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tel:   06 - 11480529
 
Penningmeester
Andries Ritmeester
Derkinderenstraat 10, 3443 CZ Woerden
mail: penningmeester@hsvderijnstreek.nl 
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Gerrit Ritmeester
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Wedstrijdcommissie witvissen
Sjaak van Voorden, tel: 06 - 44478733
mail: wedstrijden@hsvderijnstreek.nl

Wedstrijdcommissie karper
Willem-Jan van Tuijl, tel: 06 - 11480529
Bas Derks, tel: 06 - 17070558
mail: secretaris@hsvderijnstreek.nl

Wedstrijdcommissie roofvis
Dennis Wille
Mail: roofvissen@hsvderijnstreek.nl

Commissie jeugd
Daan de Langen, tel: 06 - 28117130
Mail: jeugd@hsvderijnstreek.nl

Ledenadministratie/Redactie Rijnstekkie 
Fred van Bemmelen, tel: 06-20456091 
mail: ledenadministratie@hsvderijnstreek.nl

  Bestuur H.S.V.
Rijnstekkie nummer 143, maart 2023
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 2250 exemplaren. 

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 144 
vóór 1 september 2023 via e-mailadres: 
rijnstekkie@hsvderijnstreek.nl.

  Colofon
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Beste leden,

Voor u/jullie ligt weer een nieuw Rijnstekkie. Deze bevat de uitnodiging voor 
de Algemene ledenvergadering en de bijhorende stukken. Hierin leest u vooral 
de stukken waarin het bestuur aan leden laat weten wat we het afgelopen 
jaar hebben gedaan. Zeker het financiële verslag is belangrijk. We hebben veel 
uitgegeven, meer dan begroot was. Niettemin zijn we een gezonde vereniging 
maar daar vernemen we ook graag uw/jullie mening over. 

Gelukkig gaat het in een vereniging om meer dan geld. Dat blijkt uit het jaarverslag 
van de VBC. Men is met diverse zaken druk geweest en ook zijn er enkele 
personele mutaties geweest. Ook wordt weer aandacht besteed aan de Nationale 
Hengeldag (Woerdense hengeldag) die weer voor de deur staat. Een prachtig 
evenement waar we veel jeugd mee trekken en hopelijk zijn daar ook weer 
visliefhebbers bij die de vereniging gaan versterken. Zo’n dag vraagt vele handen 
om alles in goede banen te leiden. Vandaar ook de oproep voor vrijwilligers die 
op die dag willen helpen. Ik reken op uw/jullie hulp. Dit wordt vast weer een heel 
gezellige dag. 

Ook weer een korte terugblik op het uitje naar Tom’s Creek. Dat was weer 
zeer geslaagd met mooie vangsten. Ook de activiteiten van de jeugd- en 
roofviscommissie zijn van start gegaan en 
zullen dit jaar een vervolg gaan krijgen. 

Zo blijven we erg actief. We beseffen dat 
veel leden toch wel genieten van het vissen. 
Velen zien en/of ervaren het als een 
individuele sport. Dat is ook heerlijk, lekker 
pionieren aan de waterkant. Anderen zien 
het als iets om samen te doen. Hoe we het 
ook zien, samen vormen we de vereniging. 
Daarom hoop ik velen van u/jullie te mogen 
begroeten op onze ALV. 

Graag tot ziens op 24 maart in Avicultura.  

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 de loting van de karpercompetitie die gehouden zal worden op:

Vrijdag 24 maart 2023

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 11 november 2022.
4. Jaarverslag secretariaat 2022. (zie RS 143)
5. Jaarrekening 2022.
6. Verslag kascommissie 2022.
7. Jaarverslag VBC 2022. (zie RS 143)
8. Jaarverslag wedstrijdcommissie. (zie RS 143)
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Na de vergadering is er onder het genot van een hapje en een drankje tijd om zich voor 
te bereiden op het komende wedstrijden verenigingsseizoen en de loting van de stekken 
voor de komende karpercompetitie.

Op het moment van schrijven proberen we nog een eventuele spreker of een lezing 
te verzorgen voor het gedeelte na de vergadering, helaas kunnen we dat nu nog niet 
bevestigen. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen we dit via de website en onze Facebook 
pagina delen.

Met vriendelijke groet,
Secretaris HSV De Rijnstreek
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Zoals in het voorgaande Rijnstekkie al vermeld én op de afgelopen najaarsvergadering 
nader is toegelicht, valt het resultaat over 2022 ruim € 6.000 lager uit dan 
begroot. De voornaamste oorzaak hiervan is de aanschaf van merchandise en 
ander promotiemateriaal. Deze aankopen kunnen feitelijk worden gezien als 
‘inhaalinvesteringen’, aangezien in coronatijd dergelijke kosten niet zijn gemaakt. Dat is 
ook te zien aan de positieve resultaten in de jaren 2020 en 2021: totaal € 10.830 positief 
resultaat.

