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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 138, oktober 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 139 
vóór 1 februari 2021  via e-mailadres: 
rijnstekkie@hsvderijnstreek.nl.

  Colofon
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Het zijn vreemde tijden waarin we leven. De samenleving als ook de economie maken een 
grote verandering door, die nou niet direct een positief gevoel oproept. Dat merkt ook onze 
vereniging. Viswedstrijden en andere activiteiten zijn afgezegd. We hopen dit weer op te 
pakken maar dan moet het corona virus wel bedwongen worden. ‘Samen krijgen we het er 
onder’ is de slogan waarmee de regering ons oproept dit te bereiken dus laten we ons aan 
de regels houden, dan gaat het hopelijk lukken.

Ondanks de huidige omstandigheden willen we binnen de geldende regels toch een 
ledenvergadering houden. Dat moet ook want we hebben  als vereniging met wet en 
regelgeving te maken. Gelukkig kan het nog. Zie de oproep voor de ALV verder in dit blad. 

Ook memoreren wij het overlijden van een zeer getrouwe en actieve vrijwilliger, Ries Blok. 

Begin september nam onze buurvereniging HSV Zegveld een ingrijpend besluit. Zij hief 
zichzelf op na vijftig jaar en besloot zich aan te sluiten bij onze vereniging. Wij heten de 
Zegveldse leden van harte welkom bij onze vereniging en hopen dat ze zich snel thuis zullen 
voelen.   
De laatste echte Zegveldse bestuurder Gerard Plijter beschrijft in een mooi artikel 
samengevat de geschiedenis van HSV Zegveld. 

Laat deze geschiedenis ook een waarschuwing zijn voor onze vereniging. Gelukkig kunnen 
we nog beschikken over vrijwilligers maar als dat opdroogt dan wordt het ook voor onze 
vereniging moeilijk. En we lezen dat veel verenigingen daardoor in de problemen komen. Dat 
wringt des temeer in deze coronatijd waar 
we al zo weinig mogen organiseren. 
Vissen is een individuele sport. Maar samen 
vissen is niet alleen gezellig maar ook 
leerzaam. Laten we dat ook vasthouden. 

Kortom wij hopen een aantal van u/jullie 
te mogen begroeten op onze ALV op 30 
oktober a.s. 
Als bestuur leven wij met jullie mee in 
deze vreemde tijd. Wij hopen dat u/jullie 
gezond mogen blijven en toch, ondanks 
de beperkingen, kunnen genieten van het 
vissen. 
Het gaat jullie en allen die jullie dierbaar zijn 
goed. 

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 besloten Algemene Ledenvergadering

met daaropvolgend een openbaar gedeelte die gehouden zal worden op:

Vrijdag 30 oktober 2020 

in het gebouw van Avicultura
Singel 43, te Woerden

Aanvang: 19.30 uur – zaal geopend vanaf 19.15 uur.

Door de huidige Coronamaatregelen hebben wij een maximum aantal zitplaatsen, daar-
om wordt het aan de leden verplicht om zich uiterlijk 23 oktober aan te melden onder 
vermelding van; Naam, Telefoonnummer en mailadres via: secretaris@hsvderijnstreek.
nl of via 06 - 11 48 05 29.  Bij aan corona gerelateerde klachten zoals hoesten en/of koorts 
verzoeken wij u thuis te blijven. Helaas zullen wij u anders op de avond zelf, de toegang 
moeten weigeren.

AGENDA:
1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Vaststelling agenda.
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 1 november 2019.
5. Verslag secretariaat over 2019.
6. Verslag wedstrijdcommissie over 2019.
7. Verslag Vistandbeheercommissie over 2019.
8. Bestuursverkiezing:
 Aftredend en herkiesbaar: Gerrit Ritmeester.
 Aftredend en herkiesbaar: Willem-jan van Tuijl.
9. Financiën.
 a. jaarrekening 2019.  
	 b.	 Verslag	financiële	commissie	over	2019.
 c. Vaststellen jaarrekening en decharge bestuur en penningmeester.
 d. Vaststellen begroting 2021.
 e. Vaststellen contributie 2021.
 f. Verkiezing kascommissie 2021
  Aftredend en niet herkiesbaar: Koos Radix.
  Aftredend en herkiesbaar: Alex den Boer.
  Reserve is: Daan de langen.
10. Rondvraag.
11. Sluiting. 

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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De jaarlijkse najaarsvergadering is onder andere bedoeld om de begroting en de 
contributiebedragen voor het nieuwe jaar vast te stellen. 

