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  Bestuur H.S.V.
Rijnstekkie nummer 137, februari 2020
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   36,00  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 5,00

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 138 
vóór 1 september 2020  via e-mailadres: 
rijnstekkie@hsvderijnstreek.nl.

  Colofon
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Hoewel we op het moment dat ik dit schrijf nog midden in de winter zitten voel ik de lente al 
aankomen. Rustig weer, redelijk temperaturen en vooral, naast een ontluikende natuur, de geur van 
activiteit in en om mijn hoofd. Elk jaar een bijzondere gewaarwording dat alles weer gaat ontluiken. 
Ook dit Rijnstekkie getuigt daarvan. Hoewel we ook wat terugkijken.
In dit blad vinden jullie vooral de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 9 april a.s. 
Naast de  gebruikelijke onderdelen deze keer een bestuursverkiezing met een bijzondere randje. 
In het kader van de samenwerking en op termijn samenvoeging van onze vereniging met die van 
Zegveld stellen wij voor om Gerard Plijter als bestuurslid te benoemen.  Gerard is inmiddels al wel lid 
bij ons.
De agenda en alle andere stukken staan eveneens in ons boekje.
Deze avond sluit af met een openbaar deel waarin Arnout Terlouw een lezing geeft. Zie aparte 
aankondiging.

Mochten wij vorig jaar een jubileum vieren, dit jaar viert HSV Zegveld een jubileum, 50 jaar jong! 
Daarmee feliciteren wij deze vereniging en hopen dat we op termijn samen de toekomst in kunnen 
gaan als één vereniging en een volgend jubileum gezamenlijk kunnen vieren.
Omdat ons jubileum uitje in goed aarde (visvijvers) viel menen wij dat het goed is om het te 
herhalen. We gaan dus nog een keer naar Toms’ Creek. En daarvoor worden ook de Zegveldse leden 
uitgenodigd. Het inschrijfformulier en de voorwaarden staan verderop in dit boekje.

Voorts gaan we dit jaar ook weer de Nationale Hengeldag organiseren. Deze is landelijk bepaald op de 
laatste zaterdag in mei. Dit jaar dus de 30ste en op dezelfde locatie als vorig jaar, bij het Stormeer. 
Hiervoor zijn ook vrijwilligers welkom, leest u/jij de oproep en doe mee.

Ook de viswedstrijden staan weer ingepland zoal u verderop kunt lezen en dat is best leuk om daar 
eens aan deel te nemen. 

Een bijzonder aardig stukje is de achtergrond 
van ons bestuurslid Ton van der Spiegel. Vooral 
voor onze jeugdleden is dit een aanstekelijk 
levensverhaal! Voor mij was het net zo leuk als 
Pietje Bel. 

Het organiseren van al deze zaken houdt het 
bestuur aan het werk. Niet erg, want daar zijn 
we voor. Ook contacten met het waterschap en 
gemeente horen daarbij. Die verlopen gelukkig 
goed maar hebben niet altijd het beoogde effect. 
Mocht u/jij over iets in dit blad of daarbuiten 
vragen hebben, kom naar de ALV en stel ze. Daar 
is deze immers voor. 

Graag zien we jullie op onze ALV en/of ons uitje. 
(alles in een week!)

Uw/jullie voorzitter

Cor van Tuijl

  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:

Donderdag 9 april 2020 

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 1november 2019.
5. Verslag secretariaat over 2019.
6. Verslag wedstrijdcommissie over 2019.
7. Verslag Vistandbeheercommissie over 2019.
8. Bestuursverkiezing:
 Door onze samenwerking met HSV Zegveld stelt het bestuur voor de heer 
 Gerard Plijter te benoemen als bestuurslid. 
 Gerard houdt de Zegveldse vereniging al jaren draaiende. Inmiddels samen met 
 een aantal Woerdens bestuursleden die aldaar dezelfde functies vervullen. Dit 
 maakt de samenwerking soepeler. 
9. Financiën.
 a.  Jaarrekening 2019.  
 b.  Verslag financiële commissie over 2019.
 c.  Vaststellen jaarrekening en decharge bestuur en penningmeester.
10. Rondvraag.
11. Sluiting huishoudelijk deel.
  
PAUZE
  
• Opening openbaar gedeelte
• Lezing door  Arnout Terlouw (zie ook pagina 12 in dit Rijnstekkie).
• Sluiting ca. 22.30 uur

In de pauze is er onder het genot van een hapje en een drankje tijd om zich voor te 
bereiden op de lezing van Arnout. 

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

  Uitnodiging ALV
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 Notulen Algemene ledenvergadering 1 november 2019.

Aanwezig: 6 bestuursleden en 17 leden.

1. Opening door de voorzitter.
 De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering om 19.43. 

2. Vaststellen agenda en mededelingen.
 De voorzitter deelt mee dat er een bezwaarschrift is ingediend door de werkgroep van 

partij voor de dieren tegen het ophangen van spandoeken voor de nationale hengeldag. Dit 
bezwaar is onontvankelijk verklaard door gemeente Woerden. Voorzitter deelt tevens mee 
dat de opbrengst van het kampioenschap van Woerden is gedoneerd aan de stichting ‘de 
Mantelmeeuw’ in Woerden. Secretaris deelt mee dat er in Maart op de karper avond een 
lezing is van Joris Weitjens. Aan agendapunt 6 zal worden toegevoegd het benoemen van de 
financiële commissie 2020. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

3. Notulen Algemene ledenvergadering 12 april 2019.
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd.

4. Bestuursverkiezing:
 Aftredend en herkiesbaar: Cor van Tuijl.
 Er zijn geen tegenkandidaten. De vergadering benoemt unaniem Cor van Tuijl als nieuwe 

voorzitter.

5. Vaststellen contributie 2020.
 Er zijn geen opmerkingen. Contributie word ongewijzigd vastgesteld zoals vermeld in 

Rijnstekkie 136.

6. A. Vaststellen begroting 2020.
 Er zijn geen opmerkingen. Begroting word vastgesteld zoals vermeld in Rijnstekkie 136.
	 B.	Benoemen	financiële	commissie	2020.
 Aftredend en niet herkiesbaar is Rudolf Grundman. Rudolf word bedankt voor zijn inzet als lid 

van de commissie. Koos Radix is aftredend en herkiesbaar. Na een oproep aan de vergadering 
om vrijwilligers meld Alex den Boer zich aan om als reserve door te schuiven en Daan de 
Langen om zijn plek als reserve in te nemen. De vergadering besluit om Koos, Alex en Daan als 
commissielid te benoemen.

