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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
Lindenlaan 51
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 134, oktober 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 135 
vóór 1 februari 2019  via e-mailadres: 
rijnstekkie@hsvderijnstreek.nl.

  Colofon



3

Na een hele mooie en vooral warme zomer treden we de 
herfst alweer in. Het was vaak prachtig weer om ’s avonds te 
vissen. Veel mooie vangsten zijn er gemeld. Nu de blaadjes 
vallen gaan we weer richting roofvis seizoen. Ook altijd 
weer een leuke uitdaging. Het wordt langzaam minder maar 
voorlopig is de witvis is nog niet in winterslaap, dus er kan 
nog heerlijk gevist worden. 

We zien uit naar onze komende ALV op 26 oktober a.s. waar 
naast de huishoudelijke zaken er na de pauze een mooie 
lezing zal zijn over succesvol vissen op zandwinplassen door 
Gerwin Gerlach.

Nog even terug naar het begin van 2018 in een mooie 
meimaand. Op de 26e mochten we onze 1e Nationale 
Hengeldag houden. Terugkijkend mogen we concluderen dat het een behoorlijk succes was. Veel 
kinderen die kwamen kijken en een hengeltje konden uitgooien. 

Ook staat de begroting voor 2019 geagendeerd. Vooral van belang omdat er een voorstel komt over 
de contributie. Zie het stukje van de penningmeester hierover in dit blad. Op de ALV zal hij u daar 
verder over informeren. 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een gezegde dat we allen denk ik wel onderschrijven. 
Maar daar moet je wel wat voor doen. Dat doen we door vislessen op scholen te organiseren. Het 
deelnemen aan de Nationale Hengeldag is hier ook een voorbeeld van. Hiervoor hebben we wel 
vrijwilligers nodig die zich hiervoor willen inzetten. Heb je af en toe een uurtje over, kom eens helpen. 
Naast dat het gezellig is, is het vaak ook erg leerzaam en je maakt er anderen blij mee.

Tot slot zijn er ook mededelingen te doen over de Cattenbroekerplas. Inmiddels is er constructief 
overleg geweest met gemeente en recreatieschap. Daarmee is het nog niet gerealiseerd maar we zijn 
wel een stap verder. 

Wij hopen u graag te ontmoeten op de ALV op 26 oktober in Avicultura. 

  Van de voorzitter

IN MEMORIAM

Tot onze spijt hebben wij afscheid moeten nemen van CO VALK en zijn vrouw HENNY VALK-DE 
KLIJN. In november 2016 namen we van beiden afscheid als bestuurslid. Zij waren beiden ziek. 
Vooral Henny tobde met haar gezondheid. 
Vele jaren was zij betrokken bij de vereniging en steeds vaker hielp zij het bestuur met allerhande 
klussen. Zij fungeerde ook vaak als gastvrouw voor de bestuursvergaderingen. Dat leidde 
uiteindelijk tot haar verkiezing als eerste vrouwelijk bestuurslid van onze vereniging. Ruim 4 jaren 
vervulde zij de functie van 2e penningmeester. Zij was opgewekt en keek vooruit. Op 8 september 
2018 overleed zij, slechts een aantal maanden na haar man Co.
Co Valk overleed 13 april 2018. Co heeft zich vele jaren ingezet voor onze vereniging. Meer dan 10 
jaar was hij bestuurslid waarvan ruim 9 jaar als penningmeester. Bij zijn terugtreden als bestuurslid 
in nov. 2016 is hij door de ALV benoemd tot erelid. 

Uw voorzitter.
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Het bestuur van 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 26 oktober 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.  Mededelingen van het bestuur.
3. Vaststelling agenda.
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 6 april 2018.
5. Voorstel begroting 2019. 
6. Voorstel wijziging contributie 2019.
7. Benoeming kascommissie 2019.
 Aftredend en niet herkiesbaar: Jaap van Vliet.
 Aftredend en herkiesbaar: Rudolf Grundmann.
 Reserve is: Koos Radix.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

 PAUZE

 Elders in dit Rijnstekkie of op www.hsvderijnstreek.nl  zijn de stukken in te zien zoals 
 genoemd in bovenstaande  punten 5 en 6.

In de pauze is er onder het genot van een hapje 
en een drankje tijd om u voor te bereiden op 
een interessante lezing over het  succesvol 
vissen op diepe zandwinplassen.
 
Dit door niemand minder dan de nationaal en 
internationaal bekende Gerwin Gerlach.  Naast 
medewerker van Sportvisserij Nederland ook 
adviseur van De KSN. (De Karper Sportvisserij 
Nederland)

Verschillende onderwerpen zullen besproken 
worden waaronder; ecologie en spronglagen.
Het gebruik van kaartbeelden en waar en op welke diepte en in welk seizoen ga je vissen?

  Uitnodiging ALV
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Hoe pak je zo’n water aan en alles over aas en 
systemen.
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! 
Wil je succesvol vissen op zandwinplassen, dan 
mag je deze ‘kraker van een lezing’ absoluut niet 
missen!

Met vriendelijke groet,
Secretaris HSV ``De Rijnstreek´´

Op veler verzoek hebben we onze kledinglijn nu ook uitgebreid met kindermaten. Verkrijgbaar zijn 
nu polo’s en hoody’s in de maten 4-6 jaar, 6-8 jaar en 9-11 jaar. De volwassen maten zijn nu leverbaar 
vanaf maat S t/m 4XL.

Alle kleding verkopen wij voor de kostprijs. Promoot u ook onze vereniging? 

Voor meer informatie kijk op onze website.