Voorstel begroting 2021
Hieronder treft u een overzicht van de vorig jaar vastgestelde begroting over 2020, de 
verwachte baten en lasten in 2020 en de voorgestelde begroting over 2021.
 

  Begroting Verwachting Begroting
  2020 2020 2021 
   €  €  € 
BATEN     
Contributies    54.500            62.602           64.525 
Diverse inkomsten                                      2.675   2.569           2.600 
  57.175 65.171           67.125 
     
LASTEN     
Kosten Vispas     33.550           38.344            39.675 
Pachten            2.825             2.823             3.025 
Lidmaatschappen                 75                  75                  75 
Bestuurskosten          2.300             2.157             2.300 
Ledenkosten            2.350             2.129             3.000 
Multimedia           10.000            8.008            10.500 
Wedstrijden            3.000  53            3.500 
Visstandbeheercommissie 1.800             1.800  3.500
Overige kosten           1.275               1.420       1.550 
   57.175            56.809  67.125
    
SALDO                 -    8.362                 -   

Zoals	u	kunt	opmerken	zijn	de	gevolgen	van	het	Coronavirus	ook	in	de	financiële	
verwachting over 2020 van de verenging zichtbaar. Het ledenaantal (lees: contributie-
gelden) is in 2020 fors toegenomen, terwijl de uitgaven voor o.a. wedstrijden en de 
daarbij behorende prijzen wegvallen.
Het	bestuur	spreekt	de	hoop	uit	om	deze	financiële	meevaller	na	de	coronacrisis	te	
kunnen aanwenden voor een leuke activiteit voor de leden en staat open voor uw ideeën!

Het bestuur voorziet een stijging van baten en lasten in 2021 ten opzichte van de 
begroting en verwachting over 2020. Deze toename is vrijwel geheel toe te wijzen aan de 
voorgenomen samenvoeging van HSV Zegveld met onze vereniging per 1 januari 2021.

Voorstel contributie 2021
In 2021 zullen de landelijke en federatieve afdrachten gelijk blijven aan 2020. Omdat 
de	vereniging	er	financieel	gezond	voor	staat	is	het	bestuur	van	mening	dat	een	
contributieverhoging voor het komende jaar niet nodig is.

  Begroting en contributies 2021
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Op 2 juni jongstleden is ons lid Ries Blok overleden. Ries was een bekende onder de 
actieve vissers van de club, voor zowel jong als oud. Vele jaren heeft hij vrijwilligerswerk 
verricht. Ries was actief betrokken bij de organisatie van viswedstrijden waarvan vele 
jaren als wedstrijdleider. 

Ook hielp hij de jeugd verder door het helpen bij jeugd viswedstrijden en vislessen. 
Tevens zorgde Ries dan ook voor ‘koek en zopie aan de waterkant.   

Zijn inzet als vrijwilliger viel ook bij de federatie op en zij benoemden hem tot vrijwilliger 
van het jaar 2009. Daar verdiende hij een prachtige wisselbeker mee. 
Het toenmalig bestuur van HSV de Rijnstreek heeft zijn trouwe, en jarenlange inzet altijd 
erg gewaardeerd en hem benoemd tot Lid van Verdienste.   

In Ries verliezen wij een aimabel en betrokken lid en zijn vrouw en kinderen een man en 
vader.   
  

  In Memoriam Ries Blok   
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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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  Het ontstaan en afscheid van de hengelsportvereniging Zegveld

In 1969 besluiten een aantal vissers uit Zegveld om met elkaar een hengelsportvereniging 
op te richten. In die tijd was er nog geen Vispas of Sportvisserij Nederland dus alles was 
nieuw voor ons. We staken de koppen bij elkaar en in 1970 was de Hengelsportvereniging 
Zegveld een feit.  

Er werd viswater gehuurd van de (toen nog) gemeente Zegveld, waarbij het huren van 
het hoofdwater; “De Oude Meije”, nog veel voeten in aarde had. Dit leidde zelfs tot een 
rechtszaak. Na een hoop gedoe werden wij in het gelijk gesteld en konden we dit water 
aan onze lijst van viswateren toevoegen. De toenmalig voorzitter Hans van der Meer 
verdient hier echt een pluim zonder hem was dit heel anders gelopen. 
 
Vanaf de start van de vereniging zijn we ook met de viswedstrijden begonnen. Zo waren 
er witviswedstrijden, waarbij werd gevist om het meeste gewicht, maar ook om de 
grootste vis van het seizoen. Eigenlijk toen al met de opzet van de huidige wedstrijden. 
Ook werden er snoekwedstrijden gehouden waarbij het ging om de grootste snoek.  
Helaas is een jaar of 10 geleden het wedstrijdvissen gestopt door zeer beperkte interesse, 
de enkele leden die nog aan wedstrijdvissen deden zijn toen overgestapt naar HSV De 
Rijnstreek.  
 
In het verleden zijn er jeugdwedstrijden gevist met wisselende opkomst, waar bij het 
dieptepunt in 1975 is besloten om te stoppen met de jeugdwedstrijden. Bij het invoeren 
van de landelijke sportvisdag op de laatste zaterdag in mei in 1987, was de opkomst 
daarentegen weer zo groot dat de jeugdwedstrijden ook weer opgestart konden 
worden. Deze wedstrijden werden voornamelijk in het “Juliana kanaal”, midden in het 
dorp gevist. Hierdoor was er veel publieke belangstelling waaronder natuurlijk zo,n 
beetje alle ouders en bekenden. Dat dit hele gezellige dagen waren spreekt voor zich. In 
1992 is vanwege de zeer geringe belangstelling weer besloten om hiermee te stoppen. 
Enige jaren later zijn deze wedstrijden weer opgestart, maar toen hier ook weer het 
aantal	deelnemende	vissertjes	terugliep	is	besloten	definitief	de	stekker	eruit	te	trekken.	
 
De vereniging heeft in het verleden een jaarlijkse feestavond gehad, waarbij de opkomst 
zeer wisselend was. We hebben avonden gehad waarbij de opkomst met 20 leden erg 
magertjes was. Daar stonden ook avonden tegen met ruim 100 leden. Clubavonden 
bestonden uit een aantal rondjes bingo, een rad van fortuin met veel “eetprijzen” en 
een zogenaamd casinospel waar de leden een gokje konden wagen met Black Jack of 
met de roulette. Met het stoppen van de viswedstrijden is ook het organiseren van de 
feestavond gestopt. 
 
Het ledenverloop laat een grote aanwas zien, maar zoals bij veel verenigingen ook weer 
een grote afname. Bij de start van de vereniging bedroeg het aantal leden 5, zijnde het 
bestuur, maar in 1974 zaten we al op een totaal van 97. In 1980 was dit al gegroeid naar 
146.  In 1993 zette deze groei door naar 256 en op het absolute hoogtepunt ruim 300 
leden. Op dit moment zijn er hiervan nog zo’n 90 leden van over. 
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Door dit hele verhaal heen zie je de trend dat HSV Zegveld de laatste jaren bijna geen 
activiteiten meer organiseerde en eigenlijk alleen nog maar water voor haar leden 
huurde. Voor de leden was het voldoende als zij de Vispas op tijd op de deurmat hadden 
liggen. De laatste jaren bestond het bestuur, door het wegvallen van onze toenmalige 
voorzitter Wim Methorst en algemeen bestuurslid Arie van Leeuwen nog maar uit 3 
leden. 

Hierdoor kwam in de praktijk alle voorkomende werkzaamheden bij mij terecht. Dit was 
zowel voor de vereniging als voor mij geen goede ontwikkeling en ruim 2 jaar geleden 
heb ik aangeklopt bij het bestuur van De Rijnstreek met de vraag of een samenwerking/
fusie tot de mogelijkheden zou horen. In de laatste ledenvergadering van HSV Zegveld is 
hiertoe besloten en vanaf 1 januari 2021 is HSV Zegveld verleden tijd.  
 
Hoewel ik hier met gemengde gevoelens naar kijk, ben ik trots dat ik 35 jaar lang 
bestuurslid, secretaris en penningmeester heb mogen zijn van de HSV Zegveld en de 
vereniging het 50 jarig bestaan heb kunnen laten vieren.  
 

Gerard Plijter, 
Bestuurslid HSV Zegveld 
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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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Kijk ook op onze website: www.valkcv.nl

Email: info@valkcv.nl
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  Wedstrijdcommissie inzake wedstrijden 2020/2021

“Nog een klein maandje en dan gaat het nieuwe wedstrijdseizoen 2020 weer van start!  
Wederom zijn wij er in geslaagd weer een uitdagend en afwisselend programma samen te 
stellen voor zowel de witvissers, karper-koppels als de feederaars. Ook de roofviscompetitie 
sluit dit jaar het wedstrijdseizoen weer traditioneel af.”

