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Vacature ‘Coördinator Jeugd’
HSV De Rijnstreek is op zoek naar een enthousiaste Coördinator Jeugdvissen (M/V) ten behoeve van het bedenken,
nken,
plannen, organiseren en (mede-)begeleiden van activiviteiten gericht op de jeugdleden van de vereniging.
Iedereen die “iets” met vissen heeft, kan dus in princi-ipe onze coördinator zijn!
Momenteel heeft HSV De Rijnstreek ruim 1500 leden
waarvan zo’n 100 jeugdigen. Het bestuur vindt het dan ook
oldoende aanbelangrijk dat er voor deze groep jeugdige vissers voldoende
egd voor de Coördinator
dacht is en ziet daarvoor een belangrijke rol weggelegd
Jeugd.
ivers en grotendeels vrij naar eigen inzicht in te
Het takenpakket van de Coördinator Jeugd is zeer divers
vullen, zolang het maar primair gericht is op het ontwikkelen van activiteiten tbv jeugdleden van HSV
De Rijnstreek.
Denk hierbij niet enkel aan de organiserende kant zoals de jeugdcompetitie of (school-)vislessen
organiseren / aanvragen via Sportvisserij Nederland, maar bijvoorbeeld ook aan meedenken hoe we
de jeugd van Woerden nog enthousiaster kunnen maken en motiveren om te gaan vissen c.q. lid te
worden.
Daarnaast ben je namens de vereniging uiteraard het visitekaartje en centraal aanspreekpunt wanneer het gaat om jeugdvissen.
Als Coördinator Jeugd doe je het werk zeker niet alleen! Je weet je gesteund door een klein team van
zeer enthousiaste vrijwilligers die reeds vele jaren ervaring hebben met het begeleiden van jeugdige
vissertjes langs de waterkant, zoals tijdens de wedstrijden van de jeugdcompetitie. Je maakt dus deel
uit van een ploeg kundige, gezellige en enthousiaste personen.
Verder kun je uiteraard, naast de steun van het bestuur en alle andere vrijwilligers, gebruik maken
van diverse materialen en vormen van informatie vanuit de vereniging ter ondersteuning van je
werkzaamheden en activiteiten. Via Sportvisserij Nederland zijn er eveneens diverse vormen van
promotiemateriaal beschikbaar en kan je eventueel, indien je dit leuk vindt natuurlijk, kosteloos cursussen van Sportvisserij Nederland volgen zoals bijvoorbeeld de cursus “Jeugdbegeleiding” of een
cursus “Viscoach”.
Spreekt bovenstaande je aan en wil je graag een actieve
bijdrage leveren aan het jeugdvissen in Woerden? Of wil
je eerst wat meer informatie ontvangen, vrijblijvend van
gedachten wisselen en/of ervaringen delen? Neem dan
contact op met Steven Harteveld (Afd. Wedstrijdzaken
HSV De Rijnstreek) via wedstrijden@hsvderijnstreek.nl
of benader een van de andere bestuursleden.
Met vriendelijke sportvisgroeten,
Bestuur HSV De Rijnstreek
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Van de voorzitter
Beste leden,
Voor u ligt een nieuwe uitgave van ons verenigingsblad het ‘Rijnstekkie’. Is in november vorig
jaar het bestuur deels vernieuwd, het jaar vernieuwd, nu is ook de lay-out vernieuwd van ons
blad, dat heeft u vast al opgemerkt. Maar ook de website is vernieuwd en bevat veel wetenswaardigheden over de vereniging. Bezoek de website eens www.hsvderijnstreek.nl
Dat brengt me nog even op het nieuwe jaar, 2017. Mede namens alle bestuursleden wil ik u een
heel goed en gezond 2017 toewensen. Uiteraard ook weer veel visplezier.
Het is niet zo van ‘een nieuw jaar, een nieuwe lente een nieuw geluid’, maar u ziet wel de nodige
veranderingen. Een bestuur waar nieuw bloed instroomt komt tot leven en is in staat om te komen tot veranderingen, verbeteringen en vernieuwingen. Zij kan voortbouwen op wat er reeds
was. Deze veranderingen, vernieuwingen zullen in de loop nog wel vaker waarneembaar zijn.
Vanaf deze plaats nogmaals dank voor de inzet van de afgetreden bestuursleden te weten
Frans Schulte, secretaris, die benoemd werd tot erelid van onze vereniging. Deze eer viel ook
Gerard Jansen ten deel. Vele jaren droeg hij zijn steentje bij als vrijwilliger en bestuurslid. Ook
Co en Henny Valk namen afscheid. Co was vele jaren penningmeester en werd benoemd tot lid
van verdienste. Zijn vrouw Henny moest wegens gezondheidsredenen bedanken. Tot slot trad
ook Rens Oostenbrugge terug. De combinatie met zijn werk was niet langer vol te houden. Alle
oud-bestuurders nogmaals hartelijk dank voor hun jarenlange inzet.
De nieuwe bestuurders heten we uiteraard hartelijk welkom. Dat zijn Andries en Gerrit Ritmeester en ‘good old’ Ton van de Spiegel.
Een van de nieuwe prioriteiten ligt bij de jeugd. Hoe blijven we aantrekkelijk voor de jeugd? Hoe
krijgen we die aan het vissen en het plezier in deze sport en in de natuur daarom heen. Daar
gaan we nadrukkelijker op inzetten, zoals u verder in dit blad kunt lezen.
Ook de ledenvergaderingen willen we wat interactiever maken. u/jij als lid betrekken bij de
sport, kennis en ervaringen delen met elkaar. Dat kan op de ledenvergaderingen maar nu ook
op de website. Uw bijdrage en/of meedenken wordt gewaardeerd. Kortom het bruist van energie en ideeën. Wij zien een mooi verenigingsjaar tegemoet. En dat alles in uw/jouw visbelang.
Kom daarom op 29 maart a.s. naar de ledenvergadering en praat mee. De agenda staat elders in
het blad.
Verder in dit blad leest u meer over een aantal belangrijke ‘veranderingen’. Ik wens u veel leesplezier en suggesties zijn altijd welkom.
Een hartelijk groet

Uw/jullie voorzitter
Cor van Tuijl
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UITNODIGING
Het bestuur van de Hengelsportvereniging “De Rijnstreek” Woerden nodigt u uit voor het bijwonen van
de besloten Algemene Ledenvergadering met daarop volgend een openbaar gedeelte met een interessante lezing en spreker die gehouden zal worden op:
Woensdag 29 maart 2017
in het gebouw van Avicultura
Singel 43, te Woerden