Alle kleding is ook verkrijgbaar op de ALV van 26 oktober aanstaande. U kunt ter plekke afrekenen 
met PIN.

  Kleding merchandise in kindermaten
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De jaarlijkse najaarsvergadering is onder andere bedoeld om de begroting en de 
contributiebedragen voor het nieuwe jaar vast te stellen. Hieronder treft u een overzicht van 
de vorig jaar vastgestelde begroting over 2018, de verwachte baten en lasten in 2018 en de 
voorgestelde begroting over 2019.

 Begroting  Verwachting Voorstel 
 2018       2018 begroting 
   2019 
BATEN
Contributies €   50.600 € 48.014  € 52.610 
Diverse inkomsten €  2.500 € 2.432  € 3.125 
 €     53.100  € 50.446  € 55.735 
   
LASTEN
Kosten VISpas € 32.000 € 30.799 € 32.750 
Pachten €       2.500 €  2.246  €  2.800 
Lidmaatschappen €            75 € 75  €    75 
Bestuurskosten €        2.500 € 2.261  €  2.300 
Ledenkosten €      1.800 €  1.485  €  2.235 
Multimedia en promotie €       8.750 €  10.886  € 10.000 
Wedstrijden €       2.675 €  2.634  €  2.675 
Visstandbeheercommissie €       1.800 €  1.800  €   1.800 
Overige kosten €        1.000 € 2.043  € 1.700 
 €     53.100 € 54.229  € 56.335 
   
SALDO                 -    €  3.783- € 600-

In 2019 zal de landelijke afdracht van de VISpas met € 1,00 worden verhoogd naar € 15,00. In 2018 is 
de federatieve afdracht al met € 1,75 verhoogd naar € 8,25. Daarnaast is de handelingsvergoeding 
van € 1,00 per VISpas met ingang van 2018 geschrapt. Per saldo betekent dit een verhoging van 
€ 3,75 in twee jaar tijd!

Door de stijgende afdrachten is het bestuur van mening dat een contributieverhoging nodig is. 
Daarom wordt de leden voorgesteld om de contributie van de VISpas met ingang van 2019 te 
verhogen met € 2,50. Tevens stelt het bestuur voor om de contributie van de Jeugd VISpas en de 
Extra VISpas ongewijzigd te laten.

De voorgestelde begroting over 2019 sluit met een relatief klein verlies van € 600. Om de 
contributiebedragen niet verder onder druk te zetten én omdat de financiële reserves van de 
vereniging gezond zijn, is het bestuur van mening dat dit verlies geen enkel probleem zal zijn voor 
de continuïteit van de vereniging.

 Begroting en contributies 2019



7

Tijdens één van de vele warme dagen van dit jaar, waren wij op 
bezoek bij mijn schoonmoeder. Al snel meldde ik dat ik even in 
‘het laantje’ ging kijken, waarvoor ik 50 meter moet lopen vanaf 
de voordeur van mijn schoonmoeder. 
Toevallig lag er een hengel, hondenbrokken en overige spulletjes 
in de auto en al snel voerde ik enkele vissen aan die in de 
oppervlakte zwommen. Eén van de vissen begon te azen en 
kwam bij het brok aan mijn haak uit. Na dat de vis gehaakt en 
uitgedrild in het net zat, belde ik direct naar vrouwlief om te 
vragen of zij even met onze dochter Menthe (3 jaar) wilde komen 
kijken. Tot dan toe had zij alleen nog maar de verhalen en foto’s 
gezien, maar nog geen karper in het echt. Na het aanraken van 
de karper werd er gelachen, omdat de vis toch wel bijzonder 
aanvoelde. 
Wat is er mooier dan je hobby delen met je dochter?

Deze foto’s zijn genomen boven het viswater van Woerden, namelijk de Zandgaten.

Marc van Amerongen

Circa 17 pond

IJsvogel bij de zandgaten IJsvogel met jong

  Ingezonden visvreugde

Altijd leuk snoekbaars op je 12 grams dropshothengel.       Groet, Jan van Eijk
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Kijk ook op onze website: www.valkcv.nl

Email: info@valkcv.nl
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Zaterdag 25 augustus is weer het traditionele kampioenschap 
van Woerden gevist en dit keer was De Oude Rijn (aan de 
Krom) de lokatie. Met een inschrijving van 23 deelnemers mag 
het wederom een succes genoemd worden!

Vanwege de grote hoeveelheid aanwezige (drijf-)
waterplanten moest het parcours enigszins worden 
aangepast, waardoor er nu links en rechts vanaf de 
parkeerplaats werd gevist i.p.v. het gebruikelijke traject 
richting Nieuwerbrug.

Dat dit een onverwacht voordeel op zou opleveren had 
niemand verwacht, maar wat bleek? De dikste brasems werden namelijk gevangen in het “nieuwe” 
stuk en het bleef niet bij brasems alleen….. naast de ruisvoorns, brasems en blieken, hadden ook 
een flinke Snoekbaars (gevangen door Ries Blok) en een heuse meerval (gevangen door Martin 
Epskamp) het voorzien op de voerstekken.

Hoewel het weer vrijdagavond het ergste deed vrezen, 
viel het uiteindelijk zaterdag alles mee. Op een enkel klein 
buitje na bleef het droog, hoewel de wind en stroom er 
voor zorgde dat van rustig achterover leunen geen sprake 
was. Er moest gewerkt worden voor de vis! 

Uiteindelijk wist niemand minder dan Carla v/d Stoel alle 
mannen (inclusief haar eigen Jaap, net als vorig jaar!) naar 
huis te vissen en won zij het kampioenschap 2018 met 
ruim 17 kilo! Ron Gerla (12 kilo) en Jaap v/d Stoel (10 kilo) 
werden respectievelijk 2e en 3e.  Een fantastische prestatie 
van deze vissende dame!

