blok. Ad hoc zijn aanwezig geweest: Willem-jan van Tuijl, Leon van Toorenburg en 
Andries Ritmeester.

Belangrijke aandachtspunten in 2015 waren:
• Visrecht recreatieplas Cattenbroek 
• Beleidsnota sportvisserij Woerden 
• Viswaterkaart 
• Vissterfte 
• Blauwalgen 
• Visserijcontrole 
• Inventarisatie viswater
• VBC De Stichtse Rijnlanden 

Visrecht recreatieplas Cattenbroek
In 2015 is met de gemeente Woerden het lang verwachte huurcontact voor de 
recreatieplas Cattenbroek afgesloten voor de periode van 1 jaar minus 1 dag. 
Door deze korte periode was geen goedkeuring nodig van de Kamer voor de 
Binnenvisserij, waardoor snel kon worden gehandeld. Het contract loopt van 5 
maart 2015 tot en met 4 maart 2016. Om zekerheid te krijgen, wordt op termijn 
gestreefd naar een huurcontract met de wettelijk aanbevolen periode van 6 jaar. 
Dat is echter pas mogelijk als er duidelijkheid over het uitbesteden van het beheer 
van de plas aan recreatie Midden Nederland.

Als voorwaarde werd door de gemeente van de vereniging gevraagd dat er 
een beleidsnota Sportvisserij Woerden door de vereniging wordt opgesteld. Na 
goedkeuring door de gemeenteraad zou zo’n beleidsnota dan als officieel beleid 
van de gemeente Woerden op het gebied van de sportvisserij gaan gelden. Een 
concept-beleidsnota is door de vereniging in september 2015 aangeboden. Na 
overleg is besloten om de nota verder te detailleren naar beleidsdoelstellingen.

Viswaterkaart
Nadat in 2014 veel nieuw viswater in huur werd verkregen van het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is door secretaris Frans Schulte 
en bestuurslid Steven Harteveld een kaart van al het viswater van de vereniging 
samengesteld. Deze kaart is inmiddels aan alle leden via het Rijnstekkie 
beschikbaar gesteld.

Vissterfte
In 2015 heeft er nauwelijks vissterfte in onze wateren plaatsgevonden.

Blauwalgen
Voor het derde achtereenvolgende jaar is gedurende de zomerperiode en tot ver 
in september een zware blauwalgenbloei geconstateerd in de Zandgaten bij de 
Meeuwenlaan en het Karekietlaantje. Dit heeft nog geen negatieve gevolgen gehad 

Jaarverslag VBC 2015
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voor de visstand, maar deze ontwikkeling baart de VBC wel zorgen. Getracht zal 
worden om in overleg met gemeente en HDSR maatregelen te treffen.

Visserijcontrole
Door onze controleurs zijn regelmatig controles langs het viswater uitgevoerd. 
Over het algemeen werden er weinig overtredingen geconstateerd. Met 
uitzondering van de recreatieplas Cattenbroek. Hier werden vaak sportvissers 
aangetroffen die niet over de speciale schriftelijke toestemming(en) van de 
vereniging beschikten. Ook werden veel sportvissers aangetroffen die niet over 
een VISpas van HSV De Rijnstreek beschikten. Het gebrek aan infoborden langs 
de recreatieplas is hier o.a. debet aan.

Ook zijn er klachten ontvangen van bewoners langs de Natuurplas Breeveld waar 
regelmatig werd gevist terwijl dat daar niet is toegestaan. De beschrijving hierover 
in de lijst van viswateren zal in 2016 verbeterd worden.

Helaas zijn in 2015 geen controles uitgevoerd door BOA’s van 
Sportvisserij Midwest Nederland. Voor 2016 hopen we dat dit wel het 
geval zal zijn.

Inventarisatie viswater
In verband met het schrijven van de Beleidsnota Sportvisserij Woerden is 
in 2015 vooral de recreatieplas Cattenbroek op alle mogelijke viswater- en 
visstandkenmerken onderzocht. De grootste diepte bleek 34 meter te zijn. 
De ecologische waterkwaliteit bleek uitstekend. De visstand redelijk. Hoewel 
het bestand aan karper, grote brasem en snoek niet slecht is, lijken toch de 
middenklassen aan witvis te ontbreken. Dit is een euvel dat in veel dieper, heldere 
plassen zich voordoet. Van de plas is een dieptekaart gemaakt die in 2016 op de 
website zal worden gepubliceerd.
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Onlangs heeft de wedstrijdcommissie de wedstrijdreglementen voor de roof- en 
witviswedstrijden herzien en aangepast aan de huidige tijd c.q. stand van zaken 
op het gebied van regelgeving. 

Bijgevoegd treft u dan ook de herziene exemplaren zoals per heden gelden voor 
alle roof- en witviswedstrijden georganiseerd door HSV De Rijnstreek.