Aanvang: 19.30 uur – zaal geopend vanaf 19.00 uur.
AGENDA:
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen agenda.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 9 november 2016
4. Jaarverslag 2016 Secretariaat
5. Jaarverslag VBC 2016
6. Jaarverslag Wedstrijdcommissie 2016
7. Financieel Verslag en balans 2016
8. Verslag van de kascommissie 2016
9. Vaststellen Begroting 2017
10. Rondvraag
11. Sluiting
PAUZE.
In de pauze is er onder het genot van een hapje en een drankje tijd om u voor
te bereiden op een interessante lezing over de biologie van snoek door ons
bestuurslid Ton van der Spiegel
Een uitgelezen kans om algemene kennis op te doen en misschien ook de basis
voor een succesvol visseizoen in 2017!
Willem-jan van Tuijl
Secretaris HSV De Rijnstreek
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Het ontstaan van een passie
”Langzaam verschijnt er een enorm silhouet op het scherm
van je fishfinder, wat te doen? Moet je je aas nu juist stilhouden of iets bewegen? Zo plots als de vis verscheen is hij ook
weer verdwenen…..
Dan ineens een brute knal op je hengel, aanslaan en …..YES!
hangen!”
Dat is het meervalvissen, zoals ik dat beleef en graag met
jullie wil delen…..
Ik weet nog goed dat ik mijn eerste hengeltje kreeg nadat
ik m’n zwemdiploma A had gehaald, nu mocht ik eindelijk
alleen gaan vissen. Vanaf dat moment was ik bijna iedere uur
van de dag aan de Woerdense waterkant te vinden. De basis
werd gelegd met het vissen op voorn en baars, later na de
aanschaf van mijn eerste werphengel, ook op (gras) karper
en snoek.
De jaren verstreken vissend in en om Woerden. Op enig
moment kreeg ik de VHS videoband “Monsters van de Ebro”
in mijn handen gedrukt. “Ga die maar eens kijken, jij houdt
toch van vissen? Dit vind je vast leuk!” Op de voorkant van
de videoband stond een foto van twee mannen die aan de
knieën in het water stonden en samen een enorme vis vast
hadden…. het was de Siluris Glanis, oftewel de Europese
meerval!
Dat was eigenlijk hét moment dat ik dacht…dat wil ik ook
en daar begon dus mijn zoektocht naar informatie over
het vissen op meerval! Al snel merkte ik dat er eigenlijk
bijzonder weinig informatie over te vinden
was en dat de enkele meervalvisser die ik
sprak maar mondjesmaat informatie wilde
delen. Zo hier en daar trof je wat summiere
informatie aan over de diverse montages
en materialen. Uiteindelijk kreeg ik het boek
“Meervalkoorts” van Lucas van der Geest in
handen. Dit was een volledig boek vol met
tips en tricks over het vissen op meerval. Uit
dit boek heb ik de verschillende omschreven
technieken die er zijn om meerval te vangen
geprobeerd. Ik viste met levend aas, dood
aas en kunstaas. Ook andere speciaal voor
meerval ontwikkelde technieken, zoals het
afspannen aan bomen en boeien, maar ook
het vissen vanuit de (belly) boot. Bij deze
laatste methode kwam een wel heel speciaal
6

stukje techniek
om de hoek kijken. Het clonken met een kwakhoutje.
D.m.v. deze techniek maak
je een drukgolf onder water
waardoor de meerval wordt
aangetrokken om te gaan
azen. Het leren “clonken”
alleen duurde zeker al meer
dan een jaar om dit goed
onder de knie te krijgen.
“clonk / kwakhout”

Uiteindelijk een klein kapitaal voor een volledige uitrusting
en héél véél vis-sessies verder, heb ik mezelf volledig toegelegd en gespecialiseerd op het vissen op meerval vanuit
de bellyboot. Wat veel mensen niet weten is dat je hiervoor
tegenwoordig helemaal niet meer naar Spanje, Frankrijk of
Italië hoeft af te reizen om heel leuk meerval te kunnen vangen. Het vangen van meervallen tot óver de twee meter kan
gewoon in Nederland!

Daarvoor is natuurlijk wel de nodige inspanning en veel doorzettingsvermogen nodig.
Meervalvissen is een taaie visserij. Kijk dus
ook niet raar op als je meer dan 15 keer
achter elkaar niets vangt. Toch zijn juist die
keren “blanken” vaak de meeste leerzame
sessies.
Als je dan uiteindelijk meerval weet te vangen is het gevoel geweldig….alle puzzelstukjes vallen op dat moment op z’n plaats!
Er is voor mij niets zo spannend als vanuit
je bellyboot een meerval van dik over de
anderhalve meter te vangen en deze op je
schoot te trekken.

Kijk eens op m’n website en wellicht kan ik je ook besmetten met het in de meervalwereld, o zo
bekende “meervalkoorts”!
Jeroen Snijder
06-46070004
www.workshopmeervalvissen.nl
workshopmeervalvissen@gmail.com
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Verslag ALV november 2016

Beknopt verslag Algemene Ledenvergadering
van 9 november 2016.

Aanwezig: 5 bestuursleden en 27 leden.

Afwezig met kennisgeving: Hennie Valk en Rens
Oostenbruggen.

Hengelsportvereniging De Rijnstreek Woerden
1.
Opening door de voorzitter.
De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering om 19.30 uur.
2.
Vaststellen agenda.
De agenda word ongewijzigd vastgesteld.
3.
Notulen Algemene Ledenvergadering 9 maart 2016.
De notulen worden akkoord bevonden en ongewijzigd vastgesteld. Als opmerking heeft de voorzitter dat hij na zijn hersenbloeding vorig jaar zijn werk als voorzitter weer heeft opgepakt.
4.
Bestuursverkiezing.
De bestuursleden Henny Valk, Gerard Jansen en Frans Schulte treden volgens rooster af en stellen
zich niet herkiesbaar. Rens Oostenbruggen en Co Valk hebben kenbaar gemaakt dat ze vanwege
gezondheid en/of werk en privébelangen vervroegd aftreden.
Alvorens over te gaan tot het verkiezen van nieuwe bestuursleden
neemt de voorzitter tijd om alle aftredende bestuursleden te bedanken
voor hun inzet voor de vereniging.
Het bestuur stelt voor om Frans Schulte en Gerard Jansen te benoemen
als erelid en Co Valk als lid van verdienste, dit voor hun jarenlange en uitzonderlijke inzet voor de vereniging. De vergadering gaat hier unaniem
mee akkoord.
Frans geeft aan dit al die jaren met veel plezier te hebben gedaan en
dankt alle aanwezigen in het in hem gestelde vertrouwen.
Voorgesteld wordt als bestuurslid te benoemen; Ton van der Spiegel,
Andries Ritmeester en Gerrit Ritmeester. Ook hier gaat de vergadering
unaniem mee akkoord.
5.
Vaststellen begroting 2017.
Er zijn geen opmerkingen. Begroting word vastgesteld zoals vermeld in
Rijnstekkie nr.130
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Frans Schulte benoemd tot erelid

6.
Mededeling contributie 2017.
De contributie voor 2017 blijft ongewijzigd. Wel zal de incassokorting
vervallen en bij acceptgirobetaling administratiekosten in rekening worden
gebracht. De vergadering gaat akkoord met het voorstel om de jaarcontributie voor jeugdleden te verlagen.
7.
Benoeming kascontrolecommissie 2017.
Andries Ritmeester is aftredend en als nieuw bestuurslid niet herkiesbaar.
Jaap van Vliet word lid en Leon van Toorenburg biedt aan om nog 1 termijn
toe te voegen. Na een oproep om vrijwilligers bied Rudolf Grundmann zich
aan als reserve lid.

Co Valk benoemd tot
Lid van Verdiensten

8.
Wat verder ter tafel komt en rondvraag.
Er word opgemerkt dat er veel dode aal drijft in de Greft en gevraagd of dit
normaal is. Ton van der spiegel beantwoord deze vraag en meld dat dit wel
vaker voorkomt in het najaar. Geen direct punt van zorg maar indirect een
gevolg van alle obstakels die schieraal tegenkomt op hun paaitrek naar zee.
Karin Wijsman merkt op zich graag in te willen zetten voor de vereniging en
zal daar in verder overleg met bestuur een invulling aan geven.

