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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 140, oktober 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 141 
vóór 1 februari 2022 via e-mailadres: 
rijnstekkie@hsvderijnstreek.nl.

  Colofon
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Voor u/jullie ligt het nieuwe Rijnstekkie. Gelukkig is er nieuws te melden omdat de Corona maatregelen 
fors zijn afgeschaald. Dat maakt het mogelijk om de activiteiten weer op te pakken en ook de 
algemene ledenvergadering te houden. 

Anderzijds constateert het bestuur dat, nu er weer veel mogelijk is, de organisatie voor de vele 
activiteiten tijd vraagt. Sommige bestuursleden willen meer tijd om van het vissen te genieten en 
na vele jaren veel georganiseerd te hebben willen ze ook van de druk van dat werk af. Dus is er 
een dringende oproep voor een wedstrijdleider. Het zal toch niet dat er onder de bijna 2.000 leden 
niemand is die dit eens een poosje wil doen?
Ook de secretaris zoekt assistentie of zelfs iemand die de taak volledig wil overnemen. Verderop vindt 
u hier meer over. 

Een van de activiteiten op de rol is het uitje naar de visvijvers bij Tom’s Creek te Lelystad. Een hele 
mooie e locatie met verschillende vijvers waar prachtige steuren, karpers, meervallen, forellen en nog 
meer moois te vangen zijn. Vangst is bijna verzekerd maar nog net niet gegarandeerd. Voor de kosten 
hoeft u het te laten, meld u dus snel aan. Zie verderop in dit blad.

Ook staat er weer een Algemene Ledenvergadering gepland voor 29 oktober. Deze bestaat uit een 
huishoudelijk deel en na de pauze uit een openbaar deel. Dan zal Joris Weitjes een lezing houden 
over het SKP, het spiegel karper project. Lees hiervoor de uitnodiging. Een interessant en boeiend 
onderwerp.
Ook het reilen en zeilen van de vereniging komt aan bod. We staan er goed voor. HSV Zegveld is 
inmiddels opgegaan in onze vereniging. Ook is recent met buurvereniging Bodegraven contact 
geweest. Het resultaat is dat wij machtiging hebben gekregen om in een deel van hun wateren te 
mogen vissen. Hopelijk leidt dit tot een goede samenwerking in de toekomst, ook in het belang van de 
vissport in het algemeen.   
Uit de stukken bij de agenda is de verantwoording van het bestuur weergegeven. Mocht u vragen 
hebben, wij beantwoorden ze graag op de vergadering.

Een puntje wil ik nog noemen en dat is de invoering 
van de WBTR. Dat staat voor Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen. Deze geldt voor verenigingen en 
stichtingen en is bedoeld om te voorkomen dat het 
bestuur  of leden daarvan kunnen doen en laten 
wat zij willen. Daarom moet de in de statuten en/of 
reglementen waarborgen zijn opgenomen zodat de 
vereniging niet benadeeld kan worden. Het bestuur is 
hier voortdurend mee bezig, maar vooralsnog lijkt het 
goed geregeld. 
Nu de Corona regels zo goed als afgebouwd zijn 
kunnen we weer veel ondernemen. Ik hoop dan ook 
velen te mogen begroeten op onze ledenvergadering. 
En als u wat wilt doen voor onze vereniging, laat het 
weten.  Ik wens u een fijne vergadering en alvast een 
mooie wintervangst.

Uw/jullie voorzitter
Cor van Tuijl

  Van de voorzitter



4

ontvangen, uiterlijk                               .

 

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

Helaas is vanwege de Covid-19 situatie het uitje vorig jaar niet doorgegaan, maar voor 2021 heeft het bestuur 
besloten eindelijk weer op herhaling te gaan! 

Voor deze gelegenheid hebben wij weer 4 prachtige “avonturenvijvers” afgehuurd, welke dan enkel en exclusief 
voor onze leden zijn. Hier zwemmen onder andere Russische en Siberische steuren, Europese meervallen, 
Snoekbaars en verschillende soorten karpers. Zo is het bij elke vangst weer een verrassing wat er boven water komt!  