De wedstrijdcomissie

  1. De roofviscompetitie wordt gevist over 3 wedstrijden.
  2. Er mag met maximaal twee hengels worden gevist.
  3. Vissen en voeren is pas toegestaan na het startsein.
  4. De wedstrijden worden gevist voor de duur van 3 uur, zonder pauze.
  5. Gebruik van een (voer-)boot, baitdroppers e.d. is niet toegestaan.
  6. Er mag vrij gevist worden over het gehele parcours, mits er geen andere 

deelnemers worden gehinderd. 
  7. De vangst dient te worden aangeboden aan een lid van de wedstrijdleiding. 

of een door hen aangewezen persoon. De vangst wordt gemeten in 
centimeters.

  8. Alleen Snoek, snoekbaars, baars, roofblij en meerval tellen mee voor de 
uitslag.

  9. Het is verboden met levende aasvis te vissen of bij zich te hebben.
10. Op verzoek van de wedstrijdleiding is deelnemer verplicht zijn of haar vistuig 

op te halen ter controle.
11. De wedstrijdleiding ziet toe op naleving van het wedstrijdreglement. Bij 

constatering van overtreding is zij bevoegd deelnemer uit te sluiten van 
verdere deelname.

12. Ten laatste tijdens de tweede wedstrijd dient het inschrijfgeld te zijn voldaan.
13. De winnaar van de roofviscompetitie is diegene die over de drie wedstrijden 

de meeste centimeters heeft gevangen.
14. Iedere deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van het 

wedstrijdreglement.
15. HSV De Rijnstreek aanvaard geen enkele vorm van aansprakelijkheid op 

welk gebied dan ook, voortkomend uit het bijwonen, dan wel deelnemen aan 
de wedstrijden.

16. Bij geschillen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de 
wedstrijdleiding.

Woerden, 04-02-2016

Wedstrijdreglement “Roofvissen”HSV De Rijnstreek
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  1. De hengelkeuze is vrij en er wordt gevist op gewicht.
  2.  De duur van de wedstrijd is vier uur, zonder pauze. 
  3.  Toekenning van de steknummers geschied door loting.
  4.  Deelnemers zijn verplicht plaats te nemen binnen 1 meter links of rechts van 

het steknummer.
  5. Het is niet toegestaan andere deelnemers te hinderen (bijvoorbeeld d.m.v. 

overmatig voeren en/of schuin werpen c.q. vissen).
  6. Vissen en Voeren is pas toegestaan na het startsein.
  7. Gebruik van een (voer-)boot, baitdroppers e.d. is niet toegestaan.
  8. Er mag maar met één hengel tegelijk worden gevist, voorzien van maximaal 

één haak.
  9. Na het eindsignaal dient de hengel direct uit het water te worden gehaald.
10. Alle (meetellende) vis moeten in een leefnet worden bewaard van tenminste 

2m lengte.
11. Het vissen, voeren en/of in bezit hebben van kunstmatige kleurstoffen, 

gekleurde maden en/of vers de vase is verboden.
12. Snoek, snoekbaars alsmede paling en en overige beschermde vissoorten 

worden niet meegewogen en mogen niet in het leefnet aanwezig zijn.
13. Bij een geconstateerde overtreding van het reglement, volgt automatisch 

uitsluiting in de uitslag van deze wedstrijd.
14. Bij herhaling volgt uitsluiting voor de gehele competitie.
15. Deelnemers dienen lid te zijn van HSV de Rijnstreek en bij deelname altijd 

de vereiste papieren bij zich te hebben.
16. De einduitslag van de competitie wordt berekend over de totale wedstrijden.
17. De wedstrijdleiding bestaat uit de wedstrijdcommissieleden van HSV De 

Rijnstreek.
18. De wedstrijdleiding heeft het recht om de plaats van de wedstrijd te wijzigen 

wanneer zij dit noodzakelijk acht.
19. De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd, bij slechte weersomstandig-

heden of bepaalde calamiteiten, niet door te laten gaan dan wel stil te 
leggen.

20. Bij geschillen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de 
wedstrijdleiding.

21. Iedere deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van het 
wedstrijdreglement.

22. HSV De Rijnstreek aanvaard geen enkele vorm van aansprakelijkheid op 
welk gebied dan ook, voortkomend uit het bijwonen, dan wel deelnemen aan 
de wedstrijden.

