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mail: penningmeester@hsvderijnstreek.nl 
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Steven Harteveld
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mail: steven@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 141, maart 2022
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 142 
vóór 1 september 2022 via e-mailadres: 
rijnstekkie@hsvderijnstreek.nl.

  Colofon
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Eindelijk gaat de samenleving weer open. Het is gewoon weer even wennen. Al die grote 
groepen mensen. Begrijpelijk dat niet iedereen er vrolijk van wordt, maar het geeft wel 
aan dat we weer verantwoord activiteiten kunnen organiseren. Dat doen we dus ook. 
Te beginnen met de ALV op 26 maart a.s. De uitnodiging en bijbehorende stukken vindt 
u verderop in ons verenigingsblad. De ALV is op een zaterdagmiddag omdat we het 
uitgestelde prijzenfestival houden. De middag wordt met een barbecue afgesloten. Graag 
even aangeven of u/jij komt.

De agenda bevat een aantal onderdelen waarmee we terugkijken. Maar veel is dat niet 
omdat corona veel stil legde. Wel zien we met veel plezier terug op het uitje naar Tom’s 
Creek, getuige de foto’s verderop in dit Rijnstekkie.  
Ook staan er bestuursverkiezingen geagendeerd.  Onze secretaris is aftredend en stelt 
zich herkiesbaar. Dat is vooral omdat er zo weinig animo vanuit de leden is om een tijdelijke 
functie te vervullen. Helaas zoekt hij wel een opvolger daar hij het secretariaat niet meer 
kan vervullen wegens drukte in werk- en privésfeer. Zijn hier vrijwilligers voor, m/v? Gelukkig 
heeft Marc van Amerongen aangegeven om zich als bestuurslid beschikbaar te willen stellen, 
we hopen dat de leden dit ook als een stimulans zien.
Een ander bestuurslid, Steven Harteveld, had zijn taak als wedstrijdleider al neergelegd 
maar heeft inmiddels besloten te stoppen als bestuurslid. Dat is heel jammer want Steven 
heeft zich de afgelopen 10 jaar met hart en ziel ingezet voor de vereniging en was daarmee 
een steunpilaar voor ons. Wij zijn Steven veel dank verschuldigd.  Als wedstrijdleider en 
commissielid witvissen gaat nu Sjaak van Voorden fungeren. Verderop leest u meer van hem. 
Wij heten Sjaak welkom in zijn nieuwe functie. 

Gelukkig kunnen we ook vooruitkijken naar 
nieuwe activiteiten. Er gaat een commissie 
roofvissen komen. Ook deze leider, Dennis 
Wille stelt zich voor en vertelt wat de bedoeling 
is.  Daarnaast gaat Daan  de Langen ook een 
commissie jeugd organiseren. Als bestuur zijn we 
blij met deze initiatieven. Hopelijk vinden deze 
ontwikkelingen veel weerklank in de vereniging. 
Tot slot willen we ook weer de Nationale 
Hengeldag organiseren  op zaterdag 28 mei a.s. 
Wij zien uit naar deze leuke dag voor jong en oud.

Zo reilen en zeilen wij met goede moed weer 
het nieuwe verenigingsjaar in.  Wij hopen dat u 
een mooi jaar tegemoet gaat en geniet van uw 
hengelsport. 
Graag tot op de ALV of aan de waterkant. 

Uw/jullie voorzitter
Cor van Tuijl

  Van de voorzitter
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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 gezellig samenzijn 

en het uitgestelde prijzenfestival die gehouden zal worden op:

Zaterdag 26 maart 2022

in het gebouw van Avicultura
Singel 43, te Woerden

Aanvang: 15.00 uur – zaal geopend vanaf 14.30 uur.

AGENDA:
1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststelling agenda.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 29 oktober 2021.
4. Jaarverslag secretariaat 2021. (zie RS 141)
5. Jaarrekening 2021.
6. Verslag kascommissie 2021.
7. Jaarverslag VBC 2021. (zie RS 141)
8. Jaarverslag wedstrijdcommissie. (zie RS 141)
9. Bestuursverkiezing:
 Aftredend en niet herkiesbaar: Steven Harteveld.
 Aftredend en herkiesbaar: Willem-jan van Tuijl.
 Voorgesteld door het bestuur als nieuw bestuurslid:  Marc van Amerongen
10. Rondvraag
11. Sluiting.

Na de vergadering is er onder het genot van een hapje en een drankje tijd om zich voor te 
bereiden op de uitreiking van de prijzen voor het seizoen 2021, oftewel het zogenaamde 
prijzenfestival.
Omdat we hier zo lang op hebben moeten wachten, sluiten we deze dag af met een 
gezamenlijke BBQ. 

NB: Tijdstippen zijn een inschatting en kunnen enigszins afwijken.

Willen de deelnemers (uitsluitend leden) aan de BBQ per mail secretaris@hsvderijnstreek.nl
of per whatsapp of telefoon 06-114 805 29 hun deelname doorgeven? Zo weten we zeker 
dat er voor iedereen genoeg is.
 • Prijzenfestival   16.00-17.30
 • Bbq-en    17.30-19.00

Met vriendelijke groet,
Secretaris HSV De Rijnstreek
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(na resultaatbestemming)

ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren 2.960 2.295
Overige vorderingen en overlopende activa 1.902 1.425

4.862 3.720

Liquide middelen 106.171 82.145

111.033 85.865

PASSIVA
Vermogen 52.640 30.309

Kortlopende schulden
Crediteuren 526 0
Overige schulden en overlopende passiva 57.867 55.556

58.393 55.556

111.033 85.865

€ €

Balans per 31 december 2021

31 december 2021 31 december 2020
€ €

31 december 2021 31 december 2020

Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €BATEN
Contributies 65.612 64.525 64.901
Diverse baten 2.540 2.600 2.558

TOTAAL BATEN 68.152 67.125 67.459

LASTEN
Kosten VISpas 40.707 39.675 39.625
Pachten 2.803 3.025 2.673
Lidmaatschappen 75 75 75
Bestuurskosten 2.098 2.300 1.969
Ledenkosten 4.239 3.000 1.808
Multimedia en promotie 9.394 10.500 8.173
Wedstrijden 2.887 3.500 443
Visstandbeheercommissie 2.385 3.500 1.989
Overige kosten 1.753 1.550 1.685

TOTAAL LASTEN 66.341 67.125 58.440

SOM VAN BATEN EN LASTEN 1.811 0 9.019

Staat van Baten en Lasten over 2021

  Jaarrekening 2021
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  Notulen Algemene ledenvergadering 29 oktober 2021
Aanwezig: 5 bestuursleden en 26 leden.

Afwezig met kennisgeving: 1 bestuursleden en 5 lid.

1. Opening door de voorzitter. 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 en heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststelling agenda. 
De jaarrekening ontbreekt aan agenda en word aan punt 8b toegevoegd. De agenda 
wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

3. Notulen Algemene ledenvergadering 30 oktober 2020. 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd.

4. Verslag secretariaat over 2020. 
Het verslag is gepubliceerd in het Rijnstekkie. Er zijn geen vragen.

5. Verslag wedstrijdcommissie over 2020. 
Het verslag is gepubliceerd in het Rijnstekkie. Er zijn geen vragen.

6. Verslag visstandbeheercommissie over 2020. 
Het verslag is gepubliceerd in het Rijnstekkie. Er zijn geen vragen.

7. Bestuursverkiezing: 
Aftredend en herkiesbaar: Steven Harteveld. 
Er zijn geen tegenkandidaten. De vergadering herbenoemt unaniem Steven Harteveld 
als bestuurslid.