7. Rondvraag.
 Sjaak van Voorden zou graag jeugdwedstrijden willen organiseren. Op dit moment is daar 

weinig animo voor. Het bestuur stelt voor om meer visdagen voor jeugd te organiseren. Sjaak 
wil dit wel oppakken en zal een voorstel doen aan het bestuur.

 Daan de Langen vraagt hoe het zit met de vislessen voor 2020. Willem-jan legt uit dat scholen 
de aanvraag doen bij sportvisserij Nederland en die de  aanvraag doorzet naar de dichtbij 
wonende vismeester.

 Remco van Vliet merkt op dat er in de Meije veel vissers zonder vispas gezien worden. Het 
bestuur zal aansturen op meer controle en dit ook doorgeven aan het bestuur van hsv Zegveld 
die daar het visrecht heeft.

8. Sluiting.
 De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 20.08.
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  Jaarverslag secretariaat 2019
Bestuur
Afgelopen jaar mogen we spreken 
van een goed verenigingsjaar. 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 zal op de eerste ledenvergadering van 2020 nog eens ter sprake komen. 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 MidWest Nederland 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 2019 op 1714. Dat is in vergelijking  met 2019 een behoorlijke 
stijging. De toegenomen controle en leuke activiteiten plus aandacht in de media zullen hier 
aan meewerken. Ook zien we weer een toename in het aantal jeugdleden. Dat waren er begin 
van het jaar 185 en nu 203, een positieve ontwikkeling en mooie groei die we ook in 2020 willen 
realiseren. Dit komt mede denken wij aan het verlagen van de contributie voor  jeugdleden en 
andere activiteiten gericht op jeugd. Voor 2020 willen we ons gaan inzetten op het organiseren van 
meerder visdagen speciaal gericht op de jeugd.

In 2019 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. Voor komend jaar denken we ook dat met de huidige 
opzet in de vorm van een huishoudelijk en een informatief deel we de leden kunnen betrekken bij 
het besturen van onze vereniging. 
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Afgelopen jaar hebben we ons jubileum gevierd met een uitje naar Tom’s Creek in Lelystad. Op 
de ledenvergadering in april heeft Tom Bremer een leuke lezing gegeven over het ontstaan van 
Tom’s Creek en wat nu de beste manier van vissen is om alle soorten te kunnen vangen die daar 
rondzwemmen. Ook is er nog een karper avond georganiseerd die goed werd bezocht. Op deze 
avond gaven de leden Gert-jan Spelt en Kees Vijfhuizen een leuk kijkje in hun vistripje naar Spanje. 
Met een mooi scala aan gevangen meervallen en karpers voor herhaling vatbaar. 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. 
Voor onze wateren houden we nog steeds een eigen 
manier van uitgifte van nachtvis toestemmingen aan. 
Sinds een jaar is er nu de mogelijk om dag vergunningen 
te kopen. We zien dat er af en toe best wel vraag naar is 
en zo dus een mooie aanvulling is. Zo is er de mogelijkheid 
om ook gasten uit te nodigen hier eens mee te komen vissen. 

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

Op de laatste zaterdag van mei hebben we als hsv weer meegedaan aan de nationale hengeldag. 
Een geslaagd evenement en dit jaar voor het eerst in de wijk Waterrijk. Met prachtig weer en een 
goede opkomst hadden we niets te klagen. Aan het einde van de dag hebben vele kinderen en 
volwassenen een leuke kennismaking met de hengelsport  achter de rug. Ook in 2020 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 21 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. 

Afgelopen jaar heeft jullie secretaris succesvol de 
cursus Vismeester afgerond. In april mocht ik voor het 
eerst een les verzorgen op de Jan de Bakkerschool in 
Woerden en daarna met 31 kinderen een koud maar 
leuke 2 uurtjes daadwerkelijk vissen. Met behulp van 
vrijwilligers van onze hsv een leuke middag! Later in 
het jaar zijn er nog vislessen geweest op basisscholen 
de Wegwijzer en Regenboog plus Andersenschool in 
woerden. Zo kunnen we kinderen op jonge leeftijd 
al enthousiasmeren over het leven van vissen onder 
water en ook het daadwerkelijk aan de waterkant zijn 
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Op zaterdag 21 december was het weer tijd voor het jaarlijkse prijzenfestival in Avicultura.
Tijdens dit jaarlijks terugkerend evenement zijn weer alle prijswinnaars van het afgelopen jaar in het 
zonnetje gezet en kregen alle deelnemers daarnaast een lekkere kerst-traktatie mee naar huis. 
Speciale aandacht was er daarnaast altijd voor onze vrijwilligers, zonder wie wij geen wedstrijden 
konden organiseren, jeugd begeleiden, controles op visdocumenten uitvoeren of de jaarlijkse 
nationale hengeldag organiseren. Ook voor hen was er weer een lekkere verrassing verzorgd.

Verder is er ook stil gestaan bij het jubileumuitje 
naar Toms Creek in mei, welke een groot succes 
genoemd mag worden. Reden om dit jaar weer 
op herhaling te gaan, en wel op 4 april.
Na de prijsuitreiking was er geruime gelegenheid 
tot napraten, onder het genot van een hapje 
en drankje. Hier werd dan ook ruim gebruik van 
gemaakt, getuige het tijdstip van afsluiten, het 
was nog lang gezellig…….

Verderop in dit nummer tref je het volledige overzicht van alle competities, welke tevens op de 
website is terug te vinden. Ook de nieuwe wedstrijdroosters staan in dit Rijnstekkie gepubliceerd, 
houd echter voor recente wijzigingen de website, facebook en/of betreffende app-groep in de 
gaten.

en zien wat een leuke sport vissen toch is. Voor 2020 hebben enkele leden zich nu ook aangemeld 
om de cursussen viscoach en vismeester te gaan volgen. We hopen dat ze een hoop kennis mogen 
opdoen en kijken naar uit naar een goede samenwerking na voltooien van de cursus.