Materiaal zoals hengel, schepnet en onthaakmat (cradle) 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 eventueel 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 30 oktober, waarbij het voorlopige programma er als volgt 
uit ziet: 

• 10:30 vertrek Touringcar vanaf parkeerplaats Polanerbaan / Houttuinlaan (t.o. Bowling!) 
• 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 slechts € 10,- per persoon. Hierin is 
begrepen het vissen, eten en drinken bij aankomst, hengelhuur en vervoer! 

Inschrijven kan door invullen van het digitale inschrijfformulier, te vinden via onze website www.hsvderijnstreek.nl.  
Op het inschrijfformulier is tevens de betaalinstructie weergegeven. Het formulier én het inschrijfgeld dienen te zijn 

 

NB: Pas na ontvangst van het inschrijfgeld, is de aanmelding  definitief.  

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

 

25 oktober 202125 oktober 2021

25 oktober 202125 oktober 202125 oktober 2021
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  Uitnodiging ALV

Het bestuur van de Hengelsportvereniging “De Rijnstreek” Woerden nodigt u uit voor 
het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering met daaropvolgend een informatief 

gedeelte die gehouden zal worden op:

Vrijdag 29 oktober 2021

in het gebouw van Avicultura
Singel 43, te Woerden

Aanvang: 20.00 uur – zaal geopend vanaf 19.30 uur.

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststelling agenda.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 30 oktober 2020.
4. Jaarverslag secretariaat 2020. (zie RS 139)
5. Jaarverslag vbc 2020. (zie RS 139)
6. Jaarverslag wedstrijdcommissie. (zie RS 139)
7. Bestuursverkiezing:
 Aftredend en herkiesbaar: Steven Harteveld.
8. Verslag kascommissie 2020.
9. Benoeming kascommissie 2022.
 Aftredend en niet herkiesbaar: Alex den Boer
 Aftredend en herkiesbaar: Daan de Langen.
 Reserve is: vacant.
10. Vaststellen contributie 2022. (zie RS 140)
11. Vaststellen begroting 2022. (zie RS 140)
12. Rondvraag
13. Sluiting.

In de pauze is er onder het genot van een hapje en een drankje tijd om zich voor te 
bereiden op een lezing van Joris Weitjens over karper rassen en het nut van karpers 
uitzetten.

14. Lezing.
15. Sluiting.

Met vriendelijke groet,
Secretaris HSV De Rijnstreek
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Joris Weitjens; de SKP-schatkamer.

Na de pauze zullen we aftrappen met een presentatie van niemand minder dan Joris 
Weitjens . Voor menigeen 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!

Tijdens deze avond zullen de hapjes en drankjes door de Hsv verzorgd worden.

  Lezing na de Alv op 29 oktober
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  Notulen Algemene ledenvergadering 30 oktober 2020

Aanwezig: 4 bestuursleden en geen leden.
Afwezig met kennisgeving: 2 bestuursleden en 1 lid.

1. Opening door de voorzitter.
 Wegens afwezigheid door ziekte van de voorzitter zal de secretaris deze vergadering  
 voorzitten. De voorzitter opent de vergadering om 19.45 en heet de aanwezigen   
 welkom.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.

3. Vaststelling agenda.
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Notulen Algemene ledenvergadering 1 november 2019.
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd.

5. Verslag secretariaat over 2019.
 Het verslag is gepubliceerd in het Rijnstekkie. Er zijn geen vragen.

6. Verslag wedstrijdcommissie over 2019.
 Het verslag is gepubliceerd in het Rijnstekkie. Er zijn geen vragen.

7. Verslag visstandbeheercommissie over 2019.
 Het verslag is gepubliceerd in het Rijnstekkie. Er zijn geen vragen.

8. Bestuursverkiezing:
 Aftredend en herkiesbaar: Gerrit Ritmeester.
 Er zijn geen tegenkandidaten. De vergadering herbenoemt unaniem Gerrit 
 Ritmeester als bestuurslid.
 Aftredend en herkiesbaar: Willem-jan van Tuijl.
 Er zijn geen tegenkandidaten. De vergadering herbenoemt unaniem Willem-jan van 
 Tuijl als bestuurslid.

9. A. Jaarrekening 2019.
 Er zijn geen opmerkingen. Begroting word vastgesteld zoals vermeld in Rijnstekkie 136.

 B. Verslag financiële commissie over 2019.
 De commissie bestaande uit de leden Koos Radix en Alex den Boer verleent na 
 controle de penningmeester decharge voor het komende jaar.

