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Van Hogendorplaan 13
3445 CG Woerden
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Secretaris
Willem Jan van Tuijl
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3442 GE  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 133, maart 2018
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 134 
vóór 1 september 2018  via e-mailadres: 
rijnstekkie@hsvderijnstreek.nl.

  Colofon
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Het jaar 2018 is al weer voor een deel voorbij. Al weer bijna 2 
maanden, een zesde van het jaar ofwel bijna 16.66%. Cijfers, 
beginnen we zo? Ja vrienden. 

De eerst ALV staat voor de deur en daar komen ook de cijfers 
over het afgelopen jaar op tafel. Dit eerste Rijnstekkie van 
2018 staat dan ook boordevol informatie over het afgelopen 
jaar. Vooral de financiën blijven natuurlijk van belang. 
De ALV zal gehouden worden op vrijdag 6 april a.s. De agenda 
staat elders in het blad. 

Zoals in oktober jl. gemeld staat  de statuten wijziging nu 
geagendeerd. Elders leest u meer hierover.
Ook onze viscontroleurs doen verslag. Daar vermelden zij een 
nieuwtje. Het bestuur heeft besloten om de dagvergunning 
nieuw leven in te blazen. Voor slechts 5 euro heeft u deze. U kunt hiermee vissen op de datum vermeld 
op de vergunning. Hij is geldig van 00.00 uur tot 24.00 uur. Hij is verkrijgbaar op de bekende adressen. 
Zie voorts bij verslag controleurs.

We willen niet alleen terugkijken maar ook vooruit. Zo willen we dit jaar ook meedoen met de 
Nationale Hengeldag. Ook daar vind u in dit blad meer informatie over. Als dit u stimuleert ook wat 
te doen voor de vissport in het algemeen en onze vereniging in het bijzonder, schroom dan niet maar 
neem contact op met een van de bestuursleden. Zie  www.hsvderijnstreek.nl/overons/bestuursleden
Het programma voor na de pauze is helaas nog niet rond. Maar inmiddels weet u dat we in staat zijn 
na de pauze weer een informatieve presentatie te (laten) verzorgen. 

Tot slot breng ik de nationale opschoondag 
nog onder de aandacht. Op 24 maart a.s. 
willen wij als HSV daar aan meedoen om de 
rommel rondom de recreatieplas op te ruimen. 
De gemeente Woerden wil ons belonen met 
een heerlijke taart. 
Dus, kom en help ons en laat zien dat vissers 
van een schone omgeving houden en oog voor 
de natuur hebben. 

Graag ontmoet ik u allen op de momenten van 
deze activiteiten maar ook graag op de ALV. 
Er is voor jong en oud te wat te kiezen. 

Graag tot ziens!

Uw/jullie voorzitter

Cor van Tuijl

  Van de voorzitter

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

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

Vrijdag 6 april 2018
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. Voorstel tot wijzigen van de statuten.
 a. Toelichting en bespreking
 b. Stemming
 c. Vaststellen notulen over dit onderdeel
4. Notulen algemene ledenvergadering 27 oktober 2017.
5. Jaarverslag 2017 Secretariaat.
6. Jaarverslag VBC 2017.
7. Jaarverslag Wedstrijdcommissie 2017.
8. Financieel verslag en balans 2017.
9. Verslag van de kascommissie 2017.
10. Vaststellen begroting 2018.
11. Rondvraag
12. Sluiting

 PAUZE

13.  Lezing
14.  Sluiting

In de pauze is er onder het genot van een hapje en een drankje tijd om u voor te bereiden op een 
interessante lezing door een nog nader bekend te maken spreker. Dit zal worden aangekondigd op 
onze website en facebookpagina.
Een uitgelezen kans om algemene kennis op te doen en misschien ook de basis voor een succesvol 
visseizoen in 2018!

Met vriendelijke groet,
Secretaris HSV De Rijnstreek

  Uitnodiging ALV

Bestuur
Nadat we in 2016 als “nieuw” bestuur zijn gestart en we voornamelijk bezig zijn geweest om te 
wennen aan de nieuwe samenstelling en onze rol als bestuursleden daarin, stond 2017 vooral in het 
teken van veranderingen doorvoeren in onze huisstijl en de ontwikkelingen op sociale media. We 
proberen jullie als leden over alle zaken die voor de hsv van belang zijn te informeren. Daarnaast 
is dit ook een uitgelezen kans voor de leden om juist hun wensen en ervaringen te delen met ons. 

  Jaarverslag secretariaat 2017
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Niet alleen binnen de vereniging zijn wij er voor jullie maar ook kunnen we als belangenbehartiger 
optreden naar buiten toe. 
Ook afgelopen jaar stonden wij als 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 
weer contact met omliggende verenigingen geweest om in de toekomst te kunnen samenwerken. 
Ook al merken jullie hier misschien niets van, ook dit is een manier om beter en meer viswater te 
krijgen. 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 visstand beheer commissie van de HDSR en bijeenkomsten in het belang van 
de sportvisser. Denk hierbij aan wijkplatforms binnen de gemeente en informatiebijeenkomsten 
over uit te voeren werkzaamheden aan viswater.

Vereniging
In dit Rijnstekkie staan ook nog wat leuke weetjes over de ledensamenstelling begin 2018. Wat zijn 
nu de woonplaatsen en hoe ziet de opbouw qua leeftijd er nu uit? Het ledenaantal staat nu op 1421. 
Dat is fors minder dan in 2016 maar door alle uit en inschrijvingen ziet dat er  lopende het jaar iedere 
maand weer anders uit. Aan de opbouw in leeftijd blijkt wel dat we een goede afspiegeling van de 
maatschappij zijn. Het aantal vrouwen wat lid is valt tegen maar in de wedstrijduitslagen blijkt wel 
dat ze niet onder doen voor de mannen.
In 2017 zijn er weer 2 ledenvergaderingen gehouden. Deze werden goed bezocht. Helaas maakt 
nog te vaak een klein deel van de leden de dienst uit in onze vereniging via besluitvorming bij de 
deze vergaderingen. We denken dat met de huidige opzet in de vorm van een huishoudelijk en een 
informatief deel we meer leden kunnen betrekken bij het besturen van onze vereniging. Afgelopen 
jaar hebben we zo ook nog wat kunnen opsteken van respectievelijk Ton van der Spiegel met zijn 
verhaal over de levenscyclus van snoek en Jan van de Bovenkamp over zijn visserij en het gebruik 
van lokvoeders enz. Ook zijn er twee karper avonden georganiseerd die goed werden bezocht. Een 
gezellig samenzijn en erg fijn dat de lezingen verzorgd werden door leden van onze hsv. Jan van 
Klooster, Ferrie den Uijl en Vincent de Haas met Suzanne Makkink heel hartelijk dank!
Voor alle wedstrijden verwijs ik naar het verslag van de wedstrijdcommissie. Onze wedstrijden 
worden goed bezocht en we hopen dat dit in 2018 weer zo mag zijn. Ook de karper competitie is 
inmiddels een blijvertje.
Op dit moment zijn alle 100 schriftelijke nachtvistoestemmingen uitgegeven. Het bestuur heeft 
besloten dit in 2018 uit te breiden. 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. Tevens is 
er nu de mogelijk om dag vergunningen te kopen. Zo is er de mogelijkheid om ook gasten uit te 
nodigen hier eens mee te komen vissen. 
Voor het verlengen van het visrecht op de Cattenbroekerplas en de staat van onze viswateren 
verwijs ik u naar het verslag van de VBC. 

