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  Bestuur H.S.V.
Rijnstekkie nummer 139, april 2021
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 140 
vóór 1 september 2021  via e-mailadres: 
rijnstekkie@hsvderijnstreek.nl.

  Colofon
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Het eerste Rijnstekkie van 2021 ligt weer voor u/jullie. We kijken zowel even terug als vooruit. 
Een moeilijk jaar ligt achter ons. Vanwege de Corona maatregelen konden weinig activiteiten 
doorgaan. Dat lees je ook in het jaarverslag van onze secretaris. Als bestuur konden we ook 
niet samenkomen. En deden we het overleg digitaal. Ik hoop dat alle leden en hun dierbaren 
het jaar tot hiertoe goed zijn doorgekomen. 
Gelukkig konden we wel vissen. Dat was gedurende de pandemie een voordeel. Je kon toch 
lekker naar buiten en bezig zijn aan de waterkant. Lees het artikel over ons lid Ron Gerla, dat 
in het Visblad verscheen en wij mogen overnemen.

We kijken ook vooruit. Hoewel de Covid maatregelen nog strenger zijn geworden, met de 
lockdown en avondklok, gloort er mijns inziens hoop aan de einder doordat de bevolking 
steeds beter wordt beschermd dankzij vaccinatie. 
In dit nummer van ons blad leest u dat we voor 2021 toch weer activiteiten plannen. We 
durven weer wedstrijden te plannen voor de diverse vissoorten, witvis, roofvis en de 
karpers. Ook de wedstrijdschema’s staan vermeld. Daarnaast is er samen met HDSR en 
gemeente Woerden intensief samengewerkt om alle viswateren van HSV Woerden en HSV 
Zegveld in een nieuw huurcontract met bijbehorende kaarten rond te maken. Het contract 
met HDSR ligt momenteel bij de kamer voor de binnenvisserij en dat van de gemeente volgt 
hopelijk spoedig. 

Daarmee is dan ook de samenvoeging van Zegveld en Woerden rond. We heten de leden van 
de voormalige HSV Zegveld van harte welkom in onze vereniging. Ik hoop dat zij zich weer 
verenigingsmens gaan voelen. Alle leden 
gaan er nu op vooruit. Wateren die alleen 
voor leden van Zegveld of Woerden waren, 
mogen nu door al onze leden bevist worden.  
Ook de NHD dag komt aan bod. Die gaat 
in mei niet door, maar plannen we in 
september. 

Zo hopen we weer een aantrekkelijk 
nummer van ons Rijnstekkie aan te bieden, 
mocht u/jij een leuk verhaal voor ons blad te 
hebben laat het ons weten of stuur het in. 
Ook mooie foto’s zijn welkom. 

Ik wens u, mede namens alle bestuursleden, 
een gezond maar vooral fijn hengelsportjaar 
met mooie vangsten in onze wateren.

Uw/jullie voorzitter,

Cor van Tuijl

  Van de voorzitter
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 Jaarverslag 2020 VBC Rijnstreek
De samenstelling van de Visstandbeheer Commissie was in 2020 als volgt: 
Ton van der Spiegel (voorzitter), Rens Oostenbruggen, Gerrit Ritmeester, Menno Blok, 
Willem-jan van Tuijl, Leon van Toorenburg, Andries Ritmeester en Marc van Amerongen.

Belangrijke aandachtspunten in 2020 waren: 
• Waterplantoverlast wijkpark Molenvliet
• Spiegelkarperproject Oude Rijn
• Digitale waterkaart
• Viswater HSV Zegveld
• VBC De Stichtse Rijnlanden

De commissie is in 2020 in verband met de corona-beperkende maatregelen niet fysiek in 
vergadering bijeengeweest.

In 2020 is evenals in voorgaande jaren aandacht besteed aan het water in het wijkpark 
Molenvliet. Evenals in voorgaande jaren zijn in de zomer van 2020 de waterplanten in 
het wijkpark door ons geïnventariseerd. Het waterplantenprobleem is er ook in 2020 
niet veel minder op geworden. Tot juni valt het nog wel mee, hoewel de draadalgen op 
de waterbodem het vissen er dan al niet gemakkelijker op maken. Doordat de huidige 
visstand zich qua bezettingsdichtheid verder ontwikkelt op het water, is de totale 
dichtgroei met waterplanten in grote delen van de watergangen iets minder geworden 
tot ca. 50% (70% in 2019). Er is echter sprake van een over het gehele water verspreid 
mozaiekpatroon van waterplantenbedekking en nauwelijks sprake van stukken open 
water. Hierdoor zijn nog steeds grote delen van het viswater in de loop van zomer 
daardoor onbevisbaar.
Het eerdere overleg met HDSR en gemeente over het inzetten van graskarper heeft niet 
geleid tot een pilot met graskarper.

Spiegelkarperproject Oude Rijn
Na de uitzettingen van spiegelkarpers in de Oude 
Rijn tussen Harmelen en Bodegraven in 2017, 2018 
en 2019 heeft er ook in het najaar van 2020 weer een 
flinke uitzetting plaatsgevonden. Dit keer zijn de 
spiegelkarpers geleverd door viskwekerij Vandeput 
uit Belgie. 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, 2019 en ook in 2020 zijn er al diverse terugvangsten van de uitgezette 
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spiegelkarpers gemeld. Het terugmeldingspercentage bedroeg in die periode 17,3%.
De terugvangsten lijken te wijzen op een langer verblijf van veel van de uitgezette 
karpers in de buurt van de uitzetlocaties in en om Woerden. De gemeten gemiddelde 
afstand van meldingen tot het uitzetpunt is 3.5 km. Verst gemeten afstand is 12 km. In 
3 van de 74 matches was sprake van verplaatsing door een schutsluis. De groei in het 
eerste groeiseizoen gaat van 45 naar 62 cm en van 2000 naar 5000 gram. Binnen twee 
groeiseizoenen naar 69 cm en 8000 gr. In de Oude Rijn is circa 1 op de 3 gevangen karpers 
een spiegelkarper.

Digitale visrechtenkaart
Om beter inzicht te krijgen en te houden op het viswater van de vereniging is een 
aanvang gemaakt in het ontwikkelen van een digitale visrechtenkaart. Ten behoeve van 
het visserij- en visstandbeheer kunnen eveneens informatielagen met gegevens over het 
viswater worden gekoppeld. Dat kunnen gegevens zijn over de huurovereenkomst, maar 
ook gegevens over het visserijgebruik, de visstand en het water zelf.

