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Dat de ‘R’ weer in de maand is hebben we kunnen merken. Kou, wind en regen hebben we al ervaren. 
6 Oktober was de koudste 6 oktober sinds de metingen begonnen. Maar voor vissers is dat toch geen 
beletsel om erop uit te trekken. Want  in november start de roofviscompetitie ook weer, zie verderop 
in ons blaadje. We hopen dat er weer belangstelling voor is en dat ook de jeugdige vissers onder ons 
meedoen. 

Dat er vaker viswedstrijden zijn gehouden blijkt ook uit de diverse verslagen in ons blad.
Naast de viswedstrijden worden meer activiteiten georganiseerd. Zie ook het verslag van ons 
jubileumuitje. Ook een korte vooruitblik op een artikel in het Visblad dat onze mooie viswateren eens 
in het zonnetje zet.

Een bijzonder verslag is dat van onze secretaris over zijn visdag met Piet Dijkhuizen.  Via de stichting 
Samen voor Woerden werd het contact gelegd. Hierdoor kon Piet, die een beroerte heeft gehad, weer 
eens een heerlijk dagje vissen met behulp van vissers. Zeker de moeite waard om te lezen en ook u 
kunt wat doen. Aarzel niet. 

En zoals inmiddels gebruikelijk stelt een bestuurslid zich voor. Deze keer is onze penningmeester, 
Andries Ritmeester, aan de beurt. 

Er gebeurt meer dan in dit blad wordt weergegeven. Inmiddels wordt alweer gedacht over het 
komende jaar. Ook in 2020 willen we weer de Nationale Hengel dag organiseren op zaterdag 30 mei. 
Daar gaat u nog meer over horen. Maar dit punt brengt mij bij de ALV die op 1 november a.s. gehouden 
zal worden en waar de begroting besproken zal worden en dus ook de kosten voor de NHD. Daaraan 
gekoppeld wordt ook de contributie voor 2020 vastgesteld. Zie de uitnodiging, agenda en overige 
stukken in dit blad. 

Een ander belangrijk punt is de 
bestuursverkiezing. Die had eigenlijk in april 
jongsleden gehouden moeten worden maar was 
toen niet geagendeerd. Vandaar dus nu.
Uw voorzitter is volgens rooster aan de beurt om 
af te treden. Hij stelt zich graag herkiesbaar. Zoals 
u mogelijk weet moet de ALV de voorzitter direct 
kiezen. 
Eerlijk gezegd zie ik terug op een goede 
samenwerking in het bestuur en ook naar 
buiten doe ik met plezier mijn ding. Daarbij 
merk ik op dat de buitenwacht weer weet dat 
onze vereniging actief is en daardoor ook actief 
benaderd wordt. Dat is mooi en zeker niet alleen 
aan mij maar ook aan de andere bestuursleden te 
danken is.  

Kortom, er is alle reden om deze avond bij te 
wonen en ik hoop u allen, jong en/of oud, op de 
ALV te ontmoeten.

Uw voorzitter,
Cor van Tuijl
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  Bestuur H.S.V.
Rijnstekkie nummer 136, oktober 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 137 
vóór 1 februari 2020  via e-mailadres: 
rijnstekkie@hsvderijnstreek.nl.

  Colofon   Van de voorzitter
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Het bestuur van de Hengelsportvereniging “De Rijnstreek” Woerden 
nodigt u uit voor het bijwonen van de besloten Algemene Ledenvergadering

met daaropvolgend een openbaar gedeelte die gehouden zal worden op:

Vrijdag 1 november 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. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Vaststelling agenda.
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 12 april 2019.
5. Bestuursverkiezing:
 Aftredend en herkiesbaar: onze voorzitter Cor van Tuijl.
 Tegenkandidaten kunnen zich melden, of kunnen gemeld worden bij de 
 secretaris tot 26-10. 
6. Vaststellen begroting 2020.
7. Vaststellen contributie 2020.
8. Rondvraag
9. Sluiting.

In de pauze is er onder het genot van een hapje en een drankje tijd om zich voor te 
bereiden op, op dit moment van schrijven nog onbekende spreker. 