De website en facebookpagina worden zo goed als mogelijk up to date gehouden. 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.
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Opbouw leden Senioren

Op zaterdag 16 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 2018 hopen op een goede samenwerking met sportieve, maar bovenal gezellige activiteiten. 
En niet geheel onbelangrijk als u gaat vissen, een goede vangst toegewenst! 

Woerden, februari 2018

Willem-jan van Tuijl, secretaris 
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De samenstelling van de Visstandbeheer Commissie was in 2017 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 en Marc van Ame-
rongen.

Belangrijke aandachtspunten in 2017 waren: 
• Visrecht recreatieplas Cattenbroek
• Beleidsnota sportvisserij Woerden
• Vissterfte
• Inventarisatie viswater
• Masterplan Karperuitzet Oude Rijn
• VBC De Stichtse Rijnlanden

Visrecht recreatieplas Cattenbroek
In 2017 is het huurcontract 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 2018 gebeuren.

Visbeleidsplan gemeente Woerden
In 2017 is het door onze vereniging opgestelde visbeleidsplan van de gemeente Woerden voor de perio-
de 2017 – 2024 door de gemeenteraad vastgesteld.  Voorafgaand aan de vaststelling door de gemeente-
raad is het visbeleidsplan eveneens goedgekeurd door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 

Vissterfte
In 2017 heeft er nauwelijks vissterfte in onze wateren plaatsgevonden.

 Jaarverslag 2017 VBC 
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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 2017 is hiervoor evenals in 2016 extra aandacht besteed aan het water in het wijkpark Molenvliet. 
Nadat in de winter van 2016/17 uitgebreid is gebaggerd in de wateren van het Wijkpark zijn in de zomer 
de waterplanten door ons geïnventariseerd. Ondanks het baggeren groeiden grote gedeelten van de 
wateren toch weer behoorlijk vol met waterplanten. Minder drijfbladplanten dan in 2016 maar wel veel 
onderwaterplanten en draadalgen.
Om dit probleem op te lossen heeft de VBC een voorstel in voorbereiding om als proef graskarpers te 
gaan uitzetten. Hiervoor is echter toestemming van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
nodig. 
Nadat in 2016 door gemeente en waterschap in Snel en Polanen de grootschalige overlast van de 
exotische waterplant ongelijkbladig vederkruid is bestreden, is er in 2017 aanmerkelijk minder water-
plantenoverlast geconstateerd. Of dit in volgende zomers ook zo zal zijn, is nog maar de vraag, want het 
relatief ondiepe water groeit in warme zomers vaak weer snel vol met waterplanten.

Masterplan Karperuitzet Oude Rijn
Samen met HSV GHV – Groene Hart, mede-visrechthebbende op het deel van de Oude Rijn van Woerden 
tot Zwammerdam, zijn de mogelijkheden voor een grootschalig spiegelkarper(SKP)project op de Oude 
Rijn bekeken. Hiervoor konden we uiteindelijk aansluiten bij het federatief Masterplan Karperuitzet van 
de federatie Sportvisserij MidWest Nederland, waarbij voor een aantal bovenregionale wateren in het 
federatiegebied voorstellen werden opgesteld voor de uitzet van spiegelkarper die voldeden aan het 
landelijk toetsingskader. Na veel werk van federatiemedewer-
kers en de Karpercommissie van de federatie werd uiteindelijk 
in het voorjaar van 2017 de toestemming voor het uitzetten 
verkregen van de waterbeheerder, het Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden.
In het najaar van 2017 werden bij Edko-Vis prachtige zgn. Spe-
cial-carps besteld. En niet veel later werden door Ed van Veen 
prachtige spiegelkarpers op het centrale verwerkingspunt in 
Woerden afgeleverd en na het wegen en nemen van foto’s 
verspreid over het Oude Rijnsysteem uitgezet.
In totaal is bijna 200 kg karper verspreid uitgezet op het Oude 
Rijnsysteem, waaronder de Woerdense singels, de Oude Rijn 
bij Harmelen en bij Bodegraven, de Grecht en de Enkele en 
Dubbele Wiericke. De komende vier jaar zullen elk jaar uitzet-
tingen plaatsvinden.
De kosten voor het project worden gedeeld door de federatie MidWest Nederland, onze vereniging en 
GHV – Groene Hart.
Om zo’n SKP-project goed te laten verlopen, zijn we volledig afhankelijk van de terugmeldingen door 
sportvissers. In 2018 zal door de VBC aandacht worden besteed aan het goed laten verlopen van het 
terugmelden van gevangen spiegelkarpers op de Oude Rijn.

VBC De Stichtse Rijnlanden
Vertegenwoordigers van onze vereniging hebben in 2017 tweemaal een plenaire vergadering bijge-
woond van de Visserijbeheercommissie Stichtse Rijnlanden. In dit overlegplatform tussen waterschap, 
hengelsportverenigingen en beroepsvissers komen onderwerpen aan de orde die gaan over waterkwali-
teit, visrecht, visstand, waterplantenbeheer, uitzetten van karper e.d. Onze voorzitter Cor van Tuijl heeft 
ook zitting het werkcomité van de VBC die meerdere keren per jaar bijeenkomt.
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Kijk ook op onze website: www.valkcv.nl

Email: info@valkcv.nl
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  Notulen Algemene Ledenvergadering 27 oktober 2017
Aanwezig: 4 bestuursleden en 24 leden.
1. Opening door de voorzitter.
 De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering om 19.35. Voorzitter meldt dat hij 
 afmeldingen heeft ontvangen van Dhr Kater, Dhr den Bleker, Dhr den Hartog en Dhr van der 
 Spiegel.
2. Vaststelling agenda.
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen algemene ledenvergadering 29 maart 2017.
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd.
4. Bestuursverkiezing.
 Aftredend volgens rooster en herkiesbaar is Steven Harteveld. Er heeft zich geen tegenkandi-
 daat gemeld en de vergadering besluit unaniem om Steven opnieuw als bestuurslid te benoemen.
5. Vaststellen begroting 2018.
 Er zijn geen opmerkingen. Begroting word vastgesteld zoals vermeld in Rijnstekkie 132.
6. Benoeming kascommissie.
 Aftredend en niet herkiesbaar is Leon van Toorenburg. Leon word bedankt voor zijn inzet als 
 lid van de commissie. Jaap van Vliet is aftredend en herkiesbaar. Na een oproep aan de vergade-
 ring om vrijwilligers meld Rudolf Grundman zich aan om als reserve door te schuiven en Koos 
 Radix om zijn plek als reserve in te nemen. De vergadering besluit om Rudolf, Jaap en Koos als 
 commissielid te benoemen.
7. Voorstel wijziging statuten.
 De voorzitter legt in het kort uit wat de statuten en huishoudelijk reglement precies inhouden.  
 Hier staan onder andere de rechten en plichten van leden en bestuur in. Door het gebruik van  
 oubollig taalgebruik en onduidelijke omschrijvingen was een kleine update gewenst. In de volg- 
 ende ledenvergadering zal het definitieve ontwerp ter stemming worden gebracht.
Rondvraag.
 Dhr. Radix vraagt zich af waarom er nog steeds geen trailerhelling gerealiseerd is in Woerden  
 en of het bestuur daar ook actief naar vraagt bij de gemeente. Dit is wel genoemd in het Singel 
 plan van de gemeente Woerden maar word nog geen werk van gemaakt. Het bestuur zal hier-
 naar informeren bij de gemeente.
 Dhr Van Vliet heeft een vraag over controle in Oudewater en stelt voor omdat in zijn route als  
 controleur van een buurvereniging mee te nemen. Het bestuur is in overleg met enkele leden in  
 Oudewater om controleur te worden. Mocht dit toch nodig zijn zal contact worden opgenomen.
 Naar aanleiding van dit antwoord stelt Dhr De Goey dat hij naar alle waarschijnlijk graag de   
 cursus visserijcontrole wil volgen om te kunnen controleren in Oudewater.
 Dhr Sengers heeft een vraag over waarom er met een A-poule en een B-poule word gevist en  
 over promotie/degradatie. Steven als wedstrijdleider geeft hier antwoord en uitleg over.
 Dhr Klapwijk vraagt waarom de plas Cattenbroek niet in de landelijke lijst van viswateren is   
 ingebracht. Dit is omdat de gemeente Woerden als verhuurder van het visrecht dat als eis in het  
 contract heeft staan.
 Dhr Wijsman vraagt hoe het staat met de vacature van een commissie Jeugd. Die is er niet   
 meer en zal anders worden ingevuld.
8. Sluiting.
 De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 20.15. 
 Na de pauze heeft onder het genot van een hapje en een drankje Jan van de Bovenkamp een  
 boeiende lezing gehouden over witvissen. Na een korte uitleg en vraag over wat de aanwezigen 
 als gespreksonderwerp wilden horen begon Jan aan een presentatie die over alle facetten van 
 het witvissen ging en door vragen vanuit de zaal zeer wisselende onderwerpen bevatte.  Dit 
 was een groot succes en werd door veel leden als zeer informatief ervaren.
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Contributies 48.125           49.289           1.164             
Diverse inkomsten 1.500             2.529             1.029             

