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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 135, maart 2019
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 136 
vóór 1 september 2019  via e-mailadres: 
rijnstekkie@hsvderijnstreek.nl.

  Colofon
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Voor u/jullie ligt weer een nieuw Rijnstekkie. Ook deze staat weer boordevol informatie en daarnaast 
de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering op 12 april a.s. dan kijken we in het huishoudelijk 
deel terug, maar na de pauze kijken we vooruit omdat we op 4 mei naar Tom’s Creek gaan! Tom 
Bremer van Tom’s Creek vertelt ons deze avond over de vijvers en vooral wat je daar kan vangen. 
Dit alles in het kader van het jubileumuitje zoals vorig jaar al aangekondigd. Verderop staat het 
inschrijfformulier. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. 

Ook in 2019 kijken we vooruit. In mei willen we weer de Nationale Hengeldag organiseren. Afgelopen 
jaar was deze succesvol. 
In maart doen we weer mee met de nationale opschoondag. Wij vissers houden van een schone stek 
dus dan moeten we de rommel van de ander maar een keer opruimen. Meld je als vrijwilliger. 

Zo zijn we als bestuur met allerlei zaken bezig. Naast dit georganiseer moet er ook gevist worden, zo 
houd je feeling met onze visserij en leden. En dat we actief zijn wordt ook door anderen opgemerkt. 
Dit blijkt o.a. uit het feit dat onze secretaris werd benaderd door de pers over dat ‘asfalt’ op de sloot. 
Hij kon verhelderen wat dat rode kroos is (in ieder geval geen asfalt voor fietsers).

Kortom visvrienden, er gebeurt veel op visgebied, denk aan de karper uitzet, de contacten met 
camping Batenstein om de vergunningen daar goed te regelen maar ook onze controleurs. Deze 
mannen gaan bij nacht en ontij op pad om te controleren. Dat werkt echt wel want velen weten 
inmiddels dat deze mannen weten hoe het werkt en waar ze moeten controleren. 
Afijn, ik hoop u/jullie te mogen begroeten op onze ALV en anders langs de waterkant. 

Cor van Tuijl
voorzitter 

  Van de voorzitter
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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 12 april 2019 

in het gebouw van Avicultura
Singel 43, te Woerden

Aanvang: 19.30 uur – zaal geopend vanaf 19.00 uur.
AGENDA:

1. Opening door de voorzitter.
2.  Vaststelling agenda.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 26 oktober 2018.
4. Jaarverslag  Secretariaat 2018.
5. Jaarverslag VBC 2018.
6. Jaarverslag Wedstrijdcommissie 2018.
7. Financieel verslag en balans 2018.
8. Verslag van de kascommissie 2018.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

 PAUZE

11. Lezing
12. 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 Tom Bremer. Een lezing met als titel Fishing Adventures 
bij Tom’s Creek. Een goede voorbereiding op het komende jubileum uitje!

Met vriendelijke groet,
Willem-jan van Tuijl

Secretaris HSV ``De Rijnstreek´´

  Uitnodiging ALV
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 Notulen Algemene ledenvergadering 26 oktober 2018
Aanwezig: 6 bestuursleden en 12 leden.

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

2. Mededelingen bestuur.
Gerrit Ritmeester deelt mee dat er een nieuw contract visrecht recreatieplas Cattenbroek is ondertekend.
Steven Harteveld meld dat er in 2019 in het kader van het 85-jarig jubileum van onze vereniging een jubileum-
uitje word georganiseerd. Een definitieve uitnodiging zal nog worden kenbaar gemaakt.
Andries Ritmeester deelt mee dat we een verregaande samenwerking hebben met hsv Zegveld met als een 
doel een fusie in 2021.
Cor van Tuijl laat het gekregen schilderij zien als dank voor onze gift aan dagbesteding de Cope in Kamerik.

3. Vaststelling agenda.
De agenda word ongewijzigd vastgesteld.

4. Notulen Algemene ledenvergadering 6 april 2018.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd.

5. Voorstel begroting 2019.
Er volgt een korte uitleg bij de gepresenteerde cijfers door de penningmeester. Er zijn geen opmerkingen. 
Begroting word vastgesteld zoals vermeld in Rijnstekkie 134.

6. Voorstel wijziging contributie 2019.
Er volgt een korte uitleg bij de gepresenteerde cijfers door de penningmeester. Er zijn geen opmerkingen. 
Contributie word vastgesteld zoals vermeld in Rijnstekkie 134.

7. Benoeming kascommissie 2019.
Jaap van Vliet treed af. In zijn plaats word Koos Radix gekozen.  Rudolf Grundman word herkozen en Alex den 
Boer zal voor 2019 als reserve beschikbaar zijn.

8. Rondvraag.
Dhr. Wilbrink vraagt of er meer kan worden gecontroleerd op Oortjespad/de Eend.  Hij treft hier veel gedumpt 
afval aan. Onze controleurs zullen hier bij controle ook op letten.
Dhr. Kwak vraagt of de gemeente ons nog heeft benaderd i.v.m. de realisatie van een trailerhelling. Ton 
antwoord hierop door te zeggen dat de gemeente nog steeds druk is met de realisatie van het singelplan en 
daar nog steeds niet aan toe gekomen is. Het bestuur zal er bij de gemeente Woerden op aan sturen hier in te 
willen meedenken aan een goede plek. 
Dhr. Epskamp heeft een vraag over hoe het kan dat er in de Oude Rijn binnen de gemeentegrenzen van 
Woerden stukken water zijn waar het visrecht bij verenigingen ligt van buiten Woerden. Dit heeft te maken 
met onder andere heerlijke visrechten. Een erfenis uit het verleden en helaas niks aan te doen.
Dhr. Gerla vraagt of het als vereniging niet mogelijk is een parkeerontheffing aan te vragen tijdens wedstrijden 
wanneer deze binnen betaald parkeren gebied vallen. Hier zal naar worden gevraagd, al lijkt de kans van 
slagen heel klein.

9. Sluiting.
De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 20.05.

Na de pauze heeft onder het genot van een hapje en een drankje Gerwin Gerlach een boeiende lezing gehouden 
over vissen op diepe zandafgravingen. Na een korte uitleg wie Gerwin is en wat zijn werk als medewerker van 
Sportvisserij Nederland inhoud. Laat Gerwin ons een boeiende inkijkje in de spronglaag van diepe wateren zien. 
Dit ook in combinatie met de aanwezigheid of afwezigheid van zuurstof en voedsel geeft aan dat je met de juiste 
kennis hier heel succesvol kan vissen.  Dit kon Gerwin dan ook heel goed tonen door verschillende vangsten te 
laten zien. Een erg leerzame lezing en dit werd door veel leden als een welkome aanvulling op hun visserij gezien.

