







RIJNSTEKKIE NR. 130



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 op 1-1-2017)  10,00 per jaar
Extra vispas (dubbelleden)     21,50 per jaar
Korting Seniorplus (65 jaar en ouder)     3,00 per jaar
Administratiekosten voor betaling per acceptgiro:    4,00
Inschrijfgeld senior leden      2,00

Bestuur H.S.V.
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Beste leden,

In november 2015 ben ik gekozen als voorzitter van onze vereniging. Vol verwach-
ting en ambitie begon ik in deze functie. Slechts enkele weken later trof mij hetzelf-
de lot als mijn voorganger Henk Romijn; een herseninfarct. Na een halfjaar revali-
deren in De Hoogstraat heb ik vanaf afgelopen zomer mijn taak weer opgepakt en 
kan ik mij daadwerkelijk inzetten voor onze vereniging. 
U bent toch niet alleen lid vanwege de vispas? Natuurlijk, het vissen is het be-
langrijkste. Maar om te kunnen vissen is er gezond water met een goede visstand 
nodig. Wat te denken van een goede bereikbaarheid en bevisbare oevers? Daar 
zetten vrijwilligers en bestuur zich voor in. Zij overleggen o.a. met gemeente en wa-
terschappen. Ook worden viswedstrijden voor jong en oud georganiseerd. Buiten 
dit hebben we nog gespecialiseerde vissers op karper, roofvis en witvis die elk op 
hun eigen manier van hun visserij genieten.

Om dit alles mogelijk te maken zijn veel leden actief. De vereniging is het orgaan 
wat dit mogelijk maakt. En u als lid beslist hier over. Wat wilt u dat er mogelijk is? 
Waar moet iets kunnen of juist niet. Doen we de dingen die in uw belang zijn? 

Ik bedenk net, als ik dit schrijf het lijkt alsof ik alleen tegen volwassen mensen 
praat. Maar er zijn natuurlijk ook veel jongeren, kinderen, tieners en jong volwasse-
nen lid. Daar zijn we erg blij mee. We hopen jullie meer te betrekken bij de vereni-
ging. Daar willen we activiteiten voor opzetten. Juist jullie zijn ook welkom op onze 
verenigingsavonden. Natuurlijk mag je meepraten op de ledenvergadering, we zijn 
er voor jong en oud, ervaren of juist aan het ontdekken wat er aan de waterkant 
valt te beleven. Al zal er een leeftijdsgrens zijn om te mogen stemmen, ook jullie 
mening of ervaring telt!
Heb je ideeën of wensen, laat het ons weten. Hoe? Spreek een bestuurslid of vrij-
williger aan. Of stuur een bericht via onze facebookpagina of website.

Een vereniging kent een bestuur en dat bestuur legt verantwoording af aan de 
leden. Het afgelopen jaar is er het nodige verandert. Maar liefst 5 bestuursleden 
hebben hun taak neergelegd wegens ziekte, leeftijd of anderszins. Zij hebben vele 
jaren besteed aan uw belangen. Gelukkig staan een aantal leden klaar om hun 
plaatsen in te nemen. Zij hebben zin en ideeën om er wat van te maken. Ik ver-
wacht een mooie periode tegemoet te gaan en U? 

Uw/jullie voorzitter, Cor van Tuijl

Van de voorzitter

Inleverdatum kopy Rijnstekkie 131 vóór 18 januari 2017.
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Zoals gebruikelijk is er in november de Algemene Ledenvergadering (ALV) en wel op 9 novem-
ber in het clubgebouw van “Avicultura”. Zie de agenda elders in ons blad.
Ook jeugdleden zijn hartelijk welkom, ook al hebben zij nog stemrecht. Maar jong geleerd is 
oud gedaan, daarom: wees erbij! 

Gelet op de onderwerpen rekenen wij op een goede opkomst. Het gaat tenslotte om uw visse-
rij. De vereniging doet datgene waardoor u lekker kunt vissen. En dat tegen een acceptabele 
contributie. Het bestuur zet zich daar voor in, maar dan horen wij ook graag uw mening.