Na de wedstrijd is eveneens de gebruikelijke barbecue gehouden bij Avicultura waar het nog erg 
lang gezellig bleef. 
De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens het jaarlijkse prijzenfestival in december.

Volgend jaar weer!

  Kampioenschap van Woerden

          Gewicht (Gr) plaats
Carla v/d Stoel  17100 1e

Ron Gerla  12640 2e

Jaap v/d Stoel  9780 3e

Piet de Groot  8740 4e

Sjaak van Voorden 8500 5e

Ries Blok  8140 6e

Steven Harteveld  6780 7e

Martin Epskamp  6260 8e

Jaap van Vliet  5960 9e

Alexander Stekelenburg 5100 10e

          Gewicht (Gr) plaats
Dolf Muller  4160 11e

Hessel Donkers  2240 12e

Henk Sengers  2100 13e

Regina Wallenburg 2040 14e

Hilda Kastelein  980 15e

Chris Wallenburg  960  16e

Hans Kooiman  900 17e

Max Gronloh  460 18e

Robin Huisman  0 19e

  Uitslag Kampioenschap van Woerden 2018
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Wedstrijd 6 juni 2018, Oude Rijn t.h.v. Wiericke Schans

De jaarlijkse avondfeeder is dit jaar gevist onder zeer warme 
omstandigheden van een ferme 28oC bij aanvang om 18:00. 
Hierdoor begon menig deelnemer (vooral de uitzetploeg!) 
reeds met het zweet op de rug, nog voor de eerste brasems 
gevangen waren. 

Maar waar waren die brasems……? Geruime tijd leek het 
er op dat de vis richting strand was vertrokken en werd 
er slechts mondjesmaat een visje gevangen, totdat….. 
het ineens begon te lopen bij een enkeling. Piet de Groot 
wist geduldig werpend op de vierkante millimeter aan 
de overzijde rustig een voerplek op te bouwen en hield 
vertrouwen dat de brasem vanzelf een keer zou komen. En 
komen, dat deden ze! 

Ook Jan van Dam, die een mooie stek op nummer 1 had 
geloot, wist met regelmaat brasem te vangen. Verder 
verspreid over het parcours was het iets minder en werd er 
vooral (ruis-)voorn gevangen, maar die konden met gewicht 
niet tegen de “dikke platten” op. 

De verschillen waren dan 
ook fors, en uiteindelijk 
ging Piet de Groot er met de winst van 
door, met ruim 14 kilo, op gepaste afstand 
gevolgd door Jan van Dam met ruim 9 kilo 
en Paul Sengers met 5 kilo. De winnaars 
zullen tijdens het prijzenfestival in december 
worden gehuldigd en daar worden de 
bokalen uitgereikt.

Volgend jaar zal deze traditie uiteraard weer worden voortgezet, waarbij de 
wedstrijdleiding ondertussen zal nadenken over een (iets) andere opzet van 
deze wedstrijd.

  Avond-Feederwedstrijd

   Gewicht in gr.
Piet de Groot 14620
Jan van Dam 9120
Paul Sengers 4920
Martin Epskamp 4540
Chris Wallenburg 2880
Jaap v/d Stoel 2620
Thijs Vermaak 2500
Jaap van Vliet 1780

 Gewicht in gr.
Carla v/d Stoel 1580
Henk Sengers 1040
Steven Harteveld 1000
Kees Vermaak 860
Regina Wallenburg 760
Max Gronloh 620
Hugo Sengers 60
Jan Muller 0

  Uitslag Avond-Feederwedstrijd
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  Notulen Algemene Ledenvergadering 6 April 2018
Aanwezig: 6 bestuursleden en 14 leden.

1. Opening door de voorzitter.
 De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering om 19.40. 

2. Vaststellen agenda.
 De vergadering besluit punt 10 te schrappen omdat in het vorig jaar reeds is vastgesteld. Ook
 is er geen spreker voor het openbaar gedeelte. Ook dit komt te vervallen. De agenda wordt 
 verder ongewijzigd vastgesteld.

3. Voorstel tot wijziging statuten.
 a. De voorzitter licht enkele passages uit die gewijzigd zijn en verduidelijkt het een en ander.
 b. Bij de hierop volgende stemming stemmen alle aanwezige leden unaniem voor wijziging.         
 c. Van de stemming wordt notulen opgemaakt en vastgesteld.

4. Notulen Algemene ledenvergadering 27 oktober 2017.
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd.

5. Jaarverslag secretariaat 2017.
 Het verslag is gepubliceerd in het Rijnstekkie. Er zijn geen vragen.

6. Jaarverslag Visstand beheer commissie 2017.
 Het verslag is gepubliceerd in het Rijnstekkie. Er zijn geen vragen.

7. Jaarverslag wedstrijdcommissie 2016.
 Het verslag is gepubliceerd in het Rijnstekkie. Er ontbraken wat delen van het verslag in het 
 Rijnstekkie. Steven Harteveld leest enkele ontbrekende passages voor. Er zijn verder geen vragen.

8. Jaarrekening 2017.
 Er volgt een korte uitleg bij de gepresenteerde cijfers door de penningmeester.

9. Verslag financiële commissie.
 De commissie, bestaande uit de leden Jaap van Vliet en Rudolf Grundmann, hebben de 
 financiële stukken over het boekjaar 2017 gecontroleerd. Er zijn geen bijzonderheden 
 geconstateerd. Concluderend adviseren zij daarom de Algemene Ledenvergadering het bestuur 
 decharge te verlenen over het gevoerde financieel beleid in het boekjaar 2017. Alle aanwezige 
 leden stemmen unaniem voor decharge.