49.625           51.818           2.193             


Kosten Vispas 28.500           27.139           1.361-             
Pachten 2.500             2.511             11                  
Lidmaatschappen 75                  75                  -                 
Bestuurskosten 2.500             1.883             617-                
Ledenkosten 1.500             1.961             461                
Multimedia 8.750             7.262             1.488-             
Wedstrijden 3.000             3.443             443                
Visstandbeheercommissie 1.800             1.825             25                  
Overige kosten 1.000             4.916             3.916             

49.625           51.015           1.390             

 -                 803                803                













Contributies 48.125           49.289           50.600           
Diverse inkomsten 1.500             2.529             2.500             

49.625           51.818           53.100           


Kosten Vispas 28.500           27.139           32.000           
Pachten 2.500             2.511             2.500             
Lidmaatschappen 75                  75                  75                  
Bestuurskosten 2.500             1.883             2.500             
Ledenkosten 1.500             1.961             1.800             
Multimedia 8.750             7.262             8.750             
Wedstrijden 3.000             3.443             2.675             
Visstandbeheercommissie 1.800             1.825             1.800             
Overige kosten 1.000             4.916             1.000             

49.625           51.015           53.100           

 -                 803                -                 



   

 0 3.832 
Stand per 1-1 24.361 20.258
Resultaat boekjaar 803 4.103

25.164 24.361
Vooruitbetaalde kosten 83 83
Waarborgsommen 0 215
Rente 54 124
Nog te ontvangen bedragen 2.532 0 Te betalen pacht 475 0

2.669 422 Te betalen overig 4.557 1.792
Vooruitontv. contributies 38.854 37.974

 43.886 39.765
Kas 360 330
ING betaalrekening 6.021 2.042
ING spaarrekening 60.000 57.500

66.381 59.872

69.050 64.126 69.050 64.126







  Begroting 2018

  Resultaat 2017

  Balans
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Zoals jullie waarschijnlijk bekend is begint het nieuwe visseizoen op de laatste zaterdag van mei. 
Die dag wordt ook al jaren gebruikt door sportvisserij Nederland om met een grootse campagne de 
vissport onder de aandacht te brengen. En daar wil onze vereniging dit jaar graag bij aansluiten. 
Het bestuur heeft de handschoen opgepakt en gaat deze zaterdag, 26 mei, ook een promotieactie 
doen door de vissport de promoten en zo ook onze vereniging meer bekendheid te geven. 

We willen dit doen door een klein evenement in het Westdampark te organiseren. Wij willen ons 
vooral op kinderen en jongeren richten. Ze kunnen zich laten voorlichten en informatie krijgen. 
Ook kunnen zij  een uurtje met een visser een hengeltje uitgooien. Elk kind / jongere tot 14 jaar kan 
daarmee een jeugdvispas verdienen voor de rest van dit jaar, dan kan hij er nog vaker van genieten 
aan de waterkant. 

We zijn nog bezig om de laatste onderdelen te regelen, zoals kraampjes en we zoeken nog wat 
vrijwilligers. Ook de vergunningsaanvraag loopt. Tevens proberen we een visboot te presenteren 
zodat ook gedemonstreerd kan worden hoe je vanuit een boot kunt vissen.
Als er nog mensen zijn die ideeën hebben of graag willen helpen dan zijn wij daar erg blij mee. 
U kunt contact opnemen met onze secretaris. Een mailtje naar secretaris@hsvderijnstreek.nl is 
voldoende. 
 
De hengeldag is gepland op zaterdag 26 mei van 10.00 uur tot 15.00 uur in het Westdampark 
(locatie poffertjeskraam) Woerden. 

  Nationale Hengeldag 2018

Opbouw leeftijd Jeugdleden
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Roofvissers
Ook in het winterseizoen zijn onze controleurs actief. Ze controleren met name roofvissers op de 
juiste papieren en adviseren in zaken als het onthaken van snoek met het juiste gereedschap en het 
nut/gemak van een onthaakmat.

Regelmatig worden vissers zonder onthaakmat en/of het juiste 
gereedschap aangetroffen. Jammer, want dit bezorgt de visser maar 
bovenal de vis veel ongemak. Laten we zuinig zijn op onze vissen! 
Laat je vooraf goed informeren en neem het juiste gereedschap mee 
naar de waterkant zodat je de vis op een veilige manier kan onthaken 
en terugzetten.

Gesloten tijden
In het voorjaar hebben sportvissers te maken met twee gesloten 
periodes: een gesloten tijd voor vissoorten (=directe terugzetplicht) 
en een gesloten tijd voor bepaalde aassoorten. Met name voor de 
snoek, snoekbaars en baars geeft dit altijd veel vragen. Hieronder lees 
je hoe het zit:

In de maand maart mag je volgens de wet vissen met kunstaas, 
slachtproducten, een stukje vis of een dood visje. Vang je hiermee een 

snoek dan moet je deze direct terugzetten (gesloten tijd voor de snoek). Vang je een snoekbaars of 
baars die voldoet aan de minimummaat dan mag je deze snoekbaars 
of baars houden.

Van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei mag je niet met 
kunstaas (met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.), 
slachtproducten, een stukje vis of met een dode vis vissen en 
moet je iedere snoek, snoekbaars of baars die je eventueel vangt, 
direct terugzetten (zowel gesloten tijd voor aassoorten als voor de 
vissoorten snoek, snoekbaars en baars).

Vanaf de laatste zaterdag van mei (Nationale Hengeldag: einde 
gesloten tijd aassoorten en einde gesloten tijd voor snoekbaars, 
baars en snoek) mag je wettelijk gezien weer met alle aassoorten 
vissen en mag je bovenmaatse snoekbaarzen en baarzen behouden. 