 C. Vaststellen jaarrekening en decharge bestuur en penningmeester.
 Er volgt een korte uitleg bij de gepresenteerde cijfers door de penningmeester. 
 Jaarrekening word vastgesteld zoals vermeld in het Rijnstekkie. De vergadering  
 verleent het bestuur en penningmeester decharge voor het komende jaar.
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 D. Vaststellen begroting 2021.
 Er zijn geen opmerkingen. Begroting word vastgesteld zoals vermeld in het 
 Rijnstekkie.

 E. Vaststellen contributie 2021.
 Er zijn geen opmerkingen. Contributie word ongewijzigd vastgesteld zoals vermeld in 
 het Rijnstekkie.

 F. Verkiezing kascommissie 2021.
 Aftredend en niet herkiesbaar is Koos Radix. Koos word bedankt voor zijn inzet als 
 lid van de commissie. Alex den Boer is aftredend en herkiesbaar. Daan de Langen 
 heeft aangeboden om als reservelid door te schuiven. De vergadering besluit 
 om Alex en Daan als commissielid te benoemen. Er heeft zich nog geen reserve lid 
 aangemeld.

10. Rondvraag.
 Er zijn geen vragen.

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

Casper, Thijs, Joep en Siem met een fraaie brasem
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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 2022 
Hieronder treft u een overzicht van de vorig jaar vastgestelde begroting over 2021, de 
verwachte baten en lasten in 2020 en de voorgestelde begroting over 2022. 
 

 
 Begroting 

2021   
 Verwachting 

2021   
 Begroting 

2022  

  €    €    €  
BATEN      
Contributies           64.525   66.068            65.400  
Diverse inkomsten            2.600              2.536              2.600  

           67.125   68.604            68.000  

      
LASTEN      
Kosten Vispas           39.675             40.318             39.975  
Pachten            3.025              2.983              3.025  
Lidmaatschappen                 75                   75                   75  
Bestuurskosten            2.300              2.255              2.300  
Ledenkosten            3.000              3.857              5.000  
Multimedia en promotie           10.500             8.857             11.250  
Wedstrijden            3.500   3.010             3.500  
Visstandbeheercommissie 3.500             3.500   3.500 
Overige kosten            1.550              1.497              1.550  

 67.125            66.352   70.175 

      
      
SALDO                 -     2.252          -2.175    

 
Voorstel contributie 2022 
In 2022 zullen de landelijke en federatieve afdrachten gelijk blijven aan 2021. Omdat 
de vereniging er financieel gezond voorstaat is het bestuur van mening dat een 
contributieverhoging voor het komende jaar niet nodig is. 

  Begroting en contributies 2022
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  Oproep 2e secretaris en algemeen bestuurslid

Een vereniging zoals onze hengelsportvereniging is niets zonder vrijwilligers. De 
vanzelfsprekendheid van het mogen vissen door middel van aanschaffen van de Vispas  
komt niet zomaar tot stand. 
Bestuursleden zijn naast hun werk of zorgen voor hun gezin ook druk met overleggen 
met waterbeheerders of andere eigenaren van visrechten. Is ons viswater bijvoorbeeld 
vorig jaar nog uitgebreid met viswater rond Zegveld, dit jaar hebben we kunnen regelen 
dat we diverse wateren rond Bodegraven mogen bevissen. Zie verderop in dit Rijnstekkie.
Dat hier redelijk wat “vrije” tijd in gaat zitten is dan ook niet meer dan logisch. Dat dit dan 
ook behoorlijk wat druk op de huidige bestuursleden legt is dan ook een goede reden 
om de leden dringend te verzoeken hier hun bijdrage in te leveren.  Wat vragen wij als 
bestuur dan? 
We zijn op zoek naar leden die de huidige bestuurders kunnen helpen met de 
werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het wel en wee van de hsv.  
Voor een secretaris omvat dit niet meer en minder dan bijvoorbeeld: 

• Het beantwoorden van mails en telefoontjes met vragen die over van alles en nog 
wat met vissen te maken hebben. 

• Het opstellen van de agenda’s en notulen van vergaderingen.
Voor een algemeen bestuurslid kan dit bijvoorbeeld zijn:
• Het bijwonen van een vergadering van het waterschap of federatie.
• Contacten leggen met omringende verenigingen of het organiseren van 

evenementen met als doel promotie van de hengelsport in het algemeen.
• Het opstellen van een wedstrijdagenda.