8. A.	 Verslag	financiële	commissie	over	2020. 
De commissie bestaande uit de leden Alex den Boer en Daan de Langen verleent na 
controle de penningmeester decharge voor het komende jaar. 
B.  Jaarrekening 2020. 
De penningmeester licht de cijfers kort toe. 
C.  Vaststellen jaarrekening en decharge bestuur en penningmeester. 
Er volgt een korte uitleg bij de gepresenteerde cijfers door de penningmeester. 
Jaarrekening wordt vastgesteld zoals vermeld in het Rijnstekkie. De vergadering 
verleent het bestuur en penningmeester decharge voor het komende jaar.

9. Verkiezing kascommissie 2021. 
Aftredend en niet herkiesbaar is Alex den Boer. Alex wordt bedankt voor zijn inzet als 
lid van de commissie. Daan de Langen is aftredend en herkiesbaar. Op dit moment is 
er nog geen reservelid zodat Daan de Langen aanblijft als commissielid. Na een oproep 
melden zich twee leden en besluit de vergadering om Bas Derks als commissielid en 
Jan Plomp als reserve commissielid te benoemen. 
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10. Vaststellen contributie 2022. 
Er zijn geen opmerkingen. Contributie wordt ongewijzigd vastgesteld zoals vermeld in 
het Rijnstekkie.

11. Vaststellen begroting 2022. 
Er zijn geen opmerkingen. Begroting wordt vastgesteld zoals vermeld in het 
Rijnstekkie.

12. Rondvraag. 
Gerard Jansen vraagt wat de status is van de Cattenbroekerplas. In het verleden 
zijn er gesprekken geweest met de gemeente Woerden over een eventueel te 
bouwen clubhuis bij de plas. We hebben op het moment van schrijven een goede 
verstandhouding met de gemeente. Helaas volgen de ontwikkelingen en plannen 
rond	de	plas	zich	in	een	rap	tempo	op	en	spelen	er	grote	financiële	belangen	over	
ontwikkelingen en beheer mee zodat we bij die huidige gesprekken niet altijd 
betrokken worden. Goed nieuws is wel dat we het afgelopen jaar een verbeterd 
definitief	contract	visrecht	hebben	ondertekend	zodat	we	ook	in	de	toekomst	
verzekerd zijn van een viswater wat exclusief voor onze leden is vastgelegd. 
Diverse leden geven aan zich in te willen zetten voor een nieuw op te richten 
commissie jeugd en een commissie roofvissen. Het bestuur juicht dit soort initiatieven 
toe en zal hen op de eerstvolgende bestuursvergadering van 24 november uit nodigen 
om hier een goed plan van aanpak voor op te stellen. 
Sjaak van Voorden wil zich beschikbaar stellen als nieuw lid van de wedstrijdcommissie 
nu Steven heeft aangegeven een stapje terug te gaan doen. Goed nieuws en Steven zal 
Sjaak snel uitleg geven over alle werkzaamheden als lid van de commissie. 
Dolf Muller stelt de vraag waarom er tijdens de wedstrijden soms het parcours slecht 
bereikbaar is of slecht bevisbaar. Steven licht toe dat veel vergunningen al een jaar 
voor competitiewedstrijd moeten worden aangevraagd en de situatie dan heel anders 
kan	zijn	als	op	de	dag	zelf.	Dit	kan	variëren	van	werkzaamheden	of	bermen	die	niet	
gemaaid zijn. Uitwijken naar andere wateren kan daardoor ook een probleem zijn. Een 
eventueel voorstel kan zijn om misschien wat vaker op ons eigen water te vissen.

13. Sluiting. 
De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 20.45.

Na de ledenvergadering heeft Joris Weitjes een boeiende lezing gegeven over het 
uitzetten en herkennen van karpers. Zeker ook voor de vele Spiegelkarperprojecten 
hier in de buurt en van onze eigen hsv een leerzaam verhaal. Joris verbaasde ons met 
enkele opzienbarende vangsten van uitgezette karpers, soms wel 150 kilometer vanaf 
het uitzetpunt. Daarnaast waren de terugmeld- gegevens van ons eigen Skp heel goed te 
noemen met ook voor veel vissen een goede en gezonde groei. Dit alles wordt duidelijk 
gemaakt door de vele vissers die een gevangen karper duidelijk fotograferen en hun foto 
met vangstgegevens doorgeven aan onze vereniging of bij de matching community.

Opening openbaar gedeelte:
• Voorzitter heet allen welkom en geeft het woord aan Joris.
• Aanwezig zijn ca. 35 m/v.
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Bestuur
Ook afgelopen jaar mogen we weer spreken van een redelijk saai verenigingsjaar. 
Dankzij de landelijk maatregelen was er in het eerste deel van het jaar voor onze hsv 
geen mogelijkheid om een verenigingsavond of vergadering te organiseren. Wel hebben 
we als bestuur niet stil gezeten en zijn we door digitaal vergaderen toch kunnen blijven 
besturen.
Na het samengaan van hsv Zegveld en hsv de Rijnstreek is er weer viswater toegevoegd 
voor de leden van onze vereniging. Tevens hebben we nog wateren kunnen vastleggen 
die	nog	niet	officieel	van	onze	hsv	waren.	Binnen	Sportvisserij	Nederland	en	de	federatie	
MidWest Nederland hebben we als gevolg van de bekende maatregelen weinig kunnen 
betekenen voor onze leden aangezien er bijna geen vergaderingen of andere voor ons 
belangrijke vergaderingen waren.
Uiteindelijk kwam het bestuur afgelopen jaar toch nog meerdere malen bijeen voor 
overleg. 

Vereniging
Het ledenaantal staat aan het einde van 2021 op ongeveer 1900. Dat is in vergelijking met 
2020 een vergelijkbaar ledenbestand. 
We zien een daling in het aantal jeugdleden. Dat waren er eind 2020 zo’n 260 en nu 
nog maar 160, helaas een negatieve ontwikkeling en waarschijnlijk ook doordat we 
geen activiteiten gericht op jeugd konden organiseren. Voor 2022 kunnen we weer een 
nationale hengeldag organiseren in Waterrijk en hopelijk weer meerdere vislessen geven 
op basisscholen en ook verwachten we veel van de nieuwe commissie jeugd.
Er is in 2021 alleen een najaar ledenvergadering gehouden. Er was een lage opkomst 
terwijl we toch een interessante spreker hadden. Waarschijnlijk was de drempel na alle 
maatregelen toch te hoog om een bijeenkomst te bezoeken. We hopen dat hier in 2022 
een verandering in mag komen. Voor de komende ledenvergadering hopen we op een 
mooie opkomst zeker ook om alle prijswinnaars van vorig seizoen aansluitend in het 
zonnetje te zetten, en onder het genot van een hapje en een drankje uit te kijken naar 
een nieuw verenigingsseizoen.

Voor de wedstrijden verwijs ik u naar het verslag van de wedstrijdcommissie. Onze 
wedstrijden zijn ondanks alles  goed bezocht, helaas was de start niet goed maar zijn we 
uiteindelijk	nog	redelijk	compleet	geëindigd	en	we	hopen	dat	dit	in	2022	weer	zo	mag	zijn.	

Voorlopig houden we voor onze wateren nog steeds vast aan een eigen manier 
van uitgifte van nachtvis toestemmingen. Misschien dat dit in de toekomst nog kan 
veranderen naar een andere manier, we hopen dat onze leden hier ons ook input over 
willen leveren zodat wij als bestuur de juiste beslissingen kunnen nemen. Sinds een paar 
jaar is er nu de mogelijk om dag vergunningen te kopen. We zien nog steeds dat hier 
vraag naar is en zo blijft dit dus een mooie aanvulling. 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 hengeldag 

  Jaarverslag secretariaat 2021
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moesten we deze ook in 2021 weer afzeggen Meestal een geslaagd evenement en op 28 
mei 2022 hopen we dat dit weer zo is. 