Opening openbaar gedeelte:
• Voorzitter heet allen welkom en geeft het woord aan Gerwin.
• Aanwezig zijn ca. 25 m/v



6

Bestuur
Afgelopen jaar mogen we spreken van een goed verenigingsjaar. De visrechten op recreatieplas 
Cattenbroek zijn weer voor 6 jaar vastgelegd. Met verschillende activiteiten is de hsv positief in het 
lokale nieuws geweest. Mede door deze activiteiten al dan niet openbaar en via de sociale media 
is het aantal jeugdleden gestegen. Via de ledenvergaderingen proberen wij jullie als leden over 
alle zaken die voor de hsv van belang zijn te informeren. Daarnaast blijft dit ook een uitgelezen 
kans voor de leden om juist hun wensen en ervaringen te delen met ons. Niet alleen binnen de 
vereniging zijn wij er voor jullie maar ook kunnen we als belangenbehartiger optreden naar buiten 
toe. 
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 is contact met omliggende verenigingen geweest om in de toekomst te kunnen samenwerken. 
Met hsv Zegveld is er nu een verregaande samenwerking om binnen enkele jaren te gaan fuseren. 
Het komende jaar willen wij als bestuur  een en ander gaan voorbereiden om dit zo soepel mogelijk 
te laten verlopen.  Dit alles om zeker voor de leden in de buurt een beter aanbod van mooi en 
divers viswater te kunnen realiseren. 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 het 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
Het ledenaantal staat aan het einde van 2018 op 1637. Dat is ongeveer gelijk aan 2017 maar door 
alle uit en inschrijvingen ziet dat er lopende het jaar iedere maand weer anders uit. Wel zien we 
een toename in het aantal jeugdleden. Dat zijn er nu 185, een positieve ontwikkeling en ook in 
2019 willen wij ons inzetten op verdere groei. Dit komt mede denken wij aan het verlagen van de 
contributie voor  jeugdleden en aan het deel vergeven jeugdvergunningen tijdens de hengeldag in 
Mei. 

In 2018 zijn er weer 2 ledenvergaderingen gehouden. Deze werden goed en minder 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 Gerwin Gerlach 
over zijn visserij op diepe zandwinplassen. Een erg leerzaam verhaal over spronglagen en voedsel. 
Een gemis voor de leden die er niet bij waren. Ook is er nog een karper avond georganiseerd die 
goed werd bezocht. Een gezellig samenzijn en met een invulling van verschillende eigen leden een 
succes.

Voor alle wedstrijden verwijs ik naar het verslag van de wedstrijdcommissie. Onze wedstrijden 
worden goed bezocht en we hopen dat dit in 2019 weer zo mag zijn. 
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. 

  Jaarverslag secretariaat 2018
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Voor het verlengen van het visrecht op de Cattenbroekerplas en de staat van onze viswateren 
verwijs ik u naar het verslag van de VBC. 

In Maart hebben wij als vereniging meegedaan aan de landelijke dag Nederland schoon! Een succes 
en ons verenigingswater aan recreatieplas Cattenbroek lag er weer blinkend schoon bij.

Op de laatste zaterdag van mei hebben we als hsv voor het eerst meegedaan aan de nationale 
hengeldag. Een geslaagd evenement in het Westdampark. Met prachtig weer en een goede 
opkomst hadden we niets te klagen. Aan het einde van de dag waren we zo’n 35 jeugdleden rijker 
en hebben vele kinderen en volwassenen een leuke kennismaking met de hengelsport  achter de 
rug. Ook in 2019 hopen we hier weer aan mee te doen verder in dit Rijnstekkie meer hier over.

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.

Op zaterdag 15 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 2019 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 2019

Willem-jan van Tuijl, secretaris 

Alex en Levi den Boer in actie
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HSV De Rijnstreek Woerden, opgericht in 1933, bestond afgelopen jaar maar liefst 85 jaar. Reden 
voor het bestuur om voor de leden iets bijzonders te organiseren, namelijk “Adventure Fishing” bij 
Tom’s Creek!

Voor deze unieke gelegenheid hebben wij 4 zgn. 
“avonturenvijvers” bij Tom’s Creek afgehuurd, 
exclusief voor onze leden. Hier zwemmen onder 
andere Russische en Siberische steuren, Europese 
meervallen, Gestreepte zeebaarzen en verschillende 
soorten karpers. Zo is het bij elke vangst weer een 
verrassing wat er boven water komt! 

Er kan worden gezorgd voor materiaal (hengel, net 
en mat) welke je ter plaatste kan lenen, of je neemt 
je eigen uitrusting mee! Aas en voer (let op! Alleen 
voer van Tom’s Creek is toegestaan!) zijn voor eigen 
rekening en ter plaatse verkrijgbaar.

Zie voor meer informatie en bijzonderheden waar je rekening mee moet houden: 
https://www.tomscreek.nl/reglement-avontuurlijk-vissen

Uiteraard wordt ter plaatse ook gezorgd voor een hapje en drankje voor iedereen bij aankomst. 

Vervoer kan geschieden op eigen gelegenheid naar Lelystad, maar er is ook een (beperkt) aantal 
plaatsen beschikbaar in een speciaal voor de HSVR gehuurde Touringcar. Geef bij inschrijving 
duidelijk aan op het formulier of je hier gebruik van wenst te maken.

Dit zal plaatsvinden op zaterdag 4 mei 2019, waarbij het voorlopige programma er als volgt uit ziet:
• 10:30 vertrek Touringcar vanaf Woerden NS naar Lelystad (optioneel)
• 12:00 aankomst Lelystad met ontvangst, hapje en drankje
• 13:00 aanvang mogelijkheid tot vissen
• 17:00 einde vistijd
• 18:00 vertrek Touringcar naar Woerden
• 19:30 verwachte aankomst Woerden NS

Voor deelname aan dit evenement geldt een eenmalige all-in bijdrage van € 15,- per persoon. 
Pas na ontvangst van een volledig ingevuld inschrijfformulier en inschrijfgeld, is de aanmelding  
definitief. Hier ontvang je dan ook een bevestiging van. De inschrijving sluit op 1 april 2019 en  
aanmelden is alléén mogelijk voor leden!