Mag ik een ieder die zich afgelopen jaar heeft ingezet voor onze vereniging hartelijk bedanken en 
voor 2020 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 2020
Willem-jan van Tuijl, secretaris 

  Jaarverslag wedstrijdcommissie 2019

  Jaarverslag 2019 VBC Rijnstreek
De samenstelling van de Visstandbeheer Commissie was in 2019 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 2019 waren: 
•	 Waterplantenoverlast wijkpark Molenvliet
•	 Spiegelkarperproject Oude Rijn
•	 VBC De Stichtse Rijnlanden

Waterplantoverlast wijkpark Molenvliet
In 2019 is evenals in voorgaande jaren extra aandacht 
besteed aan het water in het wijkpark Molenvliet. 
Evenals in voorgaande jaren zijn in de zomer van 2019 de 
waterplanten in het wijkpark door ons geïnventariseerd. 
Het waterplantenprobleem is er ook in 2019 niet minder 
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op geworden. Tot juni valt het nog wel mee, hoewel de draadalgen op de waterbodem het vissen 
er dan al niet gemakkelijker op maken, daarna groeien grote delen van de watergangen tot 
gemiddeld 70% dicht met waterplanten. Grote delen van het viswater zijn in de loop van zomer 
daardoor onbevisbaar geworden.

Begin 2019 is door onze VBC bij de 
Visstandbeheercommissie Stichtse Rijnlanden 
een voorstel ingediend om graskarpers te gaan 
uitzetten ter bestrijding van de overtollige 
waterplanten. Hiervoor is toestemming nodig van 
het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
en van de gemeente Woerden. Naar aanleiding 
van ons voorstel voor een graskarperpilot 
zijn vertegenwoordigers van gemeente, 
hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
(HDSR) en de voorzitter van onze VBC driemaal 
bij elkaar geweest om de mogelijkheden van een 

graskarperpilot te bespreken. Ook heeft eind 2019 een overleg plaatsgevonden tussen gemeente 
en de voorzitters van onze vereniging en onze VBC. Uit deze besprekingen is inmiddels wel 
duidelijk geworden dat HDSR en gemeente niet staan te springen om graskarper in te zetten. 
Deze terughoudend is terug te voeren op het inzetten van graskarper als exoot. Dat botst het 
met exotenbeleid van het waterschap. Verder is men vooral bevreesd voor het aantasten van de 
huidige waternatuurwaarden die de wateren in het wijkpark momenteel hebben. Wat ons betreft 
is daar geen sprake van omdat ook met een teruggedrongen begroeiing van waterplanten in het 
wijkpark de streefdoelen van het zgn. Groenblauw omgevingsplan (visie van de gemeente op 
water en groen) voor de waternatuur volledig passend blijven. Daarbij komt dat wij vinden dat 
het recreatieve gebruik van het wijkpark niet ten koste mag gaan van te hoog gestelde (water)
natuurdoelen.
In 2020 volgt verder overleg met gemeente en HDSR. 

Spiegelkarperproject Oude Rijn
Na de uitzettingen van spiegelkarpers in de Oude Rijn tussen Harmelen en Bodegraven in 2017 en 
2018, heeft er ook in het najaar van 2019 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 
karperstand op de Oude Rijn ook het volgen van de groei en de 
migratie van karper in dit viswater. 
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 en 2019   zijn er al diverse terugvangsten van de 
uitgezette spiegelkarpers gemeld. 
  
VBC De Stichtse Rijnlanden 
Vertegenwoordigers van onze vereniging hebben in 2019 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.



Kijk ook op onze website: www.valkcv.nl

Email: info@valkcv.nl
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  Financiële verantwoording 2019

 

 

  

 

 

 

 

In de voorjaarsvergadering worden onder andere de financiële stukken 
over het afgelopen kalenderjaar vastgesteld. Hieronder treft u de Balans en 
Staat van Baten en lasten over het jaar 2019.
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Voor een toelichting op de cijfers en het stellen van vragen nodigen wij u hartelijk uit om de 
Algemene Vergadering bij te wonen!

Alles willen… het dilemma van een allrounder en specimen 
hunter. Gericht op grote zeelt, specimen brasem, 
graskarper, harder en meer

Voor een allround visser en specimen hunter als Arnout 
Terlouw is het constant keuzes maken: op welke vissoort, 
wanneer, waar en hoe? Dat geldt al helemaal voor de 
aankomende maanden april, mei en juni, maar zeker ook in 
het najaar. 

Arnout Terlouw neemt je mee naar zijn visserij in het voorjaar en de zomer die meestal in het teken 
staan van de gerichte visserij op grote zeelt en 5 kg+ brasems en de struinende, drijvende visserij op 
graskarpers. Tussendoor wordt er soms ook nog  harder, barbeel en roofblei gevist. 

Kortom te veel willen en te weinig tijd!

  Lezing Woerden 9 april
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  Uitslagen HSVR Competities totaal 2019

 Naam                         Punten Gewicht   
                                              (incl. aftrek)     in gram 
1e Ron Gerla 24 59.550 
2e Jaap v/d Stoel 32 56.140 
3e Steven Harteveld 33 64.920 
4e Martin Epskamp 36 38.440 
5e Sjaak van Voorden 43 45.960 
6e Henk Sengers 46 30.360 
7e Ries Blok 49 26.720 
8e Jaap van Vliet 52 22.140 
9e Chris Wallenburg 58 13.060 Degradatie   
    B-poule 
10e Max Gronloh 76   7.580  Degradatie   
    B-poule 

 Naam                             Punten Gewicht   
                                                  (incl. aftrek)     in gram 
1e Dolf Muller 16 41.340 Promotie
         A-poule 
2e Alexander Stekelenburg 32 17.680 Promotie 
        A-poule 
3e Jan Muller 46 8.360 
4e Hedwich Spruit 49 7.210 
5e Kees van ‘t Hoog 54 6.680 
6e Henk Romijn 55 8.540 
7e Hessel Donkers 59 14.320 
8e Paul Sengers 77 17.000 
9e Hans Kooiman 84 4.820 
10e Piet de Groot 89 18.040 
11e Dirk Bruines 90 15.660 
12e Regina Wallenburg 108 3.780

Witviscomptitie A-poule:          Witviscomptitie B-poule:

Kampioenschap van Woerden:   
       Gewicht in gram 
1e Kees van het Hoog  1.800 
2e Willem Jan van Tuijl  1.280 
3e Steven Harteveld  1.060 
4e Dirk Bruines  980 
5e Dolf Muller  780 
6e Ron Gerla  780 
7e Hedwich Spruit  520 
8e Chris Wallenburg  300 
9e Alexander Stekelenburg 240  
10e Martin Epskamp  220  
11e Henk Sengers  200  
12e Henk Romijn  40  
13e Jan Muller  20  
14e Aart Slotboom  0  

15e Ad de Water  0  
16e Hendrik van Tuijl  0  
17e Hugo Sengers  0  
18e Jaap v/d Stoel  0  
19e Jaap van Vliet  0  
20e Jeroen Vink  0  
21e Max Gronloh  0  
22e Paul Sengers  0  
23e Piet de Groot  0  
24e Regina Wallenburg  0  
25e Ries Blok  0  
26e Sjaak van Voorden  0  
27e Stef Blommers  0  
28e Thijs Wilbrink  0  
29e Ton van Rooijen  0

                                                    Gewicht in gram 
1e Carla v/d Stoel  4010  
2e Jan van Dam  3740 
3e Paul Sengers  1980 
4e Dolf Muller  1560 
5e Jaap v/d Stoel  1560 
6e Max Gronloh  1320 
7e Ron Gerla  560 
8e Jaap van Vliet  440 

9e Ed Bruines  300 
10e Chris Walenburg  180 
11e Regina Wallenburg  0 
12e Kees van ‘t Hoog  0 
13e Henk Romijn  0 
14e Ries Blok  0 
15e Henk Sengers  0 
16e Jan Muller  0

Avond feederwedstrijd:

50+ wedstrijd:

                                     Punten    Gewicht in gram 
1e Jan van Dam 6 31.660 
2e Jaap v/d Stoel 13 13.200 
3e Martin Epskamp 14 19.200 
4e Piet de Groot 14 12.260 
5e Paul Sengers 16 19.720 
6e Ron Gerla  19 11.880
7e Henk Sengers 22 6.640 
8e Max Gronloh 28 8.180 

9e Jaap van Vliet 30 4.300 
10e Dirk Bruines 30 3.980 
11e Chris Wallenburg 31 3.880 
12e Dolf Muller 33 4.120 
13e Thijs Vermaak 36 2.000 
14e Ron Sluyk 39 5.660 
15e Carla v/d Stoel 39 1.520 
16e Jan Muller 41 500 
17e Cees Vermaak 49 0
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   Lengte in cm’s  
1e Rick van Prattenburg  320 
2e Brian van Baak  252 
3e Bas Derks  224 
4e Ruud den Heeten  125 
5e Max Gronloh  86 
6e Steven Harteveld  73 
7e Jaap van Vliet  70 
8e Jaap van der Stoel  69 
9e Theo Spanenburg  64 
10e Patrick de Bruin  51 
11e Alexander Stekelenburg 0 
12e Cees Vermaak  0 

13e Chris Wallenburg  0 
14e Edwin v/d Berg  0 
15e Erik de Jonge  0 
16e Hans Wouterse  0 
17e Herman Snijder  0  
18e Hetwig Spruit  0 
19e Kees Mink  0 
20e Martin Espkamp  0 
21e Patrick de Jonge  0 
22e Patrick Vermaak  0 
23e Remco Droppert  0 
24e Wilco Pijnakker  0 
25e Wim Kwak  0

Roofviscompetitie:

              Punten Gewicht in kg’s 
1e Willem Jan van Tuijl / Leon van Toorenburg 39 128,40   
2e Marco / Dean de Wilde 38 97,40   
3e Bas / Dolf 37 41,90   
4e Leon / Corne 37 148,20   
5e Gerrit / Andries Ritmeester 32 35,00   
6e Alexander Stekelenburg / Hedwich Spruijt 31 10,80   
7e Niels / Cor 30 24,80   
      
1e prijs zwaarste karper Willem Jan van Tuijl / Leon van Toorenburg  19,9kg   
      
Prijs winnaar SKP terugmeldweekend Bas Derks / Rudolf Grundmann  6 stuks   

Karpercompetitie:

Vrijdag 29 november 2019 ontving de directeur van hospice De 
Mantelmeeuw te Woerden mw. Mirjam Bijlenga een cheque ad € 
250,00 uit handen van Cor van Tuijl, voorzitter van de Woerdense 
hengelsportvereniging De Rijnstreek.

Sinds enkele jaren doneert de vereniging een bedrag aan goede 
doelen in Woerden. Zo zijn eerder onder andere de dagactiviteiten in 
de Cope en ook de Speelgoedbank bedacht.

Dit jaar het hospice omdat zij aldus de voorzitter, een belangrijke 
plaats inneemt in de lokale samenleving vanwege hun zorgaanbod 
voor mensen in de laatste fase van hun leven. Mw. Bijlenga bedankt 
de vissers hartelijk want fijn dat aan het hospice werd gedacht.

Het geld is opgebracht door de deelnemers aan het Kampioenschap 
van Woerden en aangevuld door het bestuur. 

Met vriendelijke groet,
Gerrit Ritmeester

 Schenking aan Hospice De Mantelmeeuw
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Witvis senioren 2020   De beste 10 wedstrijden tellen mee!
   