Woerden 04-02-2016

Wedstrijdreglement “Witvissen” HSV De Rijnstreek
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Witvissers 2016:
  1.   9 april  Amstel, Amstelkade zuid nabij de theetuin 07.30 - 11.30 uur
  2. 23 april Cattenbroekerlaan 07.00 - 11.00 uur
  3. 14 mei De Vecht, Nieuwersluis 07.00 - 11.00 uur
  4. 28 mei Parkeerplaats De Krom 07.00 - 11.00 uur
  5. 11 juni Angstel, Angstelkade 07.00 - 11.00 uur
  6. 25 juni Meander 07.00 - 11.00 uur
  7.   9 juli Oude Rijn, Bodegraafse schans 07.00 - 11.00 uur
  8.   3 september Amsterdam Rijnkanaal, Kanaaldijk West 07.00 - 11.00 uur
  9. 17 september Barwoudswaarder / Spek 08.00 - 12.00 uur
10.   1 oktober Zwammerdam, witte hek 08.00 - 12.00 uur 
11. 15 oktober Cattenbroekerlaan 08.30 - 12.30 uur
12. 29 oktober Amstel, Amstelkade zuid nabij de theetuin 08.30 - 12.30 uur
13. 12 november Zandlosplaats De Meije 08.30 - 12.30 uur
Inschrijving is 4 euro.      

Roofvissen 2016: 
1. 19 november Cattenbroekerdijk 09.00 - 12.00 uur
2. 26 november Meander van brug tot brug 09.00 - 12.00 uur
3.   3 december De Krom 09.00 - 12.00 uur
Inschrijving is 4 euro.

Extra wedstrijden 2016:  
1.  8 juni Avondfeeder wedstrijd 18.00 - 21.30 uur
              Voor jeugd en senioren, de Krom
2.  6 juli 50+ – middag, de Krom 12.30 - 16.30 uur
3.   nnb             Bestuur / Vrijwilligerswedstijd 08.00 - 12.00 uur
4. 27 augustus Kampioenschap van Woerden, de Krom 08.00 - 12.00 uur

Jeugd 2016:   
1.  7 mei Jachthaven 14.00 - 16.00 uur
2. 21 mei Cattenbroekerlaan 14.00 - 16.00 uur
3.   4 juni Wijkpark De Rozentuin 14.00 - 16.00 uur
4. 18 juni De Krom 14.00 - 16.00 uur
5.   2 juli Meander 14.00 - 16.00 uur
6. 10 september Snel en Polanen 14.00 - 16.00 uur
7. 24 september Wijkpark De Rozentuin 14.00 - 16.00 uur
8.   8 oktober Meander 14.00 - 16.00 uur
9. 22 oktober Jachthaven 14.00 - 16.00 uur
Deelname gratis.

Overige data 2016:
Prijzenfestival: 17 december, vanaf 14.00 uur  in Avicultura

Wedstrijden onder voorbehoud.

Agenda 2016
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Wedstrijd 1:   Amstel, Amstelkade zuid, bij theetuin op no 183 B.
  - Ing. Enschedeweg tot aan afslag Uithoorn.
  - Linksaf ringweg volgen tot voorbij Amstelviaduct.
  - Bij verkeerslicht linksaf, bij de rotonde driekwart rond.
  - Na 500 mtr. linksaf richting Amstel aan de Nes.
  - Bij theetuin op no 183 B is meldpunt.
 
Wedstrijd 2:   Cattenbroekerlaan.
  - Utrechtsestraatweg tot aan de benzinepomp.
 
Wedstrijd 3:   De Vecht, Nieuwersluis.
  - Richting Breukelen / Loenen aan de Vecht.
  - Bij Nieuwersluis rechtsaf over de brug en direct weer rechts.
  - Na 500 mtr. links het zwembad, daar meldpunt.
 
Wedstrijd 4:   Oude Rijn, Parkeerplaats De Krom.
  - Via smalle zijde richting Nieuwerbrug.
 
Wedstrijd 5:   Angstel, Angstelkade.
  - Richting Breukelen tot aan het Amsterdam Rijnkanaal, dan linksaf.
  - Rechts omhoog langs het kanaal, tot aan afslag Angstelkade.
  - Weg volgen tot aan het watergemaal.
 
Wedstrijd 6:   De Meander.
  - Route bekend.
 
Wedstrijd 7:   Oude Rijn, Wiericke Schans.
  - Via smalle zijde naar Nieuwerbrug / Bodegraven, tot aan het fort.

Wedstrijd 8:   Amsterdam Rijnkanaal, Kanaaldijk west.
  - Richting Breukelen,voor de brug bij de rotonde rechts.
  - Weg naar links volgen tot aan het kannaal, daar meldpunt.
 
Wedstrijd 9:   Barwoudswaarder / Spek.
  - Via smalle zijde richting Nieuwerbug.
 
Wedstrijd 10: Oude Rijn, Zwammerdam, witte hek.
  - Via de brede zijde naar Bodegraven, ringweg volgen.
  - Bij afslag De Meije rechtsaf, doorrijden tot Zwammerdam.
  - Weg naar links volgen tot aan meldpunt.
 