Viswater HSV Zegveld
Bij het overgaan van de hengelsportvereniging 
Zegveld in onze vereniging zijn ook de gehuurde 
viswateren meegekomen. Hiervoor zijn met 
de twee verhuurders gemeente Woerden 
en het hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden nieuwe huurovereenkomsten voor 
deze viswateren afgesloten en vervolgens 
goedgekeurd door de Kamer voor de 
Binnenvisserij.

Zonnepanelen boerensloten
Naar aanleiding van het artikel in het AD van 05-
03 over het plaatsen van zonnepanelen op boerensloten is namens het bestuur een visie 
opgesteld en gepubliceerd over de nadelen van de zonnepanelen op het water. Behalve 
het verminderen van bevisbaar oppervlak kunnen de panelen zoveel licht wegvangen 
dat daardoor ecologische schade aan de leefomgeving van vissen ontstaat. De visie is 
zowel naar de gemeente Woerden als naar de VBC van hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden gestuurd.

VBC De Stichtse Rijnlanden
Vertegenwoordigers van onze vereniging 
hebben in 2019 tweemaal een (digitale) 
plenaire vergadering bijgewoond van de 
Visserijbeheercommissie Stichtse Rijnlanden. 
In dit overlegplatform tussen waterschap, 
hengelsportverenigingen en beroepsvissers 
komen onderwerpen aan de orde die gaan 
over waterkwaliteit, visrecht, visstand, 
waterplantenbeheer, uitzetten van karper e.d.
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 Jaarverslag wedstrijdcommissie 2020
Een jaarverslag van de wedstrijdcommissie over een jaar waarin geen wedstrijden zijn 
gevist….. 

We hadden het graag anders gezien, de voorbereidingen waren getroffen voor weer een 
mooi wedstrijdseizoen en toen kwam Covid-19… de rest is bekend.

In eerste instantie (februari / maart) was het afwegen of wij als HSV de 
verantwoordelijkheid wilden nemen om wedstrijden toch doorgang te laten vinden, iets 
dat wij overigens niet wilden, maar al snel werd die beslissing reeds door de overheid 
vóór ons genomen en gold er een totaalverbod op sportwedstrijden. Jammer maar 
begrijpelijk gezien de zeer verontrustende situatie in het voorjaar.

Op het moment dat de zomerperiode aanbrak, was weer langzaam het een en ander 
toegestaan maar voor ons te laat om nog een serieus wedstrijdrooster te kunnen 
optuigen, vergunningen aanvragen etc. Met de wijsheid van nu was het ook verspilde 
moeite geweest want kort na de zomer werden sportwedstrijden wederom verboden. 

Gelukkig hebben wij kunnen constateren dat jullie, onze vissers, op individuele basis 
nog wel actief of zelfs nóg actiever naar de waterkant togen om te oefenen. Dat schept 
natuurlijk wel verplichtingen voor wanneer wedstrijden weer worden hervat! 

Daarover meer in de vooruitblik Wedstrijden 2021 verderop in dit nummer.

Graag zien wij iedereen, en als het even kan nog meer nieuwe gezichten, aankomend 
seizoen weer in goede gezondheid aan de waterkant. 

Woerden, maart 2021
Namens de Wedstrijdcommissie

Net voor het aanbreken van een flinke 
vorstperiode, kon ik nog een poging 
wagen met dood aas op de rivier. 

Op een nieuwe stek, direct al na enkele 
minuten een aanbeet......lijnbreuk, dit 
was een beste vis!! Dat was de laatste 
kans voorlopig met de sneeuw en vorst 
in aantocht, of toch niet? Na 1½ uur een 
volle fluiter en na enkele minuten deze 
droomvis is rijker. 1,11 meter bij een kilo 
of 12/13. Geweldig! 

Daan de Langen.
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 Jaarverslag secretariaat 2020
Bestuur
Afgelopen jaar mogen we spreken van een heel saai verenigingsjaar. Dankzij de landelijk 
maatregelen was er voor onze HSV geen mogelijkheid om een verenigingsavond of 
vergadering te organiseren. Natuurlijk hebben we als bestuur niet stil gezeten en zijn 
we allemaal een stuk handiger geworden in het digitaal vergaderen, want ja dat ging 
gelukkig wel door.

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 het samengaan van HSV Zegveld en HSV de Rijnstreek is er weer viswater 
toegevoegd voor de leden van onze vereniging. Zo hebben we voor onze en de nieuwe 
leden van HSV Zegveld in de buurt weer een beter aanbod van mooi en divers viswater 
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 digitale vergaderingen van de visstand beheer commissie van het HDSR en digitale 
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 2020 op 1958. Dat is in vergelijking  met 2019 
een behoorlijke stijging. Dat dit door het Coronabeleid komt is ergens wel logisch, er 
was verder weinig mogelijk en veel vissers hebben na jaren weer eens hun hengels uit de 
schuur gehaald, of zijn voor het eerst in aanraking gekomen met onze mooie hobby.

Ook zien we weer een toename in het aantal jeugdleden. Dat waren er begin van het 
jaar 203 en nu 266, een positieve ontwikkeling en mooie groei die we ook in 2021 willen 
realiseren. Dit komt, zo denken wij, mede door het verlagen van de contributie voor  
jeugdleden en andere activiteiten gericht op jeugd. Voor 2021 willen we ons gaan inzetten 
op het organiseren van meerder visdagen speciaal gericht op de jeugd.

In 2020 zijn er geen ledenvergaderingen gehouden. We proberen in 2021 in te zetten op 
een najaars ALV.

Voor alle wedstrijden verwijs ik naar het verslag van de wedstrijdcommissie. Onze 
wedstrijden worden normaal goed bezocht, helaas konden we dit afgelopen jaar niet 
doen en we hopen dat dit in 2021 wel zo mag zijn. 
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Voor onze wateren houden we nog steeds een eigen manier van uitgifte van nachtvis 
toestemmingen aan. Sinds twee jaar is er nu de mogelijk om dag vergunningen te kopen. 
We zien we 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. 

Waar we normaal op de laatste zaterdag van mei meedoen aan de Nationale Hengel Dag, 
moesten we deze in 2020 helaas afzeggen. Meestal een geslaagd evenement en helaas 
ook voor dit jaar een evenement wat geen doorgang kon vinden. Op 4 september 2021 
hopen we dat het eindelijk wel door kan gaan. 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.

En wanneer we geen wedstrijden vissen is er dus ook geen prijzenfestival gehouden 
in “Avicultura”. Waar we normaal onze winnaars van de competities huldigen en de 
vrijwilligers in het zonnetje zetten, bleef het nu oorverdovend stil. Tijd om dat dit jaar 
ruimschoots in te halen. 