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 ondanks dat we afgelopen jaar wel wedstrijden hebben gevist is er toch 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 op 26 maart ruimschoots in te halen. 
Er zijn in 2021 nog 2 vislessen gegeven door ondergetekende. Met behulp van vrijwilligers 
van onze hsv twee hele leuke middagen Helaas werden andere geplande vislessen dit jaar 
afgezegd.  Zo hebben we voor volgend jaar weer wat 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 2022 hopen op wederom een goede samenwerking met sportieve, 
maar bovenal gezellige activiteiten. En niet geheel onbelangrijk als u gaat vissen, een 
goede vangst toegewenst! 

Woerden, februari 2022
Willem-jan van Tuijl, secretaris 
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De samenstelling van de Visstandbeheer Commissie was in 2021 als volgt: 
Ton van der Spiegel (voorzitter), Rens Oostenbruggen, Gerrit Ritmeester, Menno Blok, Willem-
jan van Tuijl, Leon van Toorenburg en Andries Ritmeester en Marc van Amerongen.

Belangrijke aandachtspunten in 2021 waren: 
• Waterplanten overlast wijkpark Molenvliet
• Spiegelkarperproject Oude Rijn
• Nieuw huurcontract met gemeente Woerden 
• Digitale visrechtenkaart
• Zienswijze op ontwerp omgevingsvisie Woerden
• VBC De Stichtse Rijnlanden

De commissie is ook in 2021 in verband met de corona beperkende maatregelen niet fysiek in 
vergadering bijeengeweest.

In 2021 is wederom aandacht besteed aan het water in het wijkpark Molenvliet. Evenals in 
voorgaande jaren zijn in de zomer van 2021 de waterplanten in het wijkpark met een drone 
geïnventariseerd. Het waterplantenprobleem bestaat ook in 2021 nog steeds. Door een 
wat kouder voorjaar en 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% in vergelijking met 70% in voorgaande jaren. 
Maar door een over het gehele water verspreid mozaiekpatroon van waterplantenbedekking 
is er nauwelijks sprake van stukken open water. Hierdoor zijn nog steeds grote delen van het 
viswater in de loop van zomer onbevisbaar.
In overleg met de VBC Stichtse Rijnlanden 
en de belangenbehartiger van Sportvisserij 
MidWest Nederland is geprobeerd om de 
gemeente ervan te overtuigen dat met 
de inzet van een zgn. harkboot (werkt 
zonder messen en beschadigt daardoor 
geen vis) midden in de zomer voldoende 
open plekken kunnen worden gerealiseerd. 
Hierdoor zou er weer gevist kunnen 
worden en het zou tevens de visstand en 
het overige waterleven ten goede kunnen 
komen. 
Het overleg met de gemeente gaat echter 
niet vanzelf. Ons streven is overigens nog 
steeds de inzet van de harkboot in de zomer van 2022. Een groot deel van de kosten hiervan 
zijn zelfs subsidieerbaar vanuit Sportvisserij Nederland.

Spiegelkarperproject Oude Rijn
Ook	in	2021	is	in	het	najaar	in	de	Oude	Rijn	tussen	Harmelen	en	Bodegraven	weer	een	flinke	
hoeveelheid spiegelkarpers uitgezet. Dit keer zijn de spiegelkarpers geleverd door viskwekerij 
Corten	uit	België.	De	kosten	voor	het	project	worden	gedeeld	door	de	federatie	MidWest	

  Jaarverslag VBC 2021
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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.
Evenals in voorgaande jaren zijn er ook in 2021 weer diverse mooie terugvangsten van de 
uitgezette spiegelkarpers gemeld. Het terugmeldingspercentage bedraagt momenteel ca. 17%.

Nieuw huurcontract met gemeente Woerden
Inmiddels duidelijk geworden dat de gemeente het beheer van de recreatieplas Cattenbroek 
en aanliggende natuurgebieden niet gaat uitbesteden aan het recreatieschap Midden 
Nederland. Hierdoor moet ook de tijdelijke huurovereenkomst met de gemeente worden 
gewijzigd en worden omgezet in een nieuwe 6-jarige huurovereenkomst met de gemeente en 
dus niet meer met het recreatieschap zoals aanvankelijk de bedoeling was. Besloten is om dan 
maar al het van de gemeente gehuurde viswater in één nieuwe huurovereenkomst te zetten. 

Digitale visrechtenkaart
Om beter inzicht te krijgen en te houden op het viswater van de vereniging is in 2020 gestart 
met het ontwikkelen van een digitale visrechtenkaart. In 2021 zijn binnen de gemeente 
Woerden de meeste visrechten digitaal zichtbaar gemaakt doordat waterschap en gemeente 
data hebben aangeleverd. Alleen voor Oudewater moeten de visrechten nog worden 
gedigitaliseerd.
Doordat in de digitale visrechtenkaart ook zgn. kadasterpercelen kunnen worden getoond, is 
het makkelijker om bij het kadaster gericht onderzoek te doen naar de eigenaren van stukken 
viswater waarvan wij als vereniging nog geen visrechten in huur hebben. Voor de ontbrekende 
visrechten op het deel van de Grecht ten noorden van de Houtkade en het pontje zijn de 
eigenaren inmiddels bekend. En zullen ze worden benaderd met het verzoek om het visrecht 
te verhuren aan onze vereniging.

Zienswijze op ontwerp omgevingsvisie Woerden
In het najaar is er namens HSV De Rijnstreek en HSV GHV - Groene Hart - samen meer dan 
22.500 leden-sportvissers vertegenwoordigend - een reactie en zienswijze ingediend op de 
ontwerp-Omgevingsvisie bij de gemeenteraad van Woerden.
In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke 
leefomgeving voor de langere termijn vast. 
Vanuit de sportvisserij hebben we in onze zienswijze o.a. aandachtspunten aangedragen voor 
behoud en verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van water en oevers waar onze 
sportvissers veilig en verantwoord kunnen vissen.

VBC De Stichtse Rijnlanden
Vertegenwoordigers van onze vereniging hebben in 2021 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. In 2021 is onder andere het probleem van de 
overlast door rivierkreeften besproken. Voorlopig is hiervoor nog geen oplossing in zicht.
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  Jaarverslag wedstrijdcommissie 2021

Wedstrijdjaar 2021 begon waar 2020 eindigde, met een verbod op het houden van sportwed-
strijden. De pandemie hield het land nog steeds in haar greep en even moesten wij vrezen voor 
wéér een wedstrijdloos visjaar.
Maar gelukkig kenterde de situatie ten goede en mocht in het (late) voorjaar toch weer het een 
en ander worden georganiseerd en hebben we het wedstrijdrooster, enigszins verlaat, alsnog 
kunnen oppakken.

2021 werd ook in sportief opzicht een spannend jaar. De vangsten waren prima te noemen en de 
spanning duurde in bijna alle competities tot de laatste wedstrijd voort.
Bij	de	karpercompetitie	zijn	weer	de	nodige	echte	‘buffels’	gevangen	en	bij	de	witvissers	leek	
een zekere eindzege in de laatste wedstrijd toch nog anders uit te pakken, kortom; een mooie 
finale	in	alle	opzichten.
Ook de feederavonden zijn goed bezocht en veel ‘oude’ bekenden lieten zich weer eens zien 
aan de waterkant. Hopelijk zien we hen ook bij de zaterdagcompetitie weer eens terug…

Enigszins tegenvallend was de opkomst bij de roofviscompetitie. Waar voorgaande jaren tot wel 
50 deelnemers eerder regel dan uitzondering was, deden dit jaar slechts 12 deelnemers mee. 
Over het hoe en waarom is het helaas slechts gissen. Wel willen wij nogmaals benadrukken 
dat wanneer er redenen zijn die de organisatie kan oplossen, wij dit graag vernemen. Immers 
kunnen wij niets veranderen als we de details s niet weten! 
Hoe dan ook is er fanatiek (en gezellig!) gevist en zag het afgelopen seizoen er in vogelvlucht als 
volgt uit:

Avondfeeder competitie: Er waren er 11 deelnemers aanwezig en is er in totaal ruim 52 kilo vis 
gevangen. 