Wedstrijd 11:  Cattenbroekerlaan  (idem als bij wedstrijd 2)
 
Wedstrijd 12:  Amstel, Amstelkade zuid (Idem als bij wedstrijd 1)
 
Wedstrijd 13:  Oude Rijn, Zandlosplaats De Meije.
  - Via brede zijde naar Bodegraven, ringweg volgen.
   - Tot afslag De Meije, daar rechts, weg volgen tot aan losplaats.

Routebeschrijving witviswedstrijden 2016
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Jaarverslag Wedstrijdcommissie 2015

1. Avondfeederwedstrijd, voor jeugd en senioren.
Datum 10 juni 2015. 23 deelnemers, waaronder 4 jeugdleden.
Zij vingen 12,14 kilo, 7 vissers bleven op de 0.
Winnaar werd Paul Sengers met 2820 gram.
 
2. Bestuur / Vrijwilligers wedstrijd.
Datum 28 juni, in de Burg van Kempensingel. Daar echter er maar drie vrijwilligers 
aanwezig waren, ging deze wedstrijd helaas niet door.
 
3. Kampioenschap van Woerden.
Datum 22 augustus 2015. Aantal deelnemers,15 senioren en 6 jeugdleden.
Er werd gevist voor Stichting De Mantelmeeuw, aan de Meeuwenlaan. Ook de zaalhuur 
van deze dag, werd door Avicultura geschonken waarvoor nogmaals dank.
Bij de senioren werd er 21826 gram gevangen, winnaar werd Ron Gerla, met 5920 
gram.
Bij de jeugd werd Toine van de Bogaard winnaar met 2400 gram.
Hij ving tevens de grootste vis, een brasem van 33 cm.
 
4. 50 plus – middag.
Datum 2 september 2015.  Aantal deelnemers 16 vissers.
De wedstrijd werd gehouden  aan de  Burg. van Kempensingel.
Winnaar werd Jaap van der Stoel met 3100 gram.
De totale vangst bedroeg 16359 gram.
 
5. Senioren witvissen.
Aantal wedstrijden 13, in verschillende wateren.
De vissers waren verdeeld over een A  en een B poule.
In de A poule werd Ron Gerla winnaar met 58,29 kilo.
In de B poule werd Ries Blok winnaar met 23,68 kilo.
Totaal werd er dit jaar 433 kilo en 196 gram gevangen, wat duidelijk meer is dan het 
jaar ervoor.
 
6. Jeugdcompetitie.
Aantal wedstrijden 9 in verschillende Woerdense wateren.
De spanning zat er in tot de laatste wedstrijd.
De eerste drie zijn: 1. Arthur Versloot, met 251 vissen en 3672 cm.
Hij ving in de laatste wedstrijd 119 vissen in twee uren.
Tweede werd Toine van de Bogaard, met 226 vissen en 2546 cm.
Derde werd Stefan Smit met 53 vissen en 779 cm,
In totaal werden er 689 vissen gevangen met een lengte van 9396 cm.
Twaalf vissers hebben twee wedstrijden gevist, zij kregen een herinneringsmedaille.
 
7. Roofvissen 2015.
In totaal waren er 38 deelnemers, waaronder twee dames en 5 jeugdleden.
De grootste vis is gevangen door Bas Derks, een snoek van 103 cm.
De vangst bestond na drie wedstrijden uit 26 snoeken, 1 snoekbaars en 7 baarzen, met 
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een lotale engte van 2040 cm.
Winnaar werd uiteindelijk Rick van Prattenburg, hij ving 5 snoeken en 1 baars met een 
lengte van 359 cm.
 
8. Programma voor 2016.
Senioren witvissers - 13 wedstrijden
Jeugd         - 9 wedstrijden
Roofvissen            - 3 wedstrijden
Avondfeeder      - 8 juni
50 plus – middag  - 6 juli
Kampioenschap   - 27 augustus
Prijzenfestival  - 7 december 
 

H. Romijn 

Via deze weg willen wij jullie laten weten dat de wedstrijdcommissie een kleine wijziging 
heeft ondergaan. Voor velen van jullie is Ries Blok al sinds jaren het gezicht van de 
wedstrijdcommissie aan de waterkant, of het nu de jeugdwedstrijden, roofviscompetitie 
of senioren wedstrijden zijn, Ries is altijd paraat! 
Mede vanwege het aantal wedstrijden die HSV De Rijnstreek organiseert voor haar 
leden en (vooral) de fikse hoeveelheid bijkomende (administratieve) zaken als plannen, 
organiseren, standen bijhouden etc. etc. is de wedstrijdcommissie uitgebreid van 3 
naar 4 personen, om zo alle taken wat beter te kunnen verdelen.  