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

  Uitnodiging ALV  Notulen Algemene ledenvergadering 12 april 2019
Aanwezig: 6 bestuursleden en 26 leden.

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

2. Vaststellen agenda.
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Notulen Algemene ledenvergadering 26 oktober 2018.
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd.

4. Jaarverslag secretariaat 2018.
 Het verslag is gepubliceerd in het Rijnstekkie. Er zijn geen vragen.

5. Jaarverslag Visstand beheer commissie 2018.
 Het verslag is gepubliceerd in het Rijnstekkie. Er zijn geen vragen.

6. Jaarverslag wedstrijdcommissie 2018.
 Het verslag is gepubliceerd in het Rijnstekkie. Er zijn verder geen vragen.

7. Financieel verslag en balans 2018.
 Er volgt een korte uitleg bij de gepresenteerde cijfers door de penningmeester.

8.	 Verslag	financiële	commissie	over	2018.
 De commissie bestaande uit de leden Koos Radix en Rudolf Grundman verleent na controle de 
 penningmeester decharge voor het komende jaar.

9. Rondvraag.
 Dhr. Wilbrink merkt op dat er bijna niet gevist kan worden vanaf de steiger bij het Oortjespad op plas De Eend 
 vanwege rommel op de bodem. Het bestuur zal dit doorgeven aan het recreatieschap en/of gemeente 
 Woerden. 
 Dhr. Gronloh heeft nog een vraag over welke visspullen hij mee moet nemen voor het jubileumuitje. Dit word 
 allemaal geregeld door de hsv.

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

Na de pauze heeft onder het genot van een hapje en een drankje Tom Bremer een boeiende lezing gehouden over 
vissen op Tom’s creek te Lelystad. Na een korte uitleg wie Tom is en wat zijn werk als eigenaar van Tom’s creek 
inhoud, vertelt hij ons een leuk verhaal over het ontstaan van de visvijvers en wat het beheer van zo’n visvijver nu 
precies inhoudt. 
De kennis over de aanwezige vissoorten is enorm en Tom weet dan ook genoeg te vertellen over  de soorten waar 
we op gaan vissen. Verder strooit Tom met tips over hoe nu het beste te vissen op het aankomende jubileum uitje.

Een erg leerzame lezing en dit werd door veel leden als een welkome aanvulling op hun visserij en op het komende 
uitje gezien.

Opening openbaar gedeelte:
• Voorzitter heet allen welkom en geeft het woord aan Tom.
• Aanwezig zijn ca. 35 m/v.
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Begroting en contributies 2020

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 2019, de verwachte baten en lasten in 2019 en de 
voorgestelde begroting over 2020.

  Begroting 2019    Verwachting 2019   Begroting 2020 
  €    €    € 
BATEN     
Contributies           52.610             54.655             54.500 
Diverse inkomsten            3.125              2.676              2.675 
           55.735             57.331             57.175 
     
LASTEN     
Kosten Vispas           32.750             33.487             33.550 
Pachten            2.800              2.664              2.825 
Lidmaatschappen                 75                   75                   75 
Bestuurskosten            2.300              2.203              2.300 
Ledenkosten            2.235              2.312              2.350 
Multimedia           10.000              9.215             10.000 
Wedstrijden            2.675              3.078              3.000 
Visstandbeheercommissie            1.800              1.882              1.800 
Overige kosten            1.700              1.203              1.275 
           56.335             56.119             57.175 
     
     
SALDO               600-             1.212                   -   

In 2020 zullen de landelijke en federatieve afdrachten gelijk blijven aan 2019. Omdat 
de vereniging er financieel gezond voor staat is het bestuur van mening dat een 
contributieverhoging voor het komende jaar niet nodig is.

  Begroting 2020

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

Zaterdag 21 december is het weer tijd voor het jaarlijkse 
prijzenfestival van HSV de Rijnstreek. 

Op deze dag zullen alle prijswinnaars van de diverse 
competities in het zonnetje worden gezet en de prijzen 
worden uitgereikt. Ook voor de deelnemers van de diverse 
competities, die niet in de prijzen zijn gevallen, ligt er zoals 
gebruikelijk een mooi (lekker!) cadeau gereed.

