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Voorzitter
C.J. (Cor) van Tuijl
Van Hogendorplaan 13
3445 CG Woerden
mail: voorzitter@hsvderijnstreek.nl

Secretaris
Willem Jan van Tuijl
Lindenlaan 51
3442 GE  Woerden
mail: secretaris@hsvderijnstreek.nl
tel:   06-11480529
 
Penningmeester
Andries Ritmeester
Derkinderenstraat 10
3443 CZ Woerden
mail: penningmeester@hsvderijnstreek.nl 

Algemeen bestuurslid
Gerrit Ritmeester
Gerard Doustraat 37
3443 GM Woerden
mail: webmaster@hsvderijnstreek.nl

Algemeen bestuurslid
Marc van Amerongen
Meer van Annecy 8
3446 JT Woerden
tel: 06 - 24402984
mail: marc@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 143 
vóór 1 februari 2023 via e-mailadres: 
rijnstekkie@hsvderijnstreek.nl.

  Colofon
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Beste leden,

Voor jullie ligt alweer de nieuwste uitgave van ons verenigingsblad het Rijnstekkie. Daarin is 
ook de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering opgenomen welke gehouden zal 
worden op 11 november a.s. Wij hopen velen van u daar weer te ontmoeten. De begroting 
2023 en de nieuwe contributie voor 2023 zal op die avond vastgesteld worden. Ook zijn 
er bestuursverkiezingen. Er zijn 2 vacatures dus... Wij zien graag nieuwe gezichten in ons 
bestuur. Wie wil en kan zich inzetten voor de plaatselijke vissport?

Inmiddels is Marc van Amerongen alweer aardig ingeburgerd als bestuurslid. Hij ondersteunt 
het secretariaat door de verslaglegging voor zijn rekening te nemen en heeft ook zijn 
inbreng als ervaringsdeskundige. Daar zijn we heel blij mee. 

Een vacature is ontstaan door het vertrek van Ton van der Spiegel die veel voor onze 
vereniging heeft betekent. Op de vergadering komen we terug op zijn afscheid. Wij zullen 
zijn inzet en vooral zijn kennis en kennissen missen. Ook hier vast een hartelijk dank aan Ton 
voor alles wat hij voor onze vereniging heeft gedaan en heeft betekent. 

Voorts is er weer een uitje naar de prachtige visvijvers van Toms Creek georganiseerd. 
Prachtige vissen werden er vorig jaar gevangen. Karpers, meervallen en grote steuren. Wie 
wil er nu niet zo’n joekel aan de haak slaan en zijn visserslatijn uitbreiden?

Ook de commissie roofvis laat van zich horen. 
Zij organiseert een mooi roofviswedstrijd in 
november. Wie gaat de grootste of meeste snoek, 
snoekbaars of baars vangen? 

Op 17 december zullen op het prijzenfestival 
de winnaars van alle afgelopen wedstrijden in 
het zonnetje  gezet worden en zeker ook de 
vrijwilligers die het afgelopen seizoen zoveel 
hand- en spandiensten hebben verricht. Alle leden 
en deelnemers zijn hiervoor uitgenodigd. 

Kortom een interessant Rijnstekkie met inhoud 
ligt weer voor u. Mogen wij u begroeten op de 
ledenvergadering of bij ons visuitje bij Toms Creek 
dan wel de roofvis wedstrijd? Voor elk wat wils!

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:

Vrijdag 11 november 2022

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 26 maart 2021.
4. Bestuur.
 Aftredend:
 Als algemeen bestuurslid is Ton van der Spiegel aftredend en niet herkiesbaar.
 Verkiesbaar:
 Er zijn op dit moment twee vacante functies als algemeen bestuurslid.
5. Vaststellen contributie 2023. (zie elders in dit Rijnstekkie)
6. Vaststellen begroting 2023. (zie elders in dit Rijnstekkie)
7. Rondvraag
8. Sluiting.

Met vriendelijke groet,
Secretaris HSV De Rijnstreek

Sinds een paar maanden is het zoontje van Krijn Dirk Verbruggen, Gijs, helemaal 
weg van vissen. Hier een foto van Gijs met een karper uit de Kamerikse polder.
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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 2023
Hieronder treft u een overzicht van de vorig jaar vastgestelde begroting over 2022, de 
verwachte baten en lasten in 2022 en de voorgestelde begroting over 2023.