In gezamenlijk overleg is verder afgesproken dat, met ingang van 2016, Steven 
Harteveld de leiding van de wedstrijdcommissie van Ries zal overnemen. 
Steven is voor de (wedstrijd-)witvissers in ieder geval geen onbekende. Ries blijft 
(gelukkig!) nadrukkelijk ondersteunen bij de wedstrijden en zal ook de jeugdafdeling 
(inclusief de jeugdwedstrijden) blijven aansturen en blijft ook deel uitmaken van de 
wedstrijdcommissie.

Wijziging Wedstrijdcommissie
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Balans per 31 december 
2014 2015 2014 2015

Kas 553,45 -767,05 Eigen vermogen 21755,40 22053,01

ING 32881,84 37220,74

ING Spaarrekening 22449,79 22668,57 Te betalen overige kosten 1350,00 1076,25

Waarborgsommen 215,00 215,00 Te betalen algem. kosten 0,00 2162,20

Te ontv overige bedr. 0,00 0,00 Vooruitontv. contributie 32915,85 36089,00

Vooruit betaalde bedr. 0,00 0,00

Te ontvangen rente 218,78 187,19

Verlies (uit vermogen) 0,00 1856,01 Winst toe te voegen 
aan vermogen 297,61 0,00

Totaal 56318,86 61380,46 Totaal 56318,86 61380,46

  
  


 2.000,00€     2.132,35€     -132,35€      

 25,00€          -€              25,00€         

 125,00€        75,00€          50,00€         

 4.200,00€     5.805,34€     -1.605,34€   

 1.000,00€     1.224,22€     -224,22€      

 3.500,00€     5.213,52€     -1.713,52€   

 1.400,00€     1.277,88€     122,12€       

 1.800,00€     1.245,28€     554,72€       

 200,00€        198,96€        1,04€           

 28.000,00€   26.195,00€   1.805,00€    

 42.250,00€   43.367,55€   -1.117,55€   


 41.000,00€   40.304,35€   695,65€       

 1.250,00€     1.207,19€     42,81€         

 42.250,00€   41.511,54€   738,46€       

 -€              -1.856,01€    1.856,01€    
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 tot nu toe

 2.000,00€     2.132,00€     2.200,00€     

 25,00€         -€             25,00€         

 125,00€       75,00€         75,00€         

 4.200,00€     5.805,00€     5.000,00€     

 1.000,00€     1.224,00€     1.400,00€     

 3.500,00€     5.214,00€     3.700,00€     

 1.400,00€     1.278,00€     1.400,00€     

 1.800,00€     1.245,00€     1.800,00€     

 200,00€       199,00€       200,00€       

 28.000,00€   26.195,00€   27.150,00€   

 42.250,00€   43.367,00€   42.950,00€   


 41.000,00€   40.304,00€   41.700,00€   

 1.250,00€     1.207,00€     1.250,00€     

 42.250,00€   41.511,00€   42.950,00€   

 -€             1.856,00-€     -€             
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ContaCt
Hengelsport Utrecht
Oregondreef 31
3565 BE Utrecht

030 - 2612532
info@hengelsportutrecht.nl
www. hengelsportutrecht.nl

Volg ons 
op faCebook

welkom bij hengelsport utrecht

GrOOtsE 
karpEr assOrtimEnt 
Van nederland 
Altijd de nieuwste producten op voorraad.
Alle grote top merken onder 1 dak.
Zeer Goed bereikbaar, gratis parkeren voor de deur. 
Goede en vertrouwde service.
Zeer uitgebreide webshop. 
Deskundig personeel met jarenlange ervaring.
550 m2 opppervlakte.

de hot spot Voor elke karper Visser

Sander van kooten en Nikki Menke

C
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Na het jarenlange ontbreken van de karperwedstrijd van de HSV zijn verschillende 
leden erin geslaagd om weer een spannende competitie op te zetten. De competitie zal 
bestaan (bij voldoende belangstelling) uit 10 wedstrijden en worden gevist op bijna elk type 
verenigingswater dat we bezitten. Denk hierbij aan ruim opgezette stekken in Oude Rijn, 
(Binnen,-) Gracht, Singels, Grecht, wijkpark Molenvliet, Zandgaten, Cattenbroekerplas en 
wijk Snel&Polanen. Zo zal het uiterste worden gevergd van de vissers om in verschillende 
omstandigheden resultaat te behalen. Na elke opeenvolgende wedstrijddag zal 1 steknummer 
omhoog worden geschoven. 
Het 1e steknummer zal worden geloot op 15-04-2016 in Clubgebouw “Avicultura”. 
Het volledige reglement en stekken kunnen die avond worden ingezien. Hieronder een aantal 
belangrijke voorwaarden waar aan voldaan zal moeten worden