Met een netto vermogen per 31 december 2022 van € 44.251 staat de vereniging er 
financieel erg goed voor. Het bestuur is dan ook van mening dat, ondanks de begrote 
kleine krimp van het vermogen in 2023, de continuïteit van de vereniging niet in het 
geding komt.

  Balans per 31 december 2022

(na resultaatbestemming)

ACTIVA

Vorderingen
Debiteuren 0 2.960
Overige vorderingen en overlopende activa 2.860 1.902

2.860 4.862

Liquide middelen 99.099 106.171

101.959 111.033

PASSIVA

Vermogen 44.251 52.640

Kortlopende schulden
Crediteuren 944 526
Overige schulden en overlopende passiva 56.764 57.867

57.708 58.393

101.959 111.033

€ €

Balans per 31 december 2022

31 december 2022 31 december 2021
€ €

31 december 2022 31 december 2021
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Realisatie Begroting Realisatie
2022 2022 2021

€ € €
BATEN

Contributies 64.421 65.400 65.612
Diverse baten 2.490 2.600 2.540
TOTAAL BATEN 66.911 68.000 68.152

LASTEN

Kosten VISpas 40.344 39.975 40.707
Pachten 2.813 3.025 2.803
Lidmaatschappen 75 75 75
Bestuurskosten 2.081 2.300 2.098
Ledenkosten 3.580 5.000 4.239
Multimedia en promotie 16.743 11.250 9.394
Wedstrijden 3.173 3.500 2.887
Visstandbeheercommissie 4.500 3.500 2.385
Overige kosten 1.991 1.550 1.753

TOTAAL LASTEN 75.300 70.175 66.341

SOM VAN BATEN EN LASTEN -8.389 -2.175 1.811

Staat van Baten en Lasten over 2022

2 van 2

  Staat van Baten en Laten over 2022 

“Ferme vissers eten Stevig Brood”

Kruisstraat 1 - Woerden



7

  Notulen Algemene ledenvergadering 11 november 2023

Aanwezig: 5 bestuursleden en 15 leden.
Afwezig met kennisgeving: 1 lid.

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

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Notulen algemene ledenvergadering 26 maart 2022
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd.

4. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: algemeen bestuurslid Ton van der Spiegel
De voorzitter spreekt namens het bestuur een woord van dank uit voor Ton die zich zes 
jaar lang heeft ingezet voor de vereniging en haar leden.
Ton neemt het woord en bedankt de voorzitter voor zijn woorden.

Er zijn twee vacante functies als algemeen bestuurslid. Er zijn vooralsnog geen 
aanmeldingen voor of tijdens de vergadering binnengekomen.

5. Vaststellen begroting 2023
Er zijn geen opmerkingen. De begroting 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld, zoals 
opgenomen is in Rijnstekkie 142.

6. Vaststellen contributie 2023
Er zijn geen opmerkingen. De contributie wordt ongewijzigd vastgesteld, zoals 
opgenomen is in Rijnstekkie 142.

7. Rondvraag
Ron Gerla geeft aan dat er een A en B witviscompetitie is, maar dat de animo beperkt is.
We leggen het bij de wedstrijdcommissie neer dat er een beslissing genomen wordt of er 
overgegaan gaat worden naar één algehele competitie i.p.v. een A en B poule.

Ron Gerla vraagt of er morgen ook op de forelvijver gevist mag worden op Toms Creek. 
Op eigen titel mag dit gevraagd worden aan Toms Creek.

8. Sluiting
De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 20.20 uur.
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Bestuur
Het afgelopen jaar mochten we eindelijk weer spreken van een normaal 
verenigingsjaar. Een jaar zonder vergaande landelijk maatregelen en een jaar 
zonder die nare griep. Eindelijk weer gewoon verenigingsavonden of vergaderingen 
organiseren. Weer hebben we als bestuur niet stil gezeten en hebben we regelmatig 
vergaderd om het vissen voor alle leden mogelijk te maken.

Het fuseren van HSV Zegveld en HSV de Rijnstreek is nu echt bijna afgerond en de 
nieuwe contracten met de gemeente Woerden zijn ook weer bijna rond.

Helaas is er met het aftreden van Steven Harteveld en Ton van der Spiegel een hoop 
ervaring verloren gegaan en bedanken we hen hier nogmaals voor hun tijd en inzet de 
afgelopen jaren. Gelukkig is er met het uitbreiden van het bestuur in de persoon van 
Marc van Amerongen weer vers bloed binnen de gelederen en kunnen we onze taken 
beter verdelen. 

Hier roepen we leden toch weer op om eens na te denken over een kleine inzet als 
algemeen bestuurslid van onze vereniging. Het zijn maar een paar uurtjes per maand, 
maar het komt nu toch steeds weer op dezelfde schouders terecht. 

Vereniging
Het ledenaantal staat aan het einde van 2022 op bijna 2000 leden. Dat is in vergelijking 
met 2021 weer een groei van bijna 100 leden.