NB: Voor snoek geld binnen onze vereniging het gehele jaar een 
directe terugzetplicht in hetzelfde water!

Dagvergunningen
Met ingang van dit kalenderjaar verstrekt de vereniging weer 
dagvergunningen via de lokale hengelsportzaken in Woerden en 
Oudewater (zie www.hsvderijnstreek.nl). De prijs bedraagt € 5,00 per 
vergunning.

Met de dagvergunning mag ook ’s nachts worden gevist in veel 
Woerdense wateren, maar let op: de vergunning is alleen geldig op de 
datum die is ingevuld. Voor een nachtelijke vissessie die vroeger dan 
twaalf uur ’s nachts begint zullen dus twee dagvergunningen moeten 
worden aangeschaft.

  Controleurs

      onthaakmat en onthaaktang

grote snoek met kieuwgreep altijd 
met andere hand ondersteunen

grote snoek: groot schepnet.
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Als karpercommissie zijn we druk bezig om dit jaar weer twee avonden te plannen zodat we met 
elkaar kunnen proosten op een nieuw of geslaagd seizoen. De eerste avond op 24 maart willen 
we eens iets anders gaan doen. Dit keer geen spreker of lezing maar vragen we jou nu om wat 
foto’s of desnoods een filmpje in te sturen van jouw mooiste vangsten of momenten. Dit kan naar 
webmaster@hsvderijnstreek.nl of via de website. Op de avond zelf is er ook de mogelijkheid maar 
wil je zeker zijn dat je de tijd hebt geef dit dan even vantevoren aan. 
Wij willen dit dan op het grote scherm tonen en eventueel kan je, mocht je dat willen, je 
vangstverhaal of avontuur kwijt. We hopen dat op deze manier er in een  ontspannen sfeer een 
levendige discussie ontstaat met tips van andere aanwezigen. Misschien heb je wel spontane foto’s 
van hachelijke avonturen met je vismaat. Dé manier om hem of haar eens in het zonnetje te zetten!
Zeker nu we aan het begin van het nieuwe seizoen staan 
toch de 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 gelijkgestemden. Wat helpt nu beter om je weer 
helemaal op te laden voor een nieuw jaar dan al die 
visvangsten en verhalen? Dit alles natuurlijk onder het 
genot van een hapje en een drankje.
Deze avond zal ook de nieuwe puntentelling voor de 
karpercompetitie uit de doeken worden gedaan. Een 
iets andere aanpak maar dit zal de spanning tot aan de 
laatste wedstrijd erin houden. 
Wij hopen jullie allen te verwelkomen op de 24e.

Met vriendelijke groet,
De karpercommissie

  Karperavond 24 maart 2018

Verdeling leden naar 
Woonplaats
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HengelSportVereniging De 
Rijnstreek uit Woerden wil 
op zaterdag 24 maart, de 
landelijke opschoondag, een 
schoonmaakronde doen om de 
recreatieplas Cattenbroek.

Als hengelsporter en recreant 
zien wij veel zwerfvuil en 
bouwafval rondom de plas. 
Omdat wij ook graag op een 
schone visplek zitten moeten 
we hier iets aan doen. Kom jij 
ook helpen, vele handen maken 
licht werk. 
Houd de website of onze 
facebookpagina in de gaten 
voor actuele info over de 
landelijke opschoondag.
Aanmelden kan op  https://
www.supportervanschoon.nl/
acties-in-de-buurt/actie?id=55771

  Landelijke opschoondag
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We kunnen weer terugkijken op een geslaagde karperavond. 2 Fantastische lezingen die behalve 
informatief ook humoristisch waren opgezet.

De Jobmannen gingen van start met een kijkje over hun visserij op Lac du Noppes en na de pauze 
vervolgden Vincent de Haas en Suzanne Makkink met een lezing over hun avonturen op Lac du 
Salagou. 

Waar de Jobmannen in hun visserij flink uitpakten met hun technische 
hoogstandjes zoals bootvissen, voerboten en onderwatercamera’s, 
hielden Vincent en Suzanne het wat beperkter maar wel erg effectief 
met snorkel en flippers! Dat een andere benadering van het vissen dan 
de standaard, meer vissen oplevert blijkt wel! We hebben weer een hoop 
geleerd van elkaar. Bedankt!

  Karperavond november 2017
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Op het moment van schrijven ligt de temperatuur buiten ruimschoots boven nul en is het 
nauwelijks voor te stellen dat vorig jaar om deze tijd de sneeuw in de straten lag. Opvallend ook 
dat wij de afgelopen weken veel witvissers langs de waterkant hebben gezien, en dat in januari 
waar normaliter de roofvissers de wateren beheersen. Al zijn die ook volop aanwezig op de 
bekende stekken!

De voorbereidingen voor het komende wedstrijdseizoen zijn inmiddels ook al weer in volle gang. 
De roosters zijn (nagenoeg) gereed en de toestemmingen van de visrechthebbenden zijn, voor 
zover van toepassing, ontvangen. De hoogste tijd dus om alvast de wedstrijd-data in de agenda’s 
te vermelden en de uitrusting gereed te maken in voorbereiding op weer een fantastisch seizoen.

Als wedstrijdcommissie proberen wij langs de waterkant te luisteren naar wat er onder jullie (de 
vissers) leeft en, waar redelijk en m+ogelijk, wensen en tips om te zetten in beleid. Hopelijk naar 
ieders tevredenheid. Zo zijn er voor 2018 een paar zaken gewijzigd ten opzichte van afgelopen 
jaar. 

Een goed voorbeeld hiervan is de invoering van het puntensysteem voor de witviscompetitie. In 
het aangepaste reglement staat onder artikel 4 en 5 de exacte uitleg, maar samenvattend komt 
het er op neer dat er een eerlijker, en landelijk erkend,  systeem wordt ingevoerd waarbij extreme 
uitslagen of het onverhoopt missen van een wedstrijd niet direct voor een onoverkomelijke 
achterstand in de ranglijst zorgen. Ook hebben we met data en locaties geschoven, daar sommige 
stekken in bepaalde jaargetijden nu eenmaal beter of minder geschikt zijn om te vissen. Verder 
is er dit jaar een nieuw water toegevoegd, namelijk de Oude Gracht te Oudewater. Volgens 
kenners met een prachtig bestand aan vis en ook nog eens vallend onder het visrecht van HSV 
De Rijnstreek. Laten we hopen dat de verwachtingen waargemaakt worden en, niet geheel 
onbelangrijk, een transportkarretje wordt zeer aanbevolen!

Verder staan uiteraard weer de traditionele 50+ wedstrijd, het kampioenschap van Woerden (met 
BBQ!) en de avond-feederwedstrijd op het programma. 

Verderop in dit Rijnstekkie vanzelfsprekend weer het complete en (op sommige punten) nieuwe 
wedstrijdrooster 2018 inclusief de routebeschrijvingen en het vernieuwde wedstrijdreglement.

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. 

Karpercompetitie:
De Karpercompetitie zal dit jaar wegens succes herhaald worden.

Roofviscompetitie:
Er zal worden gevist over 3 wedstrijden, waarbij deze keer is gekozen de wedstrijddata 
opeenvolgend te laten zijn zodat er gemakkelijker te plannen is. Ook hier is het inschrijfgeld 
onveranderd vastgesteld op € 4,- per deelnemer voor de gehele competitie. 