  Aankondiging Jubileum-Uitje!
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HSV De Rijnstreek Woerden bestond afgelopen jaar maar liefst 85 jaar. Reden voor het
bestuur om voor de leden iets bijzonders te organiseren, namelijk

“Adventure Fishing” bij Tom’s Creek!
Dit fantastische evenement zal plaatsvinden op zaterdag 4 mei 2019, waarbij het voorlopige
programma er als volgt uit ziet:

10:30 vertrek Touringcar vanaf Woerden NS naar Lelystad (optioneel)
12:00 aankomst Lelystad met ontvangst, hapje en drankje
13:00 aanvang mogelijkheid tot vissen
17:00 einde vistijd
18:00 vertrek Touringcar naar Woerden (optioneel)
19:30 verwachte aankomst Woerden NS

Voor deelname aan dit evenement geldt een eenmalige all-in bijdrage van € 15,- per persoon.

Pas na ontvangst van een volledig ingevuld inschrijfformulier en inschrijfgeld, is de
aanmelding pas definitief. Hier ontvang je dan ook een bevestiging van.
Aanmelden is alléén mogelijk voor leden!

Voor- en achternaam:………………………………………………………………………………………

Vispas nummer:………………………………………………………………………………………………

Adres (straat + huisnr.):……………………………………………………………………………………

Poscode + Woonplaats:……………………………………………………………………………………

Telefoon:  …………………………………… E-mail: ………………………………………………………

Gebruik vervoer Touringcar:  JA  /  NEE  (doorhalen hetgeen niet van toepassing is)

Aanmelden per e-mail vóór 1 april 2019 aan penningmeester@hsvderijnstreek.nl
en betaling via NL27INGB0000240773.
Vermeld hierbij duidelijk “jubileum uitje 2019” en je naam!

Voor informatie en/of inschrijven mail naar penningmeester@hsvderijnstreek.nl
of wedstrijden@hsvderijnstreek.nl of tel 06-22999567

INSCHRIJFFORMULIER
Adventure Fishing Tom’s Creek

4 mei 2019

HSV De Rijnstreek Woerden
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VANTUIJLMEUBELS.NL
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De samenstelling van de Visstandbeheer Commissie was in 2018 als volgt: Ton van der Spiegel 
(voorzitter), Rens Oostenbruggen, Gerrit Ritmeester, Menno Blok, Willem-jan van Tuijl, Leon van 
Toorenburg en Andries Ritmeester en Marc van Amerongen.

Belangrijke aandachtspunten in 2018 waren: 
• Visrecht recreatieplas Cattenbroek
• Inventarisatie viswater
• Spiegelkarperproject Oude Rijn
• VBC De Stichtse Rijnlanden

Visrecht recreatieplas Cattenbroek
In 2018 is er eindelijk een huurovereenkomst met de gemeente Woerden voor het visrecht op 
de recreatieplas Cattenbroek afgesloten voor een langere periode dan 1 jaar. In overleg met de 
toekomstige beheerder van de recreatieplas en aanliggende natuurgebieden, het recreatieschap 
Midden Nederland, is een 6-jarige huurovereenkomst met de gemeente afgesloten. De inhoud 
van deze nieuwe huurovereenkomst voldoet aan de voorwaarden die het recreatieschap aan de 
verhuur van het visrecht stelt.

Waterplantoverlast wijkpark Molenvliet
In 2018 is evenals in voorgaande jaren 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 van 2017 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.
In de warme zomer van 2018 is het probleem alleen 
maar groter geworden. Grote delen van het viswater in het wijkpark waren eind augustus bijna 
volledig dichtgegroeid met waterplanten.

Met de Visstandbeheercommissie Stichtse Rijnlanden is inmiddels afgesproken dat er een voorstel 
zal worden ingediend om graskarpers te gaan uitzetten 
ter bestrijding van de overtollige waterplanten. Hiervoor 
is eerst toestemming nodig van het Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden. 

Spiegelkarperproject Oude Rijn
Na de eerste uitzetting van spiegelkarpers in de Oude 
Rijn tussen Harmelen en Bodegraven in 2017, heeft 
er in het najaar van 2018 weer een flinke uitzetting 
plaatsgevonden. Ook dit keer zijn de spiegelkarpers 
geleverd door Edko-ViS uit Rijpwetering. De kosten voor 
het project worden gedeeld door de federatie MidWest 
Nederland, onze vereniging en hengelsportvereniging 
GHV – Groene Hart.
Doel van het project is behalve het verbeteren van de 

  Jaarverslag 2018 VBC Rijnstreek
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Ook 2018 was weer een goed wedstrijd jaar waarin goed is gevangen door de deelnemers aan de 
diverse competities. 
Wederom hebben we enkele nieuwe gezichten aan de waterkant mogen verwelkomen, hetgeen 
laat zien dat er nog genoeg animo is van vissers die op een competitieve maar ook gezellige 
ontspannen manier en wedstrijdje willen vissen. 
Ondanks dat de witviscompetitie een vaste schare deelnemers heeft en ook de karpercompetitie 
inmiddels een vaste waarde is op de kalender, blijkt een jeugdcompetitie geen haalbare kaart meer 
te zijn tegenwoordig. Jammer maar helaas, wij blijven ons als HSV richten op deze doelgroep.
Hoe dan ook is er fanatiek (en gezellig!) gevist en zag het afgelopen seizoen er in vogelvlucht als 
volgt uit:

Avondfeeder wedstrijd, 6-6-2018, locatie Oude Rijn thv “Wiericke Schans”
Er waren er 16 deelnemers aanwezig welke in totaal een respectabele 48,30 kilo vis wisten te 
vangen. Winnaar van de wisselbeker werd Piet de Groot met ruim 14 kilo vis. 
Voor seizoen 2019 zal deze feederavond worden uitgebreid met 2 extra avonden en als 
Zomeravond Feeder Competitie worden gevist op 3 opeenvolgende (zomerse) woensdagavonden. 

50+ wedstrijd, 4-7-2018, locatie “Meander”
Hieraan deden 12 deelnemers mee en ook hier kwam Piet de Groot als winaar uit de bus met 2 kilo 
vis. In totaal is er slechts 9 kilo gevangen.