Dit jaar heeft de HSV weer groots uitgepakt met o.a. prij-
zen	voor	de	top-3	en	een	groot	aantal	trofeeën!	

Kom dus allen naar deze gezellige bijeenkomst om de win-
naars te huldigen, en gezellig gezamenlijk onder het genot 
van een hapje en drankje visseizoen 2019 af te sluiten.

Aanvang 14:00 te Avicultura

  Prijzenfestival 2019
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Zaterdag 4 mei 2019 was het zover, het jubileumuitje van HSV De Rijnstreek naar Toms Creek in 
Lelystad!
 
Na maanden van voorbereiden, reserveringen, oproepen, inschrijvingen- en vervoer regelen, was 
DE dag aangebroken en……….. kwam de hagel met bakken uit de hemel…..  Maar het kwam 
allemaal goed!
 

Zaterdagochtend 10:00 stond de touringcar van Pouw Vervoer 
keurig op ons te wachten bij station Woerden. Sommigen gingen 
met eigen vervoer, maar voor hen die dit wilden, was er een 
touringcar verzorgd, zodat in ieder geval het vervoer voor geen 
van de leden en belemmering kon zijn om mee te gaan. Tijdens het 
wachten op de laatste passagiers kwam zoals gezegd de eerste 
hagel met bakken uit de lucht vallen. Dat beloofde weinig goeds en 
de eerste grappen werden al gemaakt over sneeuwpoppen maken 
i.p.v. vissen. Maar dat was uiteindelijk niet nodig gelukkig. Stipt 10:30 
vertrok de bus richting Toms Creek in Lelystad.
 

Rond 11:45 arriveerde de bus bij Toms Creek, waar enkele leden al 
eerder waren aangekomen, en werden wij welkom geheten door 
de eigenaar van Toms Creek, Tom Bremer. Voor iedereen was er een 

welkomstdrankje en een snack geregeld 
zodat er niet met lege magen gevist hoefde 
te worden. Omstreeks 12:30 volgde een 
korte uitleg over welke vijvers voor onze 
leden waren gereserveerd en waar men 
materiaal kon lenen. Voer en aas in alle vormen en maten vonden 
eveneens gretig aftrek in de winkel van Toms Creek waarna de eersten 
zich ongeduldig richting de vijvers begaven.
 

Het duurde welgeteld 5 minuten voor de eerste deelnemer 
met	een	kromme	hengel	stond	en	de	strijd	met	een	flinke	
Steur aan ging. Em het zou niet bij deze ene vis blijven. 
Ondertussen was het slechte weer bij vertrek al lang en breed 
vergeten, het zonnetje kwam er bij en ondanks een gure 
wind, bleef het droog en zowaar aangenaam vertoeven langs 
het water.
 
Gedurende de middag werden steeds meer vissen gevangen, 
grote tot hééééle grote steuren maar ook karpers, snoekbaarzen en meerval kwam kortstondig 
op	de	kant.	Als	aas	was	het	variëren	met	haring,	kaas,	zalm	en	meer	exotische	soorten	om	te	zien	

  Jubileumuitje wat meneer Steur wilde hebben. Haring bleek lang favoriet maar ineens was het omschakelen naar 
zalm. Ondertussen ging het vangen onverminderd door met als record een deelnemer die maar 
liefst 3 kwartier (!) bezig was om een steur van bijna 1,50m op de mat te krijgen. Menig buurman 
vroeg zich af of hij niet het vijverzeil omhoog probeerde te takelen. Maar het bleek uiteindelijk een 
echt grote Steur te zijn.

Maar het allermooiste was toch wel om de diverse jeugdige leden te zien genieten. Voor de 
meesten was dit een eerste ervaring met vissen op dergelijke vijvers en het enthousiasme schalde 
dan ook over het water als die mannetjes weer met een hoepeltje kromme hengel stonden te 
drillen. Super om te zien!
 

Ook de organisatie liet zich van de beste kant zien. Langs het water werd men voorzien van een 
drankje, broodje en snack zodat men de hengels niet onbeheerd hoefde achter te laten op zoek 
naar een versnapering.
Rond 17:00 klonk dan het eindsignaal en was het tijd om op te ruimen, de geleende spullen in te 
leveren en de stand op te maken. Bij de cabin was het tijd voor een laatste hapje en drankje, voor 
de bus om 18:00 weer richting Woerden vertrok.