•   De Competitie zal worden gevist in koppelverband. 
•   De wedstrijden zullen een tijdsduur van 20 uur beslaan, er word gevist van 17.00 tot 13.00 
    uur. 
•   Inschrijfgeld bedraagt € 25,- per visser, dan wel € 50,- per koppel en komt volledig ten bate 
    van de prijzenpot.
•   De wedstrijd is alleen toegankelijk voor leden van HSV De Rijnstreek.
•   Er mag met maximaal 2 hengels per persoon worden gevist.
•   Er word gevist op totaal gewicht: Alleen karper telt mee. Bij gelijk gewicht telt de zwaarste 
    vis, indien dan nog gelijk telt aantal, opvolgend het aantal cm.
•   Het resultaat wordt bepaald over 6 wedstrijden. De 4 slechtste resultaten tellen niet mee.
•   Een onthaak mat is verplicht.
•   Het gebruik van een bewaarzak word alleen toegestaan om een karper ter weging te    
    kunnen aanbieden.
•   Nachtverblijf is toegestaan volgens de regels van de nachtvisvergunning zoals uitgegeven 
    door HSV De Rijnstreek.
•   Het gebruik van veilige loodsystemen (“safety rigs”) is verplicht.
•   Drankmisbruik en lawaaioverlast zijn verboden.
•   De stek van de visser dient schoon en opgeruimd te zijn bij verblijf en na vertrek.
•   Het bestuur en de organisatie zijn niet aansprakelijk voor mogelijke beschadigingen of 
    vermissingen van eigendommen van deelnemers.
•   De wedstrijdcommissie is bevoegd om bij overtredingen tot onmiddellijke uitsluiting van 
    verdere deelname over te gaan.
•   Bij een volledige bezetting van 10 koppels wordt het prijzengeld verdeeld als volgt:
    1e koppel € 250,-,  2e koppel € 150,-,  3e koppel € 100,-
    (bij minder of meer koppels zal het prijzengeld evenredig worden verminderd of verhoogd)
Tevens zullen er nog extra sponsorprijzen beschikbaar worden gesteld voor o.a. zwaarste 
karper en hoogste aantal SKP-spiegels.
Op wedstrijddagen is ten allen tijde controle mogelijk door verenigingscontroleurs en of leden 
van de wedstrijdcommissie.
Voor meer informatie en/of inschrijvingen kijk op de website of facebook pagina van HSV De 
Rijnstreek, of neem contact op met de wedstrijdcommissie.
Wedstrijdcommissieleden karpercompetitie: 
Willem-jan van Tuijl:  06 114 805 29
Bas Derks: 06 170 705 58
en via mail: karpercompetitie@gmail.com

Karpercompetitie HSV de Rijnstreek 2016
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Op 27 augustus 2016 zal de jaarlijkse wedstrijd om het Kampioenschap van Woerden worden 
gehouden. 
De locatie is vanaf Parkeerplaats De Krom op Barwoudswaarder. De wedstrijd is van 08.00 tot 
12.00 uur.
De inleg bedraagt 5 euro hetgeen volledig naar het goede doel gaat.

Na afloop is er een prijsuitreiking in Avicultura, om 13.00 uur.
Daarna is er voor diegene die zich daar voor op hebben gegeven een BBQ.
Stekloten vanaf 06.30 uur in Avicultura.

Opgave voor deelneming via Faunaland, Discus Verweij, Ries Blok en Henk Romijn.
Opgeven vóór 12 juni 2016.

Op vrijdagavond 15 april houdt HSV De Rijnstreek weer een karperavond. Deze avond staat 
in het teken van een gezellig samen zijn, eventueel onder het genot van een hapje en een 
drankje!

Als vissers onder elkaar gezellig napraten over het afgelopen seizoen, of juist over de al vroeg 
behaalde successen in 2016! 

Voor de pauze zal ons bestuurslid en interim-voorzitter Ton van der Spiegel een boeiende 
presentatie geven over de Cattenbroekerplas. Heb je altijd willen weten hoe het nu zit met 
zuurstofgehaltes, spronglagen en onderwater vegetatie dan is dit echt een aanrader!
Na de pauze is er een uitleg over de nieuw op te starten karpercompetitie en daar aansluitend 
de verloting van stekken voor de eerste wedstrijd. Ook zal er de hele avond gelegenheid zijn 
om je in te schrijven. Tevens is er dan ook nog ruimte voor een spreker, denk jij dat je iets leuks 
kan of wil vertellen of dat nu over tactiek of belevenissen aan de waterkant gaat, neem dan 
contact met ons op en we kijken wat er mogelijk is!

De fotoboeken van onze spiegelkarper projecten liggen ook op tafel, zodat iedereen kan zien 
wat een prachtig bestand we in de loop der tijd hebben gekregen. Neem dus je vangstfoto’s 
mee en probeer de herkomst te achterhalen! 