De avond is deze keer opgesplitst in een besloten gedeelte: Het huishoudelijke deel en het 
openbare deel met een zeer interessante lezing
De agenda vermeldt een aantal belangrijke punten.
Een daarvan betreft de bestuursverkiezing. Er treden maar liefst 5 leden af. Vele jaren hebben 
zij zich ingezet voor uw visplezier. Maar nu moet er wel vervanging komen. Er moet het nodige 
gebeuren en daar zijn ‘handen’ voor nodig. Kost dat veel tijd? Nou, u kunt echt wel blijven vis-
sen, maar het is niet geheel vrijblijvend en het hangt er ook vanaf welke taak u op zich neemt. 
Heeft u ideeën of een voorstel dan zien wij uw reactie graag tegemoet. Informeer gerust bij een 
van de bestuursleden.
We hopen dit deel tijdig te besluiten gelet op het vervolg na de pauze.
  
Een ander punt is het openbare deel. Daar spreekt de bekende roofvis expert Hilko van Nuil. 
Hij zal ons meenemen in de wereld van de roofvis en tips en trucs geven hoe deze op een 
sportieve wijze te vangen.
Deze lezing is echt voor iedereen een aanrader en zeker ook voor onze jeugdleden!

Wij verwelkomen u graag op de 9e van November. 
Het bestuur

Algemene ledenvergadering 9 november 2016

Toelichting agenda ALV  9-11-2016

Bestuurssamenstelling:
Aftredend volgens rooster:
1e secretaris;    Frans Schulte, stelt zich niet herkiesbaar
2e penningmeester;   Henny Valk, niet herkiesbaar
Commissaris Algemene zaken;  Gerard Jansen, stelt zich niet herkiesbaar

De volgende bestuursleden treden vervroegd af: Co Valk en Rens Oostenbruggen

Voorgesteld wordt tot bestuurslid te benoemen; Andries Ritmeester, Gerrit Ritmeester en Ton 
van der Spiegel.

Benoeming kascommissie 2017:
Aftredend is Andries Ritmeester.
Volgens rooster zou Leon Toorenburg aftredend zijn, maar voorgesteld wordt deze nog voor 
een jaar te benoemen om de continuïteit van de commissie te waarborgen.
Reservelid Jaap van Vliet wordt automatisch lid. 
We zoeken dus nog een nieuw reserve lid.

Woerden, oktober 2016
Frans Schulte, secretaris
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Begroting 2017

Begroting Verwachting Begroting
2016 2016 2017

UITGAVEN

Pachten 2.200              2.481              2.500              

Heffingen en verzekeringen 25                   -                     -                     

Lidmaatschappen 75                   75                   75                   

Bestuurskosten 5.000              4.809              2.500              

Ledenkosten 1.400              944                 1.500              

Multimedia 3.700              6.250              8.750              

Wedstrijden 1.400              1.961              3.000              

Visstandbeheerscommissie 1.800              1.187              1.800              

Overige kosten 200                 -185               1.000              

Kosten Vispas 27.150            27.905            28.500            

TOTAAL UITGAVEN 42.950            45.427            49.625            

INKOMSTEN

Contributies 41.700            46.489            48.125            

Diverse inkomsten 1.250              1.430              1.500              

TOTAAL INKOMSTEN 42.950            47.919            49.625            

TOTAAL VERSCHIL -                     2.492              -                     

Toelichting bij de begroting over 2017:
De doelstelling van het bestuur is om de verschillende visafdelingen binnen de vereniging 
meer financiële middelen te geven, waardoor o.a. de promotie en werving van nieuwe 
(jeugd-)leden en/of wedstrijdvissers kunnen worden bekostigd.
Daarnaast zullen de diverse media worden gemoderniseerd: nieuwe website, (digitale) 
nieuwsbrief, etc.

Om dit te kunnen financieren worden de bestuurskosten ingeperkt. 
Tevens zal de huidige incassokorting van € 4 vanaf de contributiebetalingen over 2017 
worden opgeheven. Bij acceptgirobetalingen zal voortaan € 4 administratiekosten in 
rekening worden gebracht.