Ondanks Corona mocht ik in oktober als Vismeester nog wel 2 vislessen houden op de 
Jan de Bakkerschool in Woerden. Helaas werd het weer die dag slechter en slechter en 
viel de praktijkexcursie voor 1 klas in het water. En heeft maar 1 klas daadwerkelijk aan 
de waterkant gestaan. Het was koud maar met goede vangsten zijn we 2 leuke uurtjes 
aan het vissen geweest. Met behulp van vrijwilligers van onze HSV een topdag! Helaas 
werden andere geplande vislessen dit jaar afgezegd.  Zo hebben we voor volgend jaar 
nog wat te doen en in te halen .
Een mooie manier om kinderen op jonge leeftijd al te enthousiasmeren over het leven 
van vissen onder water en ook het daadwerkelijk aan de waterkant zijn en zien wat een 
leuke sport vissen toch is. 

Mag ik een ieder die zich afgelopen jaar heeft ingezet voor onze vereniging hartelijk 
bedanken en voor 2021 hopen op een goede samenwerking met sportieve, maar bovenal 
gezellige activiteiten. En niet geheel onbelangrijk als u gaat vissen, een goede vangst 
toegewenst! 

Woerden, maart 2021
Willem-jan van Tuijl, secretaris 
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Hieronder treft u de Balans en Staat van Baten en lasten over het jaar 2020.
In de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering geven wij u graag een nadere toelichting op de 
cijfers en krijgt u gelegenheid om uw vragen hierover te stellen.

 Financiële verantwoording 2020

overlopende passiva
Overige schulden en 

overlopende activa
Overige vorderingen en 

(na resultaatbestemming)

ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren 2.295 670

1.425 1.021
3.720 1.691

Liquide middelen 82.145 67.999

85.865 69.690

PASSIVA

Vermogen 30.309 21.290
Kortlopende schulden
Crediteuren 0 1.924

55.556 46.476
55.556 48.400

85.865 69.690

Balans per 31 december 2020

31 december 2020 31 december 2019
€ €

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €BATEN

Contributies 64.901 54.500 55.550
Diverse baten 2.558 2.675 2.626

TOTAAL BATEN 67.459 57.175 58.176

LASTEN
Kosten VISpas 39.625 33.550 34.724
Pachten 2.673 2.825 2.664
Lidmaatschappen 75 75 75
Bestuurskosten 1.969 2.300 2.135
Ledenkosten 1.808 2.350 2.625
Multimedia en promotie 8.173 10.000 8.783
Wedstrijden 443 3.000 3.001
Visstandbeheercommissie 1.989 1.800 1.560
Overige kosten 1.685 1.275 1.211

TOTAAL LASTEN 58.440 57.175 56.778

SOM VAN BATEN EN LASTEN 9.019 0 1.398

Staat van Baten en Lasten over 2020
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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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Afgelopen jaar is er een leuk artikel 
gepubliceerd in Hét VISblad februari 
2021 – www.hetvisblad.nl over een 
van onze trouwe leden.  

In overleg met Hét VISblad mogen 
we het artikel hier afdrukken voor 
jullie, aangezien we ook de leden 
die nog geen abonnement hebben 
op Hét VISblad het artikel niet 
willen onthouden. 

WORD ABONNEE!

€ 12,95
24 NUMMERS (€25,90)

+ SPRO Extra Long Nose Pliers (23cm)
of de Sportvisserij Nederland ‘beanie’ 

OF EENMALIGE 
KORTING 
VAN € 5,- 

OF EENMALIGE 
KORTING 

€ 5,- 

12 NUMMERS (€12,95)

+ Mustad Braid Cutter & Split Ring Plier 
of de unieke Sportvisserij Nederland Cap 

(blauw of beige) 
OF EENMALIGE 
KORTING 
VAN € 2,50

 de unieke Sportvisserij Nederland Cap 

GA NAAR 
WWW.HETVISBLAD.NL 

OF BEL 030-6058400 
OM EEN 

ABONNEMENT AF 
TE SLUITEN!

Abonnementen worden automatisch 
verlengd, tenzij de abonnee 1 maand 

van tevoren opzegt. + WELKOMSTGESCHENK! 

SPRO Extra Long Nose Pliers (23cm)
 de Sportvisserij Nederland ‘beanie’ 

VI2103_Halve advert.indd   1 03-02-21   11:57
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VISpas

>> HÉT                  .NL FEBRUARI 2021 >> HÉT                  .NL40 41

>> WITVISSEN > RETRO MET RON

Achter de geraniums zitten is er voor pensionado 
en wedstrijdvisser Ron Gerla (72) niet bij. Een halve 
eeuw geleden begon hij met vissen en nog steeds 
zit hij wekelijks aan het water. Dobbers, hengels 
en feederkorven knutselt hij zelf in elkaar. In een 
Woerdense haven vertelt hij al vissend over zijn 
passie. “Stilzitten is niks voor mij.”

TEKST: JUSTIN BURGGRAAF > FOTOGRAFIE: REIN RIJKE

EEN HALVE
EEUW VISERVARING
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>> HÉT                  .NL FEBRUARI 2021 >> HÉT                  .NL42 43

>> WITVISSEN > RETRO MET RON

Omdat Ron geen mobiele telefoon heeft, 
hebben we voor de zekerheid afgespro-
ken om hem bij zijn huis te ontmoeten 
en vandaar naar het viswater te vertrek-
ken.  “Dat soort moderne apparaten is 

niets voor mij. En als iets goed werkt, waarom zou je 
het dan vervangen?”, zegt hij grijnzend terwijl hij zijn 
40 jaar oude vaste stok uit het foedraal haalt. Omdat op 
zijn vaste plek al een visser zit, is Ron uitgeweken naar 
een stuk haven waar hij normaal nooit komt. “Geen 
probleem. Het water is van ons allemaal en hier zit ook 
heus wel een visje”, klinkt het positief.

ZELFGEMAAKT MATERIAAL
Ook zijn viskist gaat al flink wat jaartjes mee. Ron 
bouwde het ding in 1984 samen met zijn schoonvader, 
inclusief wielen, verstelbare poten, ingebouwde wa-
terpas, aastafels, steunen, opbergvakken en inklapbare 
rugleuning. “Eerst was hij helemaal van lichtgewicht 
aluminium, maar in de loop der tijd heb ik wel het no-
dige moeten vervangen. Hij werkt nog steeds perfect”, 

dus je weet nooit waar ze zitten en wat ze die dag wil-
len hebben.” Dat de Woerdenaar zo verslingerd raakte 
aan het vissen, dankt hij aan zijn schoonfamilie. “Tot ik 
mijn vrouw leerde kennen, had ik helemaal niks met 
vissen. Ik weet nog dat ze me in het begin waarschuw-
de: zeg niet in mijn vaders bijzijn dat vissen niet leuk is, 
want dan heb je het meteen verpest bij hem. Toen we 
eenmaal verloofd waren, nam hij me een keer mee naar 
de waterkant. Daarna is het heel snel heel hard uit de 
hand gelopen”, lacht Ron.