Het bestuur van HSV De Rijnstreek kijkt terug op een zeer 
geslaagde dag met bijna 60 enthousiaste leden. Afgaande op 
de geluiden die wij mochten horen, zijn wij er van overtuigd dat 
iedereen een fantastische dag heeft gehad.
 
Wat ons betreft voor herhaling vatbaar!
 
Met vriendelijke groeten,
Bestuur HSV De Rijnstreek
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  Roofviscompetitie 2019
Op zaterdag 9 november gaat de jaarlijkse roofviscompe-
titie van HSV de Rijnstreek weer van start.

De competitie bestaat in totaal 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.
De eerste wedstrijd start zaterdag 9 november van 9:00 
tot 12:00 in de Oude Rijn en het parcours loopt vanaf 
parkeerplaats De Krom tot het bord “Nieuwerbrug”. De 
overige twee wedstrijden staan gepland op 16 november 
(Leidsche Rijn vanaf Het Scheepje te Harmelen tot aan de 
fietsbrug	aan	de	Heldamweg)	en	23	november	(Leidsche	
Rijn geestdorp / groepenbrug tot de Putkop).
Dit jaar is het reglement ook weer geactualiseerd en word gedacht over een eenvoudiger opzet om 
de vangsten te registreren. Houd daarom de website en facebookpagina goed in de gaten voor het 
laatste nieuws vóór de competitie begint!!
Inschrijven (enkel voor leden HSV de Rijnstreek) kan ter plaatse aan de waterkant bij de wedstrijd-
leiding en kost € 5,- voor de gehele competitie. 

Zie www.hsvderijnstreek.nl voor de overige wedstrijden, locaties en het wedstrijdreglement.

  Woerden wereldberoemd
Ons water wederom op de kaart!
Iets om trots op te zijn is dat Woerden barst van de prach-
tige visstekken en een goed bestand aan roofvis heeft. Dat 
dit niet alleen opvalt bij onze leden, weten ze ondertussen 
in Bilthoven ook. 
Begin oktober werd er contact opgenomen door Robert de 
Wilt van Sportvisserij Nederland dat er vanuit het Visblad 
interesse was om een reportage te maken over roofvissen 
vanaf de kant met kunstaas.  Daar het altijd leuk is om 
jeugdige vissers te motiveren hun geluk aan de waterkant 
te beproeven dachten we meteen aan Arthur Versloot. 
Een fanatiekeling die in weer en wind aan ons viswater is 

te vinden. Lekker 
veelzijdig en al 
van kinds af aan op meerdere vissoorten aan het jagen. 
Is het niet op de karper met boilies dan wel met dood aas 
op grote snoeken. Voor het artikel zijn ze op pad gegaan 
langs de mooie stadsgrachten van Woerden en dat dat niet 
geheel zonder succes was valt te lezen in het Visblad wat 
eind oktober uitkomt. 

Vergezeld van fotograaf en verslaggever zijn er meerdere 
snoeken op de kant gekomen. Dat dit weer een mooi visite-
kaartje voor Woerden is moge duidelijk zijn. Allemaal lezen 
dus en wie weet komen er wat handige tips voorbij!

VANTUIJLMEUBELS.NL
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  Fotocompilatie van de karpercompetitie
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  Landelijke opschoondag 2019
Zaterdag 23 maart hebben een groep vrijwilligers namens HSV De Rijnstreek 
een opschoonactie gehouden rondom recreatieplas Cattenbroek. Wet-
houder Tymon de Weger en Rob van der Logt van de gemeente Woerden 
brachten	na	afloop	nog	een	slagroomtaart	als	blijk	van	waardering.

  Landelijke hengelsportdag 2019

Een impressie van de 
druk bezochte dag 
waar ook door het 
AD veel aandacht aan 
werd geschonken.

Ook de jeugd kan genieten van een mooie vangst.
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Ik ben Andries Ritmeester, 36 jaar oud en woon samen met mijn 
vrouw en vier kinderen in Woerden. Ik ben werkzaam als assistent 
accountant bij PKF Wallast in Woerden en houd mij voornamelijk 
bezig met het samenstellen van jaarrekeningen voor het MKB en 
grote bedrijven. Mijn hobby’s zijn karpervissen en BBQ-en.