Jeugd: 
Helaas is er vanwege het gebrek aan animo afgelopen seizoen, voor 2018 vooralsnog geen 
jeugdcompetitie gepland. Wij blijven echter hopen dat dit weer aantrekt. 

  Wedstrijdseizoen 2018 gaat weer van start!
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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-begeleiders of via 
wedstrijden@hsvderijnstreek.nl 
Bij meerdere aanmeldingen zullen wij alsnog data plannen en een competitie opzetten. 

OPROEP ALLE LEDEN VOOR DEELNAME COMPETITIE(S):
Ondanks de goede bezetting van de meeste competities, zijn wij ervan overtuigd dat met bijna 
1500 leden in onze gemeente, er vast meer vissers zijn 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 doen daarom bij deze 
een oproep aan alle leden 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. 

ontdek
het
verschilAccountants & belastingadviseurs

Continu lerende organisatie
met actief studiebeleid

Eén vaste contactpersoon

Geïntegreerd financieel, fiscaal
& juridisch advies

Platte organisatie

Direct eigen verantwoordelijkheid

www.werkenbijpkfwallast.nl

WALLAST
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  Wedstrijdreglement “Witvissen”  HSV De Rijnstreek 2018 v1.0
1. Iedere deelnemer dient lid te zijn van HSV de Rijnstreek en in het bezit te zijn van een geldige Vispas en zich te 
 houden aan de daaraan gekoppelde Algemene Voorwaarden en Gedragscodes van Sportvisserij Nederland.
2. De hengelkeuze is vrij.
3.  De duur van de wedstrijd is vier uur, zonder pauze.
4. Er wordt gevist middels een puntensysteem, welke werkt als volgt:
 a. Voor de uitslag per wedstrijd geldt dat (per poule) de winnaar (=degene met het hoogst gevangen
   gewicht) 1 punt krijgt, de nummer twee krijgt 2 punten, de nummer drie 3 punten, enz. 
 b. Wordt bijvoorbeeld vanaf de 8e plaats niets meer gevangen, dan krijgen alle (aanwezige) deelnemers 
  met ‘0 gram’ dus 8 punten. 
 c. Wegblijvers krijgen in alle gevallen het maximum aantal punten (= aantal deelnemers per poule in de 
  competitie, bijvoorbeeld 10 wanneer de pool uit 10 personen bestaat). 
 d. Bij een gelijke vangst (gewicht) van (bijvoorbeeld) de nummers drie en vier, geldt dat zij beiden 3 punten 
  krijgen, en de nummer vijf vervolgens 5 punten krijgt enz enz. 
5. De einduitslag van de competitie wordt berekend over het totaal aantal wedstrijden, waarbij geldt dat hij / zij 
 met het minste aantal wedstrijdpunten over het gehele seizoen, kampioen is.  Hij die op één na het minste 
 aantal punten heeft wordt nummer 2, enz.
a. Bij een totaal aantal wedstrijden van 13 stuks, tellen de 10 beste resultaten mee (oftewel; de 3 slechtste 
 resultaten vallen af wanneer men alle 13 wedstrijden heeft gevist, bij 12 deelnemingen vallen er twee af 
 enzovoorts). 
b. Bij een eindstand waarbij twee of meer deelnemers een gelijk aantal punten hebben behaald, is het hoogste 
 gewicht (over de meetellende wedstrijden) beslissend.
6. Toekenning van steknummers geschied door loting, ten vroegste 1 uur voor aanvang wedstrijd.
7. Deelnemers zijn verplicht plaats te nemen binnen 1 meter links of rechts van het steknummer.
8. Het is niet toegestaan andere deelnemers te hinderen (bijvoorbeeld d.m.v. overmatig voeren en/of schuin 
 werpen c.q. vissen).
9. Vissen en Voeren is pas toegestaan na het startsein.
10. Het vissen, voeren en/of in bezit hebben van kunstmatige kleurstoffen, gekleurde maden en/of vers de vase is 
 verboden.
11. Gebruik van een (voer-)boot, baitdroppers e.d. is niet toegestaan.
12. Er mag met maximaal één hengel tegelijk worden gevist, voorzien van maximaal één haak.
13. Na het eindsignaal dient de hengel direct uit het water te worden gehaald.
14. 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 
 leefnetcode / gedragscode Sportvisserij Nederland).
15. Snoek, snoekbaars alsmede paling en alle overige beschermde vissoorten tellen niet mee en mogen niet in het 
 leefnet worden bewaard.
16. Bij een geconstateerde overtreding van het reglement, volgt automatisch uitsluiting in de uitslag van de 
 wedstrijd.
17. Bij herhaling volgt uitsluiting voor de gehele competitie.
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 21-01-2018
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Witvis senioren 2018 Obv puntensysteem --> de beste 10 wedstrijden tellen mee! 
Wedstrijd nr. Datum Viswater Tijd
1 7-4-2018 Amstel - Amsteldijk Zuid / Theetuin (nr. 183-B) 7:30 - 11:30
2 21-4-2018 Oude Rijn - Cattenbroekerlaan 7:00 - 11:00
3 12-5-2018 Grote Gracht - Oudewater (Waardsedijk nr. 106) 7:00 - 11:00
4 19-5-2018 Amstel Drecht kanaal - Vrouwenakker 
  (Nieuwveens Jaagpad bij brug) 7:00 - 11:00
5 2-6-2018 Oude Rijn - Wiericke Schans 7:00 - 11:00
6 16-6-2018 Oude Rijn - De Krom 7:00 - 11:00
7 30-6-2018 Amstel - Amsteldijk Zuid nr. 126 
  (Buiten Nes a/d Amstel bij Paardenhotel) 7:00 - 11:00
8 14-7-2018 Amsterdam Rijnkanaal te Breukelen (naast brug) 7:00 - 11:00
9 25-8-2018 Oude Rijn - Meander 8:00 - 12:00
10 15-9-2018 Burg. Van Kempensingel (thv Parijse Brug) 8:00 - 12:00
11 29-9-2018 Oude Rijn - Zwammerdam loskade / ijsbaan 8:30 - 12:30
12 13-10-2018 Oude Rijn - Houthandel Verweij 8:30 - 12:30
13 27-10-2018 Amstel - Amsteldijk Zuid / Theetuin (nr. 183-B) 8:30 - 12:30
   
Roofvissen 2017:  
1 10-11-2018 Oude Rijn - De Krom Woerden tot Bord Nieuwerbrug 9:00 - 12:00
2 17-11-2018 Oude Rijn - Meander van brug tot brug 9:00 - 12:00
3 24-11-2018 Leidsche Rijn - Geestdorp (brug) tot De Putkop 9:00 - 12:00

Extra wedstrijden:   
1 6-6-2018 Avond Feeder Wedstrijd - Oude Rijn - Wiericke Schans 18:00 - 21:30
2 4-7-2018 50+ middag - Oude Rijn - Meander 12:30 - 16:30
4 1-9-2018 Kampioenschap van Woerden - Oude Rijn - De Krom 8:00 - 12:00

Karpercompetitie:
1  Za 14 April 17.00 - Zo 15 April 13.00
2  Vr 11 Mei 17.00 - Za 12 Mei 13.00
3  Za 2 Juni 17.00 - Zo 3 Juni 13.00
4  Vr 15 Juni 17.00 - Za 16 Juni 13.00
5  Za 7 Juli 17.00 - Zo 8 Juli 13.00
6  Vr 27 Juli 17.00 - Za 28 Juli 13.00
7  Za 1 Sept 17.00 - Zo 2 Sept 13.00
8  Vr 21 Sept 17.00 - Za 22 Sept 13.00
9  Za 13 Okt 17.00 - Zo 14 Okt 13.00
10  Vr 2 Nov 17.00 - Za 3 Nov 13.00  
 
Overige data:
                                34 -3-2018  Nationale Opschoondag (Parkeerplaats zwemstrand)  10:00 - 12:00
                                26 -5-2018  Nationale Hengeldag (Westdampark)  10:00 - 15:00
                               15-12-2018  Prijzenfestival (Avicultura)                                                                14:00 -  .......