SOCIALIZEN EN SLAPEN
Vissen is voor Ron ook een sociaal gebeuren. Hij praat 
graag, lacht de hele dag en bijna iedere voorbijganger 
kan rekenen op een babbeltje. “Lekker ouwehoeren is 
voor mij minstens zo belangrijk. Soms vis ik weleens 
een wedstrijd en vang ik een paar mooie brasems. Dan 
is mijn dag al goed en loop ik even een rondje langs het 
parcours om bij te kletsen met bekenden.” Ontspannen 
als hij is, gebeurt het soms ook dat Ron in slaap valt tij-
dens het vissen. “Dan hoor ik bij een wedstrijd ineens: 

Ron, Ron, je hebt beet! Vaak duurt het maar een paar se-
conden hoor. Dan word ik wakker, zie ik de blauwe he-
mel en weet ik: ah, ik ben gelukkig aan het vissen.”

‘OVERLOOD’
Terwijl Ron de ene anekdote aan de andere anekdote 
rijgt, blijft het verdacht stil aan de andere kant van zijn 
hengel. “Jullie zullen wel denken: die ouwe vent met al 
zijn grote praatjes, maar ondertussen vangt hij niks”, 
grapt hij. Toch slaat de twijfel toe, want op zijn vaste 
stek vangt hij doorgaans achter elkaar vis. “Hier moeten 
ze ook zitten”, klinkt het volhardend. “Dan nog maar een 
balletje voer erbij, al heb ik toch niet te zuinig gevoerd.” 
Ron besluit ‘overlood’ te gaan vissen, waarbij de dobber 
van een iets te zwaar gewicht wordt voorzien. “De haak 
ligt nu op de bodem en die trek ik driftend over de voer-
plek. Dat lokt vaak aanbeten uit”, licht hij toe.

MUNTJE OPGOOIEN
Helaas lijkt ook deze aanpak niet te werken. Ron blijft 
evenwel opperbest gehumeurd en kletst vrolijk door. 

>> MADEN GOED HOUDEN
Iedere week fietst Ron 42 kilometer om bij de hengelsportwinkel een 
bakje maden te kopen. Na al die moeite wil hij zijn aas natuurlijk wel 
goed houden en daar heeft hij een trucje voor. “Bij veel supermarkten 
kun je op de groenteafdeling een soort gaaszakjes kopen om fruit in 
te bewaren. Daar doe ik de maden in, dan spoel ik ze goed schoon 
onder de kraan en vervolgens slinger ik de zak net zo lang rond tot ze 
helemaal droog zijn.” Vervolgens bewaart Ron ze in hetzelfde bakje met 
eventueel nog wat maismeel erbij. “Zo blijven ze langer goed én zijn ze 
schoner, zodat ze niet zuur worden.”

‘
 

TOT IK MIJN VROUW 
LEERDE KENNEN, 
HAD IK HELEMAAL 
NIKS MET VISSEN – 
DAARNA IS HET UIT 
DE HAND GELOPEN’

zegt hij het trots terwijl hij ieder vakje en luikje van het 
vernuftige stuk huisvlijt laat zien. “Zie je die afsteekrol-
ler?”, wijst hij op de al even handige hengelsteun. “Ook 
zelf gemaakt, van twee verfrollers. Het foedraal heb ik 
van tentdoek gemaakt. Echt aan alles is gedacht.”

GELEERD VAN SCHOONVADER
Minstens drie keer per week is Ron aan de waterkant te 
vinden en na 50 jaar vindt hij het nog altijd even leuk. 
“Iedere dag is anders, want vissen zijn levende wezens 

Ron knutselt veel 
en is trots op zijn 
zelfgemaakte 
viskist, die hij al 
sinds 1984 heeft.

>>

>>
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“Ook dat is het leuke aan witvissen: of het nou goed 
loopt of juist niet, je bent in je hoofd altijd al bezig met 
de volgende stap.” Nu aanbeten uitblijven, kan hij wel 
mooi zijn vele bouwsels laten zien. Want ook knutselen 
doet Ron meerdere keren per week. “Om 7 uur ’s och-
tends ga ik eerst trainen in de sportschool en als ik ver-
volgens om acht uur thuis kom, kijk ik wat het weer 
doet. Regent het, dan duik ik de schuur in en bouw ik 
dobbers en feederkorven. Bij mooi weer gooi ik een 
muntje op voor de keuze tussen de feeder of vaste stok.”

BIJNA VERDRONKEN
Als even later een kennis en mede-pensionado komt in-
formeren naar de vangsten, blijkt Ron ook over hem een 
mooi verhaal te hebben. “Laatst heb ik praktisch zijn le-
ven gered. We zaten samen te vissen, hij stond op en 
ging ineens out. Viel-ie zo voorover in het water. Krijg 
iemand dan maar eens op de kant”, blikt hij terug. “Uit-
eindelijk kreeg ik het voor elkaar door mijn eigen ge-

wicht achterover te gooien. Lag hij meteen bovenop mij 
– hij doorweekt, ik ook nat.” Zijn kennis haakt in: “En 
dat in coronatijd hè? Dat was duidelijk geen anderhalve 
meter, dus Ron heeft zich toen mooi niet aan de regels 
gehouden.” De mannen lachen het samen uit.

DUNNERE LIJN
Omdat er na twee uur vissen nog geen teken van leven 
is, besluit Ron te verkassen. “Dat is eigenlijk tegen mijn 
natuur, maar we willen toch vis op de foto.” Onderweg 
vertelt Ron dat zijn visserij in vijftig jaar eigenlijk nau-
welijks is veranderd. Nieuwe materialen en theorie-
en zijn niet aan hem besteed en hij vangt ook gewoon 
zijn visjes. Wel bekent Ron dat hij dunner is gaan vis-
sen, want moderne lijnen zijn stukken beter van kwali-
teit. Verder gebruikt hij vier grams dobbers en het liefst 
een haakmaatje 10. “Als alles goed is uitgelood, blijft de 
weerstand hetzelfde. En op een grote haak past meer 
aas, dus dan vang je automatisch grotere vissen.”

GEHEIMTIP
Op zijn nieuwe stek loopt het gelukkig meteen. “Zie je 
dat ik heus wel kan vissen?”, lacht Ron, die ondanks zijn 
gedateerde materiaal ook bij wedstrijden zijn manne-
tje staat. Voor beginnende wedstrijdvissers heeft hij wel 
een aantal tips. “Trainen, trainen, trainen – dat is mijn 
voornaamste geheim. En goed peilen is ook heel erg be-

Op de tweede stek begint 
het al snel te lopen.