Kampioenschap van Woerden, 25-8-2018, locatie Oude Rijn thv “De Krom”
Het jaarlijks kampioenschap is deze keer gevist aan de Oude Rijn thv “De Krom”. Over het 
algemeen staat deze locatie garant voor goede vangsten, dus dat kon spannend worden. Na een 
visrijke ochtend bleek echter dat de bekende namen weliswaar goed hadden gevangen, maar toch 
echt het nakijken hadden toen Carla v/d Stoel het net boven water tilde. Met maar liefst ruim 17 kilo 

  Jaarverslag wedstrijdcommissie 2018 

karperstand op de Oude Rijn ook het volgen 
van de groei en de migratie van karper in dit 
viswater.
Omdat we voor het goede verloop van dit 
spiegelkarperproject, afhankelijk zijn van 
de terugmeldingen van vangsten, is in 2018 
aan dit project aandacht besteed in het 
Rijnstekkie, op onze Facebookpagina en op 
de website van de vereniging.
Gevangen karpers kunnen met foto 
(van de linkerzijde; bek van de vis in de 
rechterhand), lengte en gewicht worden 
teruggemeld via een formulier op onze 
website.
In 2018 zijn er al diverse terugvangsten van 
de uitgezette spiegelkarpers gemeld.
  
VBC De Stichtse Rijnlanden
Vertegenwoordigers van onze vereniging hebben in 2018 tweemaal een plenaire vergadering 
bijgewoond van de Visserijbeheercommissie Stichtse Rijnlanden. In dit overlegplatform tussen 
waterschap, hengelsportverenigingen en beroepsvissers komen onderwerpen aan de orde die 
gaan over waterkwaliteit, visrecht, visstand, waterplantenbeheer, uitzetten van karper e.d.
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wist zij het kampioenschap te winnen. In totaal 
is er deze ochtend een knappe 102kg aan vis 
gevangen en geheel traditiegetrouw is de dag 
afgesloten met een heerlijke BBQ bij Avicultura. 
Het inschrijfgeld is door het bestuur van HSV 
De Rijnstreek verdubbeld en zoals ieder jaar 
geschonken aan een goed (lokaal) doel. Deze 
keer was het de beurt aan De Speelgoedbank, 
welke zich inzet voor kinderen uit gezinnen 
welke onder de armoedegrens moeten 
leven, en deze kinderen van kwalitatief goed 
speelgoed voorziet. 

Witviscompetitie:
In totaal zijn er 13 wedstrijden gevist door 21 deelnemers, verdeeld over een A en B-poule.
In de A-poule werd in totaal 224,21 kilo vis gevangen en winnaar werd (op de laatste dag!) Steven 
Harteveld met in totaal 63,7 kilo vis.
In de B-poule werd in totaal 131 kilo gevangen en werd nieuwkomer Sjaak van Voorden winnaar met 
in totaal 28,5 kilo vis. Zo zie je maar, nieuw in de competitie en direct door naar de eredivisie! 

Karpercompetitie: 
Deze competitie kenmerkt zich door het koppelsysteem en het feit dat er gedurende de nacht 
wordt (door-)gevist en de stekken rouleren per koppel. Hierdoor vissen alle koppels iedere 
wedstrijd (10 in totaal) steeds op een andere stek.
In totaal deden er 20 vissers mee, verdeeld over 10 koppels en werd er in totaal maar liefst 645 kilo 
karper gevangen! Winnaar werd het koppel Paul Epskamp / Jan Plomp met 128,8 kilo aan karper. 
De winst voor de grootste karper ging naar Leon en Willem Jan met een karper van maar liefst 19 
kilo (38 pond). Zou het dezelfde als vorig jaar zijn? 

Roofviscompetitie:
Traditiegetrouw het sluitstuk van het seizoen waarbij onder soms barre omstandigheden de snoek 
e.a. achter de vinnen wordt gezeten.

Over 3 geviste wedstrijden met in totaal maar 
liefst 31 deelnemers bleek maar weer hoe grillig 
de roofvisvangsten kunnen zijn. 15 deelnemers 
eindigden uiteindelijk met vis op de kant waarbij in 
totaal voor 2.036 cm aan vis is gevangen. 
Winnaar werd, wederom op de laatste dag (hoe 
verzin je het!) Jaap v/d Stoel met een totaal van 
245cm. 
Voor volgend jaar zullen de regels, op verzoek 
van een groot aantal deelnemers, iets worden 
aangescherpt waarbij zal gelden dat iedere 
gevangen roofvis aan de wettelijke minimum maat 
zal moeten voldoen om mee te tellen in de uitslag. 

Graag zie ik iedereen, en als het even kan nog meer nieuwe gezichten, aankomend seizoen aan de 
waterkant. Het was mij in ieder geval een genoegen afgelopen seizoen.

Woerden, februari 2019
Steven Harteveld, wedstrijdcommissie
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  Financiële verantwoording 2018
De jaarlijkse voorjaarsvergadering is onder andere bedoeld om de financiële jaarstukken over het 
afgelopen kalenderjaar vast te stellen. Hieronder treft u de Balans en Staat van Baten en Lasten 
over het jaar 2018.

Zoals in de najaarsvergadering al is toegelicht sluiten we het jaar 2018 af met een negatief saldo 
van € 3.754. Dit komt door de hogere kosten van de posten ‘Multimedia en promotie’ en ‘Overige 
kosten’ ten opzichte van de begroting over 2018.

De kosten voor ‘Multimedia en promotie’ zijn € 2.260 hoger dan begroot. Dit is te verklaren doordat 

  
  
  



Contributies 50.184 50.600 49.287
Diverse baten 2.423 2.500 2.529

   



Kosten VISpas 31.933 32.000 27.139
Pachten 2.496 2.500 2.511
Lidmaatschappen 75 75 75
Bestuurskosten 2.230 2.300 1.883
Ledenkosten 1.592 2.000 1.893
Multimedia en promotie 11.010 8.750 10.102
Wedstrijden 3.059 2.675 3.443
Visstandbeheercommissie 1.816 1.800 1.825
Overige kosten 2.150 1.000 2.143
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Debiteuren 541 0
Overige vorderingen en overlopende activa 143 2.669

684 2.669

 67.148 66.381

67.832 69.050



 21.409 25.163


Crediteuren 1.004 2.011
Overige schulden en overlopende passiva 45.419 41.876

46.423 43.887

67.832 69.050

 



 
 

 

we in 2018, sinds jaren, weer hebben meegedaan met de Nationale Hengeldag. Een groot succes; 
we mochten ruim 30 nieuwe jeugdleden verwelkomen! 

De ‘Overige kosten’ zijn € 1.150 hoger dan begroot. Oorzaken zijn notariskosten i.v.m. de statuten-
wijziging in 2018 en huurlasten van opslagruimte voor alle materialen die de vereniging bezit. Beide 
posten waren niet begroot in 2018.

Zowel de kosten voor de Nationale Hengeldag als de huurlasten van opslagruimte zijn opgenomen 
in de vastgestelde begroting over 2019. 