Zo luidde de eerste zin van het bericht dat 
de wedstrijdcommissie eind februari had 
klaar staan voor verzending aan onze leden / 
wedstrijdvissers… Dit bericht is echter nimmer 
verzonden, want hoe anders zou het in de weken 
daarna verlopen….

Zoals de eerste regel al vermeld, hadden wij 
een mooi wedstrijdprogramma op stapel staan 
maar werd al vrij snel duidelijk dat Covid-19 een 
lelijke streep door de rekening zou gaan zetten. 
Het was wachten op verregaande (overheids-)
maatregelen en die kwamen dan ook vrij 
snel in de vorm van een algeheel verbod op 
sportwedstrijden. Helaas maar op dat moment 
volkomen begrijpelijk. Voor ons als vereniging 
zat er niets anders op dan tot nader order, met 
pijn in het hart,  alle activiteiten (en dus ook de 
wedstrijden) op te schorten.

Gedurende het voorjaar werd langzaam duidelijk 
dat sommige maatregelen weer zouden worden 
versoepeld, maar het verbod op sportwedstrijden zou tot zeker 1 september gaan duren. 
Hierop heeft de vereniging moeten besluiten het gehele resterende seizoen in zijn geheel 
af te gelasten, immers zou het weinig zinvol zijn om voor de paar resterende wedstrijden 
ná 1 september nog van alles te regelen. Daarnaast mag een deel van onze vissers zichzelf 
tot de risicogroep rekenen, op grond waarvan wij als vereniging hebben moeten vinden 
dat wij niet voor de gezondheid van deze leden kunnen en willen instaan.

En toen werd het zomer(vakantie)….. en mochten sportwedstrijden plotseling weer 
wél plaatsvinden. Na beraad binnen het bestuur hebben wij er toch voor gekozen aan 
het eerder genomen besluit vast te houden. Het was eenvoudigweg niet mogelijk voor 
de resterende maanden alles opnieuw op te starten, vergunningen aan te vragen, 
vrijwilligers te mobiliseren, Covid-proof protocollen uit te werken etc. etc. Kortom; pas op 
de plaats, lekker veel ‘vrij’ vissen en vooral gezond blijven en hopen op betere tijden!
Tot zover 2020, dus wat nu ??
Inmiddels zijn we in september aanbeland en is Covid-19 helaas nog steeds onder ons. 
Maar we hebben in de afgelopen maanden ook heel erg veel geleerd. Zo ook hoe we 

Wim Kwak met een Pontische Stroomgrondel 
gevangen in de Singel.
Wim heeft deze gescand met de nieuwe 
scanfunctie in de vissengids app van 
Sportvisserij Nederland.
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veilig wedstrijden en eventuele andere 
evenementen zouden kunnen organiseren. In 
het gehele land zijn op kleine(re) schaal weer 
wedstrijden gehouden en daar kunnen ook 
wij lering uit trekken.

Voor 2021 zullen we dan ook weer een 
ouderwets wedstrijdrooster opstellen en 
gaan we vol goede moed beginnen aan de 
voorbereidingen! Het rooster zal in grote 
lijnen lijken op dat van 2020 en wij gaan er 
alles aan doen om de geplande wedstrijden 
Covid-proof in te regelen. Over het rooster, de 
exacte uitwerking etc. worden jullie uiteraard 
ruim op tijd geïnformeerd! Hou tegen die tijd 
het Rijnstekkie, de website, facebook en de 
wedstrijden-app in de gaten voor het laatste 
nieuws.  
Kortom; 2020 was dan weliswaar een 
wedstrijd-loos jaar voor De Rijnstreek, maar 
we komen in 2021 sterker terug!

Tot slot:
Laat het ons a.u.b. weten als je tips hebt, advies, ideeën of andere zaken hebt. Wij 
kunnen niet alles zien, horen en aanvoelen dus meld het bij ons. Geen garantie dat we 
alles honoreren, wel garantie dat we het serieus nemen. 
Je kan ons bereiken via wedstrijden@hsvderijnstreek.nl of op telnr. 06-22999567

Wij wensen iedereen veel visplezier en blijf vooral gezond !
Groeten, namens de wedstrijdcommissie.

Wim Kwak met fraaie zeelt.

Joël Ritmeester met een hele fraaie spiegelkarper uit de Zandgaten.
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Paul Epskamp met 2 mooie karpers van afgelopen seizoen.
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