1 van 1 13-10-2016
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centrale verwarming € 67,50 per jaar
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1.     Opening door de interim-voorzitter.
De interim-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur. Onze voorzitter heeft enige weken na 
zijn benoeming een herseninfarct gekregen en is dus niet in staat deze vergadering te leiden. 
Hij bezint zich op de toekomst. De interim-voorzitter vraagt de vergadering om toestemming dat 
hij de vergadering zal leiden. Dit wordt zonder meer toegestaan. 

2.     Notulen Algemene Ledenvergadering 17 november 2015.
Verwezen wordt naar pagina’s 5 en 6 van Rijnstekkie nr. 129. De notulen worden ongewijzigd 
goedgekeurd.

3.     Jaarverslag 2015 secretariaat.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.     Jaarverslag VBC 2015.
Dit verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

5.     Jaarverslag wedstrijdcommissies 2015.
Ook dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter wijst op de op pagina’s 12 en 13 
van Rijnstekkie nr 129 vermelde wedstrijdreglementen. Aangepast aan de huidige tijd. Tevens 
wordt gewezen op de op pagina 17 vermelde wijziging van de wedstrijdcommissie.

6.     Financieel verslag en balans 2015.
De penningmeester geeft aan dat het financieel verslag en de balans is uitgereikt op deze ver-
gadering. De voorzitter zegt dat deze op voorstel en verzoek van de kascontrolecommissie zijn 
gewijzigd op een aantal punten. De verslagen in het Rijnstekkie zijn dus niet meer geldig. De 
nu uitgereikte stukken zullen in het volgende Rijnstekkie worden geplaatst. Op een aantal ver 
van de begroting afwijkende posten wordt even ingegaan. De bestuurskosten zijn zo hoog om-
dat er meer bestuursleden zijn, er meer vergaderingen zijn gehouden en er een softwarepakket 
is aangeschaft. Multimedia is hoog door de viswaterkaart die gemaakt werd, dubbel voorkomen 
van de rekeningen portokosten over december (2014 én 2015). Hogere portokosten door de 
verzending (voor de laatste keer) aan alle leden van het viswaterboekje. VBC kosten zijn lager 
doordat de uitzetting van vis niet meer in december maar in januari 2016 is geschied.

7.     Verslag van de kascommissie 2015.
De commissie brengt verslag uit en heeft geconstateerd dat er enige wijzigingen moest 

Beknopt verslag ALV 9-3-2016

Beknopt verslag Algemene Ledenvergadering 
dd. 9 maart 2016.

Aanwezig: 6 bestuursleden, 4 leden wedstrijdcommissie 
en 12  leden.

Afwezig met kennisgeving:  Cor van Tuijl, Hennie Valk 
en R. Oostenbruggen. 
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plaatsvinden. Met het herziene financiële verslag is de commissie van mening dat dat een 
getrouw beeld geeft van inkomsten, uitgaven en liquide middelen van de vereniging over 2015. 
De commissie stelt daarom voor het herziene verslag goed te keuren en daarmee het bestuur 
decharge te verlenen.

8.     Benoeming kascommissie 2015.
Het bestuur is doende de statuten bij te werken en werd er daardoor op gewezen dat volgens de 
statuten de benoeming van de kascontrolecommissie plaatsvindt in de november vergadering.

9.     Definitieve begroting 2016.
Hier is alleen de kolom “werkelijk 2015” aangepast. De begroting zelf is ongewijzigd t.o.v. het 
Rijnstekkie. Na enige korte toelichtingen wordt de begroting vastgesteld.

10.    Bestuurszaken.
Co heeft aangegeven, gezien zijn privé situatie te willen stoppen. Mede gezien de huidige 
zaken wil hij daarom tijdens de ALV van het najaar terugtreden als penningmeester. Henny ver-
blijft in een verpleegtehuis en zal daarom ook in november terugtreden als 2e penningmeester 
en bestuurslid. Hoe een en ander met Cor gaat verlopen zal de tijd moeten leren.