We zien dit jaar gelukkig geen daling in het aantal jeugdleden. Dat waren er eind 
2021 zo’n 160 en nu een vergelijkbaar aantal, helaas geen groei en daarom zullen we 
komend jaar toch ook met de commissie jeugd een inhaalslag proberen te maken met 
activiteiten gericht op jeugd. Voor 2023 willen we weer een Woerdense hengeldag 
organiseren in Waterrijk en hopelijk weer meerdere vislessen geven op basisscholen.

Er is in 2022 in het voor- en najaar een ledenvergadering gehouden. Was er bij de 
voorjaars ALV nog een mooie opkomst i.v.m. het uitgestelde prijzenfestival, in het 
najaar hadden we een erg lage opkomst terwijl we toch bijna 2000 leden hebben. 

Wedstrijden
Voor de wedstrijden verwijs ik u naar het verslag van de wedstrijdcommissie. Onze 
wedstrijden worden goed bezocht en we hopen dat dit in 2023 weer zo mag zijn. 
Leuk om te vermelden is dat we veel nieuwe deelnemers hadden die nog niet eerder 
hadden mee gevist. Laten we hopen dat we onze verenigingswedstrijden ook in 2023 
laagdrempelig kunnen houden en gezelligheid voorop mag staan.

Vanaf 1 januari mogen al onze leden nachtvissen en met 3 hengels vissen. Hierdoor 
vervalt dus de schriftelijke toestemming. Houdt er wel rekening mee dat bij het gebruik 
van 3 hengels wel voorwaarden gelden die ook landelijk zijn vastgelegd. 

  Jaarverslag secretariaat 2022
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Voor het vissen op de Cattenbroekerplas is nog steeds een schriftelijke toestemming 
vereist. Dit heeft te maken met de eisen die de verhuurder van het viswater stelt in het 
lopende contract. 

Voor het aanvragen van deze vergunning is meer informatie op onze website te vinden: 
www.hsvderijnstreek.nl

Waar we normaal op de laatste zaterdag van mei meedoen aan de nationale Hengeldag 
willen we dit in 2023 weer organiseren. Was dit eerst nationaal maar omdat Sportvisserij 
Nederland hier mee gestopt is, maken we hier nu een Woerdense Hengeldag van. 
Meestal een geslaagd evenement en op zaterdag 27 mei 2023 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.

Er was afgelopen jaar een unicum, dat jaar hebben we twee keer een prijzenfestival 
georganiseerd. Twee hele leuke middagen met een prachtige opkomst in “Avicultura”. 
Er is lekker gegeten en vooral gedronken! De winnaars van afgelopen competities 
werden weer in het zonnetje gezet en kregen eindelijk hun lang verdiende prijzen. 
Ook in 2023 wordt er weer genoeg georganiseerd dus doe allemaal jullie best om ook 
komend jaar in de prijzen te vallen.

Er zijn in 2022 weer 3 vislessen gegeven door ondergetekende. Met behulp van 
vrijwilligers van onze HSV drie hele leuke middagen. 
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 eenieder die zich afgelopen jaar heeft ingezet voor onze vereniging hartelijk 
bedanken en voor 2023 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 2023

Willem-Jan van Tuijl, secretaris 
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De samenstelling van de VisstandBeheerCommissie is in 2022 van samenstelling 
veranderd. Wij startten met: Ton van der Spiegel (voorzitter), Rens Oostenbruggen, 
Gerrit Ritmeester, Menno Blok, Willem Jan van Tuijl, Leon van Toorenburg, Andries 
Ritmeester en Marc van Amerongen. In de loop van 2022 hebben Ton, Rens en Menno 
een stapje teruggedaan en hebben wij met Arthur Versloot vers bloed toegevoegd. Wij 
willen Ton, Rens en Menno hartelijk danken voor hun inzet en kennis de afgelopen jaren.

Aandachtspunten in 2022
In 2022 heeft de VBC aandacht besteed aan: 
• Waterplanten overlast wijkpark Molenvliet
• Bevisbaarheid vanaf de oevers
• Kreeften
• Spiegelkarperproject Oude Rijn 
• Nieuw huurcontract met gemeente Woerden 
• VBC De Stichtse Rijnlanden 

Vergaderingen
De commissie heeft in 2022 zelf één vergadering gehad in Avicultura én tweemaal 
deelgenomen aan de vergadering van VBC De Stichtse Rijnlanden. Ook was onze VBC 
vertegenwoordigd bij de jaarlijkse meeting van Belangenvereniging Verantwoord 
Karperbeheer.

Waterplanten overlast en bevisbaarheid vanaf de oevers
Zowel de overlast van waterplanten in wijkpark Molenvliet als de bevisbaarheid vanaf 
de oevers bij verschillende viswateren van onze hengelsportvereniging blijven een 
aandachtsgebied van de VBC. Helaas hebben wij hierbij ook bijvoorbeeld de gemeente 
Woerden nodig om deze problemen aan te pakken. Het is ons nog niet gelukt om voor 
een structurele oplossing voor deze problemen te zorgen.