>> VLIERHOUTEN DOBBERS
Ron bouwt zijn dobbers meestal van balsahout, maar soms ook van 
vlierhout. “Vlierstruiken vind je bijna in ieder parkje”, zegt hij terwijl hij 
de bosjes inloopt. “Kijk daar staat er al één.” Hij pakt een scheut en laat 
zien hoe het werkt. “Vlierhout is superzacht en heeft een veel hoger 
drijfvermogen. Daardoor kan je met een kleinere dobber zwaarder 
vissen. Het hout is wel bewerkelijk, maar omdat bijna iedereen wel 
zo’n struik in de buurt heeft is het een goedkope manier om je eigen 
dobbers te bouwen.”

ZIJN VISSERIJ IS IN 
 50 JAAR NAUWELIJKS 

VERANDERD, MAAR 
BIJ WEDSTRIJDEN 
STAAT RON NOG 
STEEDS ZIJN 
MANNETJE

>> BEHOUD TOPSTEKKEN
Jachthavens zijn ’s winters topstekken. Zorg dat dit zo 
blijft door je bij het vissen in een haven altijd netjes te 
gedragen en zeker geen overlast te veroorzaken. Dit 
klinkt wellicht als een open deur intrappen, maar helaas 
zijn in diverse havens sportvissers niet meer welkom als 
gevolg van overlast en misdragingen. 

langrijk. Dat gaat bij beginners vaak fout. Probeer daar-
naast te variëren: als het niet loopt, ga dan overlood of 
juist zwevend vissen. Krijg je wel aanbeten maar haak 
je niks, dan kun je de knijpgewichtjes verder uit elkaar 
schuiven. Vallen de aanbeten weg, gooi dan regelmatig 
wat casters op je stek.” Als we even later afscheid ne-
men, besluit Ron nog even door te vissen. “Het loopt net 
lekker, het is daarom zonde om nu weg te gaan.”
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Beste leden,

Traditioneel geldt de laatste zaterdag van Mei ieder jaar als landelijke ‘Nationale Hengel 
Dag’ ofwel de NHD. Op deze dag zijn normaliter ruim honderd hengelsportverenigingen 
actief met allerlei activiteiten. Bij veel verenigingen kun je op deze dag ook gratis mee 
vissen of vislessen volgen. 

HSV de Rijnstreek heeft de afgelopen jaren van de NHD een super leuk lokaal evenement 
gemaakt door onder anderen het geven van vislessen aan de jeugd, demonstraties van 
wedstrijdvissers, roofvisexpedities per visboot met een ervaren visgids, kraampjes waar 
uitleg werd gegeven  over de diverse disciplines van het vissen en nog veel meer. 

Helaas kon editie 2020 wegens de bekende Coronapandemie helaas niet doorgaan en ook 
voor 2021 is nog veel onzeker. Wat wij op dit moment echter wel zeker weten, is dat het 
organiseren en verzorgen van dit jaarlijkse vis-festijn op de reguliere NHD, oftewel laatste 
zaterdag van Mei, niet mogelijk is. 

Komt er dan helemaal geen hengelsport-feestje in Woerden dit jaar? Wat ons betreft wel !

Zoals iedereen volgen wij de ontwikkelingen rondom het virus op de voet en, al is de 
vader soms de wens van de gedachte, denken en hopen wij dat een veilig evenement ná 
de zomer wellicht wel (onder voorwaarden) mogelijk zal zijn. Noteer daarom zaterdag 4 
september alvast met potlood op de kalender.

Hoewel wij op dit moment nog niets concreets kunnen toezeggen, gaan wij er alles aan 
doen om op zaterdag 4 september alsnog dit leuke evenement te kunnen organiseren. 
Uiteraard enkel en allen als dit volledig verantwoord mogelijk is én situatie / regelgeving 
dit dan toelaten.

Houdt daarom onze Facebook pagina, Website en komende edities van het Rijnstekkie in 
de gaten!

Hopelijk tot ziens aan de waterkant in september en blijf gezond!

Bestuur HSV de Rijnstreek

 Nationale Hengeldag 2021

Moos van de Geer z’n 1e snoek, 83 cm! 
Samen met Ties.
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Witvis senioren 2021      
1 10-4-2021 Amstel - Amsteldijk Zuid / Nes a/d Amstel (thv Theetuin) 7:30 - 11:30
2 17-4-2021 Oude Rijn - Cattenbroekerlaan 7:00 - 11:00
3 1-5-2021 Amstel Drecht - Vrouwenakker 7:00 - 11:00
4 15-5-2021 Grote Gracht - Oudewater 7:00 - 11:00
5 5-6-2021 Angstel - Angstelkade 7:00 - 11:00
6 12-6-2021 Oude Rijn - De Krom 7:00 - 11:00
7 26-6-2021 Leidsche Vaart - Ter Aar (thv Woudsedijk 18) 7:00 - 11:00
8 10-7-2021 Hilversums Kanaal - Kortenhoef (thv Intratuin) 7:00 - 11:00
9 28-8-2021 Amstel - Amsteldijk Zuid / Nes a/d Amstel (thv Theetuin) 7:00 - 11:00
10 18-9-2021 Hollandsche IJssel - Montfoort (thv Mosterdmolenweg 6) 8:00 - 12:00
11 25-9-2021 Oude Rijn - Wiericke Schans 8:00 - 12:00
12 9-10-2021 Oude Rijn - Spek / Verweij Houttechniek 8:30 - 12:30
13 23-10-2021 Amstel - Amsteldijk Zuid / Uithoorn (thv nr 204 / Aquaduct) 8:30 - 12:30
 
Roofvissen 2021:    
1 6-11-2021 Oude Rijn - De Krom tot Bord Nieuwerbrug 9:00 - 12:00
2 20-11-2021 Leidsche Rijn - Geestdorp (brug) tot Putkop (spoorbrug) 9:00 - 12:00
3 27-11-2021 Singel Woerden - Avicultura tot Babylon (géén binnensingel) 9:00 - 12:00
 
Avond Feeder Competitie 2021:  
1 16-6-2021 Oude Rijn - De Krom 18:00 - 21:30
2 23-6-2021 Oude Rijn - Wiericke Schans 18:00 - 21:30
3 30-6-2021 Oude Rijn - Spek / Verweij Houttechniek 18:00 - 21:30
 
Extra wedstrijden:   
1 7-7-2021 50+ middag - Oude Rijn thv Arie Blok 12:30 - 16:30