Wedstrijd nr.   Datum  Locatie Tijd 
1 4/11/2020 Amstel - Amsteldijk Zuid / Nes a/d Amstel (thv Theetuin) 7:30 - 11:30 
2 4/18/2020 Oude Rijn - Cattenbroekerlaan 7:00 - 11:00 
3 5/2/2020 Amstel Drecht - Vrouwenakker 7:00 - 11:00 
4 5/16/2020 Grote Gracht - Oudewater 7:00 - 11:00 
5 6/6/2020 Angstel - Angstelkade 7:00 - 11:00 
6 6/13/2020 Oude Rijn - Wiericke Schans 7:00 - 11:00 
7 6/27/2020 Hollandsche IJssel - Montfoort (thv Mosterdmolenweg 6) 7:00 - 11:00 
8 7/11/2020 Hilversums Kanaal - Kortenhoef (thv Intratuin) 7:00 - 11:00 
9 8/29/2020 Amstel - Amsteldijk Zuid / Nes a/d Amstel (thv Theetuin) 7:00 - 11:00 
10 9/12/2020 Leidsche Vaart - Ter Aar (thv Woudsedijk 18) 8:00 - 12:00 
11 9/26/2020 Oude Rijn - De Krom 8:00 - 12:00 
12 10/10/2020 Oude Rijn - Spek / Verweij Houttechniek 8:30 - 12:30 
13 10/24/2020 Amstel - Amsteldijk Zuid / Uithoorn (thv nr 204 / Aquaduct) 8:30 - 12:30 
    
 
Roofvissen 2020:    
1 11/7/2020 Oude Rijn - De Krom tot Bord Nieuwerbrug 9:00 - 12:00 
2 11/21/2020 Leidsche Rijn - Geestdorp (brug) tot Putkop (spoorbrug) 9:00 - 12:00 
3 11/28/2020 Singel Woerden - Avicultura tot Babylon (géén binnensingel) 9:00 - 12:00 
    
 
Avond Feeder Competitie 2020:  
 
1 6/17/2020 Oude Rijn - De Krom 18:00 - 21:30 
2 6/24/2020 Oude Rijn - Wiericke Schans 18:00 - 21:30 
3 7/1/2020 Oude Rijn - Spek / Verweij Houttechniek 18:00 - 21:30 
    
 
Extra wedstrijden:   
1 7/8/2020 50+ middag - Oude Rijn thv Arie Blok 12:30 - 16:30
2 9/5/2020 Kampioenschap van Woerden - Oude Rijn thv Spek / Verweij 8:00 - 12:00 
    
 
Overige data:    
 4/4/2020 HSV trip naar Toms Creek 10:30 - 19:30
 12/19/2020  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 roofviscompetitie tellen alle wedstrijden mee.  
 

  Wedstrijdprogramma 2020
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  Wedstrijdreglement “Witvissen” HSV De Rijnstreek v1.1Wedstrijdreglement "Witvissen" HSV De Rijnstreek 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 
enzovoorts) 

 b.
 

Bij een eindstand waarbij twee of meer deelnemers een gelijk aantal punten hebben behaald, is het 
hoogste gewicht (over de meetellende wedstrijden) beslissend.

 
 

6.

 

Toekenning van steknummers geschied door loting, ten vroegste 1 uur voor aanvang wedstrijd

 
7.

 

Deelnemers zijn verplicht plaats te nemen binnen 1 meter links of rechts van het steknummer

 
8.

 

Het is niet toegestaan andere deelnemers te hinderen (bijvoorbeeld d.m.v. overmatig voeren en/of schuin 
werpen c.q. vissen)

 
9.

 

Vissen en Voeren is pas toegestaan na het startsein

 
10.

 

Het vissen, voeren en/of in bezit hebben van kunstmatige kleurstoffen, gekleurde maden en/of vers de vase is 
verboden

 
11.

 

Gebruik van een (voer-)boot, baitdroppers e.d. is niet toegestaan

 
12.

 

Er mag met maximaal één hengel tegelijk worden gevist,

 

voorzien van maximaal één haak

 
13.

 

Na het eindsignaal

 

dient de hengel direct uit het water

 

te worden gehaald

 
14.

 

Alle (meetellende) vis moeten in een leefnet van zacht materiaal worden bewaard

 

van tenminste 2,5m lengte

 

en

 
een diameter van minimaal 40cm (liefst groter) en een maaswijdte van maximaal 6mm (conform leefnetcode / 
gedragscode Sportvisserij Nederland) 

 
15.

 

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
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Route beschrijving wedstrijden Witvissen 2020 
Wedstrijd nr. 1 Amstel - Amstelkade Zuid / Theetuin (nr. 183-B) 

• Ing. Enschedeweg volgen tot aan afslag Uithoorn / Vinkeveen 
• Linksaf, weg volgen tot voorbij Amstelaquaduct 
• Bij verkeerslicht linksaf en bij rotondes driekwart rond 
• Na 500mtr linksaf richting Amstel a/d/ Nes 
• Meldpunt, ter hoogte van Theetuin (nr. 183-B) 

 
Wedstrijd nr. 2 Cattenbroekerlaan 

• Vanaf ingang bij benzinepomp (Tinq) tot aan De Kruipin tegenover s’Gravesloot) 
• Let op!! ivm afstand visstekken is een transportkarretje aan te raden!! 

 
Wedstrijd 3 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 t.h.v. “Kwekerij De Amstel” 

 
Wedstrijd nr. 4 Grote Gracht - Oudewater (Waardsedijk 106) 

• Richting Linschoten en via N204 en N228 naar Oudewater 
• In Oudewater rechtsaf via de Ijsselvere / Oost Ijsselkade en Zuiderwal naar Waardsedijk 
• Ingang naar water ligt aan de weg thv de begraafplaats “’t Waerdsche Hof”. 
• Na uitladen ter plaatse svp auto parkeren bij de openbare p-plaatsen +/- 150m verder 
• Parcours loopt door tot de Zuid Linschoterkade dus hoge steknummers moeten omrijden! 
• Let op!! ivm afstand visstekken tot parkeerplaats is een transportkarretje aan te raden!! 

 
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 Oude Rijn – Wiericke Schans 

• Via smalle zijde naar Nieuwerbrug / Bodegraven tot aan Fort Wiericke Schans 
 
Wedstrijd nr. 7 Hollandsche IJssel – Montfoort (t.h.v. Mosterdmolenweg 6) 

• Via de N204 richting Montfoort 
• Op rotonde 3e afslag richting Industrieterrein Montfoort (IJsselveld) 
• Weg volgen en bij splitsing rechtsaf naar Waardsedijk Oost 
• 1e links, Lijndraaierweg 
• Einde weg rechts (Ad Spruit) en direct weer links (Mosterdmolenweg) 
• Doorrijden tot einde weg 
• Let op!! Bij parkeren niet de aangrenzende bedrijven hinderen!! 