Kreeftenonderzoek in Zegveld
Via VBC De Stichtse Rijnlanden is onze VBC op de hoogte 
gehouden van het kreeftenonderzoek in de polder 
van Zegveld. Het onderzoek is gehouden in 2022 en 
moest uitwijzen of rivierkreeften ervoor zorgen dat de 
waterplant krabbenscheer verdwijnt in de boerensloten. 
Het waterschap heeft bij dit onderzoek samengewerkt 
met Wageningen Universiteit & Research, een 
beroepsvisser en enkele agrariërs uit Zegveld. De sloten, 
waar het onderzoek is gehouden, staan in directe 
verbinding met viswater van onze HSV.

In juli 2022 zijn er kreeften gevangen, gemerkt en weer teruggezet in de sloten. In 
september tot en met november is de wegvangpilot uitgevoerd. Aan de hand van de 
gemerkte kreeften, die in juli zijn teruggezet en in september tot november mogelijk 

  Jaarverslag VBC 2022
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weer zijn terug gevangen, 
heeft het waterschap 
zicht gekregen op de 
populatiegrootte. Bij de 
wegvangpilot zijn de kreeften 
meegenomen door de 
beroepsvisser. Bijvangsten, 
zoals baars en pos, zijn levend 
teruggezet.

Spiegelkarperproject Oude Rijn 
In 2021 hebben wij de laatste uitzetting gedaan van het 5-jaren plan SKP de Oude Rijn. In 
2022 zijn er geen karpers uitgezet in de Oude Rijn en de wateren die daarmee verbonden 
zijn. De VBC is in contact met Sportvisserij MidWest Nederland om SKP de Oude Rijn 
nieuw leven in te blazen. In 2023 hebben wij als doel om een goedgekeurd plan af te 
ronden, welke bijdraagt aan een duurzame visstand op de Oude Rijn, de singel en andere 
aangesloten wateren. Bij dit project trekt HSV de Rijnstreek op met onze buren, te weten 
Hengelsportvereniging GHV / Groene Hart en mogelijk ook AUHV.

Voor onze VBC is het belangrijk om te weten hoe 
het visbestand zich ontwikkelt, hoe de groei is van 
de vissen en de migratie is. Deze informatie is ook 
nodig om onze aanvraag te onderbouwen en een 
goedgekeurd plan te krijgen om nieuwe karpers te 
mogen uitzetten. Wil jij over enkele jaren nog steeds 
kunnen genieten van karpervangsten? Stuur dan 
gevangen karpers in met foto (van de linkerzijde; bek 
van de vis in de rechterhand), lengte en gewicht. De 
exacte stek is voor ons niet relevant. 

Nieuw huurcontract met gemeente Woerden 
Onze hengelsportvereniging is met de gemeente Woerden in gesprek over de verlenging 
van de huurovereenkomst van de viswateren waar onze HSV het visrecht van heeft. 
In deze huurovereenkomst worden ook de viswateren in Zegveld opgenomen. Wij 
verwachten binnenkort dat de overeenkomst weer succesvol is verlengd.

VBC De Stichtse Rijnlanden 
Vertegenwoordigers van onze vereniging hebben in 2022 tweemaal een plenaire 
vergadering bijgewoond van de VisstandBeheerCommissie De 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 2022 is onder andere het probleem van 
de overlast door rivierkreeften besproken. 

 Marc, namens de VBC
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De competitie zal ook in 2023 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. 

Zo zal het uiterste worden gevergd van de vissers om in verschillende omstandigheden 
resultaat te behalen. Na elke opeenvolgende wedstrijddag zal 1 steknummer omhoog 
worden geschoven. Op het moment van schrijven hebben we al meerdere deelnemende 
koppels. Gelukkig zijn er nog meerdere plekken vrij, dus schroom niet en geef je meteen op.

Waar we normaal het 1e steknummer lootten in Clubgebouw “Avicultura” tijdens de 
jaarlijkse karperavond, willen we dat dit jaar op een andere manier doen. Dit jaar willen we 
dit aansluitend aan de ALV van 24-03 doen. In ieder geval kan je je tot de eerste wedstrijd 
nog steeds aanmelden. 

Tevens zal er dit jaar een aparte wedstrijd gevist worden in het laatste weekend 
van september. Dit heeft o.a. te maken met het internationale terugmeld weekend 
georganiseerd door de BVK.  Zie ook: www.karperbeheer.nl
Hier wordt een extra prijs voor uitgeloofd en er zal voor dit weekend apart geloot worden 
op 24 maart. De uitslag van dit weekend telt dus ook mee voor de reguliere competitie!