9.
Sluiting
De voorzitter sluit onder dankzegging voor de aanwezigheid van de leden de vergadering
om 20.00 uur.
Na de pauze heeft onder het genot van een hapje en een drankje, Roofvis-expert Hilco van Nuil
een boeiende lezing gegeven over het vissen met kunst,- en dood aas op snoek. Ook op vragen van
leden kon Hilco uitvoerig antwoord geven en strooide met tips. Een groot succes en dit werd door
veel leden als zeer informatief ervaren.
Opening openbaar gedeelte:
•
Voorzitter heet welkom, en geeft het woord aan Hilco.
•
Aanwezig zijn ca. 60m/v

Overzicht van de bijeenkomst tijdens de lezing door Hilco na de Algemene ledenvergadering.
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Jaarverslag 2016 VBC de Rijnstreek
De samenstelling van de Visstandbeheer Commissie was in 2016 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 2016 waren:
•
Visrecht recreatieplas Cattenbroek
•
Beleidsnota sportvisserij Woerden
•
Vissterfte
•
Blauwalgen
•
Visserijcontrole
•
Inventarisatie viswater
•
VBC De Stichtse Rijnlanden
Visrecht recreatieplas Cattenbroek
In 2016 is het huurcontact voor de recreatieplas Cattenbroek met de gemeente Woerden weer met
een jaar verlengd. Een vast 6-jarig contract is pas mogelijk als er meer duidelijkheid is over het uitbesteden van het beheer van de plas aan recreatie Midden Nederland. Naar alle waarschijnlijkheid
gaat dat in de loop van 2017 gebeuren.
Visbeleidsplan gemeente Woerden
In 2016 is het visbeleidsplan van de gemeente Woerden voor de periode 2017 – 2024 afgerond. Het
plan is op verzoek van de gemeente door onze vereniging opgesteld. Het concept van het plan
is aan het eind van het jaar voorgelegd aan het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Bij
akkoord zal het plan daarna nog aan de visrechthebbende hengelsportverenigingen binnen de
gemeente Woerden (incl. Zegveld, Kamerik en Harmelen) worden voorgelegd. Daarna is het aan de
gemeenteraad om het beleidsplan goed te keuren.
Als vervolg op het plan zullen
Vissterfte
In 2016 heeft er nauwelijks vissterfte in onze wateren plaatsgevonden.
Blauwalgen
Voor het vierde 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 tot nu toe nog geen negatieve gevolgen gehad voor de visstand. Gemeente en HDSR
hebben inmiddels voor de zwaarst getroffen plas maatregelen getroffen. De bovenste voedingsrijke baggerlaag is verwijderd en vervangen door een zandlaag. In 2017 zal worden bekeken of deze
maatregelen een nieuwe blauwalgenbloei kan voorkomen.
Visserijcontrole
Het team van controleurs is in 2016 uitgebreid. Tevens is de een controle WhatsApp groep ingesteld
waardoor de controleurs elkaar snel op de hoogte kunnen houden onregelmatigheden langs de
waterkant.
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.
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Het plaatsen van een overzichtelijk infobord is een van de maatregelen uit het visbeleidsplan van
de gemeente.
Inventarisatie viswater
In het visbeleidsplan is vastgelegd dat onze vereniging van zoveel mogelijk viswateren in Woerden
zgn. factsheets gaat maken. De factsheets kunnen worden gezien als ‘mini’ visplannen per viswater
die kort en bondig de visstand en het visserijbeheer van het betreffende viswater beschrijven en
aangeven wat wordt er verbeterd kan worden.
In 2016 is hiervoor al wat extra aandacht besteed aan het water in het wijkpark Molenvliet. Op het
eerste gezicht zag het water er als een prachtig stukje natuur uit. Probleem was echter dat het water op veel plaatsen te ondiep is geworden en volledig aan het dichtgroeien was met waterplanten.
In de loop van het jaar heeft de gemeente gebaggerd De verwachting is daarom dat in 2017 het met
de waterplantenoverlast daar een stuk minder zal zijn. We zullen zien.
Ook in watergangen in Snel en Polanen was er sprake van waterplantenoverlast. De oorzaak van
deze problemen was de exotische waterplant ongelijkbladig vederkruid. Het hoogheemraadschap
de Stichtse Rijnlanden (HDSR), verantwoordelijk voor de waterkwaliteit, heeft de gemeente daarop
gevraagd om gezamenlijk de overlast te bestrijden.
Voor de bestrijding van het vederkruid was het belangrijk om te wachten tot de planten zoveel
zuurstof bevat zodat ze na het loswoelen van de bodem naar het wateroppervlak drijven. Daarna
kunnen ze voorzichtig bij elkaar geharkt en afgevoerd worden. Het beste resultaat wordt daarom
bereikt in het voorjaar en de zomer. De plant is dan makkelijk uit het water te halen en er blijven zo
min mogelijk resten achter. Resten van het vederkruid kunnen zich makkelijk verspreiden en alsnog
weer gaan uit lopen.
Daarom is de verwachting dat de bestrijding
van deze exoot langere
tijd zal gaan duren. In de
loop van de zomer heeft
de eerst schoningsaktie
plaatsgevonden.
De bestrijding van het
ongelijkbladig vederkruid
is een kostbare zaak.
Voor de komende jaren
gaat dat ruim 150.000
euro kosten voor HDSR
en gemeente samen.
VBC De Stichtse Rijnlanden
Vertegenwoordigers van
onze vereniging hebben
in 2016 tweemaal een
Drone opname van waterplantenoverlast in Wijkpark Molenvliet
plenaire vergadering
bijgewoond van de Visserijbeheercommissie Stichtse Rijnlanden. In dit overlegplatform tussen
waterschap, hengelsportverenigingen en beroepsvissers komen onderwerpen aan de orde die
gaan over waterkwaliteit, visrecht, visstand, waterplantenbeheer, uitzetten van karper e.d. Onze
voorzitter Cor van Tuijl heeft ook zitting in het werkcomité van de VBC die meerdere keren per jaar
bijeenkomt.
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Jaarverslag secretariaat 2016
Bestuur
Het jaar 2016 was vooral een jaar wat zich kenmerkte door grote wisselingen in het bestuur. Nog
maar net aangetreden als nieuwe voorzitter werd ook hij getroffen door een herseninfarct en viel
voor een groot deel van het jaar uit. Gelukkig mocht Cor van Tuijl in de loop van het jaar zijn taak
weer oppakken. Daarnaast gaven enkele bestuursleden aan wegens hun leeftijd te willen stoppen.
Ook Henny Valk trad terug wegens gezondheidsreden. Kortom, vijf bestuursleden die zich vele
jaren hebben ingezet voor de vereniging traden af en hun plek werd ingenomen door nieuwe leden
die vol enthousiasme begonnen. Ook deze laatste maanden van het jaar stonden wij als “nieuw”
bestuur voor de taak jullie als leden en de sportvisserij in het algemeen te vertegenwoordigen. Er
werd overleg gevoerd met gemeentes en andere overheidsinstanties, denk aan o.a. waterschappen
en provincies. Zitting werd genomen in werkgroepen die visserij mogelijkheden in onze omgeving
bewaken en zo mogelijk verbeteren. Er is contact met omliggende verenigingen geweest om in de
toekomst te kunnen samenwerken. Ook binnen Sportvisserij Nederland en de federatie Mid/WestNederland hebben we als bestuur meegedacht en ons als HSV laten vertegenwoordigen.
Het bestuur kwam meerdere malen bijeen voor overleg. Ook zijn we aanwezig geweest bij vergaderingen van de Visstandbeheercommissie van de HDSR en bijeenkomsten in het belang van de
sportvisser.
Vereniging
In 2016 zijn conform de statuten van de vereniging twee ledenvergaderingen gehouden. Zeker
de ALV van 9 november was een bijzondere te noemen. Frans Schulte en Gerard Jansen worden
benoemd als erelid en Co Valk als lid van verdienste, dit voor hun jarenlange en uitzonderlijke inzet
voor de vereniging.
Het ledental steeg in 2016 nog verder tot maar liefst 1521 leden. Een forse stijging wat ons nu tot de
grootste sportvereniging van Woerden maakt. Zeker de stijging van het aantal Jeugdleden is goed
te noemen. Eens te meer een zaak van belang om een jeugdbegeleider te vinden die deze jeugd
kan motiveren om ook in verenigingsverband activiteiten te ondernemen.
Voor de wedstrijden verwijs ik naar het verslag van de wedstrijdcommissie. Onze wedstrijden
worden goed bezocht en we hopen dat in 2017 dit bij de ledenvergaderingen ook zo mag zijn. Nog
te vaak maakt een klein deel van de leden de dienst uit in onze vereniging via besluitvorming bij de
deze vergaderingen. We hopen dat met een nieuwe opzet in de vorm van een huishoudelijk en een
informatief deel we meer leden kunnen betrekken bij het besturen van onze vereniging.
De in voorgaande jaren ingezette acties voor het nachtvissen hebben ook in 2016 gezorgd voor
meer uitgegeven schriftelijke toestemmingen. Op dit moment zijn alle 100 vergunningen uitgegeven. Het bestuur zal in het nieuwe jaar bezien of we dit aantal zullen uitbreiden. Regels voor het
nachtvissen in andere wateren dan de onze zijn op de website van Sportvisserij Nederland en van
de federatie te vinden. Voor onze wateren houden we nog steeds een eigen manier van uitgifte van
nachtvis toestemmingen aan.
Voor het verlengen van het visrecht op de Cattebroekerplas en de staat van onze viswateren verwijs ik u naar het verslag van de VBC.
Onze website is dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Buiten het delen van informatie en data voor
de wedstrijden ook een leuke kans om je vangstfoto’s te plaatsen. Zo kunnen we laten zien wat
een uniek viswater we hier hebben. Ook de mogelijkheid voor nieuwe leden om zich in te schrijven
functioneert naar behoren.
Om de leden beter te kunnen informeren over de grote hoeveelheid viswater die we in bezit hebben is op de website ook onze viswaterkaart in te zien. Hier staat duidelijk op aangegeven in welke
wateren wij het visrecht bezitten.
12

De karper commissie heeft ook dit jaar weer karper avonden georganiseerd. Ook is dit jaar voor het
eerst een heuse karper competitie gevist. Met wat kleine aanpassingen gaan we dit voortzetten in
2017.
Op zaterdag 17 december is het prijzenfestival gehouden in “Avicultura”. Hier werden alle winnaars
van de competities gehuldigd en onze vrijwilligers in het zonnetje gezet. Veel leden hebben deze
dag bezocht en met een volle zaal was het een geslaagde middag.
Mag ik een ieder die zich afgelopen jaar heeft ingezet voor onze vereniging hartelijk bedanken en
voor 2017 hopen op een goede samenwerking met sportieve, maar bovenal gezellige activiteiten.
En niet geheel onbelangrijk als u gaat vissen, een goed vangst toegewenst!
Woerden, januari 2017
Willem-jan van Tuijl, secretaris

Cattenbroek, daar geniet je ook van als je langs de waterkant zit.
Groetjes; Gertjan van Klinken (karpervisser)
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Wedstrijden 2016
In het afgelopen jaar zijn de volgende wedstrijden gevist;
Avondfeeder wedstrijd, 8-6-2016, Locatie De Krom.
Dit was een wedstrijd voor senioren en jeugd.
Totaal waren er 15 deelnemers waarvan helaas maar 1 jeugdlid.
Er werd in totaal 28,68 kilo gevangen.
Winnaar van de wisselbeker werd Ron Sluijk met 10,6 kilo.
50 + Middag, 06-07-2016, Locatie De Krom.
Hieraan deden dertien deelnemers mee waarvan er zes op de nul bleven.
In totaal werd er slechts 22,51 kilo gevangen waarvan de winnaar Ron Sluijk er 16,05 van voor zijn
rekening nam.
Kampioenschap van Woerden, 27-08-2016, Locatie De Krom.
De wedstrijd voor het goede doel.
Dit jaar was het voor het “Inloophuis met Kanker”.
Het inschrijfgeld, zijnde 155 euro, ging volledig naar het goede doel.
Er waren twintig deelnemers die gezamenlijk 34 kilo aan de haak sloegen.
Winnaar bij de senioren werd Ton van Rooijen met 15,46 kilo.
Winnaar bij de jeugd werd Florian Wijsman met 1360 gram.
De jeugdcompetitie, totaal 8 wedstrijden.
Helaas, door de geringe belangstelling, bleven er uiteindelijk maar twee deelnemers over.
Eerste werd Florian Wijsman met 1905 cm.
Tweede werd Stefan Smit met 1449 cm terwijl hij ook de grootste vis, een zeelt van 47 cm
wist te vangen.
Sponsor voor de jeugd was Faunaland dierenwinkel, waarvoor onze dank.
Karpercompetitie.
Dit ging door middel van koppelwedstrijden.
Eerste werd het koppel Leon Stoof / Corne Mulder met 149,9 kilo. De zwaarste vis werd gevangen
door Toine van de Bogaard / Arthur Versloot, een karper van 30 pond.
In totaal werd er 582,75 kilo karper gevangen.
De witviscompetitie, totaal 13 wedstrijden.
Totaal achttien deelnemers, verdeeld over een A- en B- poule.
In de A- poule werd er totaal 263,49 kilo gevangen.
Winnaar hier werd Ron Gerla met 76,34 kilo.
In de B- poule werd Jaap van Vliet winnaar met 14,64 kilo.
In totaal werd er in de B- poule 62,39 gevangen.
Roofvissen, totaal 3 wedstrijden.
Een totaal van 39 deelnemers, waarvan alleen de eerste elf een vis wisten te verschalken.
In totaal werd er slechts 1026 cm gevangen.
Eerste werd hier Arthur Versloot met 138 cm.
Er deden drie jeugdleden mee, waarvan alleen Arthur wat wist te vangen en ook gelijk 1e werd.
H. Romijn
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Resultaat 2016
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016
BATEN
Contributies
Diverse inkomsten
LASTEN
Kosten Vispas
Pachten
Heffingen en verzekeringen
Lidmaatschappen
Bestuurskosten
Ledenkosten
Multimedia
Wedstrijden
Visstandbeheercommissie
Overige kosten

SALDO BATEN EN LASTEN

Begroting

Werkelijk

Verschil

41.700
1.250
42.950

46.965
1.926
48.891

5.265
676
5.941

27.150
2.200
25
75
5.000
1.400
3.700
1.400
1.800
200

27.203
2.481
75
4.336
1.919
5.497
2.233
1.187
144-

53
281
25665519
1.797
833
613344-

42.950

44.788

1.838

-

4.103

4.103

Begroting
2016

Werkelijk
2016

Begroting
2017

41.700
1.250
42.950

46.965
1.926
48.891

48.125
1.500
49.625

27.150
2.200
25
75
5.000
1.400
3.700
1.400
1.800
200
42.950

27.203
2.481
75
4.336
1.919
5.497
2.233
1.187
14444.788

28.500
2.500
75
2.500
1.500
8.750
3.000
1.800
1.000
49.625

-

4.103

-

Begroting 2017

BATEN
Contributies
Diverse inkomsten
LASTEN
Kosten Vispas
Pachten
Heffingen en verzekeringen
Lidmaatschappen
Bestuurskosten
Ledenkosten
Multimedia
Wedstrijden
Visstandbeheercommissie
Overige kosten
SALDO BATEN EN LASTEN
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Balans

BALANS PER 31 DECEMBER

Debiteuren
Vorderingen en
overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Waarborgsommen
Rente

Geldmiddelen
Kas
ING betaalrekening
ING spaarrekening

2016
3.832

2015
0

0
37.221
22.669
59.889

0
215
187
402

330
2.042
57.500
59.872

60.292

83
215
124
422

64.126

Eigen vermogen
Stand per 1-1
Resultaat boekjaar

Schulden en overlopende
passiva
Te betalen pacht
Te betalen overig
Vooruitontv. contributies

20.258
4.103
24.361

475
3.470
36.089
40.034

22.053
-1.795
20.258

2015

0
1.792
37.974
39.765

60.292

2016

64.126
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Alle uitslagen 2016
Witvissen Jeugd:
1e prijs
2e prijs
Grootste Vis

Florian Wijsman
Stefan Smit
Stefan Smit

Witvissen Senioren A-poule:
1e Ron Gerla
2e Steven Harteveld
3e Jaap v/d Stoel
4e Martin Espkamp
5e on van Rooijen
6e Piet de Groot
7e Max Gronloh (degr.)
8e Ries Blok (degr.)
9e Henk Sengers (degr.)
Witvissen Senioren B-poule:
1e Jaap van Vliet (prom.)
2e Chris Wallenburg (prom.)
3e Regina Wallenburg (prom.)
4e Ron Sluyk
5e Henk Romijn
6e Kees van ‘t Hoog
7e Hans Kooiman
8e Alexander Stekelenburg
9e Hessel Donkers
Kampioenschap van Woerden:
senioren:
1e prijs Ton van Rooijen
2e prijs Jaap van der Stoel 5.120
3e prijs Steven Harteveld
4e prijs Martin Espkamp
jeugd:
1e prijs Florian Wijsman
Vissen vanuit de boot op
plas Cattenbroek. Dagen
lang zoeken naar die ene
mooie vis. Deze foto is gemaakt op de dag dat we met
een aantal boten de plas op
zijn gegaan en een enorm
gezellige dag hebben gehad.
Jan en Ferrie

18

totaal in KG
76.340
57.390
41.380
26.700
15.680
15.020
13.520
9.730
7.730

14.640
13.390
12.370
5.740
4.620
3.960
3.940
3.490
240

15.460

Avond feederwedstrijd:
1e Ron Sluyk

totaal in KG
10.600

50+ wedstrijd:
1e Ron Sluyk
2e Ries Blok
3e Henk Sengers

totaal in KG
16.050
1.900
1.780

Roofvissen:
1e Arthur Versloot
2e Ron Gerla
3e Max Oppedijk
4e Rick van Prattenburg
5e Henk Sengers
6e Wim Kwak
7e Ed Koene
8e Theo Spanenburg
9e Bas Derks
10e Frits Wouts
11e Koos Radix
12e t/m 38e plaats

totaal in CM’s
138 cm
121 cm
117 cm
106 cm
105 cm
87 cm
77 cm
77 cm
71 cm
70 cm
57 cm
0 cm

Karpercompetitie (koppels):
totaal in KG
1e Leon Stoof & Corné Mulder
149,9 kg
2e Rudolf Grundmann & Alex den Boer
101,4 kg
3e Bart de Langen & Nick Bos
83,2 kg
4e Arthur & Toine
77,3 kg
5e Paul & Jan
57,2 kg
6e Bas & Pascal
56,4 kg
7e Daan & Tom
29,45 kg
8e Leon & Willem Jan
27,9 kg

3.680
2.960

1e prijs zwaarste karper

1.360

1e prijs hoogste aantal SKP Spiegels
Rudolf Grundmann & Alex den Boer

Arthur & Toine

15 kg

10 stuks

Prijzenfestival 2016
Op zaterdag 17 december 2016 is door HSV De Rijnstreek weer
het jaarlijkse prijzenfestival georganiseerd, als afsluiter van het
(wedstrijd-)visseizoen 2016.
Geheel conform traditie zijn op deze dag alle prijswinnaars van
de diverse competities geëerd en mochten zij uit handen van de
wedstrijdleiding een mooie prijs in ontvangst nemen. Naast de
prijzen voor de winnaars van de diverse competities was er voor
alle deelnemers een lekkere rollade als attentie en dank voor de
deelname van afgelopen jaar.
Tevens zijn ook weer alle vrijwilligers die zich geheel belangeloos
voor onze vereniging inzetten, in het zonnetje gezet en ook zij
mochten een presentje in ontvangst nemen. Immers: waar zou
een vereniging zijn zonder de inzet van deze mensen?
Nieuw dit jaar was de organisatie van een heuse karpercompetitie waarmee wij, naast de reeds bestaande jeugd-, roof-,
en witviscompetities, een extra dimensie hebben kunnen toevoegen aan ons mooie en uitdagende wedstrijdprogramma.
De opkomst overtrof de verwachtingen van de organisatie
en was zelfs nog groter dan die van voorgaande edities. Het
bleef dan ook nog lang erg gezellig.

Overzicht van de prijswinnaars 2016
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Wedstrijden 2017
Ondanks de koude temperaturen buiten (althans wel op moment van schrijven) zijn de voorbereidingen voor het komende wedstrijdseizoen al weer in volle gang. De roosters zijn (nagenoeg)
gereed en de toestemmingen van de visrechthebbenden zijn, voor zover van toepassing, ontvangen. Tijd dus om langzaam de visspullen uit te gaan zoeken, (onder)lijnen in orde te maken, laatste
nieuwe aankopen verzilveren en dromen van mooie vangsten komend seizoen!
In dit Rijnstekkie tevens weer het (bijna) complete nieuwe wedstrijdrooster 2017 inclusief voor
enkele wedstrijden de routebeschrijvingen.
Witviscompetitie:
Het inschrijfgeld is onveranderd vastgesteld op € 4,- per deelnemer voor de gehele competitie.
Te voldoen bij de wedstrijdleiding tijdens of direct na de eerste wedstrijd waaraan je deelneemt.
Verder is het wedstrijdreglement voor de witviscompetitie op details ge-update, dus ook daarvoor
graag jullie aandacht verderop in dit Rijnstekkie.
Karpercompetitie:
De Karpercompetitie zal dit jaar wegens succes herhaald worden, doch daarover volgt binnenkort
meer informatie op website en facebook wanneer het precieze rooster bekend is..
Roofviscompetitie:
Er zal worden gevist over 3 wedstrijden, waarbij de Singel dit jaar de tegenvallende Montfoortse
Vaart (Cattenbroekerdijk) zal vervangen. Ook hier is het inschrijfgeld onveranderd vastgesteld op €
4,- per deelnemer voor de gehele competitie.
Jeugd:
Ondanks de tegenvallende deelnemersaantallen afgelopen seizoen, zijn voor 2017 toch weer de
data gepland. Locaties zullen weer binnen Woerden zijn, echter worden pas definitief gepland en
bepaald bij voldoende animo (minimaal 5 deelnemers). Bij minder deelnemers zullen wij helaas
moeten heroverwegen of de jeugdcompetitie doorgang kan vinden.
Wij verzoeken dan ook alle jeugdige vissertjes of ouders/begeleiders om vóór 1 april interesse voor
deelname kenbaar te maken aan een van de gebruikelijke jeugd-begeleider Henk Romijn (henk_romijn@outlook.com) of via de wedstrijdleiding op wedstrijden@hsvderijnstreek.nl
OPROEP ALLE LEDEN VOOR DEELNAME COMPETITIE(S):
Ondanks dat de animo voor de meeste competities “goed” te noemen is, doen wij bij deze graag
een oproep aan al die leden die graag eens een hengeltje uitwerpen maar (nog) nooit hebben
deelgenomen aan één van de competities. Als vereniging hebben wij het credo “Hoe meer zielen,
hoe meer vreugd” hoog in het vaandel en met zo’n enorm ledenbestand zijn er vast meer vissers
die eens op een leuke, ontspannen en (vooral) sportieve manier hun viskrachten willen meten met
anderen?
Onze competities / wedstrijden kenmerken zich vooral door het ongedwongen karakter, gezelligheid die voorop staat en vooral ook gezonde (competitieve) ontspanning, waarbij je ook nog eens
een prijs kan winnen. Dus: Kom gewoon een keer en proef de sfeer!
Deelname is mogelijk voor iedereen die lid is van HSV De Rijnstreek. Mocht je je afvragen of het iets
voor jou is, kom dan gewoon een keertje aan de waterkant kijken bij een wedstrijd of doe geheel
vrijblijvend een keertje mee. Wil je je aanmelden of wil je gewoon iets meer weten? Neem dan
contact op met de Wedstrijdleiding (Steven Harteveld) per mail op wedstrijden@hsvderijnstreek.nl
of telefonisch op 06-22999567.
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Wedstrijdprogramma 2017
Senioren 2017:
Wedstrijd nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Datum
8-4-2017
22-4-2017
6-5-2017
20-5-2017
3-6-2017
24-6-2017
8-7-2017
26-8-2017
9-9-2017
23-9-2017
7-10-2017

Viswater
Amstel - Amstelkade Zuid / Theetuin (nr. 183-B)
Oude Rijn - Cattenbroekerlaan
Oude Rijn - De Krom
Angstel - Angstelkade
Oude Rijn - Houthandel Verweij
Oude Rijn - Wiericke Schans
Amstel - De Ronde Hoep thv “De Bankjes”
Oude Rijn - Zandlosplaats de Meije
Oude Rijn - Meander
Oude Rijn - Zwammerdam bij “t/o het Witte Hek”
Amstel Drecht kanaal - Vrouwenakker
(Nieuwveens Jaagpad nr. 66 t/o “Huis ter Lucht”)
21-10-2017 Amstel - Amstelkade Zuid / Theetuin (nr. 183-B)
4-11-2017 Amsterdam Rijnkanaal te Breukelen (naast brug)

Roofvissen 2017:
1
11-11-2017 Oude Rijn - Meander van brug tot brug
2
18-11-2017 De Singel
(zuidzijde vanaf de woonarken thv nr.46 tot de Prinsenlaan)
3
2-12-2017 Leidsche Rijn - Het Scheepje Harmelen
Karpercompetitie 2017:
Zie pagina 24-25 voor uitgebreide informatie
Jeugd 2017:
1
13-5-2017 nnb
2
27-5-2017 nnb
3
10-6-2017 nnb
4
1-7-2017 nnb
5
2-9-2017 nnb
6
16-9-2017 nnb
7
30-9-2017 nnb
8
14-10-2017 nnb
9
28-10-2017 nnb

Tijd
7:30 - 11:30
7:00 - 11:00
7:00 - 11:00
7:00 - 11:00
7:00 - 11:00
7:00 - 11:00
7:00 - 11:00
7:00 - 11:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:30 - 12:30
8:30 - 12:30
8:30 - 12:30

9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00

14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00

Extra wedstrijden:
1
7-6-2017 Avond Feeder Wedstrijd Jeugd & Senioren - Oude Rijn - Spek 18:00 - 21:30
2
5-7-2017 50+ middag - Oude Rijn - Spek
12:30 - 16:30
3
19-8-2017 Kampioenschap van Woerden
(Oude Rijn - Houthandel Verweij)
8:00 - 12:00

Overige data:
16-12-2017 Prijzenfestival

14:00 - 17:00
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Routebeschrijving wedstrijden witvissen senioren
Wedstrijd nr. 1 Amstel - Amstelkade Zuid / Theetuin (nr. 183-B)
•
Ing. Enschedeweg volgen tot aan afslag Uithoorn / Vinkeveen
•
Linksaf, weg volgen tot voorbij Amstelaquaduct
•
Bij verkeerslicht linksaf en bij rotondes driekwart rond
•
Na 500mtr linksaf richting Amstel a/d/ Nes
•
Meldpunt, ter hoogte van de Theetuin op nr. 183-B
Wedstrijd nr. 4 Angstel – Angstelkade
•
Richting Breukelen, tot aan AR-kanaal
•
Linksaf ri. Angstelkade
•
Rechts omhoog helemaal langs kanaal rijden tot afslag Angstelkade
•
Onder het spoor door, weg volgen tot aan gemaal.
Wedstrijd nr. 6 Oude Rijn – Wiericke Schans
•
Via smalle zijde naar Nieuwerbrug
•
Weg volgen richting Bodegraven tot aan Fort Wiericke Schans
Wedstrijd nr. 7 Amstel – De Bankjes / Ronde Hoep
•
Ing. Enschedeweg volgen tot aan kruising Uithoorn / Vinkeveen
•
Kruising recht oversteken en weg volgen tot aan ophaalbrug
•
Linksaf weg volgen (smal!) langs riviertje De Waver tot aan de Amstel
•
Vanaf de Amstel nog +/- 3 km tot aan het verzamelpunt bij “De Bankjes”
Wedstrijd nr. 8 Oude Rijn – Zandlosplaats De Meije
•
Via de brede zijde naar Bodegraven
•
Ringweg volgen tot afslag De Meije
•
Rechtsaf tot aan de Zandlosplaats
Wedstrijd nr. 10. Oude Rijn – Het Witte Hek
•
Via de brede zijde naar Bodegraven
•
Ringweg volgen tot over de brug richting Zwammerdam
•
In Zwammerdam over de brug links aanhouden tot aan het water
•
Na +/- 5km verzamelpunt bij het “Witte Hek”
Wedstrijd nr. 11 Amstel Drecht Kanaal – Vrouwenakker
•
Ing. Enschedeweg volgen tot afslag Woerdense Verlaat
•
Bij Woerdense verlaat afslaan richting Noordse Dorp
•
Weg blijven volgen (kousweg, later N231) richting Vrouwenakker
•
Voor de brug over Amstel dracht, linksaf
•
Na +/-7 km verzamelpunt (thv Kwekerij De Amstel)
Wedstrijd nr. 12 Amstel - Amstelkade Zuid / Theetuin (nr. 183-B)
•
Zie wedstrijd nr. 1
Wedstrijd nr. 13 Amsterdam Rijnkanaal – Breukelen
•
Richting Breukelen, voor de brug bij rotonde rechts
•
Weg naar links volgen tot aan het kanaal.
Overige wedstrijden zijn bekend of voor meer info neem contact op met de wedstrijdleiding.
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Wedstrijdreglement “Witvissen” HSV De Rijnstreek 2017 v1.0
1.

Deelnemers dienen lid te zijn van HSV de Rijnstreek en bij deelname altijd de vereiste
papieren bij zich te hebben.

2.

Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige Vispas en zich te houden aan
de daaraan gekoppelde Algemene Voorwaarden en Gedragscodes van Sportvisserij
Nederland.

3.

De hengelkeuze is vrij en er wordt gevist op gewicht.

4. De duur van de wedstrijd is vier uur, zonder pauze.
5.

Toekenning van de steknummers geschied door loting.

6. Deelnemers zijn verplicht plaats te nemen binnen 1 meter links of rechts van het
steknummer.
7.

Het is niet toegestaan andere deelnemers te hinderen (bijvoorbeeld d.m.v. overmatig
voeren en/of schuin werpen c.q. vissen).