 
Wedstrijd nr. 8 Hilversums Kanaal – Kortenhoef  

• N212 richting Waverveen 
• Rechtsaf N201 richting Vinkeveen, onder A2 door, wordt N201 / Vreelandseweg 
• Weg volgen tot parkeerplaats +/- 300m vóór de Intratuin (Kromme Rade 2-A, Kortenhoef) 

 
Wedstrijd nr. 9 Amstel - Amstelkade Zuid / Theetuin (nr. 183-B) → Zie wedstrijd 1 
 
Wedstrijd nr. 10 Leidsche Vaart – Ter Aar / Langeraar 

• N11 richting Alphen a/d Rijn 
• Afslag 10 richting N207  
• Weg volgen langs Aarkanaal, 2e rotonde rechtdoor wordt N460 richting Ter Aar 
• In Ter Aar bij rotonde linksaf over brug (Aardamseweg) 
• Weg volgen, door dorp, einde weg links vervolgen (blijft Aardamseweg) 
• In bocht rechtsaf slaan richting Langeraar (Langeraarseweg) 
• In Langeraar, linksaf Woudsedijk  

 Routebeschrijving wedstrijden Witvissen 2020
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HSV De Rijnstreek Woerden organiseert voor haar leden dit 
jaar wederom een superleuk en gezellig voorjaarsuitje naar 
Tom’s Creek!
Vorig jaar was het jubileum-uitje een dermate groot succes dat 
het bestuur heeft besloten dit jaar op herhaling te gaan.
Voor deze gelegenheid hebben wij 4 zgn. “avonturenvijvers” 
bij Tom’s Creek afgehuurd, welke dan enkel en exclusief 
voor onze leden zijn. Hier zwemmen onder andere Russische 
en Siberische steuren, Europese meervallen, Snoekbaars, 
gestreepte zeebaarzen en verschillende soorten karpers. Zo is 
het bij elke vangst weer een verrassing wat er boven water komt! 

Materiaal zoals hengel, schepnet en onthaakmat kan je ter plaatste 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

Bij aankomst in Lelystad is gezorgd voor een hapje en drankje. 
Daarna gaan we vissen en zijn alle versnaperingen voor eigen 
rekening. 
Voor vervoer is ook weer gezorgd! Wij hebben weer een (beperkt) 
aantal plaatsen beschikbaar in een speciaal voor de vereniging 
gehuurde Touringcar. Geef bij inschrijving dan ook duidelijk aan of je 
gebruik wenst te maken van vervoer per touringcar!

Dit fantastische evenement zal plaatsvinden op zaterdag 4 april 
2020, 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 € 20,- per persoon. 
Hierin is begrepen het vissen, eten en drinken bij aankomst, hengelhuur en vervoer!

Inschrijven kan door het inschrijfgeld over te maken op rekeningnummer NL27INGB0000240773 
t.n.v. HSV De Rijnstreek met als omschrijving TC + Naam + Vispasnummer + BUS (indien je met 
de touringcar mee wil). Pas na ontvangst van het inschrijfgeld, is de aanmelding definitief. Hier 
ontvang je dan ook een bevestiging van. 

De inschrijving sluit op 1 april 2020 en aanmelden is alléén mogelijk voor leden van HSV de 
Rijnstreek!

  Aankondiging HSV Trip! 
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HSV De Rijnstreek Woerden organiseert voor haar leden dit jaar wederom een superleuk en 
gezellig voorjaarsuitje naar Tom’s Creek! 

Dit fantastische evenement zal plaatsvinden op zaterdag 4 april 2020, 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 € 20,- per persoon. 
Hierin is begrepen het vissen, eten en drinken bij aankomst, hengelhuur en vervoer! 

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 * 

Aanmelden per e-mail vóór 1 april 2020 aan penningmeester@hsvderijnstreek.nl en betaling via 
NL27INGB0000240773. Vermeld hierbij duidelijk “TC + Naam + Vispasnummer + BUS” en je 
naam! 

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

*doorhalen hetgeen niet van toepassing 

INSCHRIJFFORMULIER 
Adventure Fishing Tom’s Creek 

4 april 2020 
HSV De Rijnstreek Woerden 
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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
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van der Vaart

Bij ons 
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Als hengelsportvereniging willen wij ons dit jaar wederom graag presenteren aan het grote publiek. 
Nationale hengel dag 2020 lijkt ons weer een uitgelezen mogelijkheid hier voor. De afgelopen 2 
jaar hebben we goed bezochte  dagen gehad. Dat zal dit jaar weer moeten lukken. 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. 

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 
Woerden kunnen laten zien wat onze hobby ons zoveel plezier en waarde geeft. 

Voor 2020 gaan we net als vorig jaar voor de locatie aan het Stormeer in de wijk Waterrijk. Een 
leuke toegankelijke plek die vorig jaar ook goed bevallen is. Op dit moment zijn we bijv. nog op 
zoek naar meerdere redding/zwemvesten voor kinderen die meevaren op de Cattenbroekerplas.

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 zien aan de buitenwacht 
die soms toch al niet begrijpt wat wij 
aan dat water te zoeken hebben.

We zien je aanmelding graag 
tegemoet.

U kunt contact opnemen via 
website: www.hsvderijnstreek.nl 
mail: secretaris@hsvderijnstreek.nl 
telefoon 06- 114 805 29

Het bestuur

  Oproep vrijwilligers nationale hengel dag  30 mei 2020
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Dit jaar viel het terugmeldweekend van 27 tot en met 29 
september. Deze wedstrijd is ooit in het leven geroepen om 
het terugmelden van spiegelkarpers te stimuleren. Middels 
terugmeldingen van spiegelkarpers kunnen we info verzamelen 
over het wel en wee van door ons uitgezette spiegelkarpers. 
Om zoveel mogelijk terugmeldingen te krijgen hebben we als HSV 
het weekend samen laten vallen met een competitiewedstrijd voor 
de karpervissers.

Tijdens het weekend zijn maar liefst 
24 karpers teruggemeld, waarvan 16 
spiegelkarpers en 8 schubkarpers. Het koppel Bas Derks en Rudolf 
Grundmann hebben tijdens de competitiewedstrijd 6 spiegelkarpers 
gevangen in de Oude Rijn en zijn daarmee winnaar geworden. 
(waardebon 2x€25)
Los van de competitie zijn nog 3 spiegelkarpers en 1 schubkarper 
teruggemeld door Marc van Amerongen.

  Landelijke opschoondag 2020
Wegens het succes van vorige jaren, 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.