  Begroting 2022    Verwachting 2022   Begroting 2023 
  €   €   € 
BATEN     
Contributies           65.400  64.840 64.400 
Diverse inkomsten 2.600  2.491  2.750 
 68.000  67.331  67.150 
     
LASTEN     
Kosten Vispas 39.975  9.400  39.575 
Pachten 3.025  2.993  3.025 
Lidmaatschappen 75  75  75 
Bestuurskosten  2.300   2.100  2.300 
Ledenkosten 5.000  4.308  4.850 
Multimedia en promotie  11.250  16.715    12.000 
Wedstrijden 3.500  3.326   3.500 
Visstandbeheercommissie 3.500 4.500  3.500
Overige kosten 1.550  1.742  2.075 
 70.175  75.159  70.900   
   
SALDO -2.175  -7.828 -3.750   

Het verwachte resultaat over 2022 is ongeveer € 5.700 lager dan begroot. Dit 
verschil wordt grotendeels veroorzaakt door de aanschaf van merchandise en 
ander promotiemateriaal. Deze investering kan feitelijk worden beschouwd als een 
‘inhaalinvestering’, aangezien in coronatijd nauwelijks dergelijke kosten hebben 
plaatsgevonden. Dat laatste is ook te zien aan de positieve resultaten in de jaren 2020 en 
2021: totaal € 10.830.

De voorgestelde begroting over 2023 sluit met een negatief saldo van € 3.750. Met 
een verwacht netto vermogen van ongeveer € 44.000 per 31 december 2022 staat de 
vereniging er financieel goed voor. Het bestuur is dan ook van mening dat door een 
relatief kleine krimp van het vermogen in 2023 de continuïteit van de vereniging niet in 
het geding komt.

Voorstel contributie 2023
In 2023 zullen de landelijke en federatieve afdrachten gelijk blijven aan 2022. Omdat 

  Begroting, contributies en bijdragen schriftelijke toestemmingen 2023
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  Notulen Algemene ledenvergadering 26 maart 2022

Aanwezig: 6 bestuursleden en 17 leden.
Afwezig met kennisgeving: 4 leden.

1. Opening door de voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering om 15.00 en heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststelling agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Notulen Algemene ledenvergadering 29 oktober 2021.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd.

4. Verslag secretariaat over 2021.
Het verslag is gepubliceerd in het Rijnstekkie. Er zijn geen vragen.

5. Jaarrekening 2021.
De penningmeester licht de cijfers kort toe.

6.	 Verslag	financiële	commissie	over	2021.
De commissie bestaande uit de leden Daan de Langen en Jan Plomp verleent na controle 
de penningmeester decharge voor het komende jaar.

7. Verslag visstandbeheercommissie over 2021.
Het verslag is gepubliceerd in het Rijnstekkie. Er zijn geen vragen.

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

de vereniging er financieel gezond voorstaat is het bestuur van mening dat een 
contributieverhoging voor het komende jaar niet nodig is.

Schriftelijke nachtvistoestemming 2023
Met ingang van 1 januari 2023 komt de schriftelijk toestemming voor nachtvissen/3e 
hengel te vervallen. Vanaf dat moment mag ieder lid van Hengelsportvereniging De 
Rijnstreek in veel eigen viswater ook ’s nachts en/of met 3 hengels vissen.

Schriftelijke toestemming Cattenbroekerplas 2023
De jaarlijkse schriftelijk toestemming voor het vissen op de Cattenbroekerplas 
bedraagt € 10,00. De toestemming voor het jaar 2023 is vanaf 1 december 2022 aan te 
vragen via penningmeester@hsvderijnstreek.nl onder vermelding van naam, adres, 
geboortedatum en VISpasnummer. Na aanvraag plus ontvangst van de € 10,00 op IBAN 
NL27INGB0000240773 t.n.v. Hengelsportvereniging De Rijnstreek wordt de toestemming 
zo spoedig mogelijk gemaild.
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9. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: Steven Harteveld.
Aftredend en herkiesbaar: Willem-jan van Tuijl
Voorgesteld door het bestuur: Marc van Amerongen
Er zijn geen tegenkandidaten. De vergadering benoemt unaniem Willem-jan van Tuijl 
en Marc van Amerongen als bestuurslid. De voorzitter spreekt namens het bestuur een 
woord van dank uit voor Steven die zich tien jaar lang heeft ingezet voor de vereniging 
en haar leden.