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 alleen toegestaan om een karper ter weging te 

kunnen aanbieden.
• Nachtverblijf is toegestaan volgens de regels van de nachtvisvergunning zoals 

uitgegeven door HSV de Rijnstreek.
• Het gebruik van veilige loodsystemen (“safety rigs”) is verplicht.
• Drankmisbruik en lawaaioverlast zijn verboden.
• De stek van de visser dient schoon en opgeruimd te zijn bij verblijf en na vertrek.
• Het bestuur en de organisatie zijn niet aansprakelijk voor mogelijke beschadigingen of 

vermissingen van eigendommen van deelnemers.
• De wedstrijdcommissie is bevoegd om bij overtredingen tot onmiddellijke uitsluiting van 

verdere deelname over te gaan.
• De competitie zal worden gevist in koppelverband. 
• De wedstrijden zullen een tijdsduur van 20 uur beslaan, er kan worden gevist van 17.00 

tot 13.00 uur. 
• Inschrijfgeld bedraagt € 10,- per visser, dan wel €20,- per koppel en komt volledig ten bate 

van de prijzenpot.
• De wedstrijd is alleen toegankelijk voor leden van HSV de Rijnstreek.
• Er mag met maximaal 3 hengels per persoon worden gevist. 
• Op wedstrijddagen is te allen tijde controle mogelijk door verenigingscontroleurs en of 

leden van de wedstrijdcommissie.

  Karpercompetitie Hengelsportvereniging de Rijnstreek 2023
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• Er wordt gevist middels een puntensysteem, welke werkt als volgt:
• Bij het aantal van 10 deelnemers krijgt de winnaar 10 punten, bij een deelname van 12 

koppels krijgt de winnaar 12 punten enz…
• Uitgaande van 10 deelnemers is de uitslag per wedstrijd dat (per wedstrijddag) de 

winnaar (=degene met het hoogst gevangen gewicht) 10 punten krijgt, de nummer 
twee krijgt 9 punten, de nummer drie 8 punten, enz. 

• Wordt bijvoorbeeld alleen door de nummer 1, 2 en 3 vis gevangen dan hebben de 
andere mee vissende deelnemers allen 7 punten. 

• Wegblijvers krijgen in alle gevallen het minimumaantal punten.
• Bij een gelijk gewicht van bijvoorbeeld de nummers drie en vier, geldt dat zij beiden 7 

punten krijgen, en de nummer vijf vervolgens 6 punten krijgt enz….
• De einduitslag van de competitie wordt berekend over het totaal aantal wedstrijden, 

waarbij geldt dat hij / zij met het hoogste aantal wedstrijdpunten over het gehele 
seizoen, winnaar is.  Hij die op één na het hoogste aantal punten heeft wordt nummer 2, 
enz.
• Bij een totaal aantal wedstrijden van 10 stuks, tellen de 7 beste resultaten mee 

(oftewel; de 3 slechtste resultaten vallen af wanneer men alle 10 wedstrijden heeft 
gevist, bij 8 deelnemingen valt 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

• 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.
De data voor de karper-competitie zijn als volgt;

Prijsuitreiking is op het Prijzenfestival in december in Avicultura.
Voor meer informatie en/of inschrijvingen kijk op de website www.hsvderijnstreek.nl of 
neem contact op met de wedstrijdcommissie.

Wedstrijdcommissieleden karper competitie:
Willem-Jan van Tuijl:  06 114 805 29

Bas Derks: 06 170 705 58
en via mail: secretaris@hsvderijnstreek.nl

Za 15-04 van 17.00 - Zo 16-04 tot 13.00 uur
Vr 28-04 van 17.00 - Za 29-04 tot 13.00 uur
Za 13-05 van 17.00 - Zo 14-05 tot 13.00 uur
Vr 02-06 van 17.00 - Za 03-06 tot 13.00 uur
Za 24-06 van 17.00 - Zo 25-06 tot 13.00 uur

Za 09-09 van 17.00 - Zo 10-09 tot 13.00 uur
Za 23-09 van 17.00 - Zo 24-09 tot 13.00 uur
Vr 06-10 van 17.00 - Za 07-10 tot 13.00 uur 
Za 21-10 van 17.00 - Zo 22-10 tot 13.00 uur
Vr 03-11 van 17.00 - Za 04-11 tot 13.00 uur
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HengelSportVereniging De Rijnstreek uit Woerden wil op zaterdag 18 maart, de landelijke 
opschoondag, een schoonmaakronde doen om de recreatieplas Cattenbroek. Als 
hengelsporter en recreant zien wij veel zwerfvuil en bouwafval rondom de plas. Omdat wij 
ook graag op een schone visplek zitten moeten we hier iets aan doen. Kom jij ook helpen, 
vele handen maken licht werk. Houd de website of onze facebookpagina in de gaten voor 
actuele info over de landelijke opschoondag.