10. Vaststellen begroting 2018
 Punt is komen te vervallen.

11. Rondvraag.
 Dhr. Wilbrink vraagt of het toegestaan is met een bootje te varen op recreatieplas Oortjespad\
 de Eend. Met een roeiboot is dit toegestaan. Een elektromotor word op dit moment gedoogd. 
 Helaas is hier niks over vermeld in de landelijke lijst van viswateren.

12. Sluiting.
 De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 20.30.
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Zaterdag 24 maart was het de landelijke opschoondag. Circa 20 leden 
van HSV ``De Rijnstreek´´ hebben samen met nog een aantal mensen 
uit de wijk Waterrijk flink wat zwerfafval opgeruimd rondom de plas 
Cattenbroek.

Om 10 uur startten we met een bakkie koffie waarna 
we al snel aan de slag gingen met verschillende 
groepjes. We konden rekenen op heel wat 
enthousiaste vrijwilligers. Met behulp van auto’s met 
aanhanger, een quad en zelfs een boot werd heel 
wat afval verzameld.

Om 12 uur rondden we af en gingen we aan het 
gebak, welke wethouder Hans Haring samen met 
Rob van der Logt van de gemeente Woerden persoonlijk kwamen brengen!

  Opschoondag rond de plas groot succes!
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Op dit moment lijkt het nog ver weg maar zet deze datum 
maar vast in je agenda. We kunnen nu alvast melden dat we 
een bomvolle avond zullen hebben. 
We zullen aftrappen met een presentatie van niemand 
minder dan Gert-jan Spelt. Voor iedereen bekend als een 
van de vrolijke uitbaters achter de tap. Dit jaar is Gert-jan 
met z’n trouwe collega achter de bar Kees en zoon Dylan 
naar Spanje gereisd om op de machtige Ebro te gaan vissen. 
Siluris Glanis oftewel de Europese meerval was het doel. Of 
ze slagen in hun doel om een giga meerval van meer dan 2 
meter te vangen houden we als verrassing. Dat ze daarnaast 
ook nog geweldig mooie en vooral enorme karpers wisten 
te vangen was een mooie bijkomstigheid. 

Op deze avond zal Gert-jan alles uit de kast halen om jullie 
mee te nemen naar een geweldig avontuur en deze visserij 
van dichtbij mee te maken. Een aanrader is dit zeker.

Hoe de rest van de avond er uit zal gaan zien is nog niet 
bekend. Dat deze avond ook weer de stekken zullen 
worden verloot voor de karper competitie is wel zeker. 
Misschien zijn er nog leden die ook graag een en ander aan 
filmmateriaal of vangstfoto’s willen delen. Je bent van harte welkom!

Hou volgend jaar facebook en website in de gaten voor meer informatie. Het word een avond die 
zeker de moeite waard is om eens langs te komen. En vergeet niet, de avond is voor alle leden dus 
ook vis je niet of zelden op karper ook dan zien we je graag langskomen.

  Karperavond 22 februari 2019
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Zaterdagochtend 8 september is het zo ver, de reis naar Frankrijk 
kan beginnen. Na een kleine 600 km rijden komen we aan op Etang 
les Salles. Een meer van 17 hectare waar Corné en ik een week gaan 
vissen. Bij aankomst blijkt al snel dat het niet gemakkelijk zal worden. 
Wegens de droogte staat het water zo’n 40 cm lager dan normaal 
en het is al geen diep meer. De gemiddelde diepte bij een normale 
waterstand is 1 á 1,2 meter. Maar door het warme weer en lage 
waterstand staat er veel meer wier dan normaal, waardoor er veel 
natuurlijk voedsel is en de vissen moeilijk te vangen zijn.
We hadden stek 1 en 6 geboekt, twee stekken naast elkaar. Stek 6 was niet te bevissen. Dat is het 
meest ondiepe gedeelte van het water dus zijn we op stek 1 beland. Na dat we de spullen hebben 
opgezet zijn we in de boot gestapt om stekken te gaan zoeken. 
De 1e nacht vingen we 1 vis van een pondje of 16. De 2e nacht ook 1 vis  en de 3e nacht kregen we 4 
aanbeten en vingen we 3 vissen tot ongeveer 20 pond. Geen grote vissen maar we dachten wel 
dat we de goede stekken gevonden hadden. De 4e nacht vingen we maar 1 vis en besloten toen de 
laatste 3 nachten te verkassen.
Dat was  mogelijk omdat er nog slechts 1 andere visser was. We zijn naar stek 4  gegaan waar we de 
1e nacht  weer 1 vis gevangen hebben. De 2e nacht vingen we 3 vissen waarvan 2 vlak na elkaar van 
30.8 pond en 34 pond. De laatste avond gaan we vol goede moed de nacht in. Helaas moeten we 
de vakantie afsluiten met 2 vissen die zich vast zwommen in het wier en de haak wisten te lossen.

Ondanks dat we niet veel gevangen hebben, hebben we toch een top week gehad. De natuur daar 
is ook heel mooi, er vliegen veel ijsvogels, buizerds en valken rond. We hebben visarenden zien 
jagen en ook hebben we reeën zien lopen.
De eigenaar van het domein is erg vriendelijk en behulpzaam, spreekt goed engels en de sanitaire 
voorzieningen zijn prima. Wij gaan zeker nog een keer terug!
We zouden het water aanraden, het meer is ongeveer 17 hectare groot en er worden maximaal 10 
vissers toegelaten.