Actiedatum: zaterdag 21 maart 2020
Aanvangstijd:10:00 Eindtijd:12:00
Actie adres: Zeeweg, Woerden
Verzamelplaats: Parkeerplaats zwemstrand

  Uitslag SKP terugmeldweekend 2019
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Lezing Joris Weitjens; de SKP-schatkamer.
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 Joris Weitjens . Voor iedereen bekend als een van de aanjagers van het 
uitzetten van spiegelkarpers in Amsterdam. Ondertussen een ware kennisbron van uitzettypes en 
rassen van karpers. En niet heel onbelangrijk in de huidige tijd, de groei van karpers. Welke soorten 
groeien het hardst en welk aas helpt daar nu goed bij.

Het is alweer twintig jaar geleden 
dat de eerste projectspiegels in open 
water werden uitgezet. Het hoeft 
geen betoog welke hoge vlucht 
SKP’s sindsdien hebben genomen. 
Joris Weitjens was er vanaf de eerste 
spiegel bij. Joris is zelf nog steeds 
vol van SKP-monitoring. Met de in 
2012 opgerichte Belangenvereniging 
Verantwoord Karperbeheer (BVK) is hij 
dagelijks bezig met van alles rondom 
Spiegelkarperprojecten. Die schat van 
informatie wil hij graag met ons delen. 
Heb je vragen over overleving, groei en 
migratie van karpers; wil je weten welk type karper je in welke omstandigheden het beste uitzet? 
Pasklare antwoorden zijn er niet, wel enorm veel gegevens en ervaringen om te delen.

Op deze avond zal Joris alles uit de kast halen om jullie een schat aan ervaring en kennis mee te 
geven. Waarschijnlijk met genoeg stof tot nadenken kunnen we na deze lezing weer aan een nieuw 
seizoen beginnen. Een aanrader is dit zeker!

Karpercompetitie.
Hoe de rest van de avond er uit zal gaan 
zien is redelijk 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!
Tijdens deze avond zullen de hapjes en 
drankjes door de Hsv verzorgt worden.

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.
Hou komend jaar facebook en website in de gaten voor meer informatie over lopende competities 
en bijzondere vangsten.

  Karperavond 27 maart 2020
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Afgelopen jaar was de competitie een succes kunnen we wel zeggen. De competitie zal ook in 2020 
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, 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. 

Op het moment van schrijven hebben we nu al 7! deelnemende koppels, er is dus nog steeds plek. 
Het 1e steknummer zal worden geloot in Clubgebouw “Avicultura” tijdens de karperavond op 
vrijdagavond 27 maart. Tot aan de eerste wedstrijd kan je je nog steeds aanmelden. 
Bij aanvang van de eerste wedstrijddag is inschrijftermijn gesloten. Hieronder i.i.g. een aantal 
belangrijke voorwaarden waar aan voldaan zal moeten worden:

• Een onthaakmat is verplicht.
• Het gebruik van een bewaarzak word alleen toegestaan om een karper ter weging te 
 kunnen aanbieden.
• Nachtverblijf is toegestaan volgens de regels van de nachtvisvergunning zoals uitgegeven  

 door Hsv de Rijnstreek.
• het gebruik van veilige loodsystemen (“safety rigs”) is verplicht.
• Drankmisbruik en lawaaioverlast zijn verboden.
• De stek van de visser dient schoon en opgeruimd te zijn bij verblijf en na vertrek.
• Het bestuur en de organisatie zijn niet aansprakelijk voor mogelijke beschadigingen of 
 vermissingen van eigendommen van deelnemers.
• De wedstrijdcommissie is bevoegd om bij overtredingen tot onmiddellijke uitsluiting van 
 verdere deelname over te gaan.
• De Competitie zal worden gevist in koppelverband. 
• De wedstrijden zullen een tijdsduur van 20 uur beslaan, er 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. 
 • Wordt bijvoorbeeld alleen door de nummer 1, 2 en 3 vis gevangen dan hebben de andere 
  mee vissende deelnemers allen 7 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.

  Karpercompetitie Hsv de Rijnstreek 2020
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• Bij een volledige bezetting wordt het prijzengeld verdeeld als volgt:
  1e koppel € 150,-
  2e koppel € 125,-
  3e koppel € 100,-
• Tevens wordt er nog een extra sponsorprijzen beschikbaar gesteld door Dierenspecialist van 
 de Vaart voor de zwaarste karper in de vorm van een aaspakket.

De data voor de karper-competitie zijn als volgt;
Vr 17 Apr 17.00 - Za 18 April 13.00
Vr 1 Mei 17.00 - Za 2 Mei 13.00
Vr 15 Mei 17.00 - Za 16 Mei 13.00
Za 6 Juni 17.00 - Zo 7 Juni 13.00
Vr 26 Juni 17.00 - Za 27 Juni 13.00
Za 5 Sept 17.00 – Zo 6 Sept 13.00
Za 26 Sept 17.00 - Zo 27 Sept 13.00
Vr 9 Okt 17.00 - Za 10 Okt 13.00
Vr 23 Okt 17.00 - Za 24 Okt 13.00
Za 14 Nov 17.00 - Zo 15 Nov 13.00

Prijsuitreiking op 19-12-2020 met Prijzenfestival in Avicultura
Voor meer informatie en/of inschrijvingen kijk op de website www.hsvderijnstreek.nl of neem 
contact op met de wedstrijdcommissie.
Wedstrijdcommissieleden karper competitie:
Willem-jan van Tuijl:  06 114 805 29
Bas Derks: 06 170 705 58
en via mail: secretaris@hsvderijnstreek.nl

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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  Kennismaking met Ton van der Spiegel

Ik ben geboren (1949) en opgegroeid in 
Voorburg, waar mijn familie van vaderskant 
al vele generaties woonde en mijn opa een 
smederij had. Als klein jongetje ben ik zowat 
opgegroeid in diezelfde smederij in een blauw 
overalletje en op houten klompen! Voortdurend 
bezig met timmeren, zagen, boren, schroeven 
en met het smidsvuur spelend, leek mijn 
bestemming de techniek te worden. Uiteindelijk 
werden die overall en klompen ingeruild voor 
visserskleding en laarzen. Jawel, ik werd als een 
magneet aangetrokken door de vele sloten in en 
om Voorburg, dat toen nog begrensd werd door 
prachtige polders onder de rook van Den Haag. 
Het vissen werd mij vooral bijgebracht door 
mijn opa van moederskant. De andere opa, de smid, in zijn jongere jaren jager en hengelaar, was 
toen al te oud om met mij mee te gaan. Al vissend, ben ik de natuur meer en meer gaan waarderen. 
Kievitseieren zoeken, op mijn buik liggend ‘urenlang’ in de heldere en plantenrijke boerensloten 
in de omgeving turen naar ruisvoorn, zeelt en kroeskarper, met vriendjes op de paairoutes van 
zeelt die we inmiddels goed kenden, stiekem fuiken zetten. Urenlang tijdens het peuren op paling 
luisteren naar de verhalen van een bekende lokale, oude ‘stroper’. Kortom een prachtige tijd.