Eind 2015 ben ik gevraagd om samen met een ander verenigingslid 
de kascontrole over het boekjaar 2015 uit te voeren. Uit de daaruit 
volgende gesprekken met de toenmalige penningmeester, wijlen 
Co Valk, bleek dat hij zijn taak graag wilde overdragen. Voor mij 
een uitgelezen kans om hierop in te gaan; gedurende het jaar 
2016 heb ik Co ondersteund in het penningmeesterschap en in de 
najaarsvergadering van 2016 ben ik (samen met mijn broer Gerrit 
(webmaster)	officieel	gekozen	als	bestuurslid	en	benoemd	tot	
penningmeester. 

Naast penningmeester ben ik controleur voor onze vereniging en GHV - Groene Hart. Een taak 
waarin gehandhaafd wordt, maar vooral ook adviezen worden gegeven  en gesprekjes worden 
aangeknoopt met de vissers. Een goede manier om te zien/horen wat er leeft bij de leden. Uit deze 
taak zijn inmiddels vele leuke persoonlijke contacten ontstaan! 

  Karpercompetitie HSV de Rijnstreek 2019

Met een paar deelnemers minder dan vorig jaar zijn we weer vol goede moed begonnen aan het 
nieuwe seizoen. Een kleine wijziging van viswater omdat het wijkpark Molenvliet niet te bevissen is 
met alle begroeiing daargelaten. Dit jaar weer geheel de zelfde opzet als vorig jaar.

Verschillende	grote	stekken	die	aflopend	bevist	worden.	Iedere	wedstrijddag	weer	een	nieuw	uniek	
water waar je dus ook weer een nieuwe uitdaging hebt. Dat dat niet allemaal vanzelf gaat blijkt wel 
uit de vangsten. Met hoge verwachtingen werd er afgewacht op de eerste visdag. Na een vroeg 
begin in maart wat geheel vis loos bleek achteraf, begon het in Mei en juni wel te lopen.  In drie 
opvolgende wedstrijddagen werd er in totaal bijna 220kg karper gevangen! Met een aantal van 24 
stuks een mooi gemiddeld gewicht. Absolute uitschieter was een spiegelkarper van net geen 20kg! 
Goed gevist Willem-jan en Leon! Uitgezet door ons in de jaren net na de eeuwwisseling een mooi 
resultaat van ons Spiegelkarperproject. 

Dat het koppel Leon en Corne het bbqen niet verleerd 
is bleek ook wel uit de vele berichten in de groepsapp, 
foto’s van overheerlijke speklappen en hamburgers 
vlogen heen en weer. Alexander en Hedwig zijn erg 
druk met het voeren van eenden en vangen van bra-
sems en dat levert vermakelijke plaatjes en teleurstel-
lingen op. Marco en Dean begonnen het seizoen niet 
best met een foto van een gegipste voet, gelukkig 
konden ze halverwege het seizoen weer instappen! 
Cor en Niels doen voor het eerst mee en konden na 
een stroeve start in juni ook hun eerste vangsten 
doorsturen. We hebben er alle vertrouwen in dat ze 
in het najaar weer volle bak meedoen! Het koppel 
van Gerrit en Andries heeft wel eens moeite met het op de kant houden van een net gevangen vis. 
(glibberig heh Gerrit?) Het olijke duo Bas en Rudolf hoef je niks wijs te maken, die hoor je niet en 
vangen gewoon hun visjes. Gelukkig hebben we nog geen plaatjes van gebroken hengels en lood in 
de bomen voorbij zien komen. Maar goed, het jaar is nog niet om..

Om een lang verhaal kort te maken. De zomermaanden leverden in 3 rondes maar 8 vissen op 
en het was wachten tot het najaar begon. Zodra de R in maand komt verandert het vangstbeeld 
meteen. Werden er in de eerste week van september nog maar 4visjes gevangen eind september 
ging het los.