10. Rondvraag.
Er zijn geen vragen.

11. Sluiting.
De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 15.30.

Na de ledenvergadering hebben we na een korte pauze het verlate prijzenfestival 
gehouden. Bijna alle prijswinnaars waren aanwezig en werden weer leuke herinneringen 
opgehaald aan vorig jaar. Na wederom een korte pauze kon de Barbecue aan en genoten 
we met zijn allen van een heerlijke maaltijd en een leuk samenzijn.

Opening openbaar gedeelte:

• Voorzitter heet allen welkom en geeft het woord aan Steven.
• Aanwezig zijn ca. 45 m/v.
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Beste vissers,

Afgelopen algemene ledenvergadering heeft niemand tegen mijn benoeming tot 
bestuurslid gestemd. Daardoor ben ik sinds eind maart 2022 algemeen bestuurslid van 
onze hengelsportvereniging. Een mooi moment om mijn persoon in deze editie van het 
Rijnstekkie aan jullie voor te stellen.

Mijn naam is Marc van Amerongen. 35 jaar 
geleden ben ik geboren in Woerden, omdat 
mijn broer niet lang genoeg kon wachten met 
geboren worden. Automatisch moest het tweede 
kind ook in het ziekenhuis ter wereld komen, 
waardoor Woerden mijn geboorteplaats is. Het 
opgroeien gebeurde in Zegveld, totdat ik in 2015 
naar Woerden verhuisde. In 2014 is onze dochter 
geboren en met zijn drieën wonen wij op een 
‘steenworpje’ afstand van de cattenbroekerplas.

In mijn jeugdjaren waren mijn hobby’s voetballen, vissen en kippen fokken. Van deze 
drie hobby´s voer ik alleen het vissen nog actief uit. Wat betreft school heb ik 3 jaar de 
lerarenopleiding gevolgd. Na deze studieperiode ben 
ik in 2008 bij Groenendijk in bedrijfskleding aan de slag 
gegaan. Een ietwat bijzondere move, maar momenteel 
werk ik daar nog steeds. Als tenderspecialist is het mijn 
taak om (grote) klanten binnen te hengelen, zoals de 
brandweer, politie, gemeenten, etc.

In mijn jongste jaren werden wij (mijn 2 broers en ik) al 
enthousiast gemaakt om te vissen door onze pa. Hij zat 
in het bestuur van HSV Zegveld en viste voornamelijk 
witviswedstrijden. Samen visten wij onder andere op de 
Angstel en het Kinselmeer op zoek naar grote brasems. 
Voor de jeugdviswedstrijden van onze plaatselijke HSV 
gaf hij tips om succesvol te zijn. Menig bokaal staat nog 
op zolder, die dankzij deze tips gewonnen werden. In 
tegenstelling tot mijn broers, vestigde het visvirus zich bij 
mij permanent.

Na het witvissen ben ik gaan snoekvissen. Honderden poldersnoeken werden gevangen, 
voornamelijk met zelfgemaakte spinners en andere (kunst)aasjes. In die tijd bleef mij 
persoonlijk record snoek hangen op 94 cm. 
In september 2001 haakte ik iets dat ongelofelijk sterk was. Na een enorme dril landde ik 
met de hand een schubkarper van een pond of 16, gehaakt in het harde gedeelte van zijn 
rugvin. Het karpervirus deed zijn intrede.

  Even voorstellen
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In 2002 en 2003 werden de zomers gebruikt 
om op karper te vissen en in de herfst en 
winter werden de snoeken belaagd. Voor 
het vissen op karper werden de eerste jaren 
uitsluitend mais, brood en hondenbrokken 
gebruikt, geïnspireerd door artikelen in de 
visbladen `de Beet´ en ´Het Visblad´. Het 
inklapbare schepnet en de spinhengel deden 
dienst als hulpmiddel en karpers tot een kilo of 
14 werden in Zegveld gevangen.