  Wedstrijdprogramma 2018
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  Route beschrijving wedstrijden 2018
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. 2 Cattenbroekerlaan
• Vanaf ingang bij benzinepomp (Tinq) tot aan De Kruipin tegenover s’Gravesloot)

Wedstrijd nr. 3 Grote Gracht - Oudewater (Waardsedijk 106)
• Richting Linschoten en via N204 en N228 naar Oudewater
• In Oudewater rechtsaf via de Ijsselvere / Oost Ijsselkade en Zuiderwal naar Waardsedijk
• Ingang naar water ligt aan de weg thv de begraafplaats “’t Waerdsche Hof”.
• Na uitladen ter plaatse svp auto parkeren bij de openbare p-plaatsen +/- 150m verder
• Let op!! ivm afstand visstekken tot parkeerplaats is een transportkarretje aan te raden!!

Wedstrijd 4 Amstel Drecht kanaal - Vrouwenakker (Nieuwveens Jaagpad bij brug)
• 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 drecht, linksaf
• Na +/-150m verzamelpunt

Wedstrijd nr.5 Oude Rijn – Wiericke Schans
• Via smalle zijde naar Nieuwerbrug
• Weg volgen richting Bodegraven tot aan Fort Wiericke Schans

Wedstrijd nr. 6 Oude Rijn – De Krom
• Via smalle zijde naar Nieuwerbrug
• Voorbij p-plaats “De Krom” na +/- 150m is de verzamelplaats 

Wedstrijd nr. 7 Amstel – Nes a/d Amstel thv Paardenhotel (Amstelkade Zuid nr. 126)
• Ing. Enschedeweg volgen tot aan afslag Uithoorn / Vinkeveen
• Linksaf, weg volgen tot voorbij Amstelaquaduct
• Bij verkeerslicht linksaf en bij 1e rotonde driekwart rond richting Nes a/d Amstel
• Weg helemaal volgen en na +/- 750mtr linksaf de Amsteldijk Zuid richting Amstel a/d Nes
• Amsteldijk Zuid volgen DÓÓR Amstel a/d Nes tot bord einde bebouwde kom

Wedstrijd nr. 8 Amsterdam Rijnkanaal – Breukelen 
• Richting Breukelen, voor de brug bij rotonde rechts
• Weg naar links volgen tot aan het kanaal.

Wedstrijd nr. 9 Meander
• Vanaf Meanderbrug tot aan De Kruipin (tegenover s’Gravensloot)

Wedstrijd nr. 10 Burg. Van Kempensingel
• Burg. Van Kempensingel thv Parijse Brug 
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  Woerden op VisTV
Op 14 juni 2017 zijn er VisTV 2018 opnames geweest in Woerden. Marco Kraal en Ed Stoop visten 
diverse wateren van HengelSportVereniging de Rijnstreek af onder begeleiding van bestuurslid 
Willem-Jan van Tuijl.

Afgelopen zondag 18 februari werd dit uitgezonden op RTL7. Heb je de aflevering gemist? Je kunt 
hem terugkijken op www.vistv.nl

Er wordt bij VisTV aandacht besteed aan vismethodes en -technieken, voorlichting en educatie. 
Verder worden er veel tips gegeven.

Presentatoren Ed Stoop en Marco Kraal beleven spannende en hilarische visavonturen aan de 
waterkant. De ene week wordt er midden in de stad gevist en de andere week midden in de natuur. 
Op aanstekelijke wijze wordt uitgelegd welke vis ze op het oog hebben en op welke manier de klus 
het best geklaard kan worden.

Wedstrijd nr. 11. Oude Rijn – Zwammerdam Loskade 
• Via de brede zijde naar Bodegraven
• Ringweg Bodegraven volgen tot vóór de brug, rechts (Buitenkerk) richting Zwammerdam
• In Zwammerdam over de brug direct links aanhouden tot aan het water
• Na +/- 300m verzamelpunt bij het “De Schaatsbaan / Ijsclub”

Wedstrijd nr. 12 Oude Rijn – Houthandel Verwey
• Via smalle zijde naar Nieuwerbrug tot aan Houthandel Verweij

Wedstrijd nr. 13 Amstel - Amstelkade Zuid / Theetuin (nr. 183-B)
• Zie wedstrijd nr. 1
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In het verleden zijn al eens schub- en spiegelkarpers op de Oude Rijn en in de Woerdense singels 
uitgezet. Al langer bestond bij onze vereniging om het uitzetten van karper op de Oude Rijn wat 
grootser aan te pakken. Dat wil zeggen hiervoor het gehele Oude Rijnsysteem met een totaal 
wateroppervlak van ca. 140 hectare hiervoor in te zetten. De waterbeheerder van dit watersysteem, 
het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, stond tot nu toe echter niet “te springen” om 
karper te laten uitzetten vanwege de mogelijke invloed van 
karper op de waterkwaliteit. 
Toch is het spiegelkarperproject Oude Rijn inmiddels een 
feit!

Toetsingskader karperuitzet
Op 6 juli 2016 hebben Rijkswaterstaat, de Unie van 
Waterschappen en Sportvisserij Nederland hun 
handtekening gezet onder het ‘Toetsingskader 
Karperuitzet’. Daarmee is er een landelijke aanpak voor 
de beoordeling van het uitzetten van karper en kan ook 
het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hiermee 
voorstellen voor karperuitzettingen beoordelen.

In dit toetsingskader zijn de volgende richtlijnen opgenomen:
 • Maximaal percentage volgroeide karper is 20% van de totaal aanwezige visbiomassa, 
  uitgaande van volgroeide vissen. 
 • Naast deze 20%-regel is er ook een maximum gesteld in kilogrammen volgroeide karper 
  per hectare, afhankelijk van de kwaliteitsbeoordeling volgens de Kaderrichtlijn Water 
  (KRW) voor de aanwezige visstand op het betreffende water. 
 • Daarnaast dient een toets uitgevoerd te worden waarbij wordt nagegaan of de uitzet 
  van karper niet leidt tot een achteruitgang van de KRW-kwaliteitsscore. 
  Uitzet is alleen mogelijk zolang het uitzetten niet leidt tot een verslechtering van de 
  toestand.