In het weekend  van 27september werden er maar liefst 20karpers gevangen met een totaalge-
wicht van 184kg! Met als absolute  uitschieter een moddervette schubkarper van 19kilo voor het 
vader/zoon koppel Marco en Dean. Alle koppels op 1 na (helaas Niels en Cor) gingen met natte 
schepnetten naar huis. Dat beloofd wat voor de resterende 2 wedstrijddagen.

In het puntenklassement staan alle koppels onder de nummers één en twee op 3punten van elkaar 
dus 1goede vangst kan alles op z’n kop zetten. We wensen alle deelnemers nog 2 fantastische 
visweekenden toe en zien elkaar weer bij de uitreiking tijdens het prijzenfestival op 21december in 
Avicultura.

Namens de karpercommisie  veel succes!
Willem-jan van Tuijl en Bas Derks

  Kennismaking met Andries Ritmeester

Bredius – dergelijke schubs zwemmen er nog, nu veelal zwaarder
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Het vissen werd mij met de paplepel 
ingegoten. Niet door mijn ouders, die 
hielden niet van vissen, maar door 
broer Gerrit die bijna dagelijks langs 
de waterkant vertoefde. Wij woonden 
in Kamerik, een prachtig dorp in een 
waterrijke polder. Regelmatig trok ik 
met Gerrit door de polder om ook te 
kunnen beleven waar hij zo vol van 
was! We hebben wat voorns, stekel-
baarsjes, snoeken, palingen en karpers 
gevangen!

Inmiddels zijn er jaren verstreken met 
periodes waarin de hobby op een laag 
pitje stond, maar ook periodes waarin 
ik minimaal 1 keer per week moést 
vissen! En niet zonder succes! Menig 
karper uit de Vinkeveense, Woerdense 
en andere wateren hebben mijn net gezien. Het is iedere keer weer fascinerend om deze pracht-
beesten te mogen bewonderen, waarna ze uiterst behoedzaam weer in hun element worden 
teruggezet.

In de loop der jaren ontstond er nóg een hobby: BBQ-en. Regel-
matig sta ik in de keuken vlees te draaien voor een mooie, sappige 
hamburger of sta ik weer te experimenteren met een nieuwe zelfge-
maakte saus. Regelmatig gaat de Weber Kettle of Smokey Mountain 
aan om een mooi stuk vlees of vis te bereiden; van een mooie saté 
of hamburger tot spareribs of pulled pork. Ik vind het heerlijk om 
mijn gezin of gasten eten voor te schotelen waarbij ze hun vingers 
aflikken…

Dit was in vogelvlucht mijn kennismaking met jou. Leuk om te vertellen, maar ik vind het ook leuk 
om jouw verhaal te horen. Zie ik je daarom snel op de komende ALV of aan de waterkant? 

































 

Recreatieplas Cattenbroek - 
behoedzaam wordt ze teruggezet...

Thuishaven - spareribs zijn hier favoriet!

Vinkeveen - één van de meest memorabele vissen die ik ving

  Wedstrijdprogramma 2019
Witvis senioren 2019   De beste 10 wedstrijden tellen mee! 
Wedstrijd Datum Locatie  Tijd
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

 Karper-koppel-competitie:  De beste 6 wedstrijden tellen mee! 
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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Kijk ook op onze website: www.valkcv.nl

Email: info@valkcv.nl

Afgelopen jaar is er contact geweest met onze vereniging door stichting 
Samen voor Woerden in het kader van kerstwens Woerden. De stichting 
die wensen probeert in te vullen om zo het welzijn van mensen te bevor-
deren. Dit kan iemand zijn die een moeilijke tijd doormaakt of juist iemand 
in het zonnetje zetten die altijd voor anderen klaar staat.

In januari kwam het verzoek om een gezellige visdag voor Piet Dijkhuizen 
te regelen. Piet heeft na een herseninfarct ernstige afasie opgelopen en is 
hierdoor afgekeurd en aan huis gebonden.

Daar	hij	altijd	graag	viste	en	nu	wat	meer	afhankelijk	is	van	anderen	is	dat	
nu geen optie meer. De vraag was dan ook of er een ervaren iemand een 
dag meewilde met Piet zodat hij niet hoeft uit te leggen als hij hulp nodig 
heeft. Zijn directe omgeving wil hem natuurlijk graag helpen maar het is 
toch makkelijker om met een gelijkgestemde aan de waterkant te zitten. 
Je begrijpt elkaar beter en zit daar met hetzelfde doel.