In 2004 leerde ik aan de hand van Marcel van Dam de kneepjes van de statische visserij 
met piepers en boilies. Enkele nieuwe ervaringen dat jaar waren: mijn eerste nacht 
vissen, soep over je broek bij een paar piepen, rennen naar de hengels over de gladde 
steiger bij de Eend en een legendarische sessie op 
het Twentekanaal. Een groot deel van wat ik toen 
heb geleerd, pas ik nog steeds toe, waaronder de 
gedachtes over aas en onderlijnen. Nog bedankt 
daarvoor, Mars! Het snoeken kwam op een laag pitje 
te staan en er werd steeds meer buiten Zegveld op 
karper gevist. In 2005 ving ik mijn eerste vis boven 
de magische 15 kilo. De vis was toen 37 pond en een 
hele bekende vis in Woerden en Nieuwerbrug.

In de jaren daarna bestond mijn visserij grotendeels uit karpervissen. Het ene jaar wat 
fanatieker dan het andere jaar. Ook mijn visserij veranderde jaarlijks iets. Sinds 2013 heb 
ik geen volledige nacht meer gevist en de struinvisserij op karper maakt momenteel weer 
een enorm groot deel uit van mijn jaarlijkse visserij, net als in de beginjaren 2002 en 2003. 
In de winter ga ik nog wel af en toe achter de snoeken aan en laat ik de karpers even met 
rust.

Vanaf maart dit jaar ben ik bestuurslid van onze hengelsportvereniging. Persoonlijk vind 
ik het belangrijk om mijzelf in te zetten voor een organisatie waar ik gebruik van maak. 
Je hebt profijt van meer organisaties dan je in eerste instantie denkt. Als iedereen alles 
aan anderen overlaat, is er niemand die zich inzet voor het bestaan van een club. Ik zet 
mij graag in voor onze hengelsportvereniging, zodat wij kunnen blijven vissen op mooie 
vissen in onze mooie wateren. Wil jij je ook inzetten voor onze vereniging? Wij kunnen 
ook jouw inzet goed gebruiken! Laat het ons weten. 

Ik wil jullie veel plezier wensen met het uitoefenen van 
onze hobby, eenieder op zijn of haar eigen manier.

Strakke lijnen gewenst, 

Marc van Amerongen
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  Vissen zit in de familie

Willemjan van Tuijl

Hendrik van Tuijl

Al net zo fanatiek als zijn vader en ooms

De 3 gebroeders van Tuijl
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Neefje Joël van TuijlJoël van Tuijl met een mooie 
projectspiegel

Mathijs van Tuijl
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Roofviswedstijd zaterdag 26-11-2022

King of the singel
Namens de roofviscommissie willen we jullie 
uitnodigen voor dé roofviswedstrijd van het jaar die 
zal plaatsvinden op zaterdag 26 november.
Om dit zo laagdrempelig mogelijk te houden en 
zoveel mogelijk mensen enthousiast te krijgen is het 
de bedoeling om die dag met elkaar te gaan vissen 
op de singel in Woerden en alle daarop aangesloten 
wateren waar hsv de Rijnstreek het visrecht heeft. 
(Denk hierbij aan de Oude Rijn naar Harmelen 
en Bodegraven, de Grecht, de Korte Linschoten, 
Montfoortse vaart e.d.)

Eenieder is vrij om te kiezen hoe hij of zij denkt de meeste en grootste vis te kunnen 
vangen. Dus Bootvissen, dood-aas vissen, gooien vanaf de kant of statisch uit de steunen. 
Echt alles is toegestaan.  (Bij inschrijven graag vermelden of je vanuit de boot gaat vissen 
of vanaf de kant)

We verzamelen tussen 07:00 en 7:45 bij de Wilhelminabrug (Parijse brug) op de Burg 
H.G. van Kempensingel in Woerden.

Iedere ingeschreven deelnemer ontvangt hier zijn/haar persoonlijke deelnemerskaart 
welke op de vangstfoto dient te worden mee gefotografeerd. Alle vangsten dienen 
via de WhatsApp groep te worden gemeld. (Er wordt een groep aangemaakt op de 
wedstrijddag)

Belangrijk: Minimum maten; Snoek 40cm, Snoekbaars 30 cm en Baars 20 cm.