Masterplan Karperuitzet
In het gebied van De Stichtse Rijnlanden zijn visrechthebbenden op de Oude Rijn: de HSV De 
Rijnstreek uit Woerden op het deel van Woerden tot De Meern en de HSV GHV –  Groene Hart 
(voormalige ’s-Gravenhaagse HSV) op het deel van Woerden tot Bodegraven.
Onze hengelsportfederatie Sportvisserij MidWest Nederland is na het bekend worden 
van de nieuwe landelijke richtlijn op zoek geweest naar mogelijkheden voor nieuwe 
spiegelkarperprojecten verspreid over haar gebied. HSV De Rijnstreek heeft daarop een aanvraag 
ingediend om mee te doen aan dit zgn. Masterplan Karperuitzet van Sportvisserij MidWest 
Nederland. Bij deze aanvraag is aangegeven dat de karperuitzettingen zouden gaan plaatsvinden 
in samenwerking met GHV – Groene Hart als medevisrechthebbende op de Oude Rijn. Het goede 
nieuws was vervolgens dat de aanvraag van HSV De Rijnstreek is gehonoreerd door de federatie.

Voorstel karperuitzet
Sportvisserij MidWest Nederland is vervolgens gaan berekenen wat de mogelijkheden voor uitzet 
volgens het Toetsingskader Karperuitzet zijn. 
Na berekening van wat nog aan karperbezetting kan worden toegevoegd en toetsing aan de KRW-
waterkwaliteitsscores en de reeds bekende vis- en karperbezetting van het Oude Rijn-systeem, 
luidt het voorstel om gedurende een periode van 5 jaar jaarlijks circa 80 - 100 karpers uit te zetten.
Rekening houdend met sterfte bij uitzet en natuurlijke sterfte in de daarop volgende jaren, zal het 

  Spiegelkarperproject Oude Rijn
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maximale aantal karpers in 
de Oude Rijn e.o. aan het 
einde van de uitzetreeks 
(2020) meer dan 300 karpers 
bedragen. De maximale 
toename van de totale 
karperbiomassa zal 18 kilo 
per hectare bedragen, wat 
neerkomt op een totale 
biomassa van circa 2.500 
kilogram.
HSV De Rijnstreek neemt 
samen met de GHV – Groene 
Hart de helft van de kosten 
van de uitzetting voor haar 
rekening, Sportvisserij 
MidWest Nederland betaalt het andere deel.
De volgende stap om te kunnen starten met dit spiegelkarperproject was het verkrijgen van 
toestemming van de waterbeheerder, het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Die 
toestemming hebben we uiteindelijk in de loop van maart 2017 gekregen. Op dat moment was het 
te kort dag om bij de inmiddels snel oplopende watertemperaturen nog karper te bestellen en uit 
te zetten. 
In het najaar was het eindelijk zover. De federatie had inmiddels mooie spiegelkarpers voor ons 
gezamenlijke project besteld bij viskweker EDKO-VIS. Deze zgn. Special-carps hebben een prachtig 
gevarieerd schubbenpatroon zodat individuele herkenning goed mogelijk is. En ook belangrijk, 
het zijn goed groeiende, sterke vissen die aan ons wisselvallige Nederlandse klimaat zijn gewend, 
doordat ze zijn opgegroeid in polderwater. 

Ze zwemmen!
Eind november 2017 zijn de eerste karpers van het SKP-project Oude Rijn uitgezet. Er is door de 
vrijwilligers van onze VBC en door een afvaardiging van de karpercommissie van de federatie veel 
werk verzet. Na aanlevering werd de karper eerst in opblaasbare zwembadjes bewaard. Vervolgens 
werd elk exemplaar gemeten, gewogen en aan de linkerzijde gefotografeerd. Daarna zijn ze 
verspreid uitgezet op het Oude Rijnsysteem, waaronder de Woerdense singels, de Oude Rijn bij 
Harmelen en bij Bodegraven, de Grecht en de Enkele en Dubbele Wiericke.

Vangsten terugmelden
Het leuke van een 
SpiegelKarperProject is dat je middels 
terugmeldingen toch wel wat info 
kan verzamelen over het wel en 
wee van de vissen. Groeien ze goed, 
waar hangen ze uit, hoe zien ze er 
überhaupt uit? Allemaal vragen die we 
alleen kunnen beantwoorden met de 
hulp van degenen die daadwerkelijk 
één van onze projectspiegels weten 
te vangen, en die dan ook op de juiste 
manier daarmee omgaan. Waar moet 
je op letten, en wat willen we graag 
weten? 
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Een foto
Om te beginnen willen we natuurlijk heel graag met eigen ogen kunnen zien hoe de vis eruit ziet, 
dus een foto vinden wij al helemaal fantastisch. Landelijk is het zo dat de linkerflank geregistreerd 
is m.b.t. de herkenning, en die lijn willen wij graag volgen. Zorg er dus voor dat je de vis op de juiste 
manier fotografeert, met de kop in de rechterhand dus.    

[Plankfoto bij uitzet]                                                             [Terugmeldfoto 8 jaar later]

Gewicht
Maar alleen een foto zegt natuurlijk nog niet zoveel, we zijn ook zeer geïnteresseerd in het gewicht 
van de vis. Als je die gegevens voor ons kunt vastleggen zijn wij je zeer dankbaar, want dat zijn 
natuurlijk de details die het hem doen! 

De vangplaats
En tot slot willen we natuurlijk 
graag weten wáár je de vis 
gevangen hebt, desgewenst 
zullen we dat niet publiceren. 
De exacte stek is ook niet 
belangrijk.

Dus mocht jij een 
projectspiegel vangen, maak 
dan a.u.b. een mooie foto van 
de linkerflank en weeg de vis. 
Vervolgens kan je deze 
gegevens naar ons mailen via 
dit mailadres: 
webmaster@hsvderijnstreek.nl

Via onze website kan je ook 
online een formulier invullen 
en een foto verzenden.

Namens de VBC,
Ton van der Spiegel en Gerrit Ritmeester
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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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  Karpercompetitie 2017

�arco

           �sli �lapwijk

�an �lomp

�aul �pskamp
�eon �toof

�lex den �oer

�ene
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Leon Stoof

�eon van �oorenburg

     Paul Epskamp

Pascal

    Pascal

Marco

Dean de Wilde
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Ik heb hier nog een leuke foto van mijn zwager en mij: het was 28 april 2017. We waren een nachtje 
wezen vissen we hadden de dag ervoor al goed gevangen. Deze nacht hadden we niks gevangen tot 
kwart over 8 in de ochtend. Mijn zwager zijn hengel liep af en ik kwam aan met het schepnet maar 
voordat ik de vis kon scheppen liep ook mijn hengel af met als resultaat 2 prachtige spiegels.

Mvg Jordy & Jacob

v.d. Vaart
Dierspecialist van der Vaart
La Fontaineplein 17
3446 BX  Woerden
tel.0348-422561

Dierspecialist. Dat voelt goed!

De grootste vangsten doe je bij ons!!!

Tegen inlevering van deze advertentie,
20% korting op alle hengelsport!