11.    Stand van zaken nachtvissen/derde hengel en contract recreatieplas Cattenbroek
Er zijn nu 64 schriftelijke toestemmingen uitgegeven voor de recreatieplas en 60 toestemmin-
gen voor het nachtvissen/derde hengel. Deze week is de brief van de gemeente Woerden 
binnengekomen dat officieel nu weer één jaar (minus 1 dag) wij het visrecht hebben op de 
Cattenbroekerplas. Fijn is dat er een zinsnede in  de brief staat die luidt: “De gemeente zal het 
belang van en de afspraken met de visvereniging bij een nieuwe beheerder kenbaar maken.”

12.    Wat verder ter tafel komt
Geen punten.

13.    Rondvraag.
Henk Romijn heeft meer een madedeling dan een vraag.  De inschrijfformulieren voor  
het Kampioenschap van Woerden zijn bij de hengelsportwinkeliers en bij Henk en Ries.

14.     Sluiting.
De voorzitter sluit onder dankzegging voor de aanwezigheid van de leden de vergadering te 21.15 uur.

In het bestuur is besloten om de korting bij automatische incasso te laten vervallen en om te 
zetten in een toeslag van 4.- euro voor diegenen die nog betalen per acceptgiro.
Wanneer u nu nog een acceptgiro ontvangt en toch graag per automatische incasso wilt beta-
len, kunt u dit nog omzetten tot 7 november a.s.
De contributie voor jeugdleden is aangepast naar 10,00 per jaar.
Dit kunt u doen door een mailtje te sturen met uw lidnummer, IBAN nummer en naam en 
adresgegevens naar: info@hsvderijnstreek.nl

De automatische incasso ten behoeve van de contributie voor het lidmaatschap en de vispas, 
bij de leden die ons een machtiging hebben verstrekt, zal rond 10 november a.s. worden afge-
schreven.

Contributie 2017
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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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Al onze leden hebben enige tijd geleden een geheel nieuwe overzichtskaart van ons ge-
kregen waarop alle viswateren van onze vereniging zijn aangegeven. Het is van belang om 
te weten waar je wel en waar je niet mag vissen. 

Het grootste deel van de wateren is bevisbaar voor een ieder die in het bezit is van een 
vispas en de landelijke waterlijst.  

Uit wat de controleurs tegenkomen blijkt dat er onduidelijkheid bestaat over de juiste regels 
voor het vissen in onze wateren. Daarom nog eens de volgende opstelling. 

Waar alleen onze leden mogen vissen staat nog eens duidelijk aangegeven op de achter-
zijde van de kaart. Daar staat tevens dat de recreatieplas Cattenbroek alleen bevist mag 
worden met een door het bestuur uit te geven schriftelijke toestemming. Deze schriftelijke 
toestemming is alleen voor onze eigen leden en in een beperkte oplage verkrijgbaar. 

Voor het nachtvissen in onze wateren is onze eigen apart te verstrekken schriftelijke 
toestemming van toepassing. Je kunt in de Woerdense wateren NIET  nachtvissen met de 
sticker  voor het nachtvissen of drie hengels van Sportvisserij Nederland op de vispas.

Het is niet geheel duidelijk of al onze nieuwe leden (2015 en 2016) de bedoelde kaart (in 
het blauw) hebben ontvangen. Voor diegenen die deze kaart niet hebben gekregen en 
deze alsnog wensen te ontvangen:  Vraag hem aan via de website of via email aan de 
secretaris.

Duidelijkheid is van belang want de controles zullen onverminderd worden voortgezet.
Het bestuur.

Viskaart

Agenda 2016
Witvissers 2016:
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.