Aan het einde van de dag verzamelen we bij Avicultura, waar we 
de dag gezamenlijk zullen afsluiten met bekendmaking van het 
eindresultaat onder het genot van een drankje en een broodje 
huisgemaakte hamburger van Pitmaster Dries (Alleen voor 
deelnemers viswedstrijd.)

 • 07:00-07:45 Aanmelden bij de kraam op Burg. H.G. van Kempensingel
 • 08:00-13:00 Vissen in Woerden
 • 14:00-16.00 Avicultura, Singel 43A in Woerden

Om voor spanning en competitie te zorgen hebben we diverse prijzen te winnen.
€ 50,- voor de beste Boot, € 50,- voor de beste Kantvisser en € 25,- voor de grootste/
langste vis. De daadwerkelijke prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens het prijzenfestival 
op 17 december 2022.
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Voor deelname aan deze wedstrijd is inschrijven verplicht en geldt een eenmalige 
all-in bijdrage van slechts € 5,00 per persoon. Inschrijven kan door invullen van het 
digitale	inschrijfformulier, te vinden via onze website www.hsvderijnstreek.nl.  Op het 
inschrijfformulier is tevens de betaalinstructie weergegeven. 

In verband met de BBQ dient het formulier én het inschrijfgeld uiterlijk 19 november 2022 
binnen te zijn.  NB: Pas na ontvangst van het inschrijfgeld, is de aanmelding definitief.  

Wij hopen jullie te zien op zaterdag 26 november, namens de roofvis-commissie:  

Dennis Wille en Daan de Langen

Adrie Nagtegaal met een mooie snoek uit de Oude Rijn
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Afgelopen zaterdag 28 mei organiseerde HengelSportVereniging De Rijnstreek de 
Nationale Hengeldag 2022 in Woerden. Het weer was fantastisch en het evenement is, 
net als vorig jaren, druk bezocht.

Ruim 400 kinderen en volwassenen gooiden hun hengel uit aan het Stormeer in de wijk 
Waterrijk. Daarnaast was er een wedstrijdvisser, een matchvisser en een karpervisser 
aanwezig die een demonstratie gaven over hun visserij. Er waren twee visboten met 
roofvissers, die af en aan voeren om alle kinderen per toerbeurt op het water een 
kunstaasje uit te laten gooien. Er is goed gevangen met name aan de kant heel veel 
blankvoorn, aan de feeder grote brasems en vanuit de boot diverse mooie snoeken.
 
Het evenement is geheel georganiseerd met en door vrijwilligers van de vereniging met 
als doel om de jeugd kennis te laten maken met de hengelsport. 

  Nationale Hengeldag groot succes!
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Aankondiging HSV Trip!
HSV De Rijnstreek Woerden organiseert dit jaar weer een superleuk en gezellig najaarsuitje naar 

Tom’s Creek!

Na het gezellige uitje in oktober vorig jaar hebben we besloten om wederom op herhaling te gaan!

Dit jaar 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. De vijvers zijn pas nog helemaal leeggepompt en de vissen 
zijn weer opnieuw verdeeld over alle vijvers. Zo moet de kans op de vangst van een grote vis weer 
mooi verdeeld zijn.

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://tomscreek.nl/reglementen/reglement-avontuurlijk-vissen/

Bij aankomst in Lelystad is er gezorgd voor een hapje met een drankje. Daarna start het vissen en 
zijn verdere consumpties voor eigen rekening.

Voor vervoer is ook weer gezorgd. Wij hebben weer een (beperkt) aantal plaatsen beschikbaar in 
een door de vereniging gehuurde Touringcar. Geef bij inschrijving duidelijk aan of je gebruik wenst 
te maken van vervoer per touringcar/bus. 

Dit fantastische evenement zal plaatsvinden op zaterdag 12 november, 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 € 12,50 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 ontvangen, uiterlijk 6-11-2022.
NB: Pas na ontvangst van het inschrijfgeld, is de aanmelding definitief.

Graag zo spoedig mogelijk aanmelden. De inschrijving sluit op 6 november 2022 en aanmelden is 
alléén mogelijk voor leden van HSV de Rijnstreek! 
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De zomeravondcompetitie is net als voorgaande jaren gevist in juni. Vanwege de 
gemakkelijke bereikbaarheid zijn alle wedstrijden gevist in de Oude Rijn tussen Woerden en 
Nieuwerbrug. 

Het is leuk om te zien dat er naast de vaste groep vissers ook meerdere mensen meevisten 
die normaal niet met de competitie meevissen. Er waren in totaal 18 inschrijvingen voor 
de competitie, dus dat viel niet tegen. Omdat het voor veel mensen niet meevalt om 3 
woensdagen op rij mee te kunnen vissen was besloten dat van de 3 wedstrijden er 1 afvaller 
was, zodat je een wedstrijd kan missen zonder dat je meteen onderaan staat.

  Zomeravondcompetitie 2022

  Kampioenschap van Woerden 2022

Voor het eerst in 3 jaar konden we dit jaar weer het Kampioenschap van Woerden vissen. 
Mede door mijn onervarenheid in de organisatie hiervan waren er wat dingen vergeten 
waardoor er geen aansluitende BBQ en affiche was. Voor volgend jaar gaan we dit wat 
beter aanvliegen. 

Wellicht was het aantal deelnemers daardoor wat lager dan voorgaande keren. Er waren 
toch 15 inschrijvingen, waaronder ook een paar nieuwe namen, wat altijd leuk is. Deze 
keer werd er gevist op de Oude Rijn bij de Cattenbroekerlaan, een mooi stuk om te vissen 
maar het lopen blijft toch altijd wel weer lastig met al die spullen. Door de droogte van de 
voorgaande tijd werd er flink water gemalen van het Amsterdam-Rijnkanaal richting Leiden 
en daardoor stond er een mooie trek op het water, de verwachtingen waren daarom ook 
hooggespannen.

Na al het sjouwen en opbouwen werd om 7:30 uur de wedstrijd gestart. Over het hele 
parcours werd redelijk goed vis gevangen maar het betrof met name kleinere vis. Op 
het eerste deel van het parcours werden toch wel de nodige brasems gevangen en ook 
meerdere zeelten. Martin Epskamp zat op kop en had de nodige brasems weten te vangen 
en met 9880 gram was dit een mooi gewicht, dit bleek echter toch niet voldoende omdat 
verrassend genoeg Steven Harteveld een aantal nummers verder net over de 10 kilo heen 
ging met echt grote brasems en zich daardoor tot winnaar van het Kampioenschap mag 
laten kronen tijden de jaarlijkse prijsuitreiking! 

Hieronder de einduitslag van het Kampioenschap van Woerden

Eindst. Naam  Gewicht  Eindst. Naam   Gewicht
1 Steven Harteveld 10660  8 Max Gronloh  2280
2 Martin Epskamp 9880  9 Hedwich Spruit  1940
3 Arjan de Graaf 5660  10 Alexander Stekelenburg 1780
4 Sjaak van Voorden 4720  11 Henk Sengers  1640
5 Dolf Muller 4460  12 Chris Wallenburg  1460
6 Paul Sengers 3120  13 Ron Gerla   640
7 Jaap van Vliet 2360  14 Kees van 't Hoog  360
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  15-jun  22-jun  29-jun
plaats Naam Gewicht punten Gewicht2 punten2 Gewicht3 punten3 eindstand totaalgewicht  
        na 1 aftrek   2 beste
1 Ton van Rooijen 2960 1 3000 4 1580 3 4 4540
2 Piet de Groot 1780 3 280 7 2780 2 5 4560
3 Jan van Dam 0 11 3040 3 1180 4 7 4220
4 Ron Gerla 300 7 5600 2 240 6 8 5840
5 Jaap vd Stoel 1780 3 1900 5 180 7 8 3680
6 Carla van der Stoel 1360 5 180 10 480 5 10 1840
7 Sjaak van Voorden 0 11 9400 1 60 10 11 9460
8 Alexander Stekelenburg 2100 2 200 9  20 11 2300
9 Willem Jan van Tuijl 680 6 1620 6  20 12 2300
10 Hedwich Spruit 0 11 280 8 180 8 16 460
11 Jaap van Vliet 260 8 80 11 60 10 18 320
12 Jan Muller 30 10 50 13 120 9 19 150
13 Paul Sengers  20  20 3620 1 21 3620
14 Kees Vermaak 100 9 80 12  20 21 180
15 Max Gronloh 0 11 40 14 40 12 23 40
16 Henk Sengers 0 11  20 10 14 25 10
17 Martin Epskamp  20 0 15 40 12 27 40
18 Dennis Voortman  20  20 0 15 35 0