• Datum:  18 maart 2023 (zaterdag)
• Starttijd - eindtijd:  10:00 - 12:00 uur
• Locatie:  Zeeweg, Woerden
• Verzamelplaats:  Parkeerplaats Strand Cattenbroekerplas

  Landelijke schoonmaakdag
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De 1e editie van King of the Singel was een groot 
succes! Op zaterdag 26 november heeft de 
roofcommissie (Dennis Wille en Daan de Langen) een 
snoekwedstrijd georganiseerd.
Deelnemers mochten vrij kiezen hoe er werd gevist 
vanaf de kant of vanuit de boot. Gevist werd er in 
het water van de Woerdense Singel en wat daarop 
aangesloten is zoals Oude Rijn, Grecht, Korte 
Linschoten enz.
Maar liefst 28 deelnemers hebben vanaf de kant en 
vanuit de boot 21 snoeken en snoekbaarzen gevangen.
Na afloop werd er nog een heerlijk broodje hamburger 
geserveerd door Pitmaster Dries.

De prijzen zijn uitgereikt op het jaarlijkse prijzenfestival.

  King of the Singel 2022
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  Karpercompetitie 2022
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Oproep vrijwilligers Woerdense hengeldag  27 mei 2023

Als hengelsportvereniging willen wij ons dit jaar wederom graag 
presenteren aan het grote publiek. Woerdense hengeldag 2023 
lijkt ons weer een uitgelezen mogelijkheid hier voor.

De afgelopen 2 jaar hebben we goed bezochte dagen gehad. 
Dat zal dit jaar weer moeten lukken. Denk hierbij aan een dag 
met verschillende activiteiten die vis gerelateerd zijn zoals 
vissen vanuit de boot, vanaf de kant en daar ook duidelijk de 
verschillende disciplines in laten voorkomen. Kraampjes/stands 
met informatie van verschillende producenten en/of belangenorganisaties. Dit alles heel 
laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen die daar ook maar interesse voor heeft. 

Wat we zoeken zijn dus leden die daar graag hun handen voor uit de mouwen steken en 
zo met elkaar aan een mooie dag kunnen werken. Het mooie is dat iedereen zo zijn eigen 
kwaliteiten en sociale netwerken heeft waardoor met enige creativiteit en inspanning 
we alle inwoners van Woerden kunnen laten zien wat onze hobby ons zoveel plezier en 
waarde geeft. 

Voor 2023 gaan we net als vorig jaar voor de locatie aan het Stormeer in de wijk Waterrijk. 
Een leuke toegankelijke plek die vorig jaar ook goed bevallen is.

Of je nu jong of oud bent als je denkt dat jij daar iets aan kunt toevoegen, meld je dan bij 
een van de bestuursleden. Je zit echt niet vast aan een verplichting en alle input wordt 
gewaardeerd. Een vereniging bestaat bij de energie en plezier die ze van de leden krijgt. 
Laten we dit dan vooral zien aan de buitenwacht die soms toch al niet begrijpt wat wij aan 
dat water te zoeken hebben.

We zien je aanmelding graag tegemoet.
U kunt contact opnemen via:
website: www.hsvderijnstreek.nl 
mail: secretaris@hsvderijnstreek.nl 
telefoon 06- 114 805 29

Het bestuur

  Woerdense hengeldag 2023
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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.

Je mag in de Woerdense wateren uitdrukkelijk NIET 
nachtvissen met de “sticker nachtvissen of drie 
hengels” van Sportvisserij Nederland.

Nachtvissen is mogelijk op alle wateren waar HSV 
De Rijnstreek visrecht heeft, met uitzondering 
van wateren in park Bredius. Er mag tevens gevist 
worden met drie hengels.

Vissen met drie hengels is niet toegestaan als één of meer hengels gebruikt wordt voor 
het vissen met kunstaas of dood aas op roofvis.

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.

  Schriftelijke toestemmingen 2023

Paul de Jong met een mooie snoek van  115 cm, gevangen op 21 januari in de Singel met 
een voorntje onder de dobber.
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Nog enkele weken en dan gaat het nieuwe seizoen weer van start. Ten opzichte van eerdere 
seizoenen hebben we een paar wijzigingen in het rooster en de opzet aangebracht. Zo wordt er 
dit jaar een nachtkoppelwedstrijd gevist en zullen we in het najaar een snertwedstrijd houden. 

De witviscompetitie 2023 gaat dit jaar gevist worden in 1 poule. Het afgelopen jaar was het 
aantal deelnemers in de B-poule, dat ook echt voor de competitie mee viste, in onze ogen te 
gering om de B-poule in stand te houden. Voor dit jaar zullen we daarom aan het einde van de 
competitie tijdens het prijzenfestival zorgen voor een prijzentafel en iedereen die mee vist heeft 
prijs. 
De competitie gaat dit jaar beginnen op zaterdag 25 maart en zal gevist worden over 15 
wedstrijden, waarvan de beste 11 resultaten tellen. Het reglement staat verderop in het boekje. 
We hebben geprobeerd om wederom een divers programma op te zetten, met verschillende 
wateren en watertypes zodat iedereen leuke wedstrijden kan vissen. Mochten mensen nog 
ideeën hebben om ergens anders te vissen, dan zijn die natuurlijk welkom, dan zal ik daar ter 
plaatse eens gaan kijken naar de situatie en of een wedstrijd mogelijk is.