Jeugd 2016:   
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.
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Bijgevoegd treft u een herziene versie aan zoals per heden geldt voor alle roofvis-
wedstrijden 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.
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, 10-03-2016

Wedstrijdreglement “Roofvissen”HSV De Rijnstreek
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Karper competitite 2016

Op het moment van schrijven zijn we al 7 wedstrijddagen onderweg in onze kar-
per-competitie. Met nog 3 competitieronden te gaan beloofd het nog spannend te 
gaan worden, zeker de stand bovenin het klassement laat nog ongewis wie de kar-
per-kampioenen van 2016 gaan worden. Al lijkt een voorsprong van 60kg behoorlijk 
veel, enkele grote vissen kunnen die voorsprong snel doen verdampen.

Begin april werd met een nog lage watertemperatuur weinig vis op de kant ge-
bracht. Toch werden in ondiepe parkvijvers enkele vissen gewekt door de eerste 
zonnestralen van het jaar. In het Wijkpark molenvliet en de Zandgaten kwamen 
de eerste karpers boven water. Wat te verwachten was kwam uit, de vangsten op 
de diepere wateren in o.a. singels, Oude rijn en 
zandplas Waterrijk vielen tegen. Nou ja tegen? Er 
kwam geen enkele vis uit. 

Ook begin Mei was het erg wisselvallig, met de 
lente en het weer wilde het niet vlotten. Een paar 
dagen zonnig weer trok alle vis naar de paai-
gronden. Om met dezelfde vaart als dat het weer 
omsloeg het hazepad te kiezen. Toch was het dat 
weekend al beduidend beter! Met 12 vissen waar-
onder een prachtige 15kgvis voor onze jongste 
deelnemers een stuk beter als de eerste sessie.

Juni verliep vrijwel hetzelfde. In begin en einde van de maand werden zo’n 10 vis-
sen per keer gevangen. Geen bijzondere vangsten al was het succesvolste water 
toch weer het parkwater in de wijk Snel en Polanen, waar het gros van de vangsten 
bestond uit kerngezonde jonge vissen die na de sterfte van 2010 door de Hsv zijn 
uitgezet om het bestand weer enigszins op het oude peil terug te brengen.

Met de zomer in aantocht begon juli niet goed. Slechts 6 vissen zagen de binnen-
kant van het net met als uitschieter de zandgaten waar er 5 uit komen.  Met als 
absoluut dieptepunt de laatste dag van juli, met de helft aan deelnemers in het 
buitenland viel er weinig succes te verwachten. Met 2 vissen van 4 en 5kg was te 
begrijpen dat de animo laag lag.

Na afgelopen weekend blijkt dat we goed uit de zomerstop zijn gekomen, bij alle 
deelnemende  koppels kwam vis op de kant. Met 10 vissen op 7 vissende teams 
was het resultaat keurig verdeeld.

De leukste vangsten of verrassingen tot nu toe? 1 vis werd tot nu toe al 2 keer 
gevangen. Op de eerste wedstrijddag een rijenkarper die de afgelopen wedstrijd 
weer werd gevangen. Was de eerste keer bodem aas succesvol, afgelopen week 
was een drijvende broodkorst genoeg. Nog een verrassing op de 1e wedstrijddag:  
op de zandplas werd een prachtige snoek van ruim 80cm gehaakt. Helaas voor de 
vanger geen stijging in het klassement.
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Een vis die afgelopen weekend ook de aandacht trok was een prachtige zwaar 
beschubde spiegelkarper die sinds 2013 verscheidene keren opdook. Tussen de 
vangstplekken zit verschillende kilometers afstand maar toch weerhoud niets hem/
haar ervan om te blijven pendelen in het boezemwater van Woerden.

 

Stand Koppel gewicht KG'S Schubkarpers Spiegelkarpers 

1 Leon Stoof/Corne Mulder 149,9 10 8 
2 Rudolf Grundman/Alex den Boer 91,9 5 9 
3 Toine van de Boogaard/Arthur Versloot 56 1 5 
4 Bart de Langen/Nick Bos 43,6 1 4 
5 Paul Epskamp/Jan Plomp 43,5 2 4 
6 Daan de langen/Tom Blonk 29,45 2 2 
7 Bas Derks/Pascal Sengers 17,5 0 2 

8 Leon van Toorenburg/Willem-jan van Tuijl 15,9 1 1 

446,95 22 35 
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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.







































 


