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VAN DE VOORZITTER

Afleiding
In september lanceerde de overheid een campagne tegen afleiding in het verkeer. Een 
niet-onbelangrijke campagne, want is het immers al zover dat mensen meer oog heb-
ben voor hun schermpje van de telefoon dan voor iets anders. Niet voor niets bestaat 
er zogenoemde whats-app stress, waarop een groot aantal verslavingsdeskundigen hun 
mening over moeten geven, en psychologen en psychiaters hun grachtenpanden van kun-
nen betalen. Terugkomend op de campagne: het is van de zotte dat de overheid er op 
moet wijzen dat je door dit beeldschermgedrag anderen wat kunt aandoen.

Ter illustratie: Ik zit lekker op mijn gemak te vissen in onze mooie vestinggracht hoor ik ach-
ter mij een klein kereltje plotseling brullen. Het mannetje was aangereden door een fietser 
die de berichtjes op zijn telefoon belangrijker vond dan de mogelijkheid van het raken van 
een wandelend persoon. Dat kan een ieder eens overkomen, ook als je niet op je telefoon 
staart, maar het feit dat hij eerst zijn telefoon ging zoeken zonder naar het kind om te kij-
ken, deed mij een beetje rood aanlopen.

Op mijn vraag wat er nu zo belangrijk was dat hij hierdoor een medemens moest aanrij-
den, werd ik uit gesnauwd en kreeg ik van alles naar mijn hoofd geslingerd. En waar ik 
mij eigenlijk wel mee bemoeide. Hij sprong snel op zijn fiets en reed weg zonder naar het 
mannetje om te kijken of om zich om het kind te bekommeren. Als een gesmeerde haas 
ging hij er van door, kijkend of zijn telefoon het nog wel deed en of hij niets had gemist. 
Het kleine mensje had er niets aan overgehouden: alleen de schrik en een paar schrammen.

Gelukkig heb ik mijn eigen afleiding: lekker vissen daar kunnen geen al te grote ongeluk-
ken mee gebeuren, of? Elke visser heeft wel eens een haak in zijn hand gekregen: en dat 
komt echt niet omdat je naar een beeldschermpje zit te staren. Kijk eens om je heen en 
het is onvoorstelbaar hoeveel mensen in de ban zijn van de moderne communicatiemidde-
len, waaronder de sociale media……. Het is feitelijk te gek voor woorden.

De verwachting van de meeste medemensen is dat elk bericht niet alleen direct moet 
worden gelezen, maar ook tijdens feestdagen en in de vakanties krijg je achteraf te horen: 

“Waarom antwoord je niet meteen?” Mijn 
antwoord is duidelijk: ik zie het berichtje 
wel als het mij uitkomt, is het belangrijk bel 
je mij maar of kom je langs. Want bij mij 
geldt dat bellen niet alleen snel werkt, maat 
bovendien in een goed gesprek kan over-
gaan en vervolgens in visserslatijn. En wie 
wil dat nou niet?

Strakke lijnen

Gert-Jan Rebel        
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KNRM

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
Een organisatie die vaak onderbelicht wordt 
is de KNRM. Een onafhankelijke professionele 
reddingorganisatie, waaraan we in dit nummer 
aandacht besteden, omdat ze het verdienen 
en omdat er in Huizen een vestiging zit die 
vaak moet uitvaren om mensen te redden die 
op de randmeren of op het IJsselmeer in de 
problemen geraken. Het zijn allemaal vrijwil-
ligers die professioneel worden opgeleid en 
minimaal eenmaal per week bij elkaar komen 
voor trainingen en alle aspecten die bij het 
reddingswerk komen kijken. (Bron: KNRM, fotomateriaal: KNMR.)

De KNRM is dé hulpverlener op het water, op zee, en ruim binnenwater. Reddingboten en 
vrijwilligers zijn 24 uur per dag beschikbaar voor spoedeisende hulp en niet-spoedeisende hulp. 
Op basis van goed zeemanschap verleent de KNRM hulp op het water aan een ieder die hier-
om vraagt. KNRM redt en helpt, kosteloos. Sinds 1824 en dat blijft zo. De KNRM is de erkende 
hulpverlener op alle wateren en in het werkgebied van de Nederlandse Kustwacht. Redden en 
helpen op het water kent een professionele voorbereiding. