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Voorzitter
C.J. (Cor) van Tuijl
Van Hogendorplaan 13
3445 CG Woerden
mail: voorzitter@hsvderijnstreek.nl

Secretaris
Willem Jan van Tuijl
Warmoeshof 26
3441 ER Woerden
mail: secretaris@hsvderijnstreek.nl
tel:   06-11480529
 
Penningmeester
Andries Ritmeester
Derkinderenstraat 10
3443 CZ Woerden
mail: penningmeester@hsvderijnstreek.nl 

Algemeen bestuurslid
Commissie wedstrijden
Steven Harteveld
Schrijverspad 43
3446 ZX Woerden
mail: wedstrijden@hsvderijnstreek.nl
tel: 06 - 22999567 

Algemeen bestuurslid
Gerrit Ritmeester
Gerard Doustraat 37
3443 GM Woerden
mail: webmaster@hsvderijnstreek.nl

Algemeen bestuurslid
Ton van der Spiegel
De Veste 26
3443 DZ Woerden
mail: hvr@hsvderijnstreek.nl

Ledenadministratie
Redactie Rijnstekkie 
Fred van Bemmelen
De Duiker 42
3461 HN Linschoten
mail: ledenadministratie@hsvderijnstreek.nl
tel: 06-20456091

  Bestuur H.S.V.
Rijnstekkie nummer 132, oktober 2017
website: www.hsvderijnstreek.nl
facebook: hsv de rijnstreek
Het Rijnstekkie is het clubblad van de 
Hengelsportvereniging De Rijnstreek te 
Woerden.
Het blad verschijnt momenteel 2x per jaar in een 
oplage van 2000 expl. 

Wanneer u iets wilt plaatsen in het blad of 
wilt adverteren kunt u een mail sturen naar: 
rijnstekkie@hsvderijnstreek.nl

HSV “De Rijnstreek” werd opgericht op 
8 november 1933 en is ingeschreven bij de 
KvK te Utrecht onder nr 40464146. 

IBAN:  NL27INGB 0000 24 0773  
t.n.v.  Hengelsportvereniging De Rijnstreek

Overzicht contributie HSV de Rijnstreek
Seniorleden   33,50 per jaar
Jeugd (> 14 jaar op 1 jan.)  10,00 per jaar
Extra vispas (dubbelleden)  21,50 per jaar
Korting 65+   3,00 per jaar
Inschrijfgeld senior leden   2,00

Bij voorkeur int de vereniging de contributie per 
automatische incasso. De incasso vind jaarlijks in 
november plaats. 
Bij betaling via acceptgiro berekenen wij 4,00 
euro administratiekosten.

Inleverdatum kopij Rijnstekkie 133 
vóór 15 januari 2018  via e-mailadres: 
rijnstekkie@hsvderijnstreek.nl.

  Colofon
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Het feit dat u dit leest betekent dat er weer een nieuw Rijnstekkie uit is boordevol informatie.
Door de redactie (veelal bestuursleden) is weer een inspanning geleverd. Heeft u ook iets om te delen? 
Viservaringen, tips of interessant nieuws, schrijf een stukje voor op de website of in ons verenigingsblad. 
Per slot van rekening zijn we er om elkaar als visvrienden te helpen, de sport te stimuleren en anderen, 
vooral de jeugd, te enthousiasmeren.
Vissen is geweldig. Niet alleen vanwege de visvangst maar ook de omgeving waarin je vist, de rust, de 
ruimte, de natuur. Vissers hebben kijk op die natuur, zij leren hoe de natuur in elkaar zit. Zo mooi om 
dat telkens weer te zien. Lees ook het verhaal van Steven hoe hij betrokken raakte bij het vissen, zo 
herkenbaar en toch altijd weer mooi om te horen of te lezen. 
Daarom is een bloeiende vereniging zo belangrijk. Zij kan de hengelsport promoten maar ook helpen 
om goede omstandigheden te creëren om te kunnen vissen.  De ondertekening van het visbeleidsplan 
Woerden eerder dit jaar is een mooi voorbeeld hoe gemeente, waterschap en hengelsport elkaar 
kunnen helpen. Daarbij was de inzet van Ton van der Spiegel heel belangrijk. Wij hopen dat deze 
samenwerking een vervolg krijgt.

Het bestuur is bezig om plannen te ontwikkelen om de hengelsport weer breder onder de aandacht 
te brengen van het grote publiek. Denk aan onze website, de merchandising, maar ook willen we 
publieksactiviteiten gaan organiseren zodat kinderen/jongeren het vissen (her)ontdekken en zien hoe 
een mooie sport het is. 

Maar helaas, er zitten altijd weer organisatorische handelingen achter. Daar is het bestuur mee belast. 
Maar als u ons daarbij wilt helpen, graag!
Het organiseren van viswedstrijden vraagt het nodige werk. Maar is een mooi onderdeel, het 
wedstrijdelement, onder andere omstandigheden kunnen vissen. Maar je kunt ook van elkaar leren, 
techniek, wateromstandigheden enz. Dus doe eens gezellig mee. Ook hierover staat er meer in ons blad.

En dan, de vereniging zelf. Ik vergelijk het weleens met de ‘politiek’, de leden zijn de kiezers maar ook 
het parlement, zij kiezen het bestuur=kabinet, met dit verschil dat de leden=kiezers/parlement direct de 
voorzitter=premier als eerste onder zijns gelijken wordt gekozen. 
De vereniging werkt op grond van haar 
statuten=grondwet. 
Welnu om de vereniging soepeler en eigentijds te laten 
functioneren willen we de statuten aanpassen. Daarin 
staan onze rechten en verplichtingen als lid. Wat kan en 
mag het bestuur. Dit willen graag aan u voorleggen op de 
komende ledenvergadering. Wij hebben het behoorlijk 
aangepast. Op de vergadering van 27 oktober a.s. willen 
we dat graag met u bespreken. De stukken kunt u per 
email of telefoon opvragen bij de secretaris. Ook staat 
het voorstel op onze website. 
Daarnaast zijn er nog een aantal zaken zoals financiën en 
verkiezingen aan de orde. Wij heten u graag welkom op 
de ledenvergadering. 
En trouwens, wie komt krijgt een aardigheid van onze 
vereniging! Een mooi cap (pet) met het logo van de club.

Zo ziet u, achter de schermen wordt gewerkt. Denk met 
ons mee, verrijk elkaar met ideeën en ervaringen. Kom 
naar de ledenvergadering en meld u aan als vrijwilliger.

Uw/jullie voorzitter
Cor van Tuijl

  Van de voorzitter
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Als hengelsportvereniging willen wij ons graag presenteren aan het grote publiek. Nationale hengel-
dag 2018 lijkt ons daar een uitgelezen mogelijkheid voor. 
Binnen het bestuur bestaat dan ook de wens om er samen met enkele leden eens uitgebreid over na 
te denken en daar een zinvolle invulling aan te gaan geven. Denk hierbij aan een dag met verschillen-
de activiteiten die visgerelateerd zijn zoals vissen vanuit de boot, vanaf de kant en daar ook duidelijk 
de verschillende disciplines in laten voorkomen. Kraampjes/stands met informatie van verschillende 
producenten en/of belangen organisaties. Dit alles heel laagdrempelig en toegankelijk voor ieder-
een die daar ook maar interesse voor heeft. Het liefst op een mooie locatie in Woerden. Als bestuur 
hebben we al enkele ideeën maar jullie leden hebben die vast ook!

Wat we zoeken zijn dus leden die daar graag hun handen voor uit de mouwen steken en zo met 
elkaar aan een mooie dag kunnen werken. Het mooie is dat iedereen zo zijn eigen kwaliteiten en so-
ciale netwerken heeft waardoor met enige creativiteit en inspanning we alle inwoners van Woerden 
kunnen laten zien wat onze hobby ons zoveel plezier en waarde geeft. 

Of je nu jong of oud bent als je denkt dat jij daar iets aan kunt toevoegen meld je dan bij een van de 
bestuursleden. Je zit echt niet vast aan een verplichting en alle input word gewaardeerd. Een vereni-
ging bestaat bij de energie en het plezier die ze van de leden krijgt. Laten we dit dan vooral laten zien 
aan de buitenwacht die soms niet begrijpt wat wij aan dat water te zoeken hebben.

We zien je aanmelding graag tegemoet.

Het bestuur.

  Oproep vrijwilligers nationale hengeldag 2018

Graag willen wij in de toekomst alle leden gaan 
informeren via een digitale nieuwsbrief. Dit als 
aanvullend communicatiemiddel op ons clubblad. 
Wij kunnen u dan snel en doelgericht informeren 
bij acties of wijzigingen van belangrijke data. 
U kunt u inschrijven via de website 
www.hsvderijnstreek.nl

  Inschrijven nieuwsbrief
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Het bestuur van de Hengelsportvereniging “De Rijnstreek” Woerden nodigt u uit voor het 
bijwonen van de besloten Algemene Ledenvergadering met daaropvolgend een openbaar 

gedeelte met een interessante lezing en spreker die gehouden zal worden op:

Vrijdag 27 oktober 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. Vaststelling agenda.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 29 maart 2017.
4. Bestuursverkiezing:
 Aftredend en herkiesbaar: Steven Harteveld.
5. Vaststellen begroting 2018.
6. Benoeming kascommissie 2018.
 Aftredend en niet herkiesbaar: Leon van Toorenburg.
 Aftredend en herkiesbaar: Jaap van Vliet.
7. Voorstel wijziging statuten.
8. Rondvraag
9. Sluiting.

 PAUZE

   Punt 1-9 zijn besloten en de lezing na de pauze is openbaar.

Elders in dit Rijnstekkie of op www.hsvderijnstreek.nl  zijn de stukken in te zien zoals ge-
noemd in bovenstaande  punten 3 en 5. Gewijzigd tekstvoorstel als vernoemd onder punt 
7 is op te vragen bij het secretariaat.

In de pauze is er onder het genot van een hapje en een drankje tijd om zich voor te bereiden 
op een interessante lezing over witvissen op alle mogelijke manieren het hele jaar rond. 
Dit door niemand minder dan nationaal en internationaal bekend witvis-expert Jan van de 
Bovenkamp. Hierbij is er uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen en natuurlijk een 
uitgelezen kans om nieuwe ideeën en kennis op te doen om zo je visserij te optimaliseren 
en een boost te geven! Zie elders in dit Rijnstekkie voor meer informatie.
Tevens zal er deze avond zal voor alle leden die aanwezig zijn een leuk presentje klaar 
liggen. 

Met vriendelijke groet,
Secretaris HSV De Rijnstreek

  Uitnodiging ALV
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Aanwezig: 5 bestuursleden en 24 leden.

1. Opening door de voorzitter.
 De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering om 19.35. 

2. Vaststellen agenda.
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Notulen algemene ledenvergadering 9 november 2016.
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd.

4. Jaarverslag secretariaat 2016.
 Het verslag is gepubliceerd in het Rijnstekkie. Er zijn geen vragen.

5. Jaarverslag Visstandbeheercommissie 2016.
 Het verslag is gepubliceerd in het Rijnstekkie. Er zijn geen vragen.

6. Jaarverslag wedstrijdcommissie 2016.
 Het verslag is gepubliceerd in het Rijnstekkie. Er zijn geen vragen.

7. Financieel verslag en balans 2016.
 Penningmeester merkt op dat het positief saldo voortkomt uit meer inkomsten uit contributie-
 gelden.

8. Verslag van de kascommissie.
 De commissie bestaande uit de leden jaap van Vliet en Leon van Toorenburg verleent na contro-
 le de penningmeester decharge voor het komende jaar.

9. Vaststellen begroting 2017.
 Penningmeester merkt op dat de begroting reeds is vastgesteld in de ledenvergadering van 
 9 November 2016.

10. Rondvraag.
Dhr. Radix vraagt zich af waarom er een bedrag van € 7,50 wordt gevraagd voor de vergunning 
om op de cattenbroekerplas te mogen vissen. Dit is gedaan om een wildgroei aan ‘inactieve’ 
vissers tegen te gaan. 
Dhr. Van Vliet stelt een vraag over visrechten in de Lopikerwaard en omgeving Benschop. Hier 
geeft Ton van der Spiegel uitleg over.
Dhr. Baars vraagt zich af waarom hij in gemeente Oudewater geen controleurs van de Hsv ziet 
en merkt dat er veel gevist wordt. Waarbij hij zich afvraagt of alle vergunningen wel in orde zijn. 
Hier wordt wel gecontroleerd door onze controleurs maar door de afstand is het voor de vrijwil-
ligers niet mogelijk om op ieder moment van de dag langs te gaan.
Dhr. Straver heeft een vraag over de beperking om met 3 hengels op snoek te mogen vissen. 
Hier zal het bestuur zich over beraadslagen en dit later bekendmaken.

11. Sluiting.
 De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 20.00. 

Na de pauze heeft onder het genot van een hapje en een drankje ons bestuurslid Ton van der 
Spiegel een boeiende lezing gehouden over de levenscyclus van snoek. Na een boeiende uitleg 
over de hoeveelheid soorten en de voortplanting van snoek kon ton ook op vragen van leden 
uitvoering antwoord geven. Een groot succes en dit werd door veel leden als zeer informatief 
ervaren.

Opening openbaar gedeelte:
• Voorzitter heet allen welkom en geeft het woord aan Ton.
• Aanwezig zijn ca. 35 m/v

  Notulen Algemene Ledenvergadering 29 maart 2017
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BEGROTING 2018

 Begroting 
2017 

 Verwachting 
2017 

 Begroting 
2018 

BATEN
Contributies 48.125           50.867           50.600           
Diverse inkomsten 1.500             2.610             2.500             

49.625           53.477           53.100           

LASTEN
Kosten Vispas 28.500           30.870           32.000           
Pachten 2.500             2.500             2.500             
Lidmaatschappen 75                  75                  75                  
Bestuurskosten 2.500             1.937             2.500             
Ledenkosten 1.500             1.812             1.800             
Multimedia 8.750             10.112           8.750             
Wedstrijden 3.000             2.551             2.675             
Visstandbeheercommissie 1.800             1.800             1.800             
Overige kosten 1.000             957                1.000             

49.625           52.614           53.100           

SALDO BATEN EN LASTEN -                 863                -                 

  Begroting 2018

Hi allemaal,

Ik ben Jan van de Bovenkamp 54 jaar en al ruim 40 jaar actief in de 
witvisserij en vissend op club, regionaal, landelijk en Internationaal niveau.
Ook ben ik bestuurder in de sportvisserij en dat geeft me een mooie kijk op 
ontwikkelingen in het witvissen. 

Ik hoop jullie tijdens de info avond een aanvulling te kunnen geven op 
jullie reeds aanwezige kennis. Alles kan en niets moet, dus we kunnen het 
hebben over:
  - Feeder vissen moderne stijl
  - Method vissen
  - Aas en voer
  - Vaste hengel technieken Op kanalen, rivieren maar ook het moderne 
    vijvervissen op bijvoorbeeld karper. Eventueel ook de Match en 
    Bolognaise visserij alhoewel die in Nederland ondergeschikt zijn aan 
    de eerder genoemde stijlen!

Vragen mag je alles, ik weet zeker dat ik voor het overgrote deel ook de passende antwoorden heb 
maar is dat niet het geval dan kom ik gewoon nog eens terug toch?
Ik heb video, foto en uiteraard allerhande materialen bij me! Ik zie jullie graag in Woerden de 27e.

Jan van de Bovenkamp
Team Frenzee/ Evezet Trabucco Europe

  Gastspreker Jan v/d Bovenkamp
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Als karpercommissie zijn we druk bezig om dit jaar nog een avond te plannen zodat we met elkaar 
kunnen proosten op een geslaagd seizoen. We zijn bezig om een bekende spreker vast te leggen 
voor een informatieve lezing waar iedereen wat van kan opsteken. Buiten dat om zal de avond ook 
in het teken staan van een gezellig samenzijn waar je uitgebreid je belevenissen van dit jaar kan 
delen met elkaar. 
Zeker nu we aan het einde van het goede seizoen komen toch een leuk moment om eens terug te 
blikken op wat is geweest. Een uitgelezen kans om je hilarische of grappige anekdotes te delen. 
Vaak maak je veel alleen mee aan de waterkant en wat is nu leuker om dit eens te delen met gelijk-
gestemden. Dit alles natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje.

Houd facebook en de website in de gaten voor meer informatie. Zodra we meer weten zijn jullie de 
eerste die dit zullen horen! Voor nu nog veel succes aan de waterkant. Het najaar is pas net begon-
nen en we weten allemaal dat dit vaak een van de betere periodes is om nu net die ene grote vis te 
vangen! 

  Karperavond november 2017



9

Op 14 juni 2017 zijn er VisTV 2018 opnames geweest in Woerden. Marco Kraal en Ed Stoop visten 
diverse wateren van HSV de Rijnstreek af onder begeleiding van bestuurslid Willem-Jan van Tuijl.

Komend voorjaar te zien op RTL7

  VisTV 2018

Senioren 2017:   
Wedstrijd nr. Datum Viswater Tijd
12 21-10-2017 Amstel - Amstelkade Zuid / Theetuin (nr. 183-B) 8:30 - 12:30
13 4-11-2017 Amsterdam Rijnkanaal te Breukelen (naast brug) 8:30 - 12:30

Roofvissen 2017:   
1 11-11-2017 Oude Rijn - Meander van brug tot brug 9:00 - 12:00
2 18-11-2017 De Singel 
  (zuidzijde vanaf de woonarken thv nr.46 tot de Prinsenlaan) 9:00 - 12:00
3 2-12-2017 Leidsche Rijn - Het Scheepje Harmelen 9:00 - 12:00

Karpercompetitie 2017:
                              14-10-2017 17:00 uur - 15-10-2017  13:00 uur
                                3-11-2017 17:00 uur - 4-11-2017 13:00 uur

Jeugd 2017:   
8 14-10-2017 nnb 14:00 - 16:00
9 28-10-2017 nnb 14:00 - 16:00

Overige data:   
 16-12-2017  Prijzenfestival 14:00 - 17:00

  Wedstrijdprogramma 2017
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Andries Ritmeester

Dylan Speld
Arthur Versloot

Alex Den Boer

Gerrit Ritmeester

Esli Klapwijk

Pascal Sengers

Paul Epskamp

Rudolf Grundmann

Gerrit Ritmeester

Marco de Wilde

  Karpercompetitie 2017
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Dylan Speld

Rene Griffioen

Rene Griffioen

Sander Voorn

Rudolf Grundmann

Rudolf Grundmann

Nick Bos

Leon Stoof

Kevin Bruines

Kevin Bruines

Johan Nap

Dean de Wilde

Bas Derks

Bart de Langen
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Na veel inventarisatie- en schrijfwerk en een voortreffelijke 
communicatie met en ondersteuning van de gemeente Woerden is 
30 mei jongstleden eindelijk het door HSV De Rijnstreek geschreven 
`Visbeleidsplan Woerden´ ondertekend door voorzitter Cor van 
Tuijl (links) en hoogheemraad Bernard de Jong van HDSR (rechts). 
Wethouder Margo Stolk (achter rechts) hoefde niet te ondertekenen 
omdat het visbeleidsplan al eerder door het college was vastgesteld.

Het is voor vissers in Woerden voortaan toegestaan om te overnachten 
bij het viswater. Eerder werd dat gedoogd, maar de gemeente heeft de 
regels gewijzigd zodat het voortaan legaal is. Dat staat in het nieuwe 
visbeleidsplan van de gemeente Woerden dat  werd ondertekend. 

In het plan valt verder te lezen dat er tenminste zes plekken komen waar mindervalide vissers 
terecht kunnen. Ook is vastgelegd hoe de hengelsportverenigingen er samen met de gemeente 
voor kunnen zorgen dat de waterkwaliteit op peil blijft. In de gemeente Woerden zijn ongeveer 
2500 recreatieve vissers actief. 

Het visbeleidsplan gemeente Woerden 2017-2024 is te downloaden op: www.hsvderijnstreek.nl

  Visbeleidsplan ondertekend

In  dit  Visbeleidsplan  is  beschreven  wat  er  moet  worden  gedaan  om  op  een  duurzame  en 
verantwoorde  manier  de  sportvissers  in  de  wateren  binnen  de  gemeente  Woerden  te  
kunnen  laten vissen.  Tevens  is  aangegeven  hoe  bij  het  vissen  en  het  beheer  van  het  
viswater  zoveel  mogelijk rekening  kan  worden  gehouden  met  de  bestaande  natuurwaarden  
van  het  water.  Hierbij  is  een belangrijke rol weggelegd voor de hengelsportverenigingen  die het 
visrecht van de gemeente huren. 
Daarom  is  dit  Visbeleidsplan  geschreven  door  de  Hengelsportvereniging  (HSV)  De  Rijnstreek  
uit Woerden  in  nauw  overleg  met  de  gemeente  en  het  Hoogheemraadschap  De  Stichtse  
Rijnlanden (HDSR).  De  hengelsportvereniging  weet  immers  als  geen  ander  wat  er  speelt  
en  zij  heeft  er  in  de praktijk mee te maken. Daarnaast  huurt de HSV  De Rijnstreek  al het 
meeste gemeentewater  en is zij als visrechthebbende  daardoor  verantwoordelijk  voor  het  
visserijbeheer.

Foto: Alex de Kuijper
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  Kajak vissen
Hallo, ik zal mij even voorstellen. 
Ik ben Jan van Eijk en roofvissen (met kunstaas) doe ik het 
liefst. Ik heb jaren vanuit mijn bootje gevist, maar vis sinds 
een half jaartje uit een trapkajak . Dat is echt een hele andere 
visbeleving. Je zit heel dicht op het water en de vis. 
De kajak is best prijzig om aan te schaffen. Ik heb een twee-
dehandsje aangeschaft en een beetje verbouwd. Dan valt het 
nog mee.  

Ik heb het idee dat ik de eerste ben in Woerden. Als er nog 
iemand is , laat het dan weten dan kunnen we een keer wat 
afspreken. 

Ik vis veel op de singel en de Rijn. Sinds kort heb ik ook een vergunning voor de plas. Daar is het wat 
taaier, maar als je wat meer je best doet, kan je er ook wat moois vangen. 

Mocht iemand dit ook willen gaan doen, je 
kan bij verschillende zaken zonder koopver-
plichting proefvaren.

Iedereen veel visplezier gewenst en strakke 
lijnen.

Groeten Jan van Eijk
email: adresvaneijk@icloud.com
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  Goedkoop boilies maken
Een erg leuk onderdeel van het karpervissen is het zelf maken van boilies. Als beginnend karper-
visser kan ik me voorstellen dat je door de bomen het bos niet meer ziet als je op internet googelt 
naar boilierecepten. Laten we het daarom simpel houden. De meeste ingrediënten voor een goede 
boilie zijn gewoon verkrijgbaar in de supermarkt of bij de molen. 

Voor een draaibare boilie heb je het volgende nodig:
 - 70% basismix –> goedkope neutrale ingrediënten voor de binding en uitharding
 - 30 % toevoegingen –> voor de voeding, smaak en geur waarvan eventueel:
 - 5 a 10 % smaakmakers –> kruiden,  puddingpoeder, cacao, extracten enz.
 - 10 eieren per kilogram droge mix.

Basismix:
 - Tarwe(volkoren)meel  [molen de Windhond / supermarkt]
 - Griesmeel    [molen de Windhond / supermarkt]
 - Tarwebloem   [molen de Windhond / supermarkt]
 - Maismeel    [molen de Windhond / supermarkt]
 - Polentabloem  [Hengelsportzaak]
 - Sojameel   [Hengelsportzaak]

Toevoegingen:
 - Vismeel     [Hengelsportzaak]
 - Gemalen honden- of kattenbrokken  [Supermarkt]
 - Vleesmeel     [Hengelsportzaak]
 - Pindameel     [Supermarkt]
 - Lammetjesmelk   [Welkoop]
 - Vogelvoer     [Welkoop]
 - Biggenmeel    [Welkoop]
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Gereedschappen gebruiken we gewoon uit de keuken Resultaat: boilies voor maar € 2,50 per kilo

Pinda’s vermalen we in de blender samen met de eierenAlle ingrediënten voor een chocopeanut boilie

Smaakmakers:
 - zout
 - kruiden/specerijen
 - maggi
 - ketjap
 - trassi
 - melasse
 - cacao
 - (gele) roompoeder
 - puddingpoeder

Chocopinda boilierecept:
 - 200 / 1000 gram Volkorenmeel   € 1,35 per kg
 - 200 / 1000 gram Griesmeel  € 1,25 per kg
 - 200 / 1000 gram Maismeel  € 1,25 per kg 
 - 100 / 500 gram Tarwebloem  € 0,39 per kg
 - 200 / 1000 gram Gemalen pinda’s € 1,35 per 500 gram
 - 100  / 500 gram Nesquick cacaofantasie € 2,19 per 500 gram
 -   10  / 50 eieren   € 0,15 per stuk
 -> Resultaat circa 1300 respectievelijk 6500 gram boilies voor slechts € 2,50 per kg.

 Werkwijze:
 - Meng alle droge ingrediënten goed door elkaar.

}
}
}

70% basis

20% toevoeging
10% smaakmaker



16

Info@fransekarpers.nl

www.fransekarpers.nl

06-24863815

vissen	op	betaalwater	in	Frankrijk
met	of	zonder	accomodatie

 - Doe de eieren en de pinda’s in de blender en schenk daarna uit in een emmer.
 - Voeg daarna de droge mix toe en kneed het tot een homogeen deeg.
 - Het beste is het deeg zo aan te maken dat het net niet meer aan je vingers blijft plakken,  
  dus houd wat droge mix achter de hand.
 - We gaan nu met de deegroller plakken maken van ongeveer 1,5 cm dik.
 - Daarna snijden we kubusjes van ongeveer 1,5 bij 1,5 cm .
 - De kubusjes heel even schudden in een leeg trommeltje/emmertje met deksel.
 - Nu gaan we de boilies koken in kokend water.
 - Als ze éénmaal gaan drijven kan je ze afscheppen met de schuimspaan en laten drogen op 
  een handdoek.
 - Na een paar uur drogen en uitharden mogen ze de diepvriezer in.

Tips:
 - Voor extra harde boilies voeg je circa 5% ei-albumine of bloedmeel toe.
 - Door groot in te kopen kan het nog goedkoper.
 - Vind je het echt leuk dan zou je een deegspuit met rolplanken aan kunnen schaffen of zelfs 
  een boiliewalsmachine.
 - Voor het verder weg voeren van je boilies kan je ze beter rond maken. Voor de vangsten 
  maakt het niks uit.
 - Het voordeel van kleine boilies is dat er meer in een kilo passen en je verspreider kan voeren. 
 - Een nadeel van klein aas is de witvisgevoeligheid. Daarom is het verstandig om bij de 
  aanwezigheid van veel witvis een grotere diameter te gebruiken

Boilie-ingredienten bestellen via internet:
  www.basboilieshop.nl  -  www.boiliedesigningredients.com  -  www.mtcbaits.com

Gerrit Ritmeester 
webmaster@hsvderijnstreek.nl
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Op 19 augustus is door de leden van HSV de Rijnstreek weer het jaarlijkse Kampioenschap van 
Woerden gevist, waarbij de Oude Rijn tussen Woerden en Nieuwerbrug het strijdtoneel was.

Maar liefst 20 deelnemers vochten om de eer, maar uiteindelijk was het Piet de Groot die er met de 
winst vandoor ging.

Helaas moet gezegd worden dat ook de Oude Rijn 
de laatste tijd wordt geteisterd door een overmatig 
woekerend oerwoud aan waterplanten. Niet de mooie 
en nuttige plompen maar drijvende bossen met, naar het 
lijkt, blaasjeskruid, hetgeen het vissen zeer bemoeilijkte. 
Hierdoor was het voor velen nodig eerst voor tuinman 
te spelen en een stukje water van dit onkruid te ontdoen 
alvorens te kunnen vissen. Hallo waterschap?!

Gelukkig liet de vis zich daardoor niet wegjagen en werden 
enkele mooie resultaten geboekt.
Zoals gezegd won Piet de Groot 
met 20 kilo, gevolgd door Steven 

Harteveld met 13 kilo en Carla v/d Stoel met ruim 10 kilo, waarmee zij zich 
als dame niet alleen keurig tussen de mannen staande wist te houden 
maar tevens haar eveneens deelnemende echtgenoot Jaap ruimschoots 
versloeg.

Na de wedstrijd is de traditionele bbq gehouden in het clubhuis van 
avicultura waar het nog (te) lang gezellig bleef :-).
De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens het jaarlijkse prijzenfestival in 
december.

  Kampioenschap van Woerden

Uitslag Kampioenschap van Woerden 2017
 Gewicht in grammen
Piet de Groot 20080
Steven Harteveld 12900
Carla v/d Stoel 10120
Ries Blok  7580
Martin Espkamp 3120
Dilan Spelt 2300
Henk Sengers 1660
Ron Gerla 1500
Jaap van Vliet 1020
Chris Wallenburg 1020
Hugo Sengers 680
Hans Kooijman 480
Jan Muller 440
Regina Wallenburg 380
Hessel Donkers 260
Jaap van der Stoel 0
Henk Romijn 0
Kees van ‘t Hoog 0
Jeroen Vink 0
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Op moment van schrijven is de karpercompetitie nog in volle gang en hebben we nog 2 wedstrijd-
dagen te goed. Bovenin het klassement is de eindstand redelijk voorspelbaar. Voor de vissers in 
het midden van de ranglijst kan het nog alle kanten op. Een goed visweekend kan zomaar een paar 
plekjes winst opleveren. In het volgende Rijnstekkie zullen we een verslag plaatsen van deze com-
petitie natuurlijk vergezeld met enkele leuke anekdotes en opmerkelijke vangsten. Gelukkig hoeven 
we het niet helemaal zonder sfeerverslag te doen want hierbij laten we Bas Derks aan het woord:

Zoals hierboven genoemd ben ik dus Bas Derks.

Er werd mij gevraagd om een stukje te schrijven over mijn belevenissen tijdens de karpercompetitie 
en mijn visserij.  Nou vooruit met de geit! Om te beginnen ben ik een gepassioneerde visser! Met 
ziel en zaligheid stort ik me op het vissen op karper en roofvis Dit heeft van alle vissen toch wel mijn 
voorkeur. In het voorjaar en zomer op de karper en in het najaar gaan we voor de snoek en doe ik 
vanzelfsprekend mee met de snoekwedstrijden van onze Hsv. 

Samen met mijn schoonvader ( Jaap van der stoel!) vissen 
we buiten de competitie om en doen we met z’n tweeën een 
wedstrijdje wie de meeste lengte bij elkaar heeft gevist. De 
winnaar word de eigenaar van een ijskoud 6packje bier. Het 
is een klein detail maar er word fanatiek voor gestreden! Wat 
voor weer het ook is we gaan ervoor, koude en regen houden 
ons niet tegen! Alleen met het roofvissen laten de snoeken 
zich niet zo vaak bij ons op de kant zien maar het mag de pret 
niet drukken!

Sinds vorig jaar hebben Willem-jan en ik de Karper competitie nieuw leven ingeblazen. Een nieuwe 
opzet met veel stekken door heel Woerden en een leuke afwisseling van wateren. Dit jaar doen er 
voor het eerst 14 koppels mee.  Geweldig  dat er zoveel koppels mee doen, de variatie van jong en 
oud kan niet beter. De jongste deelnemer is 8 jaar en van de oudste zullen we zijn leeftijd maar niet 
verklappen…

Als je kijkt dat we vorig jaar met 10 koppels al dach-
ten dat we aan een wens van de leden tegemoet 
kwamen is dat met dit aantal wel helemaal duidelijk.

Karpervissen in wedstrijdverband leeft onder de 
leden en er is nog steeds groei, erg leuk om te con-
stateren.

In de competitie hebben we een app opgezet om de 
vangsten aan elkaar door te geven. Jullie snappen 

dat het niet alleen bij serieuze  vangstmeldingen blijft en dat er ook een hoop onzin op voorbij 
komt. Maar wat hebben we onderling een schik op die app! Geloof me, het gaat niet alleen over 
karper. Aan grootspraak en visserslatijn geen gebrek maar er word dit jaar ook gewoon goed 
gevangen.

Een paar koppels bovenin houden het nog best spannend . De nummer 1 staat nu +/- 60kg voor op 
de nummers 2 en 3.

  Karpercompetitie
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Maar ze moeten niet denken dat ze er al zijn 
want we hebben nog 2 wedstrijden in het 
vooruitzicht.

Naast dat er leuk word gevangen dit jaar 
worden ze soms ook verspeeld he Jan.

Wat hebben we gelachen toen we te horen 
kregen dat de karper van de onthaakmat 
spartelde en het ruime sop koos voordat hij 
gewogen was. Oef Das niet een klein beetje 
balen.
DAAAAAAAG  10KG VIS!!!!! 

Naast het vissen hebben Leon en Corne 
afgelopen zomer een BBQ opgezet om 
samen met de deelnemers een hapje en een 
drankje te doen. En erg leuke opzet en zo 
leren we elkaar goed kennen. Voor herha-
ling vatbaar.

Dit zegt genoeg over hoe we met elkaar 
omgaan. Erg fanatiek tijdens het vissen en 
heel ontspannen als collegavissers onder 
elkaar die dezelfde passie voor het vissen 
delen. We hebben het prima naar ons zin in 
de competitie!

Tot aan de waterkant!

Koppel Som van KG's Aantal Spiegels Aantal Schubs
Thomas/Kevin 196,0 Rang Koppel Total Rang Koppel Total Rang
Marco/Dean 133,1 1 Thomas/Kevin 13 1 Marco/Dean 12 1
Leon/Corne 127,7 2 Rudolf/Alex 6 2 Leon/Corne 8 2
Rudolf/Alex 105,1 3 Leon/Corne 5 3 Paul/Jan 7 3
Paul/Jan 104,8 4 Paul/Jan 5 Gerrit/Andries 7
Gerrit/Andries 96,4 5 Gerrit/Andries 4 Esli/Johan 6
Bas/Pascal 43,1 6 Marco/Dean 3 Thomas/Kevin 6
WJ/Leon 42,3 7 Joost/René 3 Rudolf/Alex 5
Esli/Johan 40,0 8 Bas/Pascal 3 WJ/Leon 5
Nick/Bart 28,0 9 Arthur/Toine 3 Sander/Dylan 3
Joost/René 21,1 10 Esli/Johan 1 Nick/Bart 3
Sander/Dylan 19,0 11 WJ/Leon 1 Joost/René 2
Arthur/Toine 18,5 12 Sander/Dylan 0 Bas/Pascal 1
Daan/Ed 13 Daan/Ed 0 Daan/Ed 0
Cornelis 14 Nick/Bart 0 Arthur/Toine 0
Eindtotaal 975 15 Cornelis 0 Cornelis 0

Grand Total 47 Grand Total 65

Zwaarste Karper
Leon/Corne 19 KG

Tussenstand Karpercompetitie:
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Wessel met een schitterende snoek 
gevangen op een kunstaas kikker

Ryan Vergeer met een mooie karper

Natuurlijk vissen

Genieten aan de waterkantDylan de Wilde met een prachtige karper

  Jong geleerd is oud gedaan ...
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Vince van Toorenburg met een 
schitterende zeelt

Voorntjes tikken, daar begint het mee

Vince van Toorenburg boilies voeren
Siem en Thijs Ritmeester met een zeelt uit 
de zandgaten

Serieuze meerval. Tegenwoordig komen ze 
steeds meer voor.
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centrale verwarming vanaf € 67,50 per jaar

Kijk ook op onze website: www.valkcv.nl

Email: info@valkcv.nl
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  Merchandise

Polo
Kleur: Forest Green met witte 
bedrukking
Maat: M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
Prijs: € 10,00

Polo 
Kleur: Grijs melee met groene 
bedrukking
Maat: M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
Prijs: € 10,00

Hooded Sweater 
Kleur: Forest Green met witte 
bedrukking
Maat: M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
Prijs: € 15,00

NIEUW: Cap Forest Green met 
offwhite bedrukking
Prijs € 4,00

Bestellen
Bovenstaande artikelen voorzien van het logo van 
HSV de Rijnstreek kunt u bestellen in overleg via 
email: webmaster@hsvderijnstreek.nl
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  Utrechts Kampioenschap 2017
Zoals onlangs was te lezen op onze Facebookpagina, strijd het team van HSV de Rijnstreek 
gedurende twee zondagen aan het Amsterdam Rijnkanaal te Breukelen om het Utrechts 
kampioenschap witvissen. 

De club heeft de mannen van het team gesponsord 
door hen allen van de nieuwste clubkleding te 
voorzien, zodat het team goed herkenbaar is aan de 
mooie sweaters met logo van HSV de Rijnstreek. 

Inmiddels is de 1e van de twee wedstrijddagen 
geweest en heeft ons team het alleraardigst gedaan 
met mooie vangsten. Vooral Ron Sluyk wist zijn 
kopstek maximaal te benutten en sleepte ruim 16kg 
vis op de kant en won daarmee niet alleen zijn vak, 
maar was tevens ook dagwinnaar en voert voorlopig 
het klassement individueel aan. Ook Ron Gerla en 
Piet de Groot deden het niet onverdienstelijk met 
respectievelijk een 4e en 6e plaats in hun vak.

Echter wat het team betreft, is het een gezamenlijke teamprestatie, dus de resultaten van 
de andere vissers tellen even zwaar mee. Dit resulteert na 1 dag in een tussenstand waarbij 
HSV de Rijnstreek weliswaar het hoogste totaalgewicht heeft, echter vanwege het (eerlijke) 
puntensysteem momenteel op de 5e plaatst staat. 
Maar zoals men zegt; het is pas over als het laatste fluitsignaal heeft geklonken, dus de mannen 
zullen nog één maal alles uit de kast trekken om een podiumplaats te bemachtigen, of zelfs 
meer……

Op het moment van schrijven van dit artikel moet de tweede wedstrijd nog worden gevist, echter 
wanneer je dit leest is de einduitslag waarschijnlijk al bekend aangezien de 2e en beslissende 
wedstrijd op 1 oktober wordt gevist. Helaas is er een deadline te halen om Het Rijnstekkie naar de 
drukker te sturen, dus de eindstand is na 1 oktober te lezen op onze website en facebookpagina.

Namens het bestuur van HSV de Rijnstreek wensen wij de mannen vast heel veel succes en neem 
die beker mee naar Woerden!
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1e
NAAM VERENIGING gram Pnt NAAM VERENIGING gram Pnt

1 Ron Sluyk De Rijnstreek woerden 16400 1 46 Pedro Bertomeu De Brasem 1380 9
2 Henny Beart Andy's dierensuper 13980 1 47 Jan de Jongh Team de Jongh 3180 10
3 Tonny Neerings De Daltons 9220 1 48 Hans Bosch Individueel 2860 10
4 John Vermaak Maarssen 8080 1 49 Frans van Luijn Individueel 1420 10
5 Jaap Rensen Andy's dierensuper 4460 1 50 Dirk Stooker Maarssen 1120 10
6 René v.d. Werf De Daltons 8880 2 51 Anton Versluis Individueel 3140 11
7 Sil Helsdingen De Brasem 6760 2 52 Arie van Delft Lopikerwaard 2740 11
8 Ruud Westerterp De Brasem 4500 2 53 Hans Huiding Andy's dierensuper 2740 11
9 Geert Zwart Traditional 3800 2 54 Ab Roskamp Lopikerwaard 1800 11

10 Ad Schimmel Team de Jongh 3540 2 55 J. v.d. Ham Breukelen 1160 11
11 Ad Blom De Brasem 6880 3 56 R. Bohmer Individueel 1060 11
12 Cees Camu Individueel 6540 3 57 Jaap v.d. Stoel De Rijnstreek woerden 2340 12
13 Jan Geitenbeek De Brasem 3600 3 58 R. Bartman Breukelen 1540 12
14 Luc Royaan Individueel 3400 3 59 Martin Espkamp De Rijnstreek woerden 1080 12
15 Peter van Drie Traditional 2940 3 60 Arie de Jongh Team de Jongh 820 12
16 Pascal v.d. Velden Amstelkorps 5980 4 61 Jan van Dam De Rijnstreek woerden 2120 13
17 Jan Jansen Amstelkorps 5300 4 62 Nico Renes Maarssen 2040 13
18 Theo van As Amstelkorps 3140 4 63 Jan Stigter Lopikerwaard 1060 13
19 Ap Hensbroek Individueel 2920 4 64 Piet Schaper De Brasem 1020 13
20 Ron Gerla De Rijnstreek woerden 2660 4 65 Chris Wallenburg De Rijnstreek woerden 600 13
21 Nico Bijvoet Lopikerwaard 5200 5 66 Chris Klomp De Brasem 1380 14
22 Cor Kalkman Traditional 4620 5 67 Hans van Strien Team de Jongh 960 14
23 Henk v.d. Korput Traditional 3060 5 68 Regina Wallenburg De Rijnstreek woerden 0 15
24 Ad Slijters De Brasem 2840 5 69 Oyven de Bilt Individueel 0 15
25 K. van Kasteen Breukelen 2300 5 70 Peter Bruggen De Brasem 0 15
26 Piet de Groot De Rijnstreek woerden 4320 6 71 Huib Knopbout Lopikerwaard 0 15
27 C. Mulder Breukelen 3960 6 72 Joos v.d. Berg Lopikerwaard 0 15
28 Eric van Vulpen Individueel 2820 6 73 Stef Kok Individueel 0 15
29 Fred Schouten De Brasem 2780 6 74 Huib Tas Individueel 0 15
30 Henny Grondhuis Individueel 2000 6 75 Remco Bicker De Brasem 0 15
31 Peter Minjon Individueel 3800 7
32 Arjan de Jongh Team de Jongh 3780 7
33 Bert Windhouwer Andy's dierensuper 2460 7
34 Rini Venus Individueel 2240 7 Korpsen Pnt gram
35 Martin Nagtegaal De Daltons 1900 7 1 Traditional 24 17820
36 Jack van Haren Maarssen 3620 8 2 de Daltons 27 23620
37 Mevr. A. Mulder Breukelen 3180 8 3 Andy's dierensuper 28 25520
38 Willem van Wijk Amstelkorps 1880 8 4 Amstelkorps 28 17720
39 Wil Renes Andy's dierensuper 1880 8 5 Rijnstreek Woerden 35 26800
40 Willem Naurus De Daltons 1880 8 6 de Brasem 39 15600
41 Sjaak v.d .Brom Andy's dierensuper 1760 8 7 Breukelen 42 12140
42 Ronald Arp Amstelkorps 1420 8 8 Team de Jongh 45 12280
43 Joop van 't Eyndt Traditional 3400 9 9 Lopikerwaard 55 10800
44 G. Sturm Breukelen 3120 9
45 Piet Beekveld De Daltons 1740 9

Tussenstand Utrechts Kampioenschap 2017
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Op zaterdag 11 november 2017 gaat weer de jaarlijkse 
roofviscompetitie van HSV de Rijnstreek weer van start.
De competitie bestaat in totaal wederom uit 3 wedstrijden in 
en rond Woerden waarbij het totaal aantal centimeters van de 
gevangen roofvis(sen) zal bepalen wie zich dit jaar de roofvis-
kampioen van Woerden mag noemen.

Inschrijven (voor leden HSV de Rijnstreek) kan ter plaatse aan de waterkant bij de wedstrijdleiding 
en kost € 4,- voor de gehele competitie. Uiteraard zijn er voor de prijswinnaars weer mooie prijzen 
beschikbaar tijdens het jaarlijkse prijzenfestival!

De wedstrijddata, tijden en locaties zijn als volgt:
 1    11-11-2017    Oude Rijn - Meander van brug tot brug    9:00 - 12:00
 2   18-11-2017    De Singel (zuidzijde vanaf de woonarken thv nr.46 tot de Prinsenlaan) 9:00 - 12:00
 3    2-12-2017    Leidsche Rijn - Het Scheepje Harmelen    9:00 - 12:00

Vorig jaar deden maar liefst 45 deelnemers mee, dus laten we zien dat we dit jaar de grens van 50 
deelnemers kunnen doorbreken! Voor meer informatie: neem een kijkje op onze website www.
hsvderijnstreek.nl of neem contact op met de wedstrijdleiding.

  Roofviscompetitie 2017

Wedstrijdreglement “Roofvissen”HSV De Rijnstreek 2017

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 genoteerd op een door de wedstrijdleiding verstrekt  
 registratieformulier, welke ter controle mede ondertekend dient te worden door een 
 mede-deelnemer. Het formulier dient aan het einde van de wedstrijd bij de wedstrijdleiding 
 te worden ingeleverd. 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 19-09-2017
Wedstrijdleiding HSV de Rijnstreek
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v.d. Vaart
Dierspecialist van der Vaart
La Fontaineplein 17
3446 BX  Woerden
tel.0348-422561

(Actie geldig tot 01-03-2018!)

Dierspecialist. Dat voelt goed!

De grootste vangsten doe je bij ons!!!

Tegen inlevering van deze advertentie,
20% korting op alle hengelsport!
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wedstr.1 wedstr.2 wedstr.3 wedstr.4 wedstr.5 wedstr.6 wedstr.7 wedstr.8 wedstr.9 wedstr.10 tussenstand
gewicht gewicht gewicht gewicht gewicht gewicht gewicht gewicht gewicht gewicht gewicht

Ron Gerla 2.060 1.900 21.000 0 4.340 2.040 6.760 2.100 6.340 900 47.440
Ton van Rooijen 2.840 18.060 2.240 3.560 3.670 5.880 1.740 1.420 39.410
Jaap v/d Stoel 8.060 4.460 2.600 4.800 1.660 3.600 2.560 1.820 1.500 31.060
Steven Harteveld 2.560 3.580 780 700 2.400 5.110 4.850 3.160 2.540 3.500 29.180
Martin Espkamp 0 5.320 5.250 4.100 2.960 280 600 18.510
Chris Wallenburg 4.360 3.420 840 100 1.480 2.050 1.360 3.000 60 16.670
Jaap van Vliet 4.360 1.480 1.220 0 1.020 1.120 2.360 360 3.020 14.940
Piet de Groot 4.200 0 0 7.420 11.620
Regina Wallenburg 100 900 0 0 210 0 0 1.210

wedstr.1 wedstr.2 wedstr.3 wedstr.4 wedstr.5 wedstr.6 wedstr.7 wedstr.8 wedstr.9 wedstr.10 tussenstand
gewicht gewicht gewicht gewicht gewicht gewicht gewicht gewicht gewicht gewicht gewicht

Ries Blok 3.900 4.660 8.100 4.560 1.400 3.020 3.680 380 560 30.260
Jan Muller 1.200 1.280 1.840 0 960 470 4.380 180 8.020 100 18.430
Hugo Sengers 0 1.920 4.500 4.880 840 2.010 0 1.480 680 16.310
Hessel Donkers 2.780 1.520 520 2.920 4.440 1.920 14.100
Florian Wijsman 280 5.460 2.060 120 1.820 1.350 1.900 12.990
Max Gronloh 1.340 1.360 1.220 0 1.640 5.450 160 1.080 0 12.250
Henk Sengers 280 1.200 940 1.100 5.000 1.220 1.220 140 0 730 11.830
Karin Wijsman 440 2.220 960 0 1.400 3.000 3.380 11.400
Hans Kooiman 1.800 820 1.100 3.170 6.890
Chiel Tegelenbosch 4.200 1.240 5.440
Henk Romijn 160 1.290 540 800 2.790
Dylan Spelt 1.680 1.040 2.720
Kees van 't Hoog 120 0 50 1.190 960 220 2.540
Alexander Stekelenburg 780 200 980
Ron Sluyk 0 0 0

A poule: uitslagen en standen 2017

deelnemer

B poule: uitslagen en standen 2017

deelnemer

  Tussenstand witvissen senioren na 10 wedstrijden
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In ket kader “kennismaken met” is het deze keer mijn beurt om iets over mijzelf te vertellen, voor 
diegenen die mij nog niet (zo goed) kennen.

Ik ben geboren in Den Haag (1975), opgegroeid in Zoetermeer en heb daarna kortstondig in 
Driebergen gewoond / gestudeerd, waar ik na een paar jaar weer snel ben vertrokken want water 
om te vissen, ho maar! Mijn vader woonde toen al vele jaren in Woerden, en zo was de link met 
Woerden er eigenlijk voor mij altijd al en was het niet meer dan logisch dat ik er zelf ook wilde gaan 
wonen. Inmiddels woon ik al weer zo’n 16 jaar in Woerden, ben ik er in 2009 getrouwd en is er sinds 
2010 een klein ventje bijgekomen, waarvan ik hoop dat hij het vis-virus van mij zal overnemen. 

Wat vissen betreft kan ik wel stellen dat ik, zolang ik mij 
kan heugen, al met hengels en vissen in de weer ben 
geweest en waarbij mijn vader (zoals bij velen) mijn grote 
voorbeeld was. Als kleuter al met vader mee vissen, weer 
of geen weer, verkleumde handjes, sjaal en muts over de 
oren en maar samen door de polders varen en struinen op 
zoek naar die grote snoeken of de rietkragen uitkammen 
naar de beste brasem-stekken. 