Even concreet zal dit kunnen betekenen dat je hier iedere week 1 a 2 uurtjes mee bezig 
zou zijn.
Aangezien de secretaris heeft aangegeven vanaf volgend voorjaar zijn werkzaamheden 
te willen afbouwen, zou het heel fijn zijn als u of jij zich wil aanbieden om wat taken te 
kunnen overnemen.
Het huidige bestuur doet alles nog steeds met veel plezier, en zal nieuwe bestuursleden 
van harte verwelkomen. Vaak gaat dat samen met hernieuwd enthousiasme en leuke 
ideeën. Waar dus iedereen en de hsv voorop, beter van wordt.
U/jij komt dus in goed ingewerkt team van vrijwilligers/bestuurders en kan dan omringd 
door goede raad en daad wennen aan zijn of haar rol als bestuurder.
Onze vereniging bestaat op dit moment uit bijna 2000 leden, bent u/jij 1 van die leden de 
denkt ik kan het in ieder geval eens proberen, schroom dan niet en laat het weten.Hoe 
klein uw/jouw bijdrage ook is, het zorgt er wel voor dat de druk bij andere bestuurders/
vrijwilligers wat minder word. Wij hopen op een reactie van u/jou! 
Bel of mail één van de bestuursleden met je vragen of laat je horen tijdens een 
ledenvergadering.

Namens het bestuur,
Willem-jan van Tuijl secretaris
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  Vrijwilliger(s)  / Commissieleden gezocht !

Zonder vrijwilligers zou geen hengelsportvereniging kunnen bestaan. Vrijwilligers houden 
de vereniging draaiend en zorgen ervoor dat de leden van de vereniging kunnen blijven 
genieten van uren visplezier. 
Vrijwilligers vormen samen een commissie welke binnen de vereniging een bepaald doel 
heeft, bijvoorbeeld het begeleiden van jeugdige vissertjes, helpen bij vislessen of het 
organiseren van wedstrijden / competities. Het belang van het hebben van voldoende en 
enthousiaste vrijwilligers is dan ook groot.

Helaas is het aantal vrijwilligers de afgelopen jaren, door diverse omstandigheden, 
bij onze mooie vereniging sterk afgenomen, ondanks dat we juist in ledenaantal zeer 
fors zijn gegroeid. Willen wij, als vereniging, onze (nieuwe) leden blijven voorzien van 
leuke en boeiende activiteiten, dan is het van levensbelang voor de vereniging dat er 
leden opstaan om een steentje bij te dragen! Mocht dit onverhoopt niet gebeuren, is 
de kans zeer groot dat een aantal activiteiten voor 2022 zoals de diverse competities en 
jeugdvisdagen wellicht niet meer plaats kunnen vinden.

HSV De Rijnstreek is daarom dringend op zoek naar enkele leden (m/v) die, als vrijwilliger, 
deel willen uitmaken van een of meer Commissies ten behoeve van het helpen, 
meedenken, plannen, en (mede-)organiseren / begeleiden van activiteiten gericht op de 
jeugd, competities (wedstrijden) etc. 
Iedereen die “iets” met vissen heeft, kan dus in principe onderdeel vormen van een 
commissie!

Wij zijn concreet op zoek naar vrijwilligers voor de volgende commissies:

Commissie wedstrijden / competities:
De huidige wedstrijdcommissie bestaat momenteel uit Steven (organisatie en 
wedstrijdleiding) en het duo Ron & Jaap (uitzetten en wegen) welke uit naam van 
de vereniging jaarlijks diverse competities zoals de witvis-, roofvis-, karper- en de 
zomeravond-competitie organiseert. 
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Omdat Steven heeft aangegeven met ingang van 01-01-2022 de taken als wedstrijdleiding 
neer te leggen, zijn wij dringend op zoek naar een of meer vervanger(s)! Waarom één of 
meer?

Op dit moment worden zowel de witvis- als roofviscompetitie door één persoon 
verzorgd, maar dat kan ook anders. Heb jij als roofvisser zin om dit over te nemen 
maar heb je niet veel met witvissen? Geen probleem! En andersom geldt ook, wil jij de 
witvissers begeleiden maar is roofvissen niet jouw ding? Laat je niet tegenhouden!