8. Vissen en Voeren is pas toegestaan na het startsein.
9. Gebruik van een (voer-)boot, baitdroppers e.d. is niet toegestaan.
10. Er mag maar met één hengel tegelijk worden gevist, voorzien van maximaal één haak.
11. Na het eindsignaal dient de hengel direct uit het water te worden gehaald.
12. Alle (meetellende) vis moeten in een leefnet van zacht materiaal worden bewaard van
tenminste 2,5m lengte en een diameter van minimaal 40cm (liefst groter) en een
maaswijdte van maximaal 6mm (conform gedragscode SVN).
13. Het vissen, voeren en/of in bezit hebben van kunstmatige kleurstoffen, gekleurde maden
en/of vers de vase is verboden.
14. Snoek, snoekbaars alsmede paling en overige beschermde vissoorten telen niet mee en
mogen niet in het leefnet worden bewaard.
15. Bij een geconstateerde overtreding van het reglement, volgt automatisch uitsluiting in de
uitslag van deze wedstrijd.
16. Bij herhaling volgt uitsluiting voor de gehele competitie.
17. De einduitslag van de competitie wordt berekend over de totale wedstrijden.
18. De wedstrijdleiding bestaat uit de wedstrijdcommissieleden van HSV De Rijnstreek.
19. De wedstrijdleiding heeft het recht om de plaats van de wedstrijd te wijzigen wanneer zij
dit noodzakelijk acht.
20. De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd, bij slechte weersomstandigheden of
bepaalde calamiteiten, niet door te laten gaan dan wel stil te leggen.
21. Bij geschillen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
22. Iedere deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van het wedstrijdreglement.
23. HSV De Rijnstreek aanvaard geen enkele vorm van aansprakelijkheid van welke aard dan
ook, voortkomend uit het bijwonen, dan wel deelnemen aan de wedstrijden.
Woerden 29-01-2017
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Karperavond in “Avicultura”
Aanstaande vrijdagavond 31 maart 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 2017!
Op deze avond 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 kijk wat er mogelijk is!
De fotoboeken van onze spiegelkarprojecten 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: 31 maart 2017
Zaal open: 19.30
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Singel 43a in Woerden
Entree: Gratis

Karpercompetitie 2017
Na het jarenlange ontbreken van de karperwedstrijd van de Hsv zijn verschillende leden erin
geslaagd om afgelopen jaar weer een spannende competitie op te zetten. De competitie zal ook in
2017 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, Greft, 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 in Clubgebouw “Avicultura” tijdens de karperavond op vrijdag 31
maart.
Het volledige reglement en stekken kunnen die avond worden ingezien. Hieronder i.i.g. 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.
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• Inschrijfgeld bedraagt € 10,- per visser, dan wel €20,- 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.
• Een onthaakmat 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 wordt het prijzengeld verdeeld als volgt:
1e koppel € 150,2e koppel € 125,3e koppel € 100,• 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.
De data voor de karper-competitie zijn als volgt;
Za 29 April 17.00
- Zo 30 April 13.00
Vr 12 Mei 17.00
- Za 13 Mei 13.00
Za 3 Juni 17.00
- Zo 4 Juni 13.00
Vr 16 Juni 17.00
- Za 17 Juni 13.00
Za 8 Juli 17.00
- Zo 9 Juli 13.00
Vr 28 Juli 17.00
- Za 29 Juli 13.00
Za 2 Sept 17.00
- Zo 3 Sept 13.00
Vr 22 Sept 17.00
- Za 23 Sept 13.00
Za 14 Okt 17.00
- Zo 15 Okt 13.00
Vr 3 Nov 17.00
- Za 4 Nov 13.00
Prijsuitreiking op 16-12-2017 met Prijzenfestival in Avicultura
Voor meer informatie en/of inschrijvingen kijk op de website www.hsvderijnstreek.nl 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: secretaris@hsvderijnstreek.nl
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Stekkenkaart karpercompetitie 2017
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Lac du Noppes!
Dat is de bijnaam die de Cattenbroekerplas onder een stel gepassioneerde roofvissers heeft gekregen.
De grootspraak onderling over het vangen van enkele juwelen op deze plas zorgt dat er al maanden word gesproken over een onderlinge bootwedstrijd, de Peppies tegen de Jobmannen! 5 Februari staat genoteerd en er worden 6 boten gevuld met 2 vissers per boot. Accu’s worden geladen, en
vergunningen gehaald. Game on!
Om 12:00 varen we via de wijk waterrijk de recreatieplas op, en ieder gaat met zijn strategie een andere koers. Het water doet zijn bijnaam eer aan, Lac du noppes geeft niet veel vrij. Een mooie baars
word gevangen door Rudolph die samen met Daan een boot deelt. Buiten die vangst is het erg rustig, maar het ideale weer en de gezelligheid maken dat de dag geen flop word. Er word geworpen,
getrold en er word met doodaas geprobeerd, maar het blijft stil bij ons in de boot. Tenminste dat
denken we, want om de dag nog een paar keer te kunnen beleven word er videomateriaal opgenomen om een YouTube filmpje te kunnen maken. Ook onderwater hangt een camera aan de lijn en
daar blijkt bij thuiskomst toch een mooie volger op te staan die niet overtuigd was dat ons kunstaas
de te pakken vis was.

Gelukkig helpt Jon ons uit de waan dat er misschien helemaal geen snoek in de plas zit want hij
weet samen met Thomas iedereen visles te geven door een mooie snoek van 96 cm te vangen.
Dennis weet op de terugweg naar de trailerhelling nog een snoekje te vangen maar die is te klein
om Jon te kunnen verslaan. Er word afgesloten met een barbecue EN, een afspraak om het voor de
gesloten tijd van de roofvis nog eens over te doen.
Namens team Jobman, Tot de volgende keer!
Ferrie
Ps: het filmpje is te vinden door op YouTube Lac du Noppes in te vullen.
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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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Kennismaking met Willem-Jan van Tuijl
Als kersverse secretaris is het natuurlijk ook fijn voor de leden om mij eens voor te stellen en wat
meer over mijzelf te vertellen.
In maart 1984 ben ik geboren in Woerden en op mijn vroegste babyfoto’s is al te zien dat ik niet aan
de waterkant ben weg te slaan. Met een toen nog veel vissende vader en een nog fanatiekere opa
zat ik al vroeg in m’n buggy aan de waterkant. Zelf kon ik nog geen hengel vasthouden maar het
“visvirus” moet er in die tijd al wel zijn ingeslopen.
Met de komst van nog 2 broertjes en 2 zusjes werd het
thuis al snel te druk en was ik uit school altijd snel op weg
naar de Oude rijn die op 100meter afstand van het ouderlijk
huis lag. In die beginjaren is de kiem gelegd. Net naar gelang het jaargetijde werd alles gevangen wat mogelijk was.
Leefnetten vol brasem en voorn, wat in die tijd nog elke
dag mogelijk was werden binnengehaald. Met weemoed
denk ik nog wel eens terug aan die tijd dat we uren met
bamboehengels en een emmer vol wormen op baarzen aan
het vissen waren. Steevast tegen half verzopen rietkraagjes vingen we kapitale baarzen die je nu vaak alleen nog
maar in heldere zandplassen vind. Ook het struinen in de polder Breeveld met vlokken brood op
grote ruisvoorn was een geliefde bezigheid. Daar vingen we ook voor het eerst kleine karpertjes op
dikke dauwpieren. Man wat waren die spierbundeltjes sterk. Water wat tot schuim werd geranseld
en de bagger tot achter je oren. Geweldige jongensherinneringen. Zeker ook als je alle keren voor
je haalt dat je vismaatje net niet ver genoeg kon springen over de laatste sloot om de thuisweg wat
in te korten. Om maar niet te spreken over alle keren dat je met 2 man en 2 fietsen plus visspullen
ondersteboven lag omdat er weer een hengeldeel tussen de spaken kwam. Maar goed we dwalen
af.
In 1998 leerde ik een jongen kennen die net nieuw in
Woerden was komen wonen. Ik kwam hem tijdens het
vissen tegen in het Brediusbos en zag dat hij op een hele
andere manier aan het vissen op karper was dan dat ik op
dat moment deed. We raakten aan de praat en hij bood
aan om mij op de hengels te laten letten zodat hij thuis
wat kon gaan eten. Nog net niet uit het zicht verdwenen
en daar liep de eerste hengel af. Na wat gestuntel had ik
mijn grootste karper voor die tijd gevangen! Een nieuwe
passie was geboren. De jaren daarna was het vissen met
boilies en andere aassoorten met de vast loodmontage
door middel van de piepervisserij helemaal mijn ding. Ik zat op de HAVO en had daardoor vrije tijd
genoeg. Ieder moment aan tijd ging op aan het vissen op karper en ook het oppervlaktevissen was
iets nieuws. We visten met kattenbrokken en broodkorsten aan de oppervlakte en boekten weer
als vanouds recordvangsten. Later was het nieuwtje er voor de vissen wel af en vingen we lang niet
zoveel meer als het jaar ervoor.
Na mijn middelbare schooltijd ging ik werken als hovenier en werd de tijd overdag schaarser. Nu
brak de ontdekkingstijd van het nachtvissen aan. Zodra alle watertjes in de buurt “leeggevist” waren fietsen we steeds verder van Woerden weg tot aan de Meern en Nieuwkoop toe. De ene keer
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succesvoller dan de andere keer. Maar het verveelde nooit. Avonturen en gebeurtenissen liggen
voor altijd in je geheugen gegrift. Ook zijn we in die jaren al meerdere keren naar Frankrijk geweest
en daar werden naast dramatische sessies ook geweldige resultaten geboekt.
De laatste jaren richt mijn visserij zich veel op riviertjes
in en rondom Woerden. Doordeweeks probeer wat
nachtjes te vissen en in de weekenden en avonden struin
ik langs de Woerdense parkwatertjes en grachten om te
observeren en natuurlijk het liefst om dikke karpers aan
de oppervlakte te verleiden met een simpele broodkorst.
Sinds een paar jaar is het in het winterseizoen ook een
leuke uitdaging geworden om achter de snoeken aan te
zitten. Het Woerdense viswater herbergt een fantastisch
snoekbestand en dat is aan de vangsten ook zeker te
merken. Doe ik dan helemaal niets anders dan vissen?