Leon Stoof

  Karpersessie op Etang les Salles
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  Karpercompetitie 2018
Op moment van schijven is de competitie nog in volle gang. Eind september is de 7e wedstrijd 
gevist en tot in november zal er gestreden worden om de eer en 1e plek. Is er dan helemaal niks te 
melden? Nou op zeker van wel.

Zelfs ondanks de forse stroming in de grachten van Woerden wat veroorzaakt werd door de 
aanvoer van water uit het Amsterdam Rijnkanaal, werd ook in de grachten redelijk tot goed 
gevangen. Het mooie van deze competitie is ook dat uit de vangstgegevens een mooi beeld kan 
worden opgetekend van wat ons karper bestand nu precies omhelst. Na 6 visweekenden zijn er 30 
schubkarpers en 31 spiegelkarpers gevangen. 

Mooi verdeeld zou je zeggen. Nou dat klopt zeker. Een tiental jaren geleden zou dat er heel 
anders uit hebben gezien. In die tijd hing het aandeel spiegelkarpers op een schamele 10%. Hier 
zie je dus heel duidelijk hoeveel zin en invloed onze uitzetprojecten hebben. Dit gaat niet over 
duizenden kilo’s karper uitzetten maar beperkt zich van enkele karpertjes tot een 40tal vissen op 
jaarbasis. Door dit goed te documenteren krijgen we een steeds beter beeld van hoe we actuele 
visbestanden in kaart kunnen brengen maar ook hoe we waterbeheerders kunnen informeren 
wat gezondheid en draagkracht van een water is. De Visstand beheer commissie kan met zulke 
gegevens weer om de tafel met waterschappen en gemeentes en zodoende ook weer zorgen dat 
er in wateren gebaggerd word of op andere manieren een beter viswater kan worden ingericht 
voor leden van ``De Rijnstreek´´.

Om terug te komen op de competitie, in totaal is er nu 548 kg karper gevangen. De grootste karper 
gevangen is een schubkarper van 19 kg door Leon van Toorenburg. De vis onder karper vissers 
bekend en goed herkenbaar. Eigenlijk ieder jaar word ze wel gevangen en de vraag is meer door 
wie? Voor dit jaar, Leon gefeliciteerd met deze prachtige vangst! 

Aan leuke anekdotes ook geen gebrek 
dit jaar, al willen we dit bewaren tot het 
Rijnstekkie van volgend jaar. Over enkele 
weken is er ook weer een BBQ met alle 
deelnemers aan de karper competitie en 
dan zullen alle smeuïge verhalen wel de 
ronde gaan, wie weet wat daarvan volgend 
jaar kunnen publiceren. Tot slot willen 
we  iedereen oproepen om mocht u of jij 
een spiegelkarper vangen deze duidelijk 
te fotograferen van beide kanten en deze 
met vangst gegevens op te sturen naar: 
webmaster@hsvderijnstreek.nl

Of neem een kijkje op de website:
https://hsvderijnstreek.mijnhengelsportvereniging.nl/karpervissen/terugmeldingen-skp-oude-rijn.html

Mochten we iets willen publiceren zal dat altijd in overleg met afzender zijn. Wees dus zeker niet 
bang dat je stekken openbaar worden. Maar met de gegevens kunnen we als vereniging heel veel 
dus het is zeker de moeite!

Dean de Wilde
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Rudolf Grundmann

Marco de Wilde

Leon van Toorenburg
Leon Stoof

Jordy

Hedwig

Gerrit Ritmeester

Dean de Wilde

Bas Derks

Andries Ritmeester

  Fotocompilatie van de Karpercompetitie 2018
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Willem-Jan van Tuijl

Stef

Sem

Sander Smit

Sam

Paul Epskamp

Pascal van Beek

Leon van Toorenburg

Jordy
Jan Plomp

Corné Mulder
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Op zaterdag 10 november 2018 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 (aanwezig voor aanvang aan het begin van het 
parcours) en kost € 4,- voor de gehele competitie. Na betaling ontvang je een 
vangstregistratiekaart, welke je nodig hebt om je vangst te laten meetellen. 
Uiteraard zijn er voor de prijswinnaars weer mooie prijzen beschikbaar tijdens 
het jaarlijkse prijzenfestival!

De wedstrijddata, tijden en lokaties zijn als volgt:
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

Wellicht ten overvloede willen wij toch nog eens benadrukken dat er vrij gevist mag worden 
over het gehele parcours, mits andere deelnemers niet worden gehinderd (zie ook punt 6 uit het 
wedstrijdreglement). Helaas bleek voorgaande edities dat in een enkel geval onderling irritatie 
ontstond om een bepaalde stekkeuze of dat een enkeling zelfs meende dat een zekere stek van 
hem/haar was. Dit kan niet de bedoeling zijn! Het principe “wie het eerst komt” blijft onverminderd 
van kracht, het water is van iedereen en geef elkaar dan ook de ruimte en houd het gezellig!
Voor meer informatie, neem een kijkje op onze website www.hsvderijnstreek.nl of neem contact 
op met de wedstrijdleiding.
Het wedstrijdreglement vind u op de volgende pagina.