Kortom: wij zoeken één of meer enthousiaste vrijwilligers die een (deel van) de 
competitie willen organiseren / begeleiden. Uiteraard hoef je niet ‘blanco’ te beginnen, 
want Steven heeft aangegeven voor 2022 nieuwe vrijwilligers bij te zullen staan en om 
hen wegwijs te maken in de gang van zaken alvorens over te dragen. 

Commissie Jeugd:
Het bestuur vindt het belangrijk dat er voor de jeugdige vissers voldoende aandacht is en 
ziet daarvoor een belangrijke rol weggelegd voor de Jeugdcommissie.

Het takenpakket van de Jeugdcommissie is divers maar bovenal grotendeels vrij naar 
eigen inzicht in te vullen, zolang het maar primair gericht is op het ontwikkelen van 
activiteiten t.b.v. jeugdleden van HSV De Rijnstreek. Denk bijvoorbeeld aan het helpen 
bij (school-)vislessen, een jeugdochtend /dag organiseren etc.  Daarnaast ben je namens 
de vereniging uiteraard een visitekaartje en aanspreekpunt wanneer het gaat om jeugd 
gerelateerde (vis-)zaken.

De Jeugdcommissie doet het werk natuurlijk niet alleen! Je weet je gesteund door een 
team van zeer enthousiaste bestuursleden en andere vrijwilligers die reeds vele jaren 
ervaring hebben met het begeleiden van jeugdige vissertjes langs de waterkant. Je maakt 
dus deel uit van een ploeg kundige, gezellige en enthousiaste personen. 

Tot slot:
Iedere commissie kan, naast de steun van het bestuur en alle andere vrijwilligers, gebruik 
maken van diverse materialen, financiële ondersteuning en vormen van informatie / 
promotiemateriaal vanuit de vereniging en/of Sportvisserij Nederland ter ondersteuning 
van je werkzaamheden en activiteiten. Daarnaast kan je, als je dat wil, via Sportvisserij 
Nederland kosteloos cursussen volgen zoals bijvoorbeeld de cursus “Jeugdbegeleiding” 
of een cursus “Viscoach”. 

Spreekt bovenstaande je aan en wil je graag een actieve bijdrage leveren aan het vissen 
in Woerden? Of wil je eerst wat meer informatie ontvangen, vrijblijvend van gedachten 
wisselen en/of ervaringen delen? Stuur dan een berichtje naar een van de bestuursleden 
of centraal via info@hsvderijnstreek.nl 

Met vriendelijke sportvisgroeten,
Bestuur HSV De Rijnstreek
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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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Op zaterdag 6 november gaat de jaarlijkse roofviscompetitie van HSV de Rijnstreek weer 
van start.

De competitie bestaat in totaal uit 3 wedstrijden in en rond Woerden waarbij het totaal 
aantal centimeters van de gevangen roofvis(sen) zal bepalen wie zich dit jaar de roofvis-
kampioen van Woerden mag noemen.

De eerste wedstrijd start zaterdag 6 november van 9:00 tot 12:00 in de Oude Rijn en het 
parcours loopt vanaf parkeerplaats De Krom tot het bord “Nieuwerbrug”. De overige 
twee wedstrijden staan gepland op 20 november (Leidsche Rijn vanaf geestdorp brug tot 
de Putkop) en 27 november (Singel vanaf Avicultura tot Babylon / Oostdam).

Dit jaar is het reglement ook weer geactualiseerd. Daarnaast word nog nagedacht over 
een eenvoudiger opzet om de vangsten te registreren. Houd daarom de website en 
facebookpagina goed in de gaten voor het laatste nieuws vóór de competitie begint!!
Inschrijven (enkel voor leden HSV de Rijnstreek) kan ter plaatse aan de waterkant bij de 
wedstrijdleiding en kost € 5,- voor de gehele competitie van 3 wedstrijden. 