Met al die jaren viservaring van sommige leden is het zeker ook voor de jonge vissers onder 
ons een uitgelezen moment om vragen te stellen, en zo achter die ontbrekende puzzelstukjes 
te komen!

Komt dus allen en neem die gezellige vismaat mee!

Datum: 15 april 2016
Zaal open: 19.30
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Singel 43a in Woerden
Entree: Gratis

Karperavond in “Avicultura” 

Kampioenschap van Woerden 2016
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  1. Rick van Prattenburg  359 cm.
  2. Koos Radix   187 cm.
  3. Theo Spannenburg  165 cm.
  4. Jaap van der Stoel   115 cm.
  5. Bas Derks   103 cm.
  6. Paul Haccau     95 cm.
  7. Dillen Spelt     91 cm.
  8. Ries Blok      90 cm.
  9. Jeroen Radix     90 cm.
10. Devin Pijnakker     82 cm.
11. Cees Vermaak    77 cm.
12. Ron Gerla     73 cm.
13. Regina Wallenburg     73 cm.
14. Jan Siteur      70 cm.
15. Jaap van Vliet     66 cm.
16. Ed Koene     64 cm.
17. Piet de Groot      63 cm.
18. Hans Wouters     57 cm.
19. Martin Espkamp    54 cm.
20. Henk Sengers     52 cm.
21. Ruud den Heten    14 cm.
22. Ed van de Bogaard     0
23. Toine van de Bogaard     0

24. Remco Droppert     0
25. Melanie de Groot     0
26. Max Gronloh         0
27. Jan Hoogendoorn      0
28. Wim Kwak      0
29. Pepijn Klooster      0
30. Lammert Makkink     0
31. Kees Mink      0
32. Erwin Palm       0
33. Wilco Pijnakker     0
34. Hetwig Spruit       0
35. Alexander Stekkelenburg  0
36. Gert Jan Spelt      0
37. Arthur Versloot     0
38. Chris Wallenburg      0      
 
Totaal 2040 cm.

In de eerste wedstrijd waren er 32 deelnemers. De grootste vis werd gevangen door 
Dillen Spelt; een snoek van 91 cm. De totale vangst bedroeg 760 cm.
In totaal werden er 10 snoeken, 1 snoekbaars en 1 baars gevangen.
 
De tweede wedstrijd waren er 34 deelnemers. De grootste vis werd gevangen door 
Bas Derks; een snoek van 103 cm. De totale vangst bedroeg 638 cm.
In totaal werden er 8 snoeken en 5 baarzen gevangen.
 
In de derde en laatste wedstrijd waren er 32 deelnemers. De vangst bestond dit keer uit 
8 snoeken en een baars. De totale lengte bedroeg 642 cm.
 
De deelnemers dit jaar bestonden uit 2 dames, 5 jeugdleden en 31 mannen.
De winnaar werd Rick van Prattenburg, hij ving in totaal 359 cm. Hij is hiermee voor 
een jaar in het bezit van de wisselbeker.
De eerste drie verkregen een envelop met  inhoud. De andere deelnemers kregen een 
rollade.
 

H. Romijn
 

Roofvissen 2015

Uitslag Roofvissen 2015
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Het seizoen voor de senioren witvissers is weer voorbij, met grote en kleine vangsten.
De totale vangst in de A poule, is 336,816 kilo, met als winnaar Ron Gerla met 58,29 
kilo. Tweede en derde werden Piet de Groot met 45,56 kilo en Jaap van der Stoel met 
42,18 kilo. Zij verkregen een envelop met inhoud.
Helaas degradeerden er ook drie naar de B poule, Gerard, Hessel en Johan zullen het 
dit jaar weer goed moeten maken.

In de B poule was de totale vangst 96,38 kilo. Daar werd Ries Blok winnaar met 23,682 
kilo. Tweede werd Ron Sluijk met 18,36 kilo en derde werd Jaap van Vliet met 17,54 
kilo. Ook zij verkregen een envelop met inhoud.

Om de deelnemers wat beter te verdelen zal alleen de winnaar van B poule promove-
ren naar de A poule. Afhankelijk van de aanwas aan deelnemers zal de promotie voor 
2017 nader bekeken worden.

De totale vangst over 2015 was 433 kilo en 196 gram, hetgeen duidelijk hoger is dan 
in 2014. Het wedstrijd programma voor 2016 is gereed en de toestemmingen hiervoor 
aangevraagd.

Het komende seizoen zal de wedstrijd commissie bestaan uit;
   1.   Steven Harteveld -  wedstrijdleider en vangstverwerking.
   2.   Ries Blok                 -  weegleiding.
   3.   Ron Gerla              -  uitzetten.
   4.   Jaap van Vliet        -  uitzetten.

A - poule. 
 