50+ wedstrijd: hieraan deden 8 deelnemers mee.

Witviscompetitie: In totaal zijn er van de 13 geplande wedstrijden 8 gevist door 17 deelnemers, 
verdeeld over een A en B-poule. In de A-poule werd in totaal 180 kilo vis gevangen en in de 
B-poule werd in totaal 23 kilo gevangen.

Karpercompetitie: deze competitie kenmerkt zich door het koppelsysteem en het feit dat er 
gedurende de nacht wordt (door-)gevist en de stekken rouleren per koppel. Hierdoor vist ieder 
koppel iedere wedstrijd steeds op een andere stek. In totaal deden er 20 vissers mee, verdeeld 
over 10 koppels

Roofviscompetitie: Traditiegetrouw het sluitstuk van het seizoen waarbij onder soms barre 
omstandigheden de snoek e.a. achter de vinnen wordt gezeten. Over 3 geviste wedstrijden met 
in totaal slechts 12 deelnemers bleek maar weer hoe grillig de roofvisvangsten kunnen zijn, want 
alleen de eerste vijf deelnemers wisten één of meer snoeken te verschalken. 

Voor	de	definitieve	uitslagen	van	alle	competities	verwijzen	wij	je	graag	naar	de	rangschikking	
elders in dit Rijnstekkie. 
Graag zien wij iedereen, en als het even kan nog meer nieuwe gezichten, aankomend seizoen 
aan de waterkant. Het was mij in ieder geval een genoegen afgelopen seizoen.
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  Commissieleden jeugd
Mijn naam is Daan de Langen, 36 jaar en tegenwoordig woonachtig in Utrecht. Geboren in 
Woerden en in mijn jeugd aan ieder slootje en plasje in Woerden te zijn geweest. Zodoende staat 
eigenlijk mijn hele leven altijd al in het teken van vissen en ook nu nog ben ik iedere week wel te 
vinden aan de waterkant. 

De laatste jaren ben ik mij meer gaan richten op de roofvis, maar je 
kunt mij typeren als een allround sportvisser die graag elke vis wil 
najagen. Met al die leuke dagen en ervaringen wil ik dat ook graag 
delen met de jeugd van HSV de Rijnstreek en hiervoor zullen we 
een commissie oprichten. Deze commissie zal zich inzetten voor het 
organiseren van een of meerdere jeugd visdagen. Wat kunnen we 
dan verwachten?

Wat houdt de activiteit nu precies in:
• Vissen met jeugd in het binnenwater van Woerden (Bijvoorbeeld rijn/singel diverse 

wijkwateren). 
• Het zal gaan om twee of misschien wel drie visclinics die worden georganiseerd samen met 

de diverse vrijwilligers van hengelsportvereniging de Rijnstreek. Tijdens de clinics staat er 
één onderwerp centraal. Bijvoorbeeld roofvissen met kunstaas of doodaas. Feederen op 
grote brasems of heel basic met de vaste hengel. Dit kan dus alle kanten op.

Tijdens de visdag:
• Iedere clinic start om 09.00 uur in Avicultura. De kinderen worden welkom geheten en de 

kinderen en vrijwilligers worden aan elkaar voorgesteld. Daarna volgt er een theoretische 
uitleg van de coördinator, waarbij er inhoudelijk informatie wordt gegeven over de manier 
van vissen, het gebruik van materiaal, het veilig onthaken van de vis, de tactiek, enz. 
Tussendoor is er ruimte om vragen te stellen aan de coördinator en vrijwilligers. 

• Na	de	uitleg	gaan	de	vrijwilligers	en	de	deelnemers	lopend	of	desnoods	fietsend	naar	de	
stek die bevist gaat worden. De plekken worden aangewezen en er wordt gestart met 
vissen. Vanaf 10.30 uur tot 12.30 uur wordt er gevist. Om 13.00 uur wordt er kort afgesloten 
in avicultura. Er is dan ruimte voor vragen en iedereen wordt bedankt voor de deelname. 

Voor wie :
• De leeftijd van de kinderen is minimaal 10 jaar tot 

ong. 16 jaar, en in het bezit van een zwemdiploma 
A. Eventuele jongere kinderen kunnen altijd onder 
begeleiding van hun ouder/verzorger langskomen.  

Activiteiten zullen kenbaar worden gemaakt via het Rijnstekkie, de website of andere sociale 
media. Deelname zal altijd vrijblijvend zijn en de meeste materialen zullen beschikbaar gesteld 
worden door de vereniging of diverse sponsoren zodat ook iedereen actief kan meedoen. Tot 
ziens op de eerste visclinic.

Met vriendelijke groet,
Daan de Langen
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  Roofviscommissie

Even voorstellen, wij zijn Daan de Langen en Dennis Wille.

Wij zijn fanatieke roofvissers, en willen ons plezier en kennis delen met andere leden van 
HSV De Rijnstreek.
Tijdens het roofvisseizoen gaan wij regelmatig met de boot op pad, we hebben onze boten 
op trailers staan en kunnen daardoor op verschillende locaties komen. 
Wij zouden het leuk vinden om samen met andere roofvissers een keer op pad te gaan, met 
meerdere boten het water op. Op deze manier kunnen vissers kennis en ervaringen delen.

Technieken die wij gebruiken zijn o.a. :
• Slepend met kunstaas, in alle soorten en maten
• Fireball. Dood aas.
• Dropshot / Verticalen.
• Ned rig, Carolina rig, Texas rig e.d.

Het is de bedoeling dat deelnemers eigen boot, eigen materiaal en eigen proviand 
meenemen.
Locaties waar wij regelmatig komen zijn bijvoorbeeld;
• De Lek   Tull en Het Waal
• De Vecht   Op Buuren – Maarssen
• De Vecht   Weesp
• Wijde Blik   Kortenhoef
• Het Joppe/De Zijl   Leiden
• Zegerplas  Alphen aan den Rijn
• De Rijn   Bodegraven
• De Singel   Woerden

Verder willen we een roofvissers bijeenkomst organiseren waarbij iedereen, dus voor alle 
leeftijden, kennis en ervaringen kan delen.  Dit zal een dagdeel worden op een nader te 
bepalen locatie.  

Hier	kunnen	ook	ideeën	worden	besproken	om	eventueel	andere	evenementen	te	
organiseren	zoals	streetfishing	of	op	een	locatie	vissen	waar	ook	visboten	te	huur	zijn.		
Aangezien	we	de	roofviscommissie	nog	vorm	moeten	geven,	willen	we	ons	flexibel	
opstellen.  
Data waar en wanneer er iets georganiseerd gaat worden zullen later bekend gemaakt 
worden.

Heb je interesse en/of heb je een boot, laat het ons weten.

Correspondentie zal plaatsvinden via de mail roofvissen@hsvderijnstreek.nl of via de site 
www.hsvderijnstreek.nl

Groeten Daan en Dennis

Daan de Langen

Dennis Wille
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Beste vissers,

Het is mooi geweest, tijd voor verandering…. 

Sinds 2014 heb ik mij, naast de bestuurlijke taken voor onze mooie HSV, ingezet als 
wedstrijdleider en organisatie voor diverse competities zoals de witviscompetitie, avond-
feeder wedstrijden, 50+ middagen, roofviscompetitie, kampioenschap van woerden, de 
nationale hengeldag en het jaarlijkse prijzenfestival. Ruim 8 jaar heb ik dit met ontzettend 
veel plezier en toewijding mogen doen, maar aan alles komt een einde zeggen ze wel 
eens…. en dat geldt ook voor mij.