In 2023 gaan we ook een nachtwedstrijd vissen. Bij andere verenigingen heb ik vaker gevist in de 
nacht en vaak zijn de vangsten erg goed, zelfs op plaatsen waar je overdag normaal erg weinig 
vis vangt. Er wordt gevist in koppels, wat het gezien de lengte van de wedstrijd wat gezelliger 
maakt en je elkaar wakker kan houden. Van het koppel moet minimaal 1 persoon lid zijn van HSV 
de Rijnstreek, de koppelmaat mag een introducee zijn. We vissen aan het Amstel-Drecht kanaal 
en de stekken zullen ruimer uitgezet worden dan normaal het geval is, zodat de kans op vis wat 
groter wordt. Wij hopen op een goede deelname en uiteraard ook op een goede vangst!

Aan het einde van het seizoen leek het ons leuk om nog een vaste hengelwedstrijd te houden en 
na de wedstrijd gezamenlijk erwtensoep te gaan eten. Deze wedstrijd wordt gevist op de Oude 
Rijn tussen Arie Blok en de Kwakelbrug omdat je daar vaak redelijk in de luwte zit mocht het 
koud en winderig zijn. 

Het complete wedstrijdschema staat verderop in het boekje. Voor iedere wedstrijd geldt dat je je 
vooraf moet inschrijven bij mij, dan kan via telefoon, mail of Whatsapp. Voor de witviscompetitie 
uiteraard alleen voor de 1e wedstrijd die je mee gaat vissen. Met de witviscompetitie wil ik 
iedereen vragen om je af te melden als je een keer niet kunt, zodat we het aantal slaapplaatsen 
op het parcours zo gering mogelijk kunnen houden. 

Voor alle wedstrijden zal de prijsuitreiking plaatsvinden tijdens het jaarlijkse prijzenfestival en 
dienen de prijzen persoonlijk afgehaald te worden tenzij er een afmelding is bij mij of iemand 
anders van het bestuur. 

Voor iedereen die dit leest en denkt dat het ook leuk is om eens mee te vissen met onze 
wedstrijden, neem gerust contact met mij op, of kom een keer kijken. 

Groeten en hopelijk tot aan de waterkant!                                                                         
Sjaak van Voorden

Tel. 06-44478733
wedstrijden@HSVderijnstreek.nl

  Wedstrijden witvissen in 2023
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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 de winnaar (=degene met het hoogst 
gevangen gewicht) 1 punt krijgt, de nummer twee krijgt 2 punten, de nummer drie 3 
punten, enz. 

b. Wordt bijvoorbeeld vanaf de 8e plaats niets meer gevangen, dan krijgen alle 
(aanwezige) deelnemers met ‘0 gram’ dus 8 punten. 

c. Wegblijvers krijgen in alle gevallen het maximum aantal punten (= aantal deelnemers 
die mee gevist hebben +1).

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 ¼ 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 

  Wedstrijdreglement witvissen 2023 V2.0
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Wedstrijd nr. 1 Amstel - Amstelkade Zuid / Theetuin (nr. 183-B)
• Ing. Enschedeweg volgen tot aan afslag Uithoorn / Vinkeveen
• Linksaf, weg volgen tot voorbij Amstelaquaduct
• Bij verkeerslicht linksaf en bij rotondes driekwart rond
• Na 500mtr linksaf richting Amstel a/d/ Nes

Meldpunt, ter hoogte van Theetuin (nr. 183-B)

Wedstrijd nr. 2 Oude Rijn – De Krom
• Via smalle zijde naar Nieuwerbrug tot parkeerplaats De Krom 

Wedstrijd nr. 3 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. 4 Grote Heicopse wetering (Galgerwaard)
• Richting Breukelen door Portengense brug.
• Linksaf op rotonde de Oud AA op rijden.
• Na 100 mtr links.

Wedstrijd nr. 5 Cattenbroekerlaan
• Vanaf ingang bij benzinepomp (Tinq) tot aan De Kruipin tegenover s’Gravesloot
• Let op!! ivm afstand visstekken is een transportkarretje aan te raden!!

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 18-02-2023

  Routebeschrijving wedstrijden Witvissen 2023
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Wedstrijd no. 6 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. 23 (bij 

de grote wilg)

Wedstrijd nr. 7 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. 8 Hilversums Kanaal – Kortenhoef 
• N212 richting Waverveen
• Rechtsaf N201 richting Vinkeveen, onder A2 door, wordt N201 / Vreelandseweg
• Weg volgen tot parkeerplaats +/- 300m vóór de Intratuin (Kromme Rade 2-A, 

Kortenhoef)

Wedstrijd nr. 9 Aarkanaal t.h.v. Nieuwveen
• 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 +/- 3 km verzamelpunt t.h.v. Nieuwveens jaagpad no. 7

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

Wedstrijd nr. 11 Cattenbroekerlaan
• Vanaf ingang bij benzinepomp (Tinq) tot aan De Kruipin tegenover s’Gravesloot
• Let op!! ivm afstand visstekken is een transportkarretje aan te raden!!