Ondanks het negatief resultaat in 2018 zijn de financiële reserves van de vereniging gezond. Het 
bestuur is dan ook van mening dat dit verlies geen enkel probleem zal zijn voor de continuïteit van 
de vereniging.

Voor een verder toelichting op de cijfers én het stellen van uw vragen nodigen wij u hartelijk uit om 
naar de Algemene Ledenvergadering te komen! 
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  ALV HSV Zegveld 
Op 27 november jl. hield HSV Zegveld haar ledenvergadering.
Niets bijzonders toch? Nou, deze keer wel. Zegveld kampt met een veel voorkomend probleem.
Wel leden maar weinig vrijwilligers en dus geen activiteiten, zelfs het bestuur bestaat nog maar uit 
één persoon.
Enige tijd geleden hebben Zegveld en Woerden daarover 
onderling contact gehad.
De besturen willen gaan samenwerken en mogelijk zelfs 
fuseren
Op 27 november werd een eerste stap gezet op de leden-
vergadering van HSV Zegveld.
De Woerdense DB-leden werden in het bestuur van 
Zegveld gekozen waarbij onze voorzitter Cor van Tuijl tot 
(interim-)voorzitter is gekozen.
Doel is te komen tot fusie. Dat is nog een complex juri-
disch traject.
Voorlopig gaan we samen op om ook in Zegveld activiteiten te ontplooien. 

  Vissen voor het Goede Doel 
Het jaar 2019 begon goed voor de Speelgoedbank Woerden. Namens de hengelsportvereniging De 
Rijnstreek mocht voorzitter Cor van Tuijl een cheque ad € 220,00 overhandigen aan Wilma van Laar. 
Zij dankte de hengelaars voor dit leuke initiatief. 

De Speelgoedbank is een vrij jong initiatief in Woerden en wil kinderen uit gezinnen beneden een 
bepaalde inkomensgrens gratis speelgoed geven. Ook al krijgt men veel speelgoed, men heeft ook 
met andere kosten te maken.

HSV De Rijnstreek or-
ganiseert veel wedstrij-
den voor haar leden, 
waaronder het jaarlijkse 
“Kampioenschap van 
Woerden”. Met het 
inschrijfgeld van dit kam-
pioenschap wordt ieder 
jaar een lokaal goed doel 
verblijd.

Het bestuur heeft dit jaar 
het bedrag verdubbeld  
zodat een cheque ad 
€ 220,00 kon worden 
overhandigd. 

Vorig jaar ging de gift 
naar de dagbesteding in 
de Cope te Kamerik. 

Zie ook: www.speelgoedbankwoerden.nl

Wilma van Laar van de Speelgoedbank Woerden ontvangt de cheque uit handen 
van Cor van Tuijl, voorzitter HSV De Rijnstreek 
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Wedstrijdreglement "Witvissen" HSV De Rijnstreek 2019 v1.1 

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 enz.)

 
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.

 

Deelnemer wordt enkel in de klassering opgenomen indien de gevangen vis na het eindsignaal

 

door deelnemer 
zelf ter weging

 

wordt

 

aangeboden.

  

16.

 

Bij voortijdig vertrek wordt deelnemer als laatste geklasseerd, tenzij er sprake is van een overmacht-

 

en/of 
noodsituatie. Een en ander ter beoordeling aan de wedstrijdleiding.

 

17.

 

Snoek, snoekbaars

 

alsmede paling en alle overige beschermde vissoorten tellen niet mee en mogen niet in het 
leefnet worden bewaard.

 

18.

 

Bij een geconstateerde overtreding van het reglement, volgt automatisch uitsluiting in de uitslag van de wedstrijd

 

19.

 

Bij herhaling volgt uitsluiting voor de gehele competitie

 

20.

 

De wedstrijdleiding bestaat uit de wedstrijdcommissieleden van HSV De Rijnstreek

 

21.

 

De wedstrijdleiding

 

heeft het recht

 

om de plaats van de wedstrijd te wijzigen wanneer zij dit 

 

noodzakelijk acht.

 

22.

 

De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd, bij slechte weersomstandigheden of bepaalde calamiteiten, niet 
door te laten gaan dan wel stil te leggen

 

23.

 

Bij geschillen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding

 

24.

 

Iedere deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van het wedstrijdreglement

 

25.

 

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 22-01-2019

 

  Wedstrijdreglement “Witvissen” HSV De Rijnstreek 2019 v1.1
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  Fotocompilatie van de karpercompetitie
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  Wedstrijdprogramma 2019
Witvis senioren 2019   De beste 10 wedstrijden tellen mee! 
Wedstrijd Datum Locatie  Tijd
1 6-4-2019 Amstel - Amsteldijk Zuid (1km vóór veerpont / theetuin thv nr. 204) 7:30 - 11:30
2 20-4-2019 Grote Gracht - Oudewater (Waardsedijk nr. 106) 7:00 - 11:00
3 11-5-2019 Oude Rijn - Spek / Houthandel Verweij 7:00 - 11:00
4 18-5-2019 Groote Heicop Breukelen (thv 2e rotonde) 7:00 - 11:00
5 1-6-2019 Angstel (Angstelkade) 7:00 - 11:00
6 15-6-2019 Oude Rijn - Cattenbroekerlaan 7:00 - 11:00
7 29-6-2019 Burg. Van Kempensingel 7:00 - 11:00
8 13-7-2019 Oude Rijn - Wiericke Schans 7:00 - 11:00
9 31-8-2019 Oude Rijn - Wiericke Schans 7:00 - 11:00
10 14-9-2019 Amstel Drecht kanaal - Vrouwenakker 
  (Nieuwveens Jaagpad nr.115 thv Kwekerij De Amstel)  8:00 - 12:00
11 28-9-2019 De Vecht - Nieuwersluis thv Zwembad 8:00 - 12:00
12 12-10-2019 Meander 8:30 - 12:30
13 26-10-2019 Amstel - Amsteldijk Zuid / Theetuin (nr. 183-B) 8:30 - 12:30

Roofvissen 2019:   
1 9-11-2019 Oude Rijn - De Krom Woerden tot Bord Nieuwerbrug 9:00 - 12:00
2 16-11-2019 Leidsche Rijn - Harmelen Het Scheepje tot Fietsbrug thv Heldamweg 9:00 - 12:00
3 23-11-2019 Leidsche Rijn - Geestdorp (brug) tot De Putkop 9:00 - 12:00

 Avond Feeder Competitie 2019: 
1 12-6-2019 Oude Rijn - Spek / Houthandel Verweij 18:00 - 22:00
2 19-6-2019 Oude Rijn - Wiericke Schans 18:00 - 22:00
3 26-6-2019 Oude Rijn - De Krom 18:00 - 22:00