De 1e avond werd er gevist op het stuk bij boer Spek. Ron en Jaap waren alweer op tijd 
aanwezig om het parcours uit te zetten! Het weer was prima maar over de vangsten 
kunnen we kort zijn, die weren erg slecht met 11 kilo vis met 15 man. Ton van Rooijen wist 
als enige meerdere brasems te vangen waardoor hij met 2960 gram de eerste avond won.

De 2e avond is gevist op het stuk bij de Krom t.h.v. de parkeerplaats. Vanwege al het blad 
waren de nummers op plaatsen lekker ruim gezet. Deze avond was de vis vooral te vangen 
op de hogere nummers vanaf de aanlegplaats richting Nieuwerbrug t/m nummer 8 werd 
geen enkele brasem gevangen. Alhoewel de vangsten beter waren dan de week ervoor 
was het nog niet heel best. Sjaak van Voorden wist deze avond met 9400 gram de meeste 
vis ter weging aan te bieden.

De laatste avond werd wederom bij Boer Spek gevist en hopelijk zouden de vangsten 
deze avond wat beter worden dan 2 weken eerder. Meerdere vissers hadden nog kans 
om de avondfeeder-competitie te winnen dus het zou spannend worden. Na een uur 
vissen werd al wel duidelijk dat het wederom een moeilijke avond zou worden. Na weging 
bleek dat Paul Sengers het meeste vis had met 3620 gram, maar doordat hij de eerste 
twee wedstrijden niet gevist had kon hij niet meer in de top 3 komen. Ton van Rooijen 
viste er deze avond een 3 bij waardoor hij na afschrijving 4 punten over hield en de 
avondfeedercompetitie van 2022 op zijn naam schreef.

De winnaars van de avondfeeder krijgen hun prijzen uitgereikt tijden het jaarlijkse 
prijzenfestival op 17 december

Volgend jaar houden we zeker weer een avondfeedercompetitie en dan hoop ik jullie 
allemaal weer te zien!

Hieronder de totaaluitslag van alle drie de wedstrijden.



18

  Wedstrijden witvissen in 2022
Op het moment van schrijven hebben we al een groot deel van de witviscompetitie en 
de andere wedstrijden gevist. Gelukkig hebben we dit jaar, na twee jaar zonder complete 
agenda, alle wedstrijden kunnen vissen zonder maatregelen. Op enkele wedstrijden na 
hebben we dit jaar mooi weer gehad en zijn de vangsten, moet name voor de zomer, 
redelijk tot goed geweest. 

Met nog 2 wedstrijden te gaan is het met name in de A-poule nog spannend wie er dit jaar 
kampioen gaat worden, dat gaat de komende wedstrijden beslist worden. De winnaar 
van de B-poule is inmiddels wel beslist zoals te zien in de tussenstand.  

Tussenstand witviscompetitie:
1. Sjaak van Voorden 67,020 kg 21 pnt
2. Dolf Muller 33,570 kg 25 pnt
3. Steven Harteveld 54,060 kg 34 pnt
4. Jan Muller 19,720 kg 35 pnt
5. Ron Gerla 27,120 kg 42 pnt
6. Jaap van Vliet 16,100 kg 56 pnt
7. Martin Epskamp 15,740 kg 59 pnt
8. Chris Wallenburg  9,620 kg 59 pnt

B-poule
1. Aart Slotboom 63,460 kg 12 pnt
2. Max Gronloh  4,300 kg 39 pnt
3. Hedwich Spruit  4,040 kg 46 pnt
4. Kees van ’t Hoog  2,320 kg 48 pnt
5. Henk Sengers 10,520 kg 52 pnt
6. Piet de Groot 20,340 kg 53 pnt
7. Alexander Stekelenburg  5,080 kg 61 pnt
8. Ron Sluijk 10,040 kg 67 pnt
9. Aad Harteveld  1,960 kg 78 pnt
10. Paul Sengers 5,060 kg 81 pnt