Wedstrijd nr. 12 Amstel Drecht kanaal – tussen sluisjes en huis ter lucht (zie wedstrijd 6)

Wedstrijd nr. 13 Amstel - Amstelkade Zuid / Theetuin (nr. 183-B) (zie wedstrijd 1)

Wedstrijd nr. 14 Amsterdam Rijnknaal (Breukelen)
• Richting Breukelen, tot aan AR-kanaal
• Rechts aanhouden op rotonde rechtsaf de Broekdijk west op.
• Rechtdoor rijden tot aan het Amsterdam Rijnkanaal

Wedstrijd nr. 15 Amstel - Amsteldijk Zuid / Theetuin (nr. 183-B) (zie wedstrijd 1)
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  Wedstrijdrooster Witvissen 2023
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Punten  Punten

Kampioenschap van Woerden

punten gewicht gewicht 

1 Dolf Muller 18 54.540 1 Aart Slotboom 12 63.460

2 Sjaak van Voorden 21 67.440 2 Hedwich Spruit 30 8.760

3 Steven Harteveld 28 66.820 3 Max Gronloh 34 4.960

4 Ron Gerla 31 44.940 4 Kees van 't Hoog 39 2.560

5 Jan Muller 35 20.080 5 Henk Sengers 39 12.380

6 Chris Wallenburg 53 12.400 6 Piet de Groot 53 20.340

7 Jaap van Vliet 54 18.540 7 Alexander Stekelenburg 57 5.220

8 Martin Epskamp 59 15.740 8 Aad Herteveld 65 3.840

9 Jaap van der Stoel 76 6.660 9 Ron Sluijk 67 10.040

10 Paul Sengers 81 5.060

Gewicht Gewicht 
1 Ton van Rooijen 4 4.540 10 Hedwich Spruit 16 460

2 Piet de Groot 5 4.560 11 Jaap van Vliet 18 320

3 Jan van Dam 7 4.220 12 Jan Muller 19 150

4 Ron Gerla 8 5.840 13 Paul Sengers 21 3.620

5 Jaap vd Stoel 8 3.680 14 Kees Vermaak 21 180

6 Carla van der Stoel 10 1.840 15 Max Gronloh 23 40

7 Sjaak van Voorden 11 9.460 16 Henk Sengers 25 10

8 Alexander Stekelenburg 11 2.300 17 Martin Epskamp 27 40

9 Willem Jan van Tuijl 12 2.300 18 Dennis Voortman 35 0

Gewicht Gewicht 

1 Ron Gerla 9.600 9 Paul Sengers 680
2 Thijs Vermaak 4.180 10 Henk Romijn 520
3 Jaap van de Stoel 3.560 11 Jan Muller 460
4 Dolf Muller 2.900 12 Henk Sengers 360
5 Piet de Groot 2.640 13 Carla van der Stoel 260
6 Jan van Dam 1.720 14 Kees Vermaak 0
7 Chris Wallenburg 920 14 Max Gronloh 0
8 Jaap van Vliet 800

Gewicht Gewicht 

1 Steven Harteveld 10.660 9 Hedwich Spruit 1.940

2 Martin Epskamp 9.880 10 Alexander Stekelenburg 1.780

3 Arjan de Graaf 5.660 11 Henk Sengers 1.640

4 Sjaak van Voorden 4.720 12 Chris Wallenburg 1.460

5 Dolf Muller 4.460 13 Ron Gerla 640

6 Paul Sengers 3.120 14 Kees van 't Hoog 360

7 Jaap van Vliet 2.360 15 Paul van der Klaauw 10

8 Max Gronloh 2.280

Witviscompetitie A-poule

Avondfeederwedstrijden

50+ wedstrijd

Witvissen B-poule

  Uitslagen 2022 totaal
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Op zaterdag 12 november hebben we weer een superleuk en gezellig najaarsuitje naar 
Tom’s Creek gehad. Er is door de meeste vissers erg goed gevangen. 

  Uitje TOM’S Creek

  Jeugd Roofvisdag 

Zondag 16 oktober vond de Jeugd Roofvisdag plaats. Ondanks de lage opkomst was het 
toch een leuke en leerzame ochtend, waarbij de begeleiders lekker hebben meegevist op 
baars, snoekbaars en snoek.
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ontdek
het
verschilAccountants & belastingadviseurs

Continu lerende organisatie
met actief studiebeleid

Eén vaste contactpersoon

Geïntegreerd financieel, fiscaal
& juridisch advies

Platte organisatie

Direct eigen verantwoordelijkheid

www.werkenbijpkfwallast.nl

WALLAST
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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