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

  Roofviscompetitie 2021
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3 zwaarbevochten krachtpatsers van Cattenbroek uit 2020. 
Drills van 30 minuten vanuit de boot.... wat een geweld!!
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Alex en Levi den Boer met een serie karpers
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Aftrek aantal 
punten 
slechtste drie

Punten 
totaal na 3 
afvallers

gewicht punten gewicht punten gewicht punten gewicht punten gewicht punten gewicht punten gewicht punten

Jaap v/d Stoel 11.420 1 0 4 1.880 4 10.400 2 2.960 1 3.760 2 30.420 14 4 10
Dolf Muller 8.780 3 1.360 2 3.120 2 3.480 5 960 5 900 4 18.600 21 5 16
Sjaak van Voorden 11.200 2 100 3 540 6 8 2.160 2 5.200 1 19.200 22 8 14
Ron Gerla 2.820 6 6.860 1 1.960 3 5.800 4 1.140 3 80 8 18.660 25 8 17
Martin Epskamp 5.540 4 0 4 1.000 5 10.500 1 880 6 220 6 18.140 26 6 20
Steven Harteveld 3.180 5 8 5.300 1 9.760 3 8 1.060 3 19.300 28 8 20
Alexander Stekelenburg 8 8 8 8 1.060 4 760 5 1.820 41 8 33
Jaap van Vliet 8 8 8 2.220 6 260 7 200 7 2.680 44 8 36
Henk Sengers 0 0 0

wedstrijd 7 Tussenstand

A poule: uitslagen en standen 2021

deelnemer
wedstrijd 6 wedstrijd 8 wedstrijd 9 wedstrijd 10 wedstrijd 11

B-poule

Aftrek aantal 
punten 
slechtste drie

Punten 
totaal na 3 
afvallers

gewicht punten gewicht punten gewicht punten gewicht punten gewicht punten gewicht punten gewicht punten

Chris Wallenburg 3.200 2 150 1 2.360 1 380 3 7 0 4 6.090 18 7 11
Kees van 't Hoog 7 0 2 560 2 680 1 240 2 360 2 1.840 16 7 9
Henk Romijn 7 0 2 200 3 620 2 0 3 300 3 1.120 20 7 13
Hedwich Spruit 7 7 0 4 150 4 320 1 0 4 470 27 7 20
Jan Muller 7 0 2 0 4 7 7 2.020 1 2.020 28 7 21
Piet de Groot 5.120 1 7 7 7 7 7 5.120 36 7 29
Hans Kooiman 100 3 7 7 7 7 7 100 38 7 31

Tussenstand

B poule: uitslagen en standen 2021

deelnemer
wedstrijd 6 wedstrijd 7 wedstrijd 8 wedstrijd 9 wedstrijd 10 wedstrijd 11

  Tussenstand witviscompetitie

Witvis senioren 2021     
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
 
 

Karpercompetitie 2021:   
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

  Wedstrijdprogramma 2021
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Som Punten
Rang Koppel Eindtotaal

1 Paul/Jan 42
2 Bas/Stef 42
3 Leon/Corne 42
4 Joost/Rene 41
5 Gerrit/Andries 40
6 Alex/Rudolf 40
7 WJ/Leon 35
8 Niels/Cor 35
9 Hedwig/Alexander 31

10 Marco/Dean 9

  Fotocompilatie + tussenstand karpercompetitie
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Traditiegetrouw zal, na een jaar afwezigheid, op zaterdag 18 december weer het jaarlijkse 
prijzenfestival van onze HSV worden gehouden, waarbij alle winnaars van de diverse 
competities zullen gehuldigd.
Ondanks dat het er even naar uit zag dat 2021 weer een wedstrijdloos jaar zou worden 
net als afgelopen jaar, zijn we gedurende dit jaar toch losgelaten en hebben de diverse 
competities in enigszins aangepaste vorm én met enige vertraging tóch door kunnen 
gaan.   
Alle deelnemers van de competities zullen sowieso op deze dag een aardigheidje 
ontvangen én we zetten de prijswinnaars in het zonnetje! 
Na de prijsuitreiking zal er gelegenheid zijn voor een hapje en een drankje. Wij hopen op 
(eindelijk) weer een gezellige middag. 

Op het moment van schrijven zijn de Coronamaatregelen door het kabinet weer flink 
versoepeld waardoor het prijzenfestival kan doorgaan. Wel zullen wij een slag om de 
arm moeten houden daar nu nog niet met zekerheid is te zeggen hoe de zaken er eind 
december voor staan. Houd daarom onze website en facebook-pagina in de gaten voor 
het laatste nieuws!

Tot de 18e december !