Ik heb dan ook, in goed overleg met de overige bestuursleden, besloten om met ingang 
van seizoen 2022 mijn organisatorische taken aangaande de wedstrijden en competities 
neer te zullen leggen.

Gelukkig hebben wij (het bestuur) in een aantal super enthousiaste leden, een groep 
fantastische opvolgers bereid gevonden de taken overnemen. Ik zeg bewust ‘groep’ 
want waar voorheen bijna alle taken door één (wedstrijd-)commissie werden gedragen, 
zullen	deze	in	de	nieuwe	opzet	verdeeld	worden	naar	expertise	van	betreffende	leden.	
Op deze manier krijgen alle groepen vissers de juiste aandacht én de juiste begeleiding 
van specialisten!

Concreet worden het witvissen, roofvissen en de jeugd voortaan, zoals bij de 
karpervissers reeds het geval was, vertegenwoordigd door een eigen commissie met 
ieder één persoon (specialist) welke als centraal aanspreekpunt fungeert. 
Iedere commissie zal haar eigen opzet en aanpak kennen waarbij niet alleen aandacht zal 
zijn voor het organiseren van een competitie zoals we al kenden, maar waar ook ruimte 
is	voor	‘losse’	wedstrijden,	evenementen,	cursussen	en	wat	de	betreffende	commissie	
verder	organiseert.	Kortom;	een	flinke	professionalisering	met	meer	ruimte,	aandacht	en	
aansprekende acties voor jullie, de leden!

Elders in dit Rijnstekkie zullen de nieuwe commissieleden zichzelf voorstellen. 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die de afgelopen jaren heeft mee gevist, geholpen, 
geadviseerd etc. etc. 

Het ga jullie goed en tot aan de waterkant!

Steven Harteveld

  Afscheid Steven
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  Even voorstellen
Beste Leden,

Mij is gevraagd om me even kort voor te stellen in dit clubblad aangezien ik vanaf dit 
seizoen wedstrijdleider ben voor de witviswedstrijden bij onze vereniging. Ik ben Sjaak 
van Voorden, 48 jaar oud, in 2005 ben ik in Woerden komen wonen en ben het seizoen 
daarop ook lid geworden van HSV de Rijnstreek zodat ik overal in de buurt zou kunnen 
vissen. Naast het vissen ben ik ook druk met een moestuin en mag ik graag een potje 
biljarten.
Ik ben werkzaam in het LUMC in Leiden als hoofdanalist van afdeling Medische 
Microbiologie, dus overdag houd ik me vooral bezig met alles wat in een laboratorium 
geregeld moet worden. 

Als kind ben ik al vroeg begonnen met vissen, 
ongeveer toen ik een jaar of 7 oud was mocht 
ik met mijn vader mee met de vaste hengel 
op witvis, met name voorn en brasem. Vanaf 
het eerste moment was ik gegrepen door het 
virus dat velen van jullie zullen herkennen 
en ik keek altijd weer uit naar het moment 
dat ik weer mee mocht. Mijn vader was nog 
van het oude stempel met de lange slag, een 
stekelvarken pen en een broodvlok en zo heb 
ik dat tot een jaar of 14 ook volgehouden, 
tot duidelijk werd dat een korte opslag en 
afsteken	een	stuk	effectiever	was.	

Ik ben opgegroeid in Zaltbommel, waar net als hier veel polderwater was, de 
stadsgrachten en natuurlijk de Waal langs stroomt. In mijn jeugd heb ik talloze uren aan 
de grachten vertoeft. Zodra ik uit school kwam, en in het weekend, was ik vaak aan de 
waterkant te vinden. Eerst vooral op witvis, maar later ook heb ik jaren op karper gevist 
waar de vissen destijds tussen de 8 en 20 pond worden met enkele uitschieters naar 
boven. Inmiddels zijn de vissen die ik toen ving van 20-25 pond maar kleine visjes, maar 
toen was dat daar een mooie vis. 

Toen ik een jaar of 18 was kwam langzaam het 
feedervissen opzetten en dit bleek vooral in de 
Waal, de manier van vissen te zijn. Destijds ben ik 
begonnen met een karperhengel, korf met een 
schuiflood	en	een	emmer	met	goed	plakkend	
voer waar je vrij eenvoudig tientallen brasems 
kon vangen. Het vissen met de feederhengel is 
sindsdien enorm populair geworden en in de tijd 
ook behoorlijk veranderd. Had je in het begin 
van die hele slappe of juiste hele stugge hengels, 
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nu	kun	je	van	ieder	merk	een	hele	range	aanschaffen	van	ultralight	naar	extra	heavy.	
Het is voor mij de visserij gebleven die ik het meest heb beoefend en nog steeds vaak 
doe,	al	ben	ik	ook	een	groot	liefhebber	van	de	dobbervisserij	met	een	vaste	stok	of	de	
matchhengel. 
De laatste visserij vergt vaak wat meer voorbereiding en betere weersomstandigheden 
en	is	met	wedstrijden	vaak	net	wat	minder	effectief,	maar	de	laatste	jaren	probeer	ik	de	
matchhengel af en toe te pakken op de Cattenbroekerplas waar op 30 mtr uit de kant 
zo’n 10-12 mtr water staat. Met een sliderhengels op die grote brasems vissen is voor mij 
één mooiste visserijen die er is.

Sinds de jeugd heb ik eigenlijk altijd veel 
plezier gehad in het vissen van wedstrijden en 
sinds ik ben gaan werken is dat mijn grootste 
passie geworden. Als je de hele week moet 
werken moet je op een gegeven moment de 
keuze maken om alle visserijen een beetje te 
doen,	of	je	te	richten	op	een	specifieke	visserij	
en destijds was voor mij de keuze voor het 
witvissen/wedstrijdvissen snel gemaakt.

De mooiste wedstrijden zijn voor mij nog 
steeds de nachtwedstrijden die ik 1 of 2 keer 
per jaar mee vis bij een andere vereniging. Op wateren waar je overdag geen vis meer 
kunt vangen, blijk je ’s nachts ineens toch veel vis te kunnen vangen. Het organiseren van 
een nachtwedstrijd is daarom één van de dingen die ik wil onderzoeken of daar animo 
voor is binnen de vereniging en een geschikte locatie natuurlijk. 

Naast de vele wedstrijden en natuurlijk het 
vele vrije vissen zijn voor mij de trips naar 
Denemarken jarenlang het hoogtepunt 
geweest van het jaar. In 2005 kreeg ik zo 
de kans om met het tijdschrift Witvis Totaal 
mee te gaan om een week in Denemarken te 
gaan vissen onder begeleiding van o.a. Bert 
van Gerven die daar het wereldrecord heeft 
gevestigd. Dit was een geweldige en leerzame 
ervaring en tot 2018 ben ik jaarlijks een week 
naar Denemarken geweest met een groep 
vrienden.

Het vissen in Denemarken verschilt van de Nederlandse manier omdat er vaak wadend 
gevist wordt en je dus de gehele dag in het water staat. Veel mensen zien daar tegenop, 
maar als je dit eenmaal ervaren hebt, is dit een geweldige manier van vissen. De vangsten 
in Denemarken kunnen geweldig zijn als de vis er goed aanwezig is. Doordat het seizoen 
in Denemarken een paar weken korter is dan in Nederland aast de vis daar vaak veel 
beter omdat ze gewoon minder tijd hebben om zich weer vol te vreten voor de winter. 
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De laatste jaren is ook in Denemarken de vangst stukken minder geworden door dezelfde 
oorzaken als in Nederland, helder water en aalscholverpredatie als voornaamste 
oorzaken.