Hoewel ik na mijn middelbareschooltijd eerst scheikunde in Delft wilde gaan studeren, ben ik op 
advies van de rector van mijn school – zelf bioloog – uiteindelijk biologie in Leiden gaan studeren. 
Een fantastische en leerzame tijd waar ik als een spons werkelijk zoveel mogelijk kennis over natuur 
en onderzoekstechnieken opzoog. Nog niets met vis dus want ik studeerde af als plantenfysioloog 
en biochemicus.

In die tijd was ik naast het vissen op karper, zeelt en 
kroeskarper ook helemaal gek van het wedstrijdvissen op 
witvis en heb ik in de weekenden vele wedstrijden gevist 
in Den Haag en omgeving. Voor het wedstrijdvissen ben ik 
toen ook lid geworden van de ’s-Gravenhaagse Hengelsport 
Vereniging. Voor het zeevissen werd ik lid van De 
Pierewaaiers. Mocht ik op een speciale voor leden bestemde 
ring vanaf de Scheveningse Pier in de winter op gul vissen.
Na mijn afstuderen als bioloog werd ik in 1975 gevraagd 
om bestuurslid te worden van de GHV om de nieuw op te 
richten commissie Viswaterbeheer te gaan ondersteunen. 
In diezelfde periode was ik leraar biologie op het Stevin 
College in Den Haag, waar ik ook mijn vrouw Jolanda heb 
leren kennen.

Behalve vissen op karper en het vissen van wedstrijden met de vaste hengel legde ik mij ook toe 
op het vliegvissen. Met dat laatste werd ik in 1981 met het Nederlands B-team (een veredeld GHV-
team) “Championne du Monde de Pêche à la Mouche” oftewel wereldkampioen vliegvissen in 
Luxemburg. 

Benieuwd naar geheimen onder de waterspiegel

Karpervissen in de polder
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Karpervissen in de polder

Door mijn praktijkervaring met het 
visstandbeheer bij de GHV en met 
name met het beheren van enkele 
graskarperprojecten in polderwater, ben 
ik uiteindelijk in 1983 door Organisatie ter 
Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) in 
Nieuwegein gevraagd om daar voorlichter 
en visserijbioloog te worden. In 1985 ben 
ik voor mijn werk naar Woerden verhuisd. 
Nieuwegein als woonplaats zag ik niet 
zo zitten en Woerden trok mij om de een 
andere reden sterk aan.

Bij die OVB heb ik vele cursussen over 
visstandbeheer mogen ontwikkelen, vele 
uren doorgebracht op de viskwekerij 

in Lelystad en het proefbedrijf in Beesd 
en heb later ook het visserijkundig onderzoek voor de vele verenigingswateren in Nederland 
mogen opzetten. Als hoofd Advisering Visstandbeheer en directielid heb ik in 2005 vlak voor de 
fusie met de toenmalige NVVS, de OVB verlaten en ben vanuit een eigen adviesbureau vis- en 
visserijadvies gaan geven. Vanuit dat adviesbureau ben ik een aantal jaren projectleider geweest 
bij de Sportvisacademie Alkmaar, een mbo-opleiding waar enthousiaste sportvissertjes in drie tot 
vier jaar van hun hobby hun beroep konden maken in het water-, natuur- en visstandbeheer, in de 
hengelsportdetail- en groothandel of in de recreatie- en toerismebranche. Daarna ben ik ook nog 
een aantal jaren gastdocent geweest bij de Sportvisacademie in Gorinchem. Intussen werd ik van 
bestuurslid visstandbeheer ook voorzitter van de GHV.

Na mijn vertrek bij de OVB werd ik in 2006 door 
de toenmalige secretaris van De Rijnstreek, 
Frans Schulte, gevraagd om bestuurslid voor het 
visstandbeheer te worden. Ik was toen al lid van De 
Rijnstreek. Leuk, want ik kom mij ook gaan houden 
met het visstandbeheer in m’n “achtertuin”. Geen 
spijt van gehad. Wel is inmiddels het bestuurs- en 
voorzitterswerk in Den Haag bijna een dagtaak 
geworden. Geeft niet, ik ben mijn eigen baas en heb 
geen zin om achter de geraniums te gaan zitten, dus zo 
lang mogelijk bezig blijven is het motto.

En dan als afsluiter de vraag: ben je nu een Hagenees 
of een Woerdenees? Als Voorburger was ik altijd al 
een nep-Hagenees, maar diep in mijn hart ben ik nog steeds een Haags schoffie en voel mij daar als 
een vis in het water. En Woerdenees ben je volgens sommigen alleen als je binnen de Singels bent 
geboren. Maar qua aantal woonjaren en zelfs van afkomst ben ik een echte Woerdenaar. De verste 
voorouder van mijn overgrootmoeder, Niesje Griffioen uit Zwammerdam, was Cornelis Griffioen, 
ook genaamd Kamerikse Boer, veehouder, geboren rond 1547 in Kamerik, gedoopt in Woerden. De 
tussenliggende generaties hebben vooral in Woerden, Kamerik en Zegveld gewoond. Velen waren 
watermolenaar van de molens aan de Grecht en vele andere molens in de regio. Water dus, erfelijk 
belast? En verklaart dat ook de aantrekkingskracht van Woerden bij het verhuizen uit Den Haag?

Ton van der Spiegel

Snoekbaars op de Waal

Wateronderzoek Cattenbroek
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