Karpercompetitie 2021:   
1 17-4-2021 / 18-04-2021 Karpercomp. Koppelwedstrijd 1 Za 17:00 / Zo 13:00
2 30-4-2021 / 01-05-2021 Karpercomp. Koppelwedstrijd 2 Vr 17:00 / Za 13:00
3 15-05-2021 / 16-05-2021 Karpercomp. Koppelwedstrijd 3 Za 17:00 / Zo 13:00
4 04-06-2021 / 05-06-2021 Karpercomp. Koppelwedstrijd 4 Vr 17:00 / Za 13:00
5 26-06-2021 / 27-06-2021 Karpercomp. Koppelwedstrijd 5 Za 17:00 / Zo 13:00
6 04-09-2021 / 05-09-2021 Karpercomp. Koppelwedstrijd 6 Za 17:00 / Zo 13:00
7 25-09-2021 / 26-09-2021 Karpercomp. Koppelwedstrijd 7 Za 17:00 / Zo 13:00
8 08-10-2021 / 09-10-2021 Karpercomp. Koppelwedstrijd 8 Vr 17:00 / Za 13:00
9 23-10-2021 / 24-10-2021 Karpercomp. Koppelwedstrijd 9 Za 17:00 / Zo 13:00
10 12-11-2021 / 13-11-2021 Karpercomp. Koppelwedstrijd 10 Vr 17:00 / Za 13:00

Overige data:    
 18-12-2021  Prijzenfestival Avicultura 14:00

    
De Witviscompetitie en Avond Feeder worden gevist op punten
Bij de Witviscompetitie tellen de beste 10 wedstrijden mee (= 3 afschrijvers)
Bij de Avond Feeder- en Roofviscompetitie tellen alle wedstrijden mee
Bij de Karpercompetitie geldt een extra prijs voor de grootste vis

  VOORLOPIG Wedstrijdprogramma 2021
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Ruim een jaar inmiddels waard het Coronavisrus door ons land. Het werd steeds rustiger 
op straat, maar aan de waterkant nam de drukte juist toe. In Woerden verliep dat niet 
anders.  

Waar nagenoeg alle sociale- en sportactiviteiten kwamen stil te liggen, is en was vissen 
nog en van de weinige hobby’s die ongestoord en in alle rust uitgeoefend konden 
worden. De een gaat even naar buiten om een wandeling te maken of te fietsen na wéér 
een dag thuis werken, een ander pakt de ander de hengel om nog even te proberen die 
grote vis te pakken te krijgen en weer anderen pakken de kans om een oude vergeten 
hobby op te pakken. 

Vooral onder de jeugd is het vissen weer populairder dan ooit. Vooral toen de sportvelden 
werden gesloten was goed te merken dat er naar een andere activiteit werd gezocht en 
men lekker ging vissen. Vooral het roofvissen bleek ongekend populair, logisch ook wel 
want veel meer dan een werphengel, spinnertje en schepnet heb je vaak niet nodig om je 
eerste snoek te vangen!

Wat verder opvalt is dat er vaak nog veel is te leren voor de beginnende (jeugd-)visser. 
Bijvoorbeeld hoe om te gaan met een aasvis voor het snoeken en wat te doen als je 
eenmaal een snoek hebt gevangen (onthaakmat of in het gras leggen, maar nooit op 
de tegels!). Wist je dat je heel veel tips en advies online kan vinden? Bijvoorbeeld via de 
website www.sportvisserijnederland.nl of van jouw eigen vereniging 
www.hsvderijnstreek.nl 

De toename van het aantal vissers kent naast een hoop plezier ook enkele factoren 
om rekening mee te houden. Zo kan de toename in het aantal vissers ook wat wrijving 
opleveren, vooral waar de oppervlakte redelijk beperkt is en andere vissers ook hun 
hengel willen uitgooien. 

Wij willen iedereen dan ook op het hart drukken vooral elkaar de ruimte te gunnen, 
niet alleen vanwege de geldende maatregelen maar ook om elkaar een fijne visplek te 
gunnen. En als je dan gaat vissen, houd dan ook rekening met eventuele omwonenden. 
Immers geldt ook voor hen dat zij plotseling veel meer publiek voor hun huis of in de 
achtertuin te verduren krijgen. Willen we allemaal lekker kunnen blijven vissen, let daar 
dan op.

Onze verenigingscontroleurs zijn regelmatig langs de wateren in Woerden te vinden waar 
zij niet alleen vissers controleren op de benodigde visdocumenten (vispas) maar ook 
uw aanspreekpunt vormen voor vissers en omwonenden. Mocht U overigens iets willen 
melden inzake visserij in Woerden, dan kan dat via  meldpunt@hsvderijnstreek.nl 

Bestuur HSV de Rijnstreek

 Vissen in Coronatijd populairder dan ooit
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Beste vissers,

Viswedstrijden in 2021… zou het weer mogen en (veilig!) kunnen…?
Wij hopen het van harte en hebben alvast alle voorbereidingen getroffen. 
Hoewel op moment van schrijven nog uiterst onzeker is of en wanneer wedstrijden 
weer mogelijk worden, hebben wij gemeend alvast een compleet wedstrijdrooster, 
routebeschrijvingen én een speciaal Corona-protocol (waarover verderop in dit nummer 
meer) uit te werken. 

Hierbij ontvangen jullie alvast het voorlopige wedstrijdrooster 2021 inclusief de 
routebeschrijvingen. 
Het rooster is op een laatste vergunning na  rond, maar houd de wedstrijden-app en je 
e-mail goed in de gaten voor de laatste updates! Er zullen ongetwijfeld wijzigingen 
optreden, afhankelijk van de ontwikkelingen rond Corona en overheidsmaatregelen.  

Ondanks alles hebben wij er een gevarieerd rooster van weten te maken met wederom 
enkele nieuwe wateren er in. Het is natuurlijk altijd even afwachten hoe dat uitpakt, maar 
we proberen de afwisseling er in te houden. Wel is het voor sommige wateren ieder jaar 
weer erg moeilijk vergunning te krijgen (en in deze onzekere tijden zeker), want zoals 
we allemaal weten zijn bepaalde wateren in een bepaalde periode van het jaar immens 
populair. 

Speciale aandacht graag voor de wedstrijd aan de Grote Gracht, waarvan het parcours nu 
een stuk is opgeschoven om iedereen gelijkere kansen te kunnen geven. Dit betekend dat 
ongeveer de helft van de stekken (de hogere nummers waarschijnlijk) beter benaderbaar 
zijn vanaf de andere kant (Zuid Linschoterkade). Hiervoor moet je na het loten dus even 
omrijden zoals in de routebeschrijving is aangegeven. 