(Actie geldig tot 31-03-2018!)
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Opbouw leeftijd 65+

Op vrijdag 6 april a.s. houden we de 1e ALV van dit jaar. Een aantal gebruikelijke punten staan 
weer op de agenda. Die betreffen het afleggen van verantwoording van het wat het bestuur 
het afgelopen jaar heeft gedaan. Lijkt saai maar is wel van belang. Zeker ook als het gaat om de 
besteding van uw contributie. De controle daarop door een tweetal leden namens u allen is voor 
ons als bestuur belangrijk. 
Maar deze keer hebben we ook een bijzonder punt te weten de wijziging van ons statuten. 
Dit kan nu nog in een gewone ledenvergadering maar dan moet wel 2/3 van de uitgebrachte 
stemmen voor zijn. 
In de laatste ALV heb ik al toegelicht wat de wijziging zoal betreft. Moderner Nederlands, 
doelstellig, de rechten en plichten lidmaatschap anders/beter beschreven,  bevoegdheden bestuur 
duidelijker verwoord. Ook de ALV is iets uitvoeriger beschreven en welk onderwerpen wanneer aan 
bod komen. De ‘kascontrolecommissie’ wordt vervangen door de financiële commissie. Taak blijft 
hetzelfde maar er gaat niets meer contant. De administratie is het belangrijkst, dus vandaar.
De grootste verandering is de nieuwe bepaling hoe we statuten gaan wijzigen. Dat moet voortaan 
in een buitengewone ledenvergadering. 
In de conceptstatuten kunt u dit allemaal nalezen. Wij sturen deze vanwege de omvang niet 
mee, maar u kunt deze opvragen bij de secretaris als u ze op papier wilt hebben of inzien op onze 
website www.hsvderijnstreek.nl/overons/downloads . Daar vindt u ook het verslag van de vorige 
ledenvergadering. 
Wij hopen weer vele leden/visvrienden op deze avond te mogen begroeten.

Namens het bestuur
Cor van Tuijl

  Ledenvergadering



32

Afgelopen jaar was de competitie een succes kunnen we wel zeggen. Tientallen karpers vonden 
hun weg naar het net en vele koppels hebben plezier gehaald uit de wedstrijden. We kunnen dus 
wel spreken van een blijvertje! 
De competitie zal dus ook in 2018 bestaan 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 
zaterdagavond 24 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:

• 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.
• De Competitie zal worden gevist in koppelverband. 
• De wedstrijden zullen een tijdsduur van 20 uur beslaan, er word gevist van 17.00 tot 13.00 uur. 
• Inschrijfgeld bedraagt € 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. 
• Op wedstrijddagen is ten allen tijde controle mogelijk door verenigingscontroleurs en of leden 
 van de wedstrijdcommissie.

• Er wordt gevist middels een puntensysteem, welke werkt als volgt:
• Bij het aantal van 10 deelnemers krijgt de winnaar 10 punten, bij een deelname van 12 koppels 
 krijgt de winnaar 12 punten enz…
• Uitgaande van 10 deelnemers  is de uitslag per wedstrijd dat (per wedstrijddag) de winnaar 
 (=degene met het hoogst gevangen gewicht) 10 punten krijgt, de nummer twee krijgt 
 9 punten, de nummer drie 8 punten, enz. 
• Wordt bijvoorbeeld vanaf de 8e plaats niets meer gevangen, dan krijgen alle deelnemers met 
 ‘0 gram’ dus 0 punten. 
• Wegblijvers krijgen in alle gevallen het minimum aantal punten.
• Bij een gelijk gewicht van bijvoorbeeld de nummers drie en vier, geldt dat zij beiden 7 punten 
 krijgen, en de nummer vijf vervolgens 6 punten krijgt enz….
• De einduitslag van de competitie wordt berekend over het totaal aantal wedstrijden, waarbij 
 geldt dat hij / zij met het hoogste aantal wedstrijdpunten over het gehele seizoen, winnaar is.  
 Hij die op één na het hoogste aantal punten heeft wordt nummer 2, enz.

  Karpercompetitie Hsv de Rijnstreek 2018
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Pascal Sangers met een mooie spiegel gevangen in een van de mooie wateren die Woerden rijk is

• Bij een totaal aantal wedstrijden van 10 stuks, tellen de 6 beste resultaten mee (oftewel; de 
 4 slechtste resultaten vallen af wanneer men alle 10 wedstrijden heeft gevist, bij 9 
 deelnemingen vallen er 3 af enzovoorts) 
• Bij een eindstand waarbij twee of meer deelnemers een gelijk aantal punten hebben behaald, 
 is het hoogste gewicht (over de meetellende wedstrijden) beslissend
• Bij een volledige bezetting wordt het prijzengeld verdeeld als volgt:
  1e koppel € 150,-
  2e koppel € 125,-
  3e koppel € 100,-
• Tevens word er nog een extra sponsorprijzen beschikbaar gesteld door Dierenspecialist van de 
 Vaart voor de zwaarste karper in de vorm van een aaspakket.

De data voor de karper-competitie staan in het wedstrijdprogramma in dit Rijnstekkie.
Prijsuitreiking op 15-12-2018 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 karper competitie:
Willem-jan van Tuijl:  06 114 805 29
Bas Derks: 06 170 705 58
en via mail: secretaris@hsvderijnstreek.nl



34

Traditiegetrouw is op zaterdag 16 december weer het jaarlijkse prijzenfestival van onze HSV 
gehouden, waarbij alle winnaars van de diverse competities zijn gehuldigd.

Alle deelnemers van de competities kregen sowieso een 
heerlijke kerstkrans en menig deelnemer ging naar huis 
met een gloednieuwe beker. Vanzelfsprekend werden alle 
vrijwilligers van de HSV eveneens in het zonnetje gezet en 
zij gingen met een kerstbrood naar huis. We kunnen het 
dan ook niet genoeg benadrukken: zonder vrijwilligers 
kunnen er géén evenementen en competities worden 
georganiseerd, kortom: zonder vrijwilligers géén HSV!

Hieronder volgen nog de prijswinnaars per 
competitie. De gehele uitslag(en) is na te lezen 
op onze website www.hsvderijnstreek.nl 

Witvissen Senioren A-poule: 
1e prijs A-poule Ton van Rooijen 54.770 
2e prijs A-poule Ron Gerla 54.460 
3e prijs A-poule Steven Harteveld 36.000 

 Witvissen Senioren B-poule: 
 1e prijs B-poule Ries Blok 30.410 
 2e prijs B-poule Hugo Sengers 30.110 
 3e prijs B-poule Jan Muller 21.050 

Kampioenschap van Woerden: 
1e prijs senioren Piet de Groot 20.080 
2e prijs senioren Steven Harteveld 12.900 
3e prijs senioren Carla v/d Stoel 10.120 

  Avond feederwedstrijd: 
  1e plaats Steven Harteveld 4.880 
  2e prijs Piet de Groot 4.360 
  3e prijs Martin Espkamp 4.240 

  Verslag prijzenfestival 2017
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50+ wedstrijd: 
1e prijs Ron Gerla 8.270 
2e prijs Regina Wallenburg 4.580 
3e prijs Jan Muller 1.750 

  Roofviscompetitie 
  1e prijs Rick van Prattenburg 188 cm 
  2e prijs Willem Jan van Tuijl 138 cm 
  3e prijs Hans Wouterse 128 cm 

Karpercompetitie: 
1e prijs Thomas van Bemmel / Kevin Bruines 196 kg 
2e prijs Paul Espkamp / Jan Plomp 136,1 kg 
3e prijs Marco de Wilde / Dean de Wilde 133,1 kg 

1e prijs zwaarste karper Leon Stof / Corne Mulder 19 kg 

1e prijs hoogste aantal SKP Spiegels Thomas van 
Bemmel / Kevin Bruines 13 stuks SKP’s

Na de prijsuitreiking was er nog gelegenheid 
voor een hapje en een drankje en geheel in 
traditie bleef het nog erg lang gezellig en 
kunnen we weer terugkijken op een geslaagde 
en gezellige middag. 
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NIEUWE WOONWINKEL

IN WOERDEN!

RIJNSTRAAT 10/12, WOERDEN
VANTUIJLMEUBELS.NL