 Extra wedstrijden:   
1 3-7-2019 50+ middag - Oude Rijn thv Arie Blok 12:30 - 16:30
2 7-9-2019 Kampioenschap van Woerden - Burg. Van Kempensingel 8:00 - 12:00

 Karper-koppel-competitie:  De beste 6 wedstrijden tellen mee! 
1  Vrijdag 29 maart  17:00 - Zaterdag 30 maart  13:00 
2  Zaterdag 11 mei  17:00 - Zondag 12 mei  13:00 
3  Zaterdag 1 juni  17:00 - Zondag 2 juni  13:00 
4  Vrijdag 21 juni  17:00 - Zaterdag 22 juni  13:00 
5  Zaterdag 13 juli  17:00 - Zondag 14 juli  13:00 
6  Vrijdag 2 augustus  17:00 - Zaterdag 3 augustus  13:00 
7  Zaterdag 7 september  17:00 - Zondag 8 september  13:00 
8  Vrijdag 27 september 17:00 - Zaterdag 28 september  13:00 
9  Zaterdag 19 oktober  17:00 - Zondag 20 oktober  13:00 
10  Vrijdag 8 november  17:00 - Zaterdag 9 november  13:00 

Overige data:
 21-12-2019 Prijzenfestival (Avicultura)                                                                 14:00 -  ....... 
  
De witviscompetitie en Avond Feeder competitie worden gevist op punten
Voor de witviscompetitie tellen de beste 10 wedstrijden mee (= 3 afschrijvers)
Bij de avond feeder- en roofviscompettitie tellen alle wedstrijden mee
Bij de karper-koppel-competitie wordt gevist op punten. De beste 6 wedstrijden tellen mee.
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  Route beschrijving wedstrijden 2019

Wedstrijd nr. 1 Amstel - Amsteldijk Zuid / 1km vóór veerpont (nr. 204) 
 •  Ing. Enschedeweg volgen tot aan afslag Uithoorn / Vinkeveen 
 •  Linksaf, weg volgen tot voorbij Amstelaquaduct 
 •  Bij verkeerslicht linksaf en bij rotondes driekwart rond 
 •  Weg volgen en op T-splitsing (amsteldijk zuid / Amsteldijk Nood) linksaf naar Amstel a/d Nes 
 •  Meldpunt na ongeveer 200m, na de bocht, thv nr. 204 / Rode Brievenbus (= ruim 1km vóór 
      de veerpont / theetuin !) 

Wedstrijd nr. 2 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 +/- 150 m verder 
 •  Let op!! ivm afstand visstekken tot parkeerplaats is een transportkarretje aan te raden!! 

Wedstrijd nr. 3 Oude Rijn – Spek / Houthandel Verwey 
 •  Via smalle zijde naar Nieuwerbrug tot aan Boer Spek / Houthandel Verweij 

Wedstrijd nr. 4 Groote Heicop 
 •  Vanaf Woerden volg N212 (Ir. Enschedeweg) richting Kamerik en N401 richting Breukelen 
 •  Op N401 bij 2e rotonde linksaf (Oud Aa) 
 •  Vóór bruggetje linksaf (Galgerwaard, doodlopende weg) 

Wedstrijd nr. 5 Angstel (Angstelkade) 
 •  Richting Breukelen, tot aan AR-kanaal 
 •  Linksaf ri. Angstelkade 
 •  Rechts omhoog helemaal langs kanaal rijden tot afslag Angstelkade 
 •  Onder het spoor door, weg volgen tot aan gemaal 
 •  Let op!! ivm afstand visstekken tot parkeerplaats is een transportkarretje aan te raden!! 

Wedstrijd nr. 6 Burg. Van Kempensingel thv Parijse Brug  

Wedstrijd nr. 7 Cattenbroekerlaan 
 •  Vanaf ingang bij benzinepomp (Tinq) tot aan De Kruipin tegenover s’Gravesloot)  

Wedstrijd nr. 8 & 9 Oude Rijn – Wiericke Schans 
 •  Via smalle zijde naar Nieuwerbrug / Bodegraven tot aan Fort Wiericke Schans 

Wedstrijd nr. 10 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 thv “Kwekerij De Amstel” 

Wedstrijd nr. 11 De Vecht – Nieuwersluis thv Zwembad  
 •  Vanuit Breukelen N402 (Rijksstraatweg) volgen richting Nieuwersluis 
 •  In Nieuwersluis rechtsaf over brug 
 •  Over brug rechtsaf (Zandpad) tot zwembad Zwemlust  

Wedstrijd nr. 12 Meander 
 •  Vanaf Meanderbrug tot aan De Kruipin (tegenover s’Gravensloot) 

Wedstrijd nr. 13 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 Theetuin (nr. 183-B) 
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  Karpercompetitie HSV de Rijnstreek 2019
Afgelopen jaar was de competitie een succes kunnen we wel zeggen. De competitie zal ook in 2019 
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 Mo-
lenvliet, 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 is inmiddels geloot 
op de karperavond van 22 februari. Koppels kunnen zich nog wel aanmelden bij de secretaris. 

Karpercompetitie 2019 stekken
1. Singel Arie t/m Vosbrug
2. Leidse Rijn Harmelen
3. Zandgaten Karekietlaan
4. Binnengracht Oostlaan/Oostsingel
5. Zandgaten Waterhoenlaantje
6. Rijn Breeveld 
7. Wijkwater Steinhagenseweg Snel & Polanen
8. Singel Vosbrug t/m Babylon
9. Cattenbroekerplas Waterrijk
10. Montfoortse Vaart Cattenbroekerdijk 

Hieronder 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 kan worden 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 3 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. 
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• 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.
• Bij een totaal aantal wedstrijden van 10stuks, 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 sponsorprijs beschikbaar gesteld door Dierenspecialist van de Vaart 
voor de zwaarste karper in de vorm van een aaspakket.
Voor de data voor de karper-competitie zie pagina 20.

Voor meer informatie en/of inschrijvingen kijk op de website www.hsvderijnstreek.nl of neem con-
tact 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
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  Terugmeldweekend SpiegelKarperProjecten
In het weekend van 28 september vond het 6e Internatio-
naal SKP Weekend, georganiseerd door de Belangenvereni-
ging Verantwoord Karperbeheer (BVK), 

Dit jaar hebben wij als HSV De Rijnstreek ook mee gedaan. 
We hebben inmiddels een prachtig lopend SKP Oude Rijn. 
Er zijn daarvan al diverse vissen terug gevangen! Een mooi 
moment om in te stappen bij het BVK terugmeldweekend.