Op zee vissen deed ik ook al vroeg en graag. Al vanaf mijn 
9e ging ik mee de zee op om grote gullen en wijtingen te 
vangen. Moeders vond het maar niets, maar man wat een avontuur is dat als klein jochie! Tussen 
de grote mannen voelde je jezelf al snel een hele bink, tot je na de eerste uurtjes bij windkracht 8 
zo groen als een blaadje sla in de kajuit zat met je hoofd in een emmer…… “wordt je hard van” zei 
mijn vader dan altijd lachend.

Zoals bij de meesten kwam na de gewone schooltijd de tijd 
van het studeren (en vriendinnetjes) dus bleef er nog maar 
weinig tijd over om te vissen. Gelukkig was ik daar vlot 
klaar mee (met het studeren dan) en kon de focus, naast 
het gaan werken, weer op het vissen gericht worden. De 
zeevisjaren en het polder-struinen lagen toen al weer een 
tijdje achter mij en ik ben mij vanaf dat moment meer gaan 
focussen op het witvissen en dan met name in competitie 
/ teamverband.

Waar ik vroeger tot op landelijk niveau aan kampioen-
schappen mee deed, doe ik het tegenwoordig wat rustiger 

aan en concentreer mij voornamelijk op de leuke en gezellige vaste club waarmee we de nodige 
plaatselijke competities vissen. Op zeker niveau sportief en competitief, maar wel met dat typisch 
Woerdense relaxte en vriendschappelijke karakter. 

Naast het lokale gebeuren mag ik nog wel graag tijd inruimen om eens per jaar met een vaste groep 
vrienden op een echte “mannen-vis-week” te gaan. Dat varieert van Friesland (daar zit nog echt 
veel vis!) tot Spanje waar we vele jaren achtereen kwamen om op Karper, Snoekbaars en Meerval 
te vissen, nog voordat de commercie en gelukszoekers deze prachtige schatkamer met Karpers en 
Meervallen hadden ontdekt. Op het verlanglijstje staat Noorwegen nog met stip bovenaan, maar 
dat zal nog even moeten wachten. Kortom, dromen genoeg!

  Kennismaking met Steven Harteveld
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Wat HSV de Rijnstreek betreft ben ik al 
weer zo’n 4 jaar actief in het bestuur van 
HSV de Rijnstreek als bestuurslid alge-
mene- en wedstrijdzaken en ben ik sinds 
twee jaar ook als wedstrijdleider bij de 
diverse competities, die de vereniging 
organiseert, betrokken. Verder maak ik 
nog deel uit van het team aan vereni-
gingscontroleurs, dus kansen genoeg 
mij aan de waterkant aan te treffen.

Zolang het mij gegund is, blijf ik nog lang 
voor- en binnen de vereniging actief. 
Wij, als bestuur, kunnen gezamenlijk 
bogen op een actieve en betrokken club 
vrijwilligers waarmee de club draaiende 
gehouden wordt en dat is een zegen. Als ik om mij heen kijk naar andere (grote) plaatsen en ver-
enigingen, zie je dat dit echt niet altijd  even vanzelfsprekend is en wij die betrokkenheid moeten 
koesteren. 

Neemt niet weg dat er altijd ruimte is voor verbetering en ideeën, en daar schort het nog wel eens 
aan. Ik hoor en zie natuurlijk ook veel langs de waterkant, maar tot op het bureau van het bestuur 
of commissies komt het nagenoeg nooit. Daarom zou ik  hierbij tevens eenieder willen oproepen 
om je bij het bestuur te melden als je een idee of plannetje hebt. Samen houden we het vissen leuk 
en gezellig in Woerden en omstreken.

Ik wens iedereen hierbij dan ook een bijzonder goede vangst en tot aan de waterkant!

Steven Harteveld
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Veel leden weten inmiddels dat de controleurs van onze vereniging regelmatig langs de water-
kant te zien zijn. Zij controleren onder andere op de juiste papieren met betrekking tot de sport-
visserij en adviseren in allerlei zaken zoals juist loodgebruik, gebruik van een onthaakmat, etc.

Onze verenigingscontroleurs hebben geen opsporingsbevoegdheid. Wel mogen zij iemand 
vragen stellen en de gegevens van de sportvisser noteren. Daarnaast mogen zij bij het constate-
ren van een overtreding als vertegenwoordiger van de vereniging de visdocumenten innemen. 
De VISpas (bewijs van lidmaatschap van de uitgevende vereniging) en de lijst(en) van wateren 
blijven namelijk eigendom van de vereniging die deze documenten heeft uitgereikt. Dit is ook 
vermeld op pagina 3 van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. 
Naast onze verenigingscontroleurs kunnen alle bestuursleden van de vereniging, Boa’s en poli-
tie controleren op de juiste papieren.
Onze verenigingscontroleurs en bestuursleden zijn in het bezit van een legitimatie waarop staat 
aangegeven dat en tot welke datum zij bevoegd zijn om u te controleren. Indien u twijfelt aan 
de bevoegdheid van een controleur, vraag dan altijd om zijn of haar legitimatie. Ook op onze 
website www.hsvderijnstreek.nl kunt u onze huidige verenigingscontroleurs en bestuursleden 
terugvinden.

Meldpunt
Heeft u klachten, opmerkingen of wilt u melding maken van overlast of stroperij? Mail dan naar 
meldpunt@hsvderijnstreek.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vacature
In de regio Oudewater zijn wij op zoek naar één of meerdere controleurs. Heeft u interesse? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

  Controleurs
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Gratis verzenden vanaf €50, ook in België!
Vandaag besteld, morgen in huis.

Betalen via Mister Cash, creditcard, PayPal.

Fox , Nash, Korda, Solar, ESP, PB Products, Cygnet, Aqua, Neville, Nutrabaits, Kryston, Taska, En-
terprise, Gardner, ATT, Matrix , NBrice, Wychwood ,Proline, Piet Vogel, Shimano, Daiwa, Trakker, 

Carp Porter, Fortis, Sonik, Dreambaits, Mainline, CC moore, Vass Waders, Sticky baits, Nashbait, 
Ridge Monkey, X Line, Pin Point, Muddy Waters, Vortex, Minn Kota, Humminbird, Lowrance, Rod Hut-

chinson, JAG, Led Lenser, JRC, Chub, Wiley x, Delkim , Ashima. The Force rods, Harrisson, Strategy, 
Spomb, Avid, Navitas,...

Zeer groot karperassortiment, alle grote merken ruim op voorraad:

Hengelsport Vught
v/d Pollstraat 11
5262 XD Vught
Tel +31 (0)73-656 11 46

Hengelsport Tiel
Fabriekslaantje 17
4005 MC Tiel
Tel +31 (0)344-66 33 48

Hengelsport Geleen
Rijksweg Zuid 104
6161 BR Geleen
Tel +31 (0)46-410 60 68

Hengelsport Utrecht
Oregondreef 31
3565 BE Utrecht
Tel +31 (0)30-261 25 32