Na een afspraak gemaakt te hebben was het 31 augustus zo 
ver. Om 8.00 was er afgesproken, een lekker zomerzonnetje 
en bijna windstil, heerlijk om aan de waterkant van de Oude 
Rijn te zitten. Terwijl verderop de senioren van de witvis-
competitie waren gestart gooiden ondergetekende en Piet 
hoopvol de eerste keer uit. Vlug werden de eerste voorns 
geland en was het genieten geblazen. Snel was al duidelijk 
dat Piet wel degelijk de nodige jaren ervaring had want met 
af en toe een keer helpen met uitloden of een handje helpen 
met onthaken zaten we beiden heerlijk zelfstandig te vissen. 

Met	de	geweldige	verzorging	van	Hendrik	en	Carmen	van	Tuijl	die	hadden	aangeboden	om	de	koffie	
en broodjes te verzorgen werd het een heerlijke visdag.  Aan het eind van de dag werd het minder 
met de vangsten maar we hoorden dat het bij de competitie nog slechter gesteld was. Goed gevist 
dus.  

Deze middag is voor herhaling vatbaar en Piet zou het zeker waarderen als er wat vaker kon 
worden gevist. Vind jij het 
leuk om ook eens met een 
andere vismaat dan normaal 
op pad te gaan neem dan 
contact op met Piet en Ellen 
Dijkhuizen ( 06-12621492 ) 
Piet heeft zijn eigen mate-
riaal en kan zich vervoeren 
per	fiets,	helaas	niet	autorij-
den en weet heel goed hoe 
het spelletje werkt!

Met sportieve groet, Wil-
lem-jan van Tuijl

  Stichting ‘Samen voor Woerden’
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  Tussenstand
Op	moment	van	schrijven	is	de	zomer	officieel	ten	einde,	maar	dat	geld	zeker	niet	voor	de	diverse	competities!

De feedercompetitie, 50+ wedstrijd als het Kampioenschap van Woerden zijn inmiddels wel gevist en waren 
een groot succes. De winnaars hiervan worden zoals gebruikelijk tijdens het prijzenfestival op 21 december 
gehuldigd.
De witvis- en de karpercompetitie zijn nog volop gaande en de spanning neemt met de wedstrijd toe.

Voorlopig is het bij de witvissers, na 10 wedstrijden, Ron Gerla aan de leiding in de A-poule met Jaap v/d Stoel op 
de hielen. In de B-poule gaat Dolf Muller aan de leiding met Alexander in de achtervolging. 

Zoals bekend worden er 13 wedstrijden gevist waarvan de beste 10 resultaten meetellen voor het 
eindklassement, dus alles is nog mogelijk. Eigenlijk wordt het nu pas spannend! 

Na het weekend van 26 oktober zullen we weten wie de witviscompetitie heeft gewonnen en ook die 
winnaars(s) worden tijdens het prijzenfestival gehuldigd. 

Tussenstand na 10 wedstrijden 
A-Poule Gewicht Punten
Ron Gerla 44.860 39
Jaap v/d Stoel 50.140 40
Steven Harteveld 56.700 45
Martin Epskamp 32.720 49
Henk Sengers 20.680 56
Jaap van Vliet 18.780 57
Ries Blok 23.180 58
Sjaak van Voorden 28.980 63
Chris Wallenburg 11.740 63
Max Gronloh 6.160 81
  

B-Poule Gewicht Punten
Dolf Muller 34.120 19
Alexander Stekelenburg 17.480 34
Henk Romijn 8.540 56
Hedwich Spruit 6.770 56
Hessel Donkers 14.320 59
Kees van ‘t Hoog 4.160 60
Jan Muller 6.380 65
Paul Sengers 17.000 76
Hans Kooiman 4.820 82
Regina Wallenburg 3.780 108
Dirk Bruines 3.500 108
Piet de Groot 11.000 109

Mooie snoek van de cattenbroekerplas 
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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