Deze wedstrijd is in het leven geroepen om het terugmel-
den van projectspiegels uit OPEN WATER te stimuleren. 
Spiegelkarpers uit de Woerdense grachten en alles wat 
daarmee in OPEN VERBINDING staat telden  het zwaarst mee voor deze wedstrijd. 

Tijdens het  SKP terugmeldweekend zijn er 8 karpers teruggemeld.

Van de 8 karpers zijn er 6 spiegelkarpers en 2 schubkarpers gevan-
gen. Van de spiegelkarpers zijn er 5 stuks gematched!

De winnaar van het boek ‘Sluimerend Dynamiet’ van Rini Groot-
huis is geworden: Marc van Amerongen. Van harte gefeliciteerd!

We willen iedereen bedanken voor het terugmelden en graag tot volgend jaar. We proberen dan de 
karpercompetitie in hetzelfde weekend in te plannen zodat we nog meer terugmeldingen kunnen 
verwachten.

Terugmeldfoto Marc van Amerongen

Plankfoto

17 november heeft onze vereniging weer 
spiegelkarpers uitgezet in de Oude Rijn tussen 
Harmelen, Woerden en Bodegraven.
Het SKP-project Oude Rijn is een onderdeel van 
het masterplan SKP van hengelsportfederatie 
SMWN en de Karpercommissie SMWN 
uitgevoerd door HSV De Rijnstreek Woerden en 
Hengel-sportvereniging GHV - Groene Hart. 
De vis werd geleverd door Edko Specialcarp.

  Uitzet spiegelkarpers
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  Landelijke Opschoondag recreatieplas Cattenbroek
Wegens het succes van vorig jaar, gaan wij opnieuw een schoonmaakronde doen om de plas.

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=69648

Actiedatum:zaterdag 23 maart 2018
Aanvangstijd:10:00 Eindtijd:12:00
Actie adres:Zeeweg, Woerden
Verzamelplaats:Parkeerplaats zwemstrand
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Kijk ook op onze website: www.valkcv.nl

Email: info@valkcv.nl
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Onze penningmeester met een krachtpatser van een schub op exact 20,0 kg!

  Recreatieplas Cattenbroek
Hengelsportvereniging De Rijnstreek, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de gemeente Woer-
den hebben op 15 november een nieuw contract gesloten over het vissen in recreatieplas Catten-
broek.
Hierdoor kunnen de leden van de hengelsportvereniging de komende zes jaar weer hun sport 
beoefenen in de recreatieplas. Het oude contract was verlopen en kon niet zonder meer worden 
verlengd. 

Recreatiegebied Cattenbroek staat op de nominatie om te worden overgedragen van de gemeen-
te naar Recreatieschap De Stichtse Groenlanden. Omdat het recreatieschap andere voorwaarden 
hanteert dan de gemeente, kon het aflopende contract met de hengelsportvereniging niet onge-
wijzigd worden verlengd. Afgelopen tijd hebben de drie partijen samen afspraken gemaakt over 
de komende zes jaar. Als het gebied in die periode wordt overgedragen, gaan de regels gelden die 
het recreatieschap ook bij andere viswateren hanteert. Het recreatieschap is echter bereid om daar 
waar mogelijk aan te sluiten bij de bestaande praktijk van HSV De Rijnstreek. 

“Fijn dat de vergunning geregeld is. Het is een uniek 
water dat hier in onze polders weinig voorkomt. Een 
aanwinst en uitdaging voor onze leden. De samen-
werking met het recreatieschap in deze geeft ons een 
goede basis voor de toekomst”, aldus voorzitter van 
HSV De Rijnstreek Cor van Tuijl. 

Wethouder Arjan Noorthoek voegt daaraan toe: 
“Ik ben blij dat het vissen in de recreatieplas nu weer 
goed is geregeld en het contract ook toekomstbesten-
dig is. Dat is prettig voor de sportvissers, maar biedt 
ook de gemeente zekerheid. Beide hebben we belang 
bij een gezonde visstand en een goed visserijbeheer. 
Uit ervaring weten we dat dit bij HSV De Rijnstreek in 
goede handen is.” 

Foto: Alex de Kuijper
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  Uitslagen competities 2018

50+ wedstrijd:        Gewicht in gram
1e Piet de Groot  2.000
2e Henk Sengers  1.840
3e Jaap v/d Stoel  1.260
4e Jan Muller   980
5e Carla v/d Stoel  920
6e Jaap van Vliet  540

7e Kees van ‘t Hoog  500
8e Henk Romijn  460
9e Regina Wallenburg  300
10e Chris Wallenburg  160
11e Ron Gerla   100
12e Hugo Sengers  0

Witvissen Senioren A-poule:
 Naam               Punten (incl. aftrek)  Gewicht in gram 
1e Steven Harteveld 20 63.760 
2e Martin Epskamp 20 57.620 
3e Ron Gerla 26 42.460 
4e Jaap van Vliet 40 16.310 
5e Jaap v/d Stoel 41 13.700 

6e Chris Wallenburg 44 12.660 
7e Ries Blok 63 7.660 
8e Jan Muller 63 2.860 Degradatie
9e Hugo Sengers 77 2.660 Degradatie
10e Piet de Groot 85 4.520 Degradatie

Witvissen Senioren B-poule:
 Naam               Punten (incl. aftrek)  Gewicht in gram 
1e Sjaak van Voorden 25 28.500 Promotie
2e Henk Sengers 35 18.340 Promotie
3e Max Gronloh 37 12.040 Promotie
4e Regina Wallenburg 44 10.280
5e Henk Romijn 46 7.100
6e Kees van ‘t Hoog 53 4.700

7e Hessel Donkers 61 9.900
8e Dolf Muller 69 12.880
9e Hans Kooiman 79 4.120
10e Paul Sengers 88 16.940
11e Dylan Spelt 109 4.680
12e    Ron Sluyk 109 1.560