  Roofviscompetitie 2018
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1.  De roofviscompetitie wordt gevist over 3 wedstrijden.
2.  Er mag met maximaal twee hengels worden gevist. 
3.  Vissen (en evt. 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. Hierbij geldt als vuistregel dat deelnemers en lijnen minimaal 5 meter uit elkaar
 verwijderd dienen te blijven en er zo veel als mogelijk recht vooruit dient te worden gevist.
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 van welke aard of 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 13-09-2018
Wedstrijdleiding HSV ``De Rijnstreek´´

  Wedstrijdreglement Roofvissen HSV ``De Rijnstreek´´ 2018
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Zoals je in het vorige Rijnstekkie al hebt kunnen lezen, hebben wij als HSV een officieel 
SpiegelKarperProject. Eind november 2017 hebben we daarvoor de eerste spiegelkarpers uitgezet 
in de Woerdense Singel, Oude Rijn en aangrenzende wateren. Alle karpers zijn daarbij gewogen 
en gefotografeerd. Aan onze oproep om terugvangsten te melden is gehoor gegeven! Inmiddels 
staat de teller op 10 terugvangsten. We hebben alle vissen kunnen matchen met uitzetfotos uit ons 
digitale archief. Kijk voor alle terugvangsten op onze website www.hsvderijnstreek.nl

Vang jij ook een spiegelkarper? Maak dan een foto van minimaal de linkerflank en mail hem naar: 
webmaster@hsvderijnstreek.nl.

  SpiegelKarperProject Oude Rijn
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Al sinds lange tijd hebben we de opbrengst van het kampioenschap van Woerden gedoneerd 
aan een goed doel binnen Woerden. Zoals ieder jaar vult ``De Rijnstreek´´ het inschrijfgeld van de 
wedstrijd aan tot een leuk bedrag en probeert daarvoor een goed doel binnen het gebied van haar 
vereniging te vinden.

Afgelopen jaar is er zo een mooi bedrag gedoneerd aan dagbesteding 
de Cope in Kamerik. Met dit bedrag zijn de gasten van de Cope een 
gezellig dagje erop uit geweest. Een geslaagde gift dus. Met dit in ons 
achterhoofd zoeken we ook voor dit jaar nog een goed doel, het liefst 
in of rond Woerden.

Heeft u of heb jij een idee 
welke vereniging stichting of 
wat dan ook deze gift goed kan 
gebruiken. En kan je aangeven 
waarom nu net dit goede doel 
een steuntje in de rug nodig heeft? 
Bel schrijf of mail dan een van onze bestuursleden.

  Oproep!
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De spanning stijgt!

De Witviscompetitie is al weer een eindje 
onderweg, de eerste 10 wedstrijden zijn 
inmiddels gevist en de spanning neemt per 
wedstrijd verder toe.

Dit jaar wordt er voor het eerst met een 
puntensysteem gevist, welke in het kort 
inhoud dat van de 13 wedstrijden totaal, 
de beste 10 wedstrijden meetellen voor 
de eindstand. Na de eerste 10 wedstrijden 
is duidelijk dat er eigenlijk nog niets echt 
duidelijk is…. De nummers 1, 2 en 3 staan op 
het moment van schrijven slechts 2 punten van 
elkaar…. alles is nog mogelijk.
Wat gaat er nog gebeuren? Houdt de huidige 
koploper de nummer 1 positie vast? Of gaan de 
achtervolgers nog puike prestaties neerzetten 
om zo een andere slechte wedstrijd af te 
kunnen schrijven? Alles is nog mogelijk en 
eigenlijk wordt het nu pas echt spannend want 
het kan nog alle kanten op!

Ook leuk te zien is dat we ook dit jaar weer een paar 
nieuwe deelnemers hebben mogen verwelkomen. 
Erg leuk om te zien, zeker in een tijd waarin 
de landelijke trend een terugloop in het aantal 
wedstrijdvissers laat zien.  Zo kan het dus ook! 

Wat verder dit jaar nog opvalt is het uitstekende 
weer bij de wedstrijden. Waar we afgelopen jaren 
nog wel eens “met de neus in de boter” vielen en 
soms zelfs letterlijk van de viskoffer waaiden (denk 
maar eens terug aan de Angstel in 2016…….) zijn 
de weergoden ons dit jaar bijzonder goed gezind. 
Laten we hopen dat het zo blijft voor de laatste 
paar wedstrijden. 

Tot slot nog het volgende: 
Wij lopen soms tegen onverwachte situaties aan 
waarbij een wedstrijd last-minute moet worden 
verplaatst door bepaalde omstandigheden. 
Onlangs misten daardoor enkele leden zelfs het 
Woerdens Kampioenschap en dat betreuren wij 

  Tussenstand witviscompetitie 2018
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vanzelfsprekend. Daarom willen wij graag 
nogmaals benadrukken dat wijzigingen 
aangaande wedstrijden, mits vooraf bekend, 
altijd worden vermeld op onze website 
of facebook-pagina. Daarnaast mailen 
wij wijzigingen ook aan hen waarvan wij 
het e-mail adres hebben. Toch blijkt dit 
niet altijd afdoende en daarom zijn wij 
begonnen met het verzamelen van de 
mobiele telefoonnummers om ook per 
app eventuele wijzigingen door te kunnen 
geven. Twijfel je of jouw gegevens bij ons 
correct bekend zijn? Meld je dan tijdens of 
na de wedstrijd even bij de wedstrijdleiding 
en we kunnen het direct even samen met 
jou controleren. Zet daarnaast zelf ook 
het nummer van de wedstrijdleiding in je 
telefoon!

Voor nu wensen wij iedereen nog een paar mooie visrijke herfstweken en zien iedereen graag 
tijdens het prijzenfestival op 15 december!

Fish on!
Namens de wedstrijdcommissie.
Steven Harteveld

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



24

In de regio Oudewater zijn wij op zoek naar nieuwe controleurs. 

Kandidaten volgen een eendaagse cursus bij Sportvisserij Nederland. Tijdens de cursus maakt u 
kennis met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas en de 
sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant.
De cursus wordt betaald door Sportvisserij Nederland. De eerstvolgende cursus in Bilthoven vindt 
plaats op donderdag 13 november 2018.