Vanwege de onzekerheid omtrent wedstrijden en de eventuele (verplichte) maatregelen, 
hebben wij besloten om alleen verenigingswedstrijden te houden voor onze eigen leden. 
Dit betekend onder meer dat het traditionele Kampioenschap van Woerden, waarbij 
deelname vrij is, dit jaar vooralsnog niet zal plaatsvinden. 

Controleer het rooster even goed svp, fouten maken is menselijk dus als er ergens iets 
niet klopt volgens jou, laat het mij dan svp even weten!

Voor vragen kan je natuurlijk altijd even contact met mij opnemen!
Groeten, alvast tot aan de waterkant en blijf vooral gezond !

Wedstrijdleiding HSV De Rijnstreek
Steven, Tel. 06-22999567

Ps. Verderop in dit nummer het wedstrijdreglement, de routebeschrijvingen én het 
      Corona-protocol.

 Wedstrijden in 2021
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Op het moment dat viswedstrijden weer mogelijk en toegestaan zijn, zullen deze worden 
gevist volgens een Protocol, vastgesteld aan de hand van de richtlijnen van Sportvisserij 
Nederland en NOC*NSF voor het organiseren van viswedstrijden.
Mochten er wedstrijden niet door kunnen gaan i.v.m. corona maatregelen dan zullen we 
dit zo spoedig mogelijk vermelden op onze Facebookpagina en in de wedstrijden app. 

Protocol ten behoeve van viswedstrijden tijdens de coronacrisis:
• In verband met het loten en uitzetten van het parcours, verzoeken wij u zich 
 minimaal 2 dagen voor de wedstrijddag af te melden indien verhinderd.
• Bij klachten zoals griep, koorts, hoesten geur en smaakverlies enz. blijft u 
 thuis.
• De wedstrijdcommissie verricht de loting aan de waterkant, één uur voor 
 aanvang wedstrijd. 
• Bij aankomst meldt u zich bij de wedstrijdleiding aan parcours en krijg je het 
 steknummer door van de wedstrijdcommissie. Je gaat daarna meteen naar je 
 stek.
• Voor het begin van de wedstrijd gaan we niet bij elkaar staan praten.
• We houden ten alle tijden 1,5 meter afstand van elkaar.
• Stekken liggen gemiddeld ongeveer 20 meter uit elkaar.
• Als je klaar bent met de voorbereidingen wacht je rustig op je stek op het 
 beginsignaal.
• De wedstrijdcommissie haalt de steknummers op.
• Na afloop van de wedstrijd wacht de deelnemer op zijn stek op de weegploeg 
 en doet voor het wegen de gevangen vis zelf in het weegnet dat door de 
 weegploeg wordt aangereikt en neemt dan weer minimaal 1,5 meter afstand.
• De 1e weger zal het weegnet aan de weegschaal (bevestigd aan een driepoot) 
 hangen, het gewicht aflezen en de vis terugzetten
• Een 2e weger zal alles noteren.
• Nadat je vangst gewogen is ga je direct naar huis, het is niet toegestaan met de 
 weegploeg mee te lopen.
• De uitslag zal zoals gewoonlijk via de wedstrijdenapp en op de website vermeld 
 worden.
• Inschrijfgeld á € 5,- (voor gehele seizoen) bij de 1e wedstrijd in een enveloppe 
 voorzien van je naam aan Steven Harteveld afgeven.
• Bij het niet naleven van deze richtlijnen zal deelname aan de wedstrijd ontzegd 
 worden.

Bij controle en constatering van een overtreding kan dit de vereniging € 4.000,00 kosten 
en voor de deelnemer € 95,00.
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we zo zonder problemen weer fijn onze 
wedstrijdjes kunnen vissen.

Alvast bedankt voor jullie medewerking en veel visplezier!
Wedstrijdcommissie HSV de Rijnstreek

Corona-protocol ten behoeve van Witviswedstrijden 2021
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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. 

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).

Wedstrijdreglement “Witvissen” HSV De Rijnstreek 2021 v2.0
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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. Voor baars geldt dat deze 
gedurende de ‘gesloten tijd’ (1 april tot laatste zaterdag mei) niet in het leefnet 
mogen worden bewaard en derhalve niet meetellen bij weging.

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 07-03-2021

Bij deze een mooie zeelt op een koude morgen! (28 jan)

Joost ving deze mooie zeelt op een ijskoude 
zondagmorgen in de zandgaten. 
Vechtlust voor twee!

Met vriendelijke groet, 
René Griffioen



25

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 nr. 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 – De Krom
• Via smalle zijde naar Nieuwerbrug tot parkeerplaats De Krom 

Wedstrijd nr. 7 Leidsche Vaart – Ter Aar / Langeraar
• N11 richting Alphen a/d Rijn
• Afslag 10 richting N207 

 Route beschrijving wedstrijden Witvissen 2021
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• 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

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 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. 11. Oude Rijn – Wiericke Schans
• Via smalle zijde naar Nieuwerbrug / Bodegraven tot aan Fort Wiericke Schans

Wedstrijd nr. 12 Oude Rijn – Spek / Houthandel Verwey
• Via smalle zijde naar Nieuwerbrug tot aan Boer Spek / Houthandel Verweij

Wedstrijd nr. 13 Amstel - Amsteldijk Zuid / 1km vóór veerpont (nr. 204)
• Ing. Enschedeweg volgen tot aan afslag Uithoorn / Vinkeveen
• Linksaf, weg volgen tot voorbij (onderdoor) Amstelaquaduct
• Bij verkeerslicht linksaf en bij rotondes driekwart rond
• Weg volgen en op T-splitsing (Amsteldijk zuid / Amsteldijk Noord) linksaf naar 
  Amstel a/d Nes
• Meldpunt na ongeveer 200m, na de bocht, thv nr. 204 / Rode Brievenbus (= ruim 
  1 km vóór de veerpont / theetuin !)

Siem Ritmeester met een 
prachtige brasem.
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Helaas was afgelopen jaar voor het eerst in jaren dat de competitie niet kon worden 
gevist. Iedereen weet wat de oorzaak was en daar zullen we hier dan ook niet teveel over 
uitwijden. Wel erg jammer, we hadden meer dan genoeg inschrijvingen en het beloofde 
weer een uitdaging te gaan worden!
Ondanks de huidige maatregelen heeft het bestuur besloten dat er dit jaar wel degelijk 
een kans is om nu wel vol gas uit de startblokken te komen. 
De competitie zal ook in 2021 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, Grecht, 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 nog geen deelnemende 
koppels, want nu pas werd bekend dat we toch door gaan, alle plekken zijn dus nog vrij. 
Dus schroom niet en geef je meteen op.