  Verslag prijzenfestival
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Datum: maandag 27 september 2021 

Machtiging 
 

Het bestuur van de Bodegravense Hengelsport Vereniging, vertegenwoordigd door de 
secretaris de heer W.M.M.Rutjens verleent aan de hengelsportvereniging, 

HSV De Rijnstreek 
Vergunning aan de bij hen aangesloten leden te vissen in onderstaande wateren, met 
maximaal twee hengels die beaasd mogen zijn met alle wettelijke toegestane aassoorten.  
Het is verboden gevangen snoek en snoekbaars te behouden, dus zo snel mogelijk 
terugzetten in hetzelfde water. 
Wanneer u gaat vissen in het water behorende bij een boerderij, meldt dit aan de eigenaar. 
 

Lijst van viswateren. 
 Toegestaan te vissen 
* Verboden te vissen 
** Verboden op zondag te vissen 
*** Verboden voor de boerderij te vissen 
#  Alleen vanaf de weg 
 
De gehele Goudsevaart tot aan de Spokersbrug 
De Voorvliet 
De Achtervliet 
De Warmoeswetering 
Oostzijde Dubbele Wiericke tot aan de spoorlijn 
*Sloot tussen Oud Bodegraafseweg 105 en Oud Bodegraafseweg 105B 
 
Landerijen van de veehouders. 
 
    Oud Bodegraafseweg 84  W. Oosterom 
#  Oud Bodegraafseweg 87  A. Verboon 
    Oud Bodegraafseweg 89  J. A. de Blauw 
#  Oud Bodegraafseweg 90  De Jong 
    Oud Bodegraafseweg 91  P.L.M. Piket  
#  Oud Bodegraafseweg 93  J.P. v/d Vis 
#  Oud Bodegraafseweg 95  T. Humme 
**Oud Bodegraafseweg 99  J.P. v/d Vis 
**Oud Bodegraafseweg 101  A. v/d Neut 
    Oud Bodegraafseweg 103  A.J.O. Lokkers 
**Oud Bodegraafseweg 105  N.J. Olieman 
#  Oud Bodegraafseweg 105b Slappendel&Zn. 
#  Oud Bodegraafseweg 107  J. Breugem 
#  Oud Bodegraafseweg 109  G.J.P. Laan 
#  Oud Bodegraafseweg 109a T.H.R. Ludwig 
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# Oud Bodegraafseweg 111  L. Hoogerbrugge 
# Oud Bodegraafseweg 113  E. T. H. van Eijk 
# Oud Bodegraafseweg 115  C. Noordhoek 
 
      Meije 3    G.M.J. Vergeer 
 ** Meije 5     J. v/d Wel 
***Meije 9    J. T. H. Maayen 
      Meije 11    M. M. Stolwijk 
      Meije 21    W. van Zoest 
      Meije 25    ??? 
      Meije 27    R. Baars 
 
Noordzijde 77    C. Bakker 
Noordzijde 102   H.C. van Veldhuizen 
Noordzijde 111   W. van.Schaik 
Noordzijde 121   T.H. Agterof 
Noordzijde 124   F.G. Verwoerd 
Noordzijde 126   Th.F .Bunnik 
 
      Zuidzijde 58   J. van Vliet 
      Zuidzijde 126   H.H. v/d Burg  
      Goudseweg 185   J.K. de Wit 
***Boerderijweg 6   D. Olieman 
       Buitenkerk 52   J.J. de Bruin 
***Buitenkerk 57   K. van Dam 
       Buitenkerk 57a   P. Voshart  
       Burg. Kremerweg 8  A.S. Veelenturf 
 
Viswateren Nieuwerbrug 
 
    Weijland 8a    K. van Veldhuizen 
    Weijland 26    D.H. van Veldhuizen 
    Weijland 29     F.J. op ’t Land  
    Weijland 30    W.L Agterof 
**Weijland 42    E. Olieman 
    Weijland 85    Gebr. Nederend 
**Molendijk 2    L.J v/d Bas 
 
De geldigheidsduur van deze machtiging is vanaf 1 januari 2022 tot wederopzegging door de 
Bodegravense Hengelsport vereniging.  Vergoeding is Nihil. 
 
Namens het bestuur van de Bodegravense Hengelsport Vereniging. 
 
De secretaris: W.M.M.Rutjens   De Penningmeester: J. van der Laan 
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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