Woont u in (of in de directe omgeving van) Oudewater en heeft u interesse? Neem dan vrijblijvend 
contact met ons op: stuur een mailtje naar meldpunt@hsvderijnstreek.nl.

In de laatste week van de zomervakantie organiseert De Heksenketel in Oudewater traditiege-
trouw de Kindervakantieweek. Sinds vorig jaar is de viswedstrijd onderdeel van het programma 
geworden, waarbij Discus Fauna Plaza de hengels en prijzen sponsort.

Dit jaar was onze vereniging ook aanwezig  om - met een aantal vrijwilligers - de kids te helpen en 
informatie te geven over onze vereniging en de VISpas.
Met een opkomst van meer dan 15 kinderen en maar liefst 40 gevangen vissen bleek deze morgen 
een waar succes! De eerste prijs werd gewonnen door Stef, die deze ’s avonds op het terrein van 
De Heksenketel heeft ontvangen. 

Onze vereniging heeft de jeugdige vissers verrast met een gratis Jeugd VISpas.

  Viswedstrijd Oudewater

  Vacature controleur Oudewater
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Witvis senioren 2018  Obv puntensysteem --> de beste 10 wedstrijden tellen mee! 
Wedstrijd nr. Datum Viswater Tijd
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

Karpercompetitie:
9  Za 13 Okt 17.00 - Zo 14 Okt 13.00
10  Vr 2 Nov 17.00 - Za 3 Nov 13.00  
 
Overige data:
                               15-12-2018  Prijzenfestival (Avicultura)                                                                14:00 -  .......

  Wedstrijdprogramma 2018

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 31-12-2018!)
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Ik ben Gerrit Ritmeester en ik ben 39 jaar oud. Ik woon samen met mijn vriendin Dorothy en onze 
zoons Thijs en Siem in Woerden. Ik ben werkzaam als constructeur op een ingenieursbureau in 
Oudewater. Mijn hobby’s zijn karpervissen, mijn koivijver, muziek luisteren en motor rijden.

Eind 2016 ben ik gevraagd om bestuurslid te worden. Er was ruimte voor vernieuwing en 
verjonging in het reeds zittende bestuur en samen met mijn broer Andries (penningmeester) zijn 
we toegetreden. Buiten de vergaderingen houd ik me vooral bezig met de website/facebook en 
het coördineren van copy voor het clubblad Rijnstekkie. Verder beheer ik de visrechten en de 
promotiekleding van de vereniging.  Samen hebben we al mooi wat vernieuwingen doorgevoerd 
onder andere een nieuwe huisstijl van de website en het Rijnstekkie. 

 

Het vissen begon bij mij allemaal vanaf dat ik mijn zwemdiploma behaalde. Ik ben eenvoudig 
begonnen met een bamboehengel. Dagelijks fietste ik uit school zo snel mogelijk naar de waterkant 
om emmers vol voorntjes te vangen. Al snel volgde een mooie telescoophengel van 4 meter en 
een werphengeltje. Ik ben opgegroeid in het waterrijke Kamerik. Ik heb daar heel wat middagen 
doorgebracht in de polder om te snoeken en palingen. 

  Kennismaking met Gerrit Ritmeester

Graskarper van 70cm en 9 pond - mei 1990

Snoek van 80 cm uit de polder van Kamerik, januari 1994
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Al op jonge leeftijd kwam ik in aanraking met de karper. Ik ging regelmatig mee met mijn oom Bert 
Hoogendoorn, toen een zeer fanatiek karpervisser. In het begin ging ik alleen maar mee om te 
kijken, maar al snel nam ik ook een werphengel mee op karper. Ik kan me de eerste dril nog goed 
herinneren, wat een power! 

Toen ik het allemaal een beetje doorhad ging ik zelfstandig vissen in de Zandgaten op karper. In het 
begin toen ik alles nog van mijn zakgeld moest bekostigen, voerde ik met kippenmais en viste daar 
met een Richworth Cocktail boilie op. Ik zag af en toe wel een boeggolf als er een karper schrok 
van het tapijt mais op mijn stek!? Ik ben toen al snel mijn eigen trouvitboilies gaan maken. Lekker 
simpel aangemaakt met maismeel, tarwemeel en eieren. Mijn vangsten schoten omhoog, wat ging 
dat goed! 

De eerste nachtjes vissen waren echt afzien. Niet qua vangsten maar om wakker te blijven. Ik had 
nog geen beetverklikkers dus zat ik de hele nacht in mijn klapstoeltje te turen naar mijn monkey 
climbers. Dat kan de jeugd van nu zich niet meer voorstellen ;-)

In de Zandgaten zat toendertijd veel karper tot ongeveer 15 pond. Ik verlegde mijn grenzen naar 
het open water van de Oude Rijn en Grecht, waar ik al snel twintigponders ving en een zelfs een 
dertigponder. Voor halverwege de negentiger jaren was dit echt een grote vis zeker in onze 
omgeving. 

Tweede punt zandgaten 1993

Karekietlaantje in de zomer van 1994
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Toen ik op mijn 19e mijn rijbewijs haalde en een autootje kocht kwam zelfs Frankrijk in beeld. Samen 
met mijn neef Bertil heb ik daar heel wat mooie avonturen beleefd. De eerste keer Frankrijk ving 
Bertil direct een veertigponder, wat een bak was dat. Helaas de volgende dag zijn wij bestolen van 
een aantal hengels door zigeuners en moesten we halsoverkop vluchten omdat ze terugkwamen. 
Ondanks deze eerste slechte ervaring zijn we nog heel wat keertjes terug gegaan. 