Voor mij was dit het eerste jaar dat ik de wedstrijden georganiseerd heb en het meeste 
is prima verlopen, al konden er ook zeker dingen beter. Op dit moment ben ik bezig 
met het rooster van volgend jaar, welke wateren we wel of niet gaan gebruiken en 
of er aanpassingen in het rooster gaan komen. Mocht je ideeën hebben, kom daar 
gerust mee de komende weken. Tijdens het prijzenfestival zal ik proberen een concept 
wedstrijdrooster klaar te hebben voor 2023.

Wedstrijdrooster witvissen 2022
15 oktober Oude Rijn, “de Krom”   8:30 – 12:30 uur
29 oktober Amstel, de Theetuin  8:30 – 12:30 uur

Prijsuitreiking tijdens het prijzenfestival op zaterdag 17 december!
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  Prijzenfestival zaterdag 17 december 2022

Traditiegetrouw zal op zaterdag 17 december weer het jaarlijkse prijzenfestival van 
onze HSV worden gehouden, waarbij alle winnaars van de diverse competities zullen 
gehuldigd.

Dit jaar een unicum want het is nog nooit voorgekomen dat we dit twee keer doen in een 
kalenderjaar. De reden daarvoor was natuurlijk dat het in 2021 niet door kon gaan maar 
het ziet er naar uit dat we dit jaar gelukkig geen last gaan krijgen van een lockdown.

Voor alle deelnemers van de competities willen we dit jaar een BBQ organiseren 
aansluitend aan de uitreiking van de prijzen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat we 
ongeveer weten wie er aanwezig zullen zijn. We vragen daarom of jullie je aanwezigheid 
willen doorgeven aan de secretaris via mail of Whatsapp. secretaris@hsvderijnstreek.nl 
of 06-114 805 29.

Na de prijsuitreiking zal er gelegenheid zijn om gezellig met elkaar het jaar af te sluiten 
met hapjes en een drankje. De middag zal beginnen om 14.00 we proberen om rond 17.00 
te beginnen met eten. Wij hopen op een goede opkomst en weer een gezellige middag. 
Houd daarom onze website en facebook-pagina in de gaten voor het laatste nieuws!

• 14.00 – 15.00 inloop 
• 15.00 – 17.00 uitreiking prijzen
• 17.00 – 18.30 eten

Tot de 17e december!

Jurek en Joost van Iersel met een zeelt van de Zandgaten
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Op de aanstaande ledenvergadering zal Ton van der Spiegel helaas afscheid nemen als 
bestuurslid. De reden is dat het besturen van HSV GHV / Groene Hart voor hem te veel tijd 
kost, om dit te kunnen combineren met een functie als bestuurslid voor onze vereniging.

Het bestuur bestaat na de ALV uit 5 personen: Cor van Tuijl (voorzitter), Willemjan van 
Tuijl (secretaris), Andries Ritmeester (penningmeester), Marc van Amerongen (algemeen 
bestuurslid) en Gerrit Ritmeester (algemeen bestuurslid).

Graag zouden wij het bestuur willen uitbreiden met 2 nieuwe (algemene) bestuursleden 
zodat wij op 7 personen totaal uitkomen. We roepen leden dan ook van harte op, om 
eens na te denken over een bestuursfunctie voor onze vereniging. Informeer eens 
vrijblijvend bij één van de bestuursleden als je interesse hebt of meer wil weten.

Activiteiten voor algemene bestuursleden kunnen zijn:
- Ondersteuning van het bestuur
- Organiseren van evenementen (voor de jeugd) en uitjes voor alle leden
- Ondersteuning aan commissies van wedstrijden, jeugd, visstandbeheer, 
 controle en visrechten
- Communicatie met gemeente en waterschap over de belangen van de 
 sportvisserij bij de inrichting en onderhoud van watergangen en oevers
- Inbrengen van ideeën en initiatieven 

  Vacatures bestuur

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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  Karpercompetitie HSV de Rijnstreek  2022



23



24

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