  1. Ron Gerla    58290 gram
  2. Piet de Groot  45560 gram
  3. Jaap van der Stoel  42180 gram
  4. Martin Espkamp   35300 gram
  5. Max Gronloh   28840 gram
  6. Steven Harteveld  28800 gram
  7. Ton van Rooijen  26680 gram
  8. Henk Sengers  27060 gram
  9. Michiel Tegelenbosch  16380 gram
10. Gerard Jansen  14560 gram
11. Hessel Donkers     9206 gram
12. Johan Lalmohamed   3960 gram

B - poule

  1. Ries Blok       23682 gram
  2. Ron Sluijk       18360 gram
  3. Jaap van Vliet       17540 gram
  4. Chris Wallenburg      13750 gram
  5. Regina Wallenburg       10696 gram
  6. Paul Sengers        7340 gram
  7. Alexander Stekelenburg   2320 gram
  8. Kees van ‘t Hoog         1100 gram
  9. Hetwig Spruit           940 gram
10. Hans Kooiman          652 gram

Witvissen 2015

Uitslag Witvissen 2015
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Onlangs werd het bestuur gewezen 
op bijgaand artikel uit het AD, 
waarin een oproep wordt gedaan 
om een jeugdig beginnend vissertje 
uit Woerden te begeleiden bij zijn 
eerste stappen in onze mooie sport.

Na overleg met-, en toestemming 
van, de moeder van Dylan, plaatsen 
wij hierbij het bewuste artikel met 
een oproep aan onze actieve 
jeugdleden.

Dylan woont in het Staatsliedenkwartier, is 9 jaar en heeft onlangs een 
hengel (Spro Boxxer telefish 400) cadeau gekregen en nu moet die 
natuurlijk uitgeprobeerd worden, maar dan liefst niet alleen. 

Omdat Dylan nog niet veel ervaring heeft met vissen, zou hij het leuk 
vinden eens met leeftijdsgenootje(s) een hengeltje uit te werpen (als het 
weer wat beter weer is natuurlijk!) om zo wat meer ervaring op te doen.

En daarbij; zo hebben wij het allemaal moeten 
leren nietwaar? En samen is toch ook veel leuker 
dan alleen?!

Dus, wie van jullie jeugdige kampioenen zou het 
leuk vinden om eens een hengeltje uit te gooien 
samen met Dylan? 

Als het je leuk lijkt, kun je contact opnemen 
met Dylan door hem een mailtje sturen aan: 
jbepema@live.nl

Namens Dylan en zijn moeder, alvast dank!

Vismaat(je) gezocht
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Hallo jongens, 
 
De competitie zit er weer op met een verrassende uitslag. Wat was het spannend de 
laatste wedstrijden.
In de wedstrijd in Snel en Polanen steeg Arthur ineens van de vierde naar de eerste 
plaats. Hij nam een voorsprong van maar liefst 25 cm. mede door de vangst van een 
zeelt van 47 cm.

De wedstrijd in het Wijkpark  in de rozentuin was niet echt leuk. Maar drie deelnemers 
en weinig vis. Toch wist Arthur hier zijn voorsprong te vergroten tot 102 cm.

De laatste wedstrijd bracht uiteindelijk de beslissing. Toine en Arthur zaten naast 
elkaar en konden elkaar goed in de gaten houden. De vissen werkten goed mee, ze 
vingen tegen elkaar op. Aan het eind was de definitieve winnaar bekend, Arthur ving 
119 vissen met in totaal 1664 cm. Toine had 99 vissen met in totaal 895 cm en werd 
dus tweede. Maar laten we vooral Stefan niet vergeten, met 33 vissen en 480 cm. 
steeg hij van de zevende naar de derde plaats.

Jongens, jullie alle drie proficiat.
In totaal zijn er twaalf vissers die in aanmerking komen voor een herinnering voor 
2015. 
Graag zien we jullie met de volgende competitie weer terug,
 

De jeugdleiding

De eindstand.
 
  1. Arthur Versloot  251 vissen  -     3421 cm.
  2. Toine van de Bogaard 226 vissen  -     2546 cm.
  3. Stefan Smit     53 vissen  -       779 cm.
  4. Sander Voorn    39 vissen  -       687 cm.
  5. Jay Kleeman     35 vissen  -       633 cm.
  6. Wessel van Vliet    26 vissen  -       384 cm.
  7. Dillen Spelt     21 vissen  -       310 cm.
  8. Pepijn Klooster    12 vissen  -       190 cm.
  9. Dion Snel       9 vissen -       155 cm.
10. Devin Pijnakker      9 vissen  -       137 cm.
11. Pim van der Panne      5 vissen  -         86 cm.
12. Dennis van Oudenallen     3 vissen  -         48 cm.
 
Totaal 689 vissen en 9376 cm.

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.







































 