In Nederland viste ik inmiddels vanaf een kajuitboot op de Vinkeveense Plassen. Wat een prachtig 
en visrijk water is dat! Ik heb er 10 jaar gevist gemiddeld zo’n 2 nachten in de week. Op gegeven 
moment was ik er wel een beetje klaar mee omdat het zoveel tijd in beslag nam. Elke avond ging 
ik heen en weer om te voeren! Ik heb mijn boot een aantal jaar geleden verkocht maar af en toe 
begint het toch wel weer te kriebelen.

Oude schubkarper, september 2018
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Vandaag de dag speelt mijn visserij zich vooral af op de Singel, Grecht en de Cattenbroekerplas. 
Dit is beter te combineren met mijn gezin en zijn toch ook prachtige wateren. Heerlijke oude 
schubkarpers en mooie beschubde spiegelkarpers vangen, wie wil dat nou niet? Regelmatig gaan 
ook mijn zoontjes mee vissen, prachtig vinden ze het. 

Hopelijk kunnen wij als hengelsportvereniging nog meer jeugd enthousiasmeren om eens een 
hengeltje uit gooien. Er is toch niks mooier dan buiten zijn en genieten van de rust en natuur?

Nachtje vissen in de zomervakantie met het complete gezin

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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Zaterdag 26 mei in alle vroegte verzamelden onze vrijwilligers zich 
in het Westdampark in Woerden. Voor dag en dauw werd begonnen 
met het bouwen van verschillende kraampjes, springkussen en het 
ophangen van vlaggetjes en spandoeken.

Voor het eerst dat onze vereniging zich zo nadrukkelijk in het 
centrum van Woerden zou gaan promoten als een vereniging 
waar het genieten van het buitenzijn voorop staat. Nou ja niet 
helemaal, we zijn tenslotte een 
visvereniging en zodoende waren 
er al verschillende vissers bezig om 

hun spullen uit te stallen. Emmers voer werden gereed gemaakt en 
tuigjes en hengels worden klaargemaakt.
Het doel van deze dag? We kunnen nu wel allemaal dure woorden 
als promotie en bewustwording van de hengelsport  op tafel 
gooien maar vandaag draaide het vooral om iedere inwoner van 
woerden de kans te geven op een laagdrempelige manier met 
vissen in aanraking te komen. Alle bezoekers kregen de kans om 
zelf te vissen en met alle aanwezige leden was er zoveel ervaring 
en kennis aanwezig dat op bijna elke vraag wel een antwoord was 
te geven.

Zeker in het begin van de dag word er goed vis gevangen. Vele 
voorntjes en baarsjes mochten even op de kant verblijven. Voor 
sommige kinderen hun eerste ervaring met vissen en een vis in het bijzonder. Kreten van opwinding 
en verbazing waren dan ook niet van de lucht. Een van de redenen dat de Hsv heeft besloten om 
alle kinderen tot 14 jaar een gratis jeugdvispas voor 2018 mee te geven, meer dan 30 kinderen 
kunnen de rest van dit jaar met de benodigde documenten op zak gaan vissen.

Er was dan ook genoeg animo om het Westdampark met een 
bezoekje te vereren. Tientallen bezoekers zagen dan ook dat 
Steven Harteveld de ene na de andere brasem op de kant wist 
te trekken. Onze karpervisser Paul Epskamp heeft vandaag 
minder geluk, karper word er niet gevangen wel een mooie 
zeelt.  Ook het rondvaren met Dennis Wille die zijn visboot 
voor vandaag heeft meegenomen word erg gewaardeerd. 
Veel kinderen staan geduldig te wachten tot ze een rondje 

mee mogen en dan ook 
onder begeleiding kunnen 
vissen op snoek en baars.

Naast de aanwezige vissers waren er in verschillende stands ook 
nog te zien hoe  Gerrit Ritmeester nu eigenlijk zijn boilies maakt. 
Een leuk inkijkje in hoe deze topvisser nu toch een deel van zijn 
geheimen prijsgaf. Welke materialen zijn er voor nodig en wat 
gaan er nu precies voor ingrediënten in? Dat Gerrit het komend 
jaar meer concurrentie krijgt zal wel duidelijk zijn.
Vanuit de visstand beheer commissie kon Ton van der Spiegel 

  Terugblik Nationale Hengeldag



31

boeiend vertellen over het onderwaterleven. Onze ‘huisbioloog’ kon blijven vertellen over alles wat 
hij in zijn jarenlange ervaring aan kennis heeft opgedaan. 

Dat deze dag volgend jaar een herhaling krijgt 
moge duidelijk zijn. Hoe een en ander dan geregeld 
gaat worden zullen jullie op tijd horen. Dat het 
organiseren van zo’n dag niet zonder vrijwilligers 
kan is wel duidelijk. Als bestuur willen we dan 
ook iedereen die zich deze dag heeft ingezet van 
harte bedanken. Zonder jullie was dit niet mogelijk 
geweest. We hopen dan ook dat jullie je volgend 
jaar weer willen inzetten. Voor nu wensen wij jullie 
nog een paar prachtige vismaanden. En voor de 
nieuwe jeugdleden, hopelijk zien we jullie volgend 
jaar weer terug! En kunnen jullie vertellen over al je 
visavonturen van afgelopen jaar.

HSV ``De Rijnstreek´´ haalde ook de krant met 
deze eerste Hengeldag
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NIEUWE WOONWINKEL

IN WOERDEN!

RIJNSTRAAT 10/12, WOERDEN
VANTUIJLMEUBELS.NL