Een jaar of 7 geleden is het wedstrijdvissen 
op een laag pitje komen staan doordat mijn 
kinderen gingen voetballen en hockeyen 
en je daar als ouder natuurlijk regelmatig 
bij wil zijn. Ik miste het vissen toch wel 
een beetje en ben daarom in 2018 ben 
bij de HSV de Rijnstreek mee gaan doen 
met de witviscompetitie. Het voordeel 
is dat het lekker dichtbij is en er vroeg 
begonnen wordt zodat je rond de middag 
weer terug bent. Afgelopen seizoen gaf de 
wedstrijdleider Steven Harteveld aan dat 

hij er na 10 jaar mee wilde stoppen met het organiseren van de wedstrijden. Na een kort 
overleg met Steven en goed nadenken heb ik besloten om dit van hem over te nemen, al 
weet ik dat het niet altijd makkelijk is om het iedereen naar de zin te maken. 
Ik heb zelf weer zin om komend seizen veel te gaan vissen en mocht je me een keer zien 
zitten, kom gerust langs voor een praatje:-). 

Sjaak van Voorden
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Activiteiten HSV De Rijnstreek
met contactpersonen

Witvissen

Sjaak van Voorden                       
06-44478733 

witvissen@hsvderijnstreek.nl

Karpervissen

Willem-jan van Tuijl                                         
06 114 805 29        

karpervissen@hsvderijnstreek.nl

Roofvissen

Daan de Langen                                               
06-28117130    

roofvissen@hsvderijnstreek.nl

Jeugd 

Daan de Langen                                 
06-28117130 

jeugd@hsvderijnstreek.nl

  Overzicht organisatie HSV de Rijnstreek
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Wedstrijd nr. Datum Locatie tijd
1 2-4-2022 Oude Rijn de Krom 7:30 - 11:30
2 16-4-2022 Amstel - Amsteldijk Zuid / Nes a/d Amstel (thv Theetuin) 7:00 - 11:00
3 30-4-2022 Oude Rijn  - Cattenbroekerlaan 7:00 - 11:00
4 14-5-2022 Amstel Drecht kanaal - Sluis - Huis ter Lucht 7:00 - 11:00
5 21-5-2022 Angstel - Angstelkade 7:00 - 11:00
6 11-6-2022 Hilversums Kanaal - Kortenhoef (thv Intratuin) 7:00 - 11:00
7 18-6-2022 Grote gracht - Oudewater 7:00 - 11:00
8 2-7-2022 Oude Rijn - Spek / Verweij Houttechniek 7:00 - 11:00
9 3-9-2022 Amstel - Amsteldijk Zuid / Nes a/d Amstel (thv Theetuin) 7:30 - 11:30
10 17-9-2022 Oude Rijn - t.h.v. het witte Hek 8:00 - 12:00
11 1-10-2022 Amstel Drecht kanaal - Sluis - Huis ter Lucht 8:00 - 12:00
12 15-10-2022 Oude Rijn - de Krom 8:30 - 12:30
13 29-10-2022 Amstel - Amsteldijk Zuid   Nes a/d Amstel (thv Theetuin) 8:30 - 12:30
Inschrijfgeld 5,- te voldoen bij de 1e wedstrijd  
 
Kampioenschap van Woerden
 27-8-2022 Nader te bepalen   7:30 - 11:30
   
Avond Feeder Competitie 2022  
1 15-6-2022 Oude Rijn - Spek / Verweij Houttechniek 18:00 - 21:30
2 22-6-2022 Oude Rijn - De Krom 18:00 - 21:30
3 29-6-2022 Oude Rijn - Spek / Verweij Houttechniek 18:00 - 21:30
   
Extra wedstrijden   
1 7-7-2022 50+ middag - Oude Rijn thv Arie Blok 12:30 - 16:30
  
Overige data   
 16-12-2022  Prijzenfestival Avicultura 14:00

  Wedstrijdprogramma 2022

Bij Stichting Landelijk wonen Klein Houtdijk in Kamerik, 
zorgboerderij voor mensen met geheugenproblemen, 
zijn we op zoek naar een visser die soms met een een 
bewoner wilt gaat vissen.

Deze meneer heeft vroeger ook veel gevist en zou dit 
heel graag soms weer willen doen.
Is er een mogelijkheid dat een visser uit onze vereniging 
die deze wens voor deze meneer kan verwezenlijken?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Carolien Vianen, welzijnscoach Klein Houtdijk Kamerik
Email carolienvianen@kleinhoutdijk.nl
telefoon 06 15839424

  Oproep vrijwilliger(s)
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Beste vissers,

Zoals jullie allemaal weten is Steven Harteveld na 10 jaar gestopt als wedstrijdleider en 
voor het witvisgedeelte heb ik dit van Steven overgenomen. Ik heb er wel even goed 
over na moeten denken, maar ik heb er veel zin in. Naast mij zullen ook Ron, Jaap en Chris 
nog hun werk doen met uitzetten en wegen!

We hebben de afgelopen 2 jaar natuurlijk op alle vlakken veel last gehad van het 
coronavirus en ook in 2022 zullen we hier nog mee te maken hebben. Het ziet er gelukkig 
wel naar uit dat we dit jaar redelijk normaal onze competitie en andere wedstrijden 
kunnen vissen en ik hoop dan ook dat het aantal mensen dat dit jaar mee vist wat groter 
is dan het afgelopen jaar.
Voor 2022 hebben we geprobeerd een mooi rooster te maken dat vergelijkbaar is met het 
rooster dat jullie kennen. We hebben geprobeerd de juiste wateren in de juiste periode te 
reserveren zodat we regelmatig leuk vis zouden moeten kunnen vangen. Kijk het rooster 
even goed na of er wellicht fouten in zitten zodat we dit op tijd nog kunnen verplaatsen.
Verderop in het boekje staan het wedstrijdreglement en de routebeschrijvingen naar 
de stekken. Op sommige stekken is het nodig om iets verder te lopen en dan is het 
meenemen van een karretje aan te raden.

Inschrijven en afmelden voor competitie!
Als je dit jaar mee vist met de witvis of feedercompetitie moet je je vooraf inschrijven 
bij mij via Whatsapp, telefoon of mail zodat we het juiste aantal nummers uit kunnen 
zetten aan de waterkant. Het gebeurt nogal eens dat we langs een parcours meerdere 
slaapplaatsen hebben waardoor de plekken niet altijd eerlijk verdeeld zijn, dit willen we 
hiermee zoveel mogelijk voorkomen. Ook wordt het op prijs gesteld als je aangeeft als 
je een keer niet meedoet, dan kunnen we minder nummers uitzetten en eventueel wat 
extra afstand tussen de nummers houden. 

Komend	jaar	wil	ik	graag	van	jullie	weten	of	er	mensen	zijn	die	ideeën	hebben	om	
dingen aan te passen of toe te voegen aan het wedstrijdrooster om te zien of er wellicht 
meer animo is om meer/weer mee te gaan vissen door leden die dat nu niet doen. Te 
denken is aan het vissen van een losse voor- en najaarscompetitie, een nachtwedstrijd, 
wintercompetitie, koppelwedstrijden of marathonwedstrijd e.d. Ik zal komend seizoen 
met een aantal van jullie in gesprek gaan hierover of hier animo voor is en de juiste 
wateren om dit te gaan doen.

Er is al wel een datum gereserveerd voor het kampioenschap van Woerden, maar de 
locatie waar deze gevist gaat worden zullen we later dit seizoen bekend maken.

Groeten en hopelijk tot aan de waterkant!
Sjaak van Voorden

06-44478733

  Wedstrijden witvissen in 2022
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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 maximumaantal punten (= aantal deelnemers per poule in de 
competitie, bijvoorbeeld 10 wanneer de pool uit 10 personen bestaat).  
d. Bij een gelijke vangst (gewicht) van (bijvoorbeeld) de nummers drie en vier, geldt dat zij beiden 3 
punten krijgen, en de nummer vijf vervolgens 5 punten krijgt enz enz. 