Ik woon al een paar jaar naar tevredenheid in het centrum van Woerden. Daar woon ik samen met
mijn lieve vriendin die dat vissen soms allemaal wel wat teveel van het goede vind. Maar om nu met
mij samen op de bank te zitten als de wind uit het Zuidwesten komt bulderen en de karpers zowat
de kant opspringen. Dat is vragen om relatieproblemen. Al ruim 8jaar heb ik een leuke baan binnen
het bedrijf van mijn broer. Zomers en als het weer het toelaat als straatmaker. En wanneer de winter invalt als havenclassificeerder in de binnenvaart. Daarnaast speel ik in een bowling competitie
en kweek ik voor de hobby sierganalen.
In mijn tegenwoordige functie als bestuurslid van een hengelsportvereniging is het natuurlijk niet
raar dat velen mij wel eens zijn tegen gekomen aan de waterkant. Al enkele jaren probeer ik als een
van de verenigingscontroleurs het kaf van het koren te scheiden en te zorgen voor een goede uitstraling en sfeer langs het water. Uit de hieruit voorkomende gesprekken met bestuursleden over
de controles bleek dat er uitbreiding binnen het bestuur gewenst was en zodoende ben ik in maart
2015 bestuurslid geworden.
Samen met de andere bestuurders proberen we voor
jong en oud viswater te verbeteren en aandacht vragen voor bereikbaarheid en visstanden. Zodat we ook
voor jonge generaties de mogelijkheid bieden om net
zulke mooie herinneringen op te doen als die uit mijn
jongensjaren. Daar is soms veel geduld en overleg voor
nodig. Zonder onze leden kunnen we niks. Jullie zijn de
ogen en oren aan de waterkant. Hebben jullie verbeteringen of zien jullie misstanden aan ons viswater, neem
contact op. We zijn geen bestuurders in een ivoren
toren maar als sportvissers onder elkaar willen we
toch allemaal dat fantastische viswater op loopafstand
van de voordeur? Net als jullie blijven ook wij altijd dat
kleine jongetje, of meisje wat vol trots op de foto staat met zijn zelf gevangen vis.
Met vriendelijke groet,
Uw/jullie secretaris
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Faunaland snoekwedstrijd
Op zondag 12 Februari is de jaarlijkse Faunaland snoekwedstrijd weer gehouden. De dagen voorafgaand aan de wedstrijddag werd er via de groeps whatsapp al volop visserslatijn uitgekraamd. De
ene branieschopper zou nog meer gaan vangen dan de ander. Helaas was de realiteit dat er met
het aankomende winterse weer nog maar de vraag was of er gevist kon worden.
De wedstrijd wordt traditiegetrouw gehouden op het Plashuis in Noorden. En aangezien de meeste
deelnemers uit de boot moeten vissen was het hopen en bidden geblazen dat het niet te hard ging
vriezen. In de nacht van zaterdag op zondag was er een dik pak sneeuw gevallen en in alle vroegte
gleden en glibberden er busjes met vissers richting noorden. Aangekomen in knusse café van het
Plashuis werd er eerst een bakkie pleur met een hartversterkertje gedronken en kon daarna iedereen zijn boot in gereedheid brengen. Zoals gebruikelijk kwamen weer dezelfde jongens te laat op
locatie terwijl de eerste teams al onderweg naar de eerste visstekken waren.
Zoals zijn naam al doet vermoeden was “Dennis de vanger” de
eerste die vis in de boot had. Een snoek van 64cm vergreep zich
aan een veel te dure plug. En de druk op de andere deelnemers
nam al meteen toe. De hele ochtend werd er van alles geprobeerd maar de snoeken waren door alle kou duidelijk niet in de
stemming om te azen.
Terwijl de kerkklok 12 uur sloeg meerden alle bootjes aan om de gebruikelijke
lunch met erwtensoep en een lekkere zelfgemaakte gehaktbal naar binnen te werken. Een gele rakker met schuimkraag werd door de meeste deelnemers ook wel
gewaardeerd. Tijdens het eten werd nog luid gelachen om “Bas
de sloper” die vlak daarvoor nog even vakkundig een hengel in
3en gooide met een veel te grote aasvis.
Na het eten was er al snel gejuich bij de jongens op de kant.
Nadat eerst Esli een snoek van 76cm op dood aas ving, was vlak
daarna ook Sander de koning te rijk met een prachtige snoek van
86cm. Alsof er een etensbel onder water afging. Binnen een half
uur liet een oerkreet vanaf het water blijken dat er ook in een
van de bootjes vis was gehaakt. Willem-jan had een prachtige
dame van 102cm op de fireball gehaakt en was voor het eerst
succesvol op het plashuis. De uren daarna verliepen in alle rust de snoeken wilden
niet meer en met de opstekende wind werd het ook snel kouder.
Om 15.00 eindigde de wedstrijd en werd er nog gezellig na geborreld in het
clubhuis. Al snel bleek dat “Dennis de koukleum” een betere naam zou zijn en
dat Esli uiteindelijk 2 snoeken had gevangen. De organisator met sneeuw een
snoek kan vangen en dat Bas en W-j zonder reserveaccu in een berg struiken waren gedreven. Al met al een gezellige
middag en volgend jaar weer voor herhaling
vatbaar. Deze editie was met een opkomst van
15 deelnemers niet erg druk te noemen maar
stond weer boordevol spanning en kameraadschap.
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Open Deur Dag 2017
Zaterdag 25 Maart
Kevin Nash Alan Blair, Team PB Products,
Dreambaits Mario Gijbels,
Korda Kevin Diederen & Arjen Braad
Ccmoore, Ashima, Gardner Tackle, Pallatrax
Sticky Baits, Proline, Vortex, RigSolutions
Carping Adventures, Fox International

15% korng op het gehele assorment uitgezonderd akes
Eat & Drink lounge area
Doorlopende demonstra!es van de diverse bedrijven.
Maak kans op een reis voor 2 personen i.s.m. Carping Adventures
Check onze Facebookpagina voor de laatste updates
Hengelsport Utrecht, Oregondreef 31, 3565BE, Utrecht
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