Waar we normaal het 1e steknummer lootten in  Clubgebouw “Avicultura” tijdens de 
jaarlijkse karperavond, zal het dit jaar wel op een andere manier moeten. Hoe we dit 
willen gaan doen zullen we tijdig laten weten. In ieder geval kan je je tot de eerste 
wedstrijd nog steeds aanmelden. 
Bij aanvang van de eerste wedstrijddag is de inschrijftermijn gesloten. Hieronder i.i.g. een 
aantal belangrijke voorwaarden waar aan voldaan zal moeten worden:

• Op alle wedstrijddagen zal aan de Coronamaatregelen moeten worden voldaan.
• 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. 

 Karpercompetitie Hengelsportvereniging de Rijnstreek 2021
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• 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 10 stuks, tellen de 6 beste resultaten mee 

(oftewel; de 4 slechtste resultaten vallen af wanneer men alle 10 wedstrijden 
heeft gevist, bij 9 deelnemingen vallen er 3 af enzovoorts) 

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

• Bij een volledige bezetting wordt het prijzengeld als volgt verdeeld:
1e koppel € 150,-
2e koppel € 125,-
3e koppel € 100,-

• Tevens worden er nog 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;

Prijsuitreiking op 18-12-2021 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

1. Za 17 Apr 17.00 - Zo 18 April 13.00
2. Vr 30 Apr 17.00 - Za 1 Mei 13.00
3. Za 15 Mei 17.00 - Zo 16 Mei 13.00
4. Vr 4 Juni 17.00 – Za 5 Juni 13.00
5. Za 26 Juni 17.00 - Zo 27 Juni 13.00

6. Za 4 Sept 17.00 – Zo 5 Sept 13.00
7. Za 25 Sept 17.00 - Zo 26 Sept 13.00
8. Vr 8 Okt 17.00 - Za 9 Okt 13.00
9. Za 23 Okt 17.00 - Zo 24 Okt 13.00
10. Vr 12 Nov 17.00 - Za 13 Nov 13.00
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Het leuke van een SpiegelKarperProject is dat je middels terugmeldingen toch wel wat 
info kan verzamelen over het wel en wee van de vissen. Groeien ze goed, waar hangen 
ze uit, hoe zien ze er überhaupt uit? Allemaal vragen die we alleen kunnen beantwoorden 
met de hulp van degenen die daadwerkelijk één van onze projectspiegels weten te 
vangen, en die dan ook op de juiste manier daarmee omgaan. Waar moet je op letten, en 
wat willen we graag weten?

Een foto
Om te beginnen willen we natuurlijk heel graag met eigen ogen kunnen zien hoe de 
vis eruit ziet, dus een foto vinden wij al helemaal fantastisch. Landelijk is het zo dat de 
linkerflank geregistreerd is m.b.t. de herkenning, en die lijn willen wij graag volgen. Zorg 
er dus voor dat je de vis op de juiste manier fotografeert, met de kop in de rechterhand 
dus.

         

[Plankfoto bij uitzet]                                                                  [Terugmeldfoto 8 jaar later]

Gewicht
Maar alleen een foto zegt natuurlijk nog niet zoveel, we zijn ook zeer geïnteresseerd 
in het gewicht van de vis. Als je die gegevens voor ons kunt vastleggen zijn wij je zeer 
dankbaar, want dat zijn natuurlijk de details die het hem doen!

De vangplaats
En tot slot willen we natuurlijk graag weten wáár je de vis gevangen hebt, desgewenst 
zullen we dat niet publiceren. De exacte stek is ook niet belangrijk.

Dus mocht jij een projectspiegel vangen, maak dan a.u.b. een mooie foto van de 
linkerflank en weeg de vis. Vervolgens kan je deze gegevens naar ons mailen via dit 
mailadres: webmaster@hsvderijnstreek.nl

Via onze website kan je ook online een formulier invullen en een foto verzenden.

 SpiegelKarperProject Oude Rijn Vangsten terugmelden
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Regelmatig krijgen we vragen van leden over het uitzetten van vis. Waarom altijd alleen 
maar karper en waarom bijvoorbeeld geen snoek, snoekbaars of blankvoorn?
Van alle vissoorten die in onze regio voorkomen wordt het voorkomen bepaald door de 
leefomgeving van de vis. In wateren met veel waterplanten doen bijvoorbeeld snoek, 
zeelt en ruisvoorn het goed. In troebele wateren zonder waterplanten zijn vissoorten als 
snoekbaars, pos en brasem in het voordeel.
Om die leefomgeving voor vis als viswater voor onze leden geschikt te houden of 
te maken wordt door onze vereniging regelmatig tijd besteed aan overleg met het 
waterschap en de gemeente. Beide overheden zijn direct verantwoordelijk voor het 
water- en oeverbeheer en mogen onderhoud aan het water uitvoeren. Daarbij wordt dus 
vooral gestuurd op verbetering van de leefomgeving, het huis van de vis. 

Voor onze singels, kanalen en polderwateren 
heeft het uitzetten van vis om het bestand van 
bepaalde vissoorten te verbeteren weinig zin. 
Immers het viswater krijgt gestuurd door de 
leefomgeving vanzelf de vis die het verdient.
De karper in onze binnenwateren vormt daarop 
een uitzondering. Hoewel karper in het voorjaar 
in veel van onze wateren in de ondiepe, snel 
opgewarmde delen, een drukke paaiperiode 

kent, en er snel daarna ook karperbroed is waar te nemen, komt er doorgaans weinig 
van terecht. Karpertjes zijn solitair, kennen nauwelijks schoolvorming, waardoor ze 
uiterst gevoelig zijn voor predatie. Aan het eind van de zomer is er meestal weinig van 
overgebleven en gedurende de winter legt meestal 
de rest het loodje. Slechts in uitzonderlijke gevallen in 
ondiepe, troebele en dichtbegroeide slootjes zie je soms 
na 1 of 2 jaar een goede overleving. Ook in lichtbrakke 
wateren met weinig roofvis kan dat gebeuren. 

Om de karperstand een handje te helpen wordt daarom 
meestal zgn. driezomerige karper (K3) uitgezet. Maar 
ook hiervan overleeft niet alles. Ook oudere exemplaren 
gaan weer dood. Vandaar dat er regelmatig door onze 
vereniging karper wordt uitgezet.

Door bestuurders en andere vrijwilligers van onze 
vereniging wordt veel vrije tijd besteed om een goede 
visstand te bewerkstelligen. Of dat nu witvis, roofvis 
of karper is, maakt niet uit. Voor veel vissoorten is dat 
vooral onderzoek, rapporteren en overleg, voor karper 
komt daar ook nog eens uitzetten bij!

Ton van der Spiegel

 Waarom alleen maar karper uitzetten?
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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