5. De einduitslag van de competitie wordt berekend over het totaal aantal wedstrijden, waarbij geldt dat 
hij/zij met het minste aantal wedstrijdpunten over het gehele seizoen, kampioen is.  Hij die op één na het 
minste aantal punten heeft wordt nummer 2, enz. 
a. Bij een totaal aantal wedstrijden van 13 stuks, tellen de 10 beste resultaten mee (oftewel; de 3 
slechtste resultaten vallen af wanneer men alle 13 wedstrijden heeft gevist, bij 12 deelnemingen vallen er 
twee af enzovoorts). 
b. Bij een eindstand waarbij twee of meer deelnemers een gelijk aantal punten hebben behaald, is het 
hoogste gewicht (over de meetellende wedstrijden) beslissend.

6. Toekenning van steknummers geschied door loting, ten vroegste 1 uur voor aanvang wedstrijd.
7. Deelnemers zijn verplicht plaats te nemen binnen 1 meter links of rechts van het steknummer.
8. Het is niet toegestaan andere deelnemers te hinderen (bijvoorbeeld d.m.v. overmatig voeren en/of schuin 

werpen c.q. vissen).
9. Vissen en Voeren is pas toegestaan na het startsein.
10. Het	vissen,	voeren	en/of	in	bezit	hebben	van	kunstmatige	kleurstoffen,	gekleurde	maden	en/of	vers	de	

vase is verboden.
11. Gebruik van een (voer-)boot, baitdroppers e.d. is niet toegestaan.
12. Er mag met maximaal één hengel tegelijk worden gevist, voorzien van maximaal één haak.
13. Na het eindsignaal dient de hengel direct uit het water te worden gehaald.
14. Alle (meetellende) vis moeten in een leefnet van zacht materiaal worden bewaard van tenminste 2,5m 

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

15. Deelnemer wordt enkel in de klassering opgenomen indien de gevangen vis na het eindsignaal door 
deelnemer zelf ter weging wordt aangeboden. 

16. Bij voortijdig vertrek wordt deelnemer als laatste geklasseerd, tenzij er sprake is van een overmacht- en/of 
noodsituatie. Een en ander ter beoordeling aan de wedstrijdleiding.

17. Snoek, snoekbaars alsmede paling en alle overige beschermde vissoorten tellen niet mee en mogen niet 
in het leefnet worden bewaard. 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 07-02-2022

  Wedstrijdreglement witvissen 2022 v2.0
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 Wedstrijd nr. 1 Oude Rijn – De Krom
• Via smalle zijde naar Nieuwerbrug tot parkeerplaats De Krom 

Wedstrijd nr. 2 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. 3 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 no. 4 Amstel Drecht kanaal – tussen sluisjes en huis ter lucht
• 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 +/- 2 km verzamelpunt voorbij huis ter lucht t.h.v. Nieuwveens jaagpad no. 29

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 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)

Wedstrijden nr. 7 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!!

  Route beschrijving wedstrijden Witvissen 2022
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Wedstrijd nr. 8 Oude Rijn – Spek / Verweij houttechniek
• Via smalle zijde naar Nieuwerbrug tot parkeerplaats De Krom 

Wedstrijd nr. 9 Amstel - Amstelkade Zuid / Theetuin (nr. 183-B) → Zie wedstrijd 2

Wedstrijd nr. 10 Oude Rijn – Het witte hek
• Noordzijde van de Oude Rijn tussen Zwammerdam – Alphen a/d Rijn 
• Kortsteekterweg

Wedstrijd nr. 11 Amstel Drecht kanaal – tussen sluisjes en huis ter lucht
• 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 +/- 2 km verzamelpunt voorbij huis ter lucht t.h.v. Nieuwveens jaagpad no. 29

Wedstrijd nr. 12 Oude Rijn – de krom
• Vanaf de parkeerplaats richting Nieuwerbrug

Wedstrijd nr. 13 Amstel - Amstelkade Zuid / Theetuin (nr. 183-B) → Zie wedstrijd 2
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Witviscompetitie A-poule:
Punten      
(incl. aftrek)

Gewicht        in 
gram

1e Sjaak van Voorden 9 31.260
2e Jaap v/d Stoel 10 34.800
3e Steven Harteveld 10 32.100
4e Dolf Muller 12 28.240
5e Ron Gerla 15 25.380
6e Martin Epskamp 19 21.720
7e Jaap van Vliet 31 5.220
8e Alexander Stekelenburg 33 1.820 Degradatie B-poule
9e Henk Sengers 40 0 Degradatie B-poule

Witviscompetitie B-poule:
1e Chris Wallenburg 9 6.930 Promotie A-poule
2e Jan Muller 9 6.700 Promotie A-poule
3e Kees van 't Hoog 9 2.180
4e Henk Romijn 12 1.580
5e Hedwich Spruit 16 830
6e Piet de Groot 33 5.120
7e Hans Kooiman 35 100
8e Sem Reusken 36 60

Avond feederwedstrijd:
Punten      
(incl. aftrek)

Gewicht         
in gram

1e Hessel Donkers 7 10.400
2e Sjaak van Voorden 12 7.860
3e Martin Epskamp 13 9.480
4e Dolf Muller 13 5.160
5e Ron Gerla 14 5.820
6e Jaap v/d Stoel 15 4.420
7e Hedwich Spruit 18 5.280
8e Alexander Stekelenburg 19 1.840
9e Jan Muller 26 660
10e Chris Wallenburg 30 360
11e Henk Sengers 31 0

  Uitslagen wedstrijden 2021
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50+ wedstrijd:
Gewicht         
in gram

1e Dolf Muller 3200
2e Jaap v/d Stoel 2020
3e Jan van Dam 1180
4e Chris Walenburg 260
5e Ron Gerla 220
6e Martin Epskamp 140
7e Hessel Donkers 0
8e Henk Sengers 0

Roofviscompetitie
Lengte           
in cm's

1e Herman Snijder 199
2e Jaap van Vliet 156
3e Hetwig Spruit 150
4e Steven Harteveld 136
5e Chris Wallenburg 92
6e Aart Slotboom 0
7e Alexander Stekelenburg 0
8e Cees Vermaak 0
9e Dolf Muller 0
10e Paul Haccou 0
11e Remco Droppert 0
12e Wilco Pijnakker 0

Karpercompetitie: Punten
Gewicht         
in kg's

1e Paul/Jan 53 192,30
2e Alex/Rudolf 52 185,40
3e Gerrit/Andries 52 156,90
4e Joost/Rene 50 121,70
5e Bas/Stef 49 140,40
6e Leon/Corne 49 129,80
7e Willem Jan/Leon 44 73,10
8e Niels/Cor 39 62,50
9e Alexander/Hedwich 35 19,50
10e Marco/Dean 9 0,00

1e prijs zwaarste karper:  Willem Jan van Tuijl

Prijs winnaar SKP terugmeldweekend: René Griffoen
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Zaterdag 20 november is voor de 5e keer spiegelkarper 
uitgezet voor SpiegelKarper-Project Oude Rijn.
Voorgaande jaren is er gekozen voor Edko Specialcarp en 
van de Put. Ditmaal was leverancier Corten aan de beurt. 
Er zijn speciaal geselecteerde Tsjechische spiegelkarpers 
geleverd voor het Oude Rijnsysteem, welke loopt van 
Harmelen tot Bodegraven.

Tevens hebben wij de wijkwateren voorzien van kleine onderhoudsuitzettingen met 
dezelfde spiegelkarpers gemengd met edelschubkarpers.