Roofvissen:         Lengte in cm’s
1e Jaap van der Stoel  245
2e Brian van Baak  224
3e Wilco Pijnakker  218
4e Rick van Prattenburg  185
5e Hans Wouterse  183
6e Dolf Muller  163
7e Dave Herman  138
8e Jeroen Snijder  135
9e Cees Vermaak  125
10e Ron Sluyk   94
11e Jan Siteur   90
12e Herman Snijder  74
13e Martin Epskamp  70
14e Bas Derks   69
15e Piet de Groot  23
16e Alexander Stekelenburg 0
17e Chris Wallenburg  0
18e Duc v/d Meijde  0
19e Frits Wouts  0
20e Henk Sengers  0
21e Hedwich Spruit  0
22e Koos Radix  0
23e Max Gronloh  0
24e Melanie de Groot  0
25e Regina Wallenburg  0
26e Remco Droppert  0
27e Ries Blok   0
28e Ron Gerla   0
29e Theo Spanenburg  0
30e Patrick de Jonge  0
31e Robin de Jonge  0

Hendrik van Tuijl met een mooie zeelt op de winkle picker
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1e prijs zwaarste karper          Willem Jan van Tuijl / Leon van Toorenburg    19 kg 
Prijs mooiste foto (beschikbaar gesteld door ELTAG)        Dean de Wilde   
Prijs winnaar SKP terugmeldweekend         Marc van Amerongen

Kampioenschap van Woerden:                Gewicht in gram
1e Carla v/d Stoel  17.100
2e Ron Gerla   12.640
3e Jaap v/d Stoel  9.780
4e Piet de Groot  8.740
5e Sjaak van Voorden  8.500
6e Ries Blok   8.140
7e Steven Harteveld  6.780
8e Martin Epskamp  6.260
9e Jaap van Vliet  5.960
10e Alexander Stekelenburg 5.100

11e Dolf Muller  4.160
12e Hessel Donkers  2.240
13e Henk Sengers  2.100
14e Regina Wallenburg  2.040
15e Hilda Kastelein  980
16e Chris Wallenburg  960
17e Hans Kooiman  900
18e Max Gronloh  460
19e Robin Huisman  0

Avond feederwedstrijd:                  Gewicht in gram
1e Piet de Groot  14.620
2e Jan van Dam  9.120
3e Paul Sengers  4.920
4e Martin Epskamp  4.540
5e Chris Wallenburg  2.880
6e Jaap v/d Stoel  2.620
7e Thijs Vermaak  2.500
8e Jaap van Vliet  1.780

9e Carla v/d Stoel  1.580
10e Henk Sengers  1.040
11e Steven Harteveld  1.000
12e Kees Vermaak  860
13e Regina Wallenburg  760
14e Max Gronloh  620
15e Hugo Sengers  60
16e Jan Muller   0

Karpercompetitie:                       Punten/Gewicht in kg’s
1e Paul Espkamp / Jan Plomp 54 128,80 
2e Willem Jan van Tuijl / Leon van Toorenburg 53 113,20 
3e Leon Stoof / Corne Mulder 48 91,60 
4e Rudolf Grundman / Stef Bos 47 85,10 
5e Marco de Wilde / Dean de Wilde 46 62,60 

6e Alexander Stekelenburg / Hedwich Spruit 45 37,50 
7e Gerrit Ritmeester / Andries Ritmeester 43 54,00 
8e Bas Derks / Pascal Sangers 36 25,20 
9e Jordy Ouwehand / Sander Smit 27 9,60 
10e Sem Visser / Sam v/d Dungen 23 37,50

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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  Verslag Prijzenfestival
Zaterdag 15 december is wederom het jaarlijkse prijzenfestival van HSV De Rijnstreek gehouden. 
Met een opkomst van ruim 50 personen mag het gerust een groot succes worden genoemd!

Zoals gebruikelijk zijn niet alleen de prijswinnaars in het zonnetje gezet, maar ook de vrijwilligers 
waar onze vereniging op steunt! Immers, zonder hen kunnen we geen wedstrijden organiseren, 
geen controles langs de waterkant uitoefenen, geen vislessen van basisscholen begeleiden en was 
de Nationale hengeldag dit jaar niet mogelijk geweest.

Voor de daadwerkelijke prijsuitreiking van start ging, is ook even kort stil gestaan bij de hoogte pun-
ten van afgelopen jaar. Zo was de eerder genoemde Nationale Hengeldag in het Westdampark een 
enorm succes, was de witviscompetitie dank zij het nieuwe puntensysteem spannend tot letterlijk 
de laatste wedstrijd en is al weer voor de derde keer de karpercompetitie gehouden als inmiddels 
vast onderdeel van onze jaarlijkse competitieopzet. We mogen gerust stellen dat onze vereniging 
voor iedere visser iets te bieden heeft.  

Alle winnaars hebben een mooie (wissel-)beker in ontvangst mogen nemen en iedere deelnemer 
aan een van de competities ging huiswaarts met een lekkere kerstkrans (met Rijnstreek logo!) 

Na de prijsuitreiking bleef het nog (heel) lang gezellig en had menigeen moeite afscheid te nemen 
en huiswaarts te keren. Laten we dat vooral zien als compliment en bevestiging dat we een super-
gezellige vereniging hebben die in toenemende mate mag bogen op een steeds groter worden 
aantal actieve deelnemers en betrokkenen. Super!

Dank tot slot aan de mannen van Avicultura waar wij sinds jaar en dag kind aan huis zijn en welke 
hun clubgebouw voor onze evenementen beschikbaar stellen.

De volledige uitslagen van alle competities staan vermeld op onze website en zullen tevens in het 
eerstvolgende Rijnstekkie worden gepubliceerd met het jaarverslag van de wedstrijdcommissie.

Tot volgend jaar!
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  Oproep vrijwilligers Nationale Hengel Dag 2019

Als hengelsportvereniging willen wij ons graag presenteren aan het grote publiek. Nationale hen-
geldag 2019 lijkt ons daar wederom een uitgelezen mogelijkheid voor. Denk hierbij aan een dag met 
verschillende activiteiten die vis gerelateerd zijn zoals vissen vanuit de boot, vanaf de kant en daar 
ook duidelijk de verschillende disciplines in laten voorkomen. Kraampjes/stands met informatie van 
verschillende producenten en/of belangen organisaties. Dit alles heel laagdrempelig en toegankelijk 
voor iedereen die daar ook maar interesse voor heeft. Voor dit jaar willen we deze dag organiseren 
in de wijk Waterrijk. Een wijk die zijn naam eer aan doet, veel water en nog redelijk goed toeganke-
lijk ook.

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

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

We zien je aanmelding graag tegemoet.
Het bestuur
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Dierspecialist van der Vaart 
La Fontaineplein • 17 3446 BX Woerden  •  vandervaart-woerden@dierspecialist.nl

Dierspecialist. Dat voelt goed!

Kom langs bij 
uw Dierspecialist 
van der Vaart

Bij ons 
vindt u alles

voor uw 
huisdier en

hengel-
sport

van der Vaart