Alle karpers zijn gefotografeerd en gewogen met 
als doel dat we met terugmeldingen toch wel wat 
info kunnen verzamelen over het wel en wee van de 
vissen.
Heb je een karper gevangen, dan zouden wij het 
heel prettig vinden als gevangen spiegelkarpers 
worden gemeld. Er is geen betere onderbouwing 
van uitzetplannen mogelijk dan via matches van 
karpers die hun gehele leven gevolgd worden. Hoe 

meer meldingen, des te beter wij in staat zijn de uitzettingen aan te passen aan de 
omstandigheden en de wensen van karpervissers.

Vangstfoto´s graag mailen naar webmaster@hsvderijnstreek.nl

  Karper uitgezet voor SKP Oude Rijn
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Zaterdag 30 oktober heeft HSV De Rijnstreek wederom een superleuk en gezellig 
najaarsuitje naar Tom’s Creek georganiseerd.
Voor deze gelegenheid waren er verschillende “avonturenvijvers” afgehuurd, exclusief 
voor onze leden. 

We kunnen terugkijken op een geslaagde dag met voor bijna iedereen een aantal mooie 
steuren in de pocket.

  Najaarsuitje Tom’s Creek
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Helaas begon het afgelopen jaar niet zoals we dat graag gezien hadden. Konden we de 
eerste geplande wedstrijd nog niet vissen i.v.m. de Coronamaatregelen kon het dan op 
30 april toch beginnen. Met 10 koppels zijn we de strijd aangegaan met elkaar en het 
resultaat mocht er zijn. Verschillende grote vissen zijn er gevangen en over het algemeen 
is er elke keer redelijk tot goed gevangen.

Wel zijn er lopende het seizoen wat vragen over de puntentelling gekomen en hebben 
we besloten om dat komend seizoen iets anders te gaan doen. Nu zal het meer beloond 
gaan worden om echt bovenaan te eindigen. Op het prijzenfestival van 26 maart zal hier 
ook een korte uitleg over gegeven worden. Tevens willen we hier dan ook de stekken 
loten voor komend seizoen. Die dag zal er ook aansluitend een bbq gegeven worden dus 
een leuke informatieve bijeenkomst om elkaar weer eens bij te praten. Dit zal dus ook in 
plaats komen van de jaarlijkse karperavond, dus leuk als we allen aanwezig kunnen zijn!

De competitie zal ook in 2022 bestaan uit 10 wedstrijden en worden gevist op bijna 
elk type verenigingswater dat we bezitten. Denk hierbij aan ruim opgezette stekken 
in oude Rijn, (Binnen,-)Gracht, Singels, Greft, Zandgaten, Cattenbroekerplas en wijk 
Snel&Polanen. Stekken en data kunnen nog aangepast worden als we meerdere 
aanmeldingen binnenkrijgen.

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.

Bij aanvang van de eerste wedstrijddag is de inschrijftermijn gesloten. Hieronder i.i.g. een 
aantal belangrijke voorwaarden waaraan voldaan zal moeten worden:

• Een onthaakmat is verplicht.
• Het gebruik van een bewaarzak wordt afgeraden en indien noodzakelijk zo kort 

mogelijk.
• 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 is niet toegestaan om riet en/of andere gewassen te snoeien.
• 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 

  Karpercompetitie HSV de Rijnstreek  2022
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• 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. En indien men in 
het bezit is van de Nachtvistoestemming hsv de Rijnstreek

• Er mag met maximaal 3 hengels per persoon worden gevist.
• Op wedstrijddagen is te 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 8 punten, de nummer drie 6 punten. Alle andere vangers 4 punten en 
alle deelnemers zonder vis 2 punten.

• Wordt bijvoorbeeld alleen door de nummer 1, 2 en 3 vis gevangen dan hebben de 
andere mee vissende deelnemers allen 2 punten.

• Word door maar 1 deelnemer vis gevangen dan hebben alle andere mee vissende 
deelnemers 2 punten.

• Wegblijvers krijgen in alle gevallen geen punten.
• Bij een gelijk gewicht van bijvoorbeeld de nummers drie en vier, geldt dat zij 

beiden 6 punten krijgen, en de nummer vijf vervolgens 4 punten krijgt.

Even in het kort hier 2 voorbeelden;

Team1 heeft 47.8kg 10punten Team1 heeft 20.5kg 10punten
Team2 heeft 44.5kg  8 punten Team2 heeft 18.5kg  8 punten
Team3 heeft 26.4kg  6 punten Team3 heeft 0.0kg  2 punten
Team4 heeft 25.0kg  4 punten Team4 heeft 0.0kg  2 punten
Team5 heeft 16.0kg  4 punten Team5 heeft 0.0kg  2 punten
Team6 heeft 12.0kg  4 punten Team6 heeft 0.0kg  2 punten
Team7 heeft 5.0kg  4 punten Team7 heeft niet gevist  0 punten
Team8 heeft 0.0kg  2 punten Team8 heeft niet gevist  0 punten
Team9 heeft 0.0kg  2 punten Team9 heeft niet gevist  0 punten
Team10 heeft niet gevist  0 punten Team10 heeft niet gevist  0 punten

• De einduitslag van de competitie wordt berekend over het totaal aantal wedstrijden, 
waarbij geldt dat hij / zij met het hoogste aantal wedstrijdpunten over het gehele 
seizoen, winnaar is.  Hij die op één na het hoogste aantal punten heeft wordt 
nummer 2, enz.

• Bij een totaal aantal wedstrijden van 10stuks, tellen de 8 beste resultaten mee 
(oftewel; de 2 slechtste resultaten vallen af wanneer men alle 10 wedstrijden heeft 
gevist, bij 9 deelnemingen vallen er 1 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.
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• Bij een volledige bezetting wordt het prijzengeld verdeeld als volgt:
  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/tegoedbon.

De data voor de karper-competitie zijn als volgt;
 vr 8 april 17.00 - za 9 april 13.00
 za 23 april 17.00 - zo 24 april 13.00
 vr 6 mei 17.00 - za 7 mei 13.00
 za 21 mei 17.00 – zo 22 mei 13.00
 vr 10 Juni 17.00 - za 11 Juni 13.00
 za 2 juli 17.00 – zo 3 juli 13.00
 vr 2 sept 17.00 - za 3 sept 13.00
 za 24 sept 17.00 - zo 25 sept 13.00
 vr 7 okt 17.00 - za 8 okt 13.00
 za 29 okt 17.00 - zo 30 okt 13.00

Prijsuitreiking in december tijdens Prijzenfestival 2022 in Avicultura

Voor meer informatie en/of inschrijvingen kijk op de website www.hsvderijnstreek.nl of 
neem contact op met de wedstrijdcommissie.

Wedstrijdcommissie karper-competitie:
Willem-jan van Tuijl:  06 114 805 29
en via mail: karpervissen@hsvderijnstreek.nl
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24 september tot en met 26 september vond het 9e Internationaal SKP Weekend, 
georganiseerd door de Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer (BVK), plaats.
Dit keer hebben wij als HSV De Rijnstreek ook weer meegedaan. We hebben inmiddels 
een prachtig lopend SKP Oude Rijn. Er zijn daarvan al diverse vissen terug gevangen!

Deze wedstrijd is in het leven geroepen om het terugmelden van projectspiegels uit 
OPEN WATER te stimuleren. Spiegelkarpers uit de Woerdense grachten en alles wat 
daarmee in OPEN VERBINDING staat telden dus het zwaarst mee voor deze wedstrijd. 

In totaal zijn er 6 schubs en 10 spiegels teruggemeld door 11 verschillende vangers.
Verenigingswinnaar	is	geworden,	met	de	meeste	teruggematchte	vissen:	René	Griffioen.
Helaas, voor de BVK bokaal, visten we net achter het net.

  Terugmeldweekend Spiegelkarperprojecten 2021

Terugmeldfoto	René	Griffioen

Plank uitzetfoto
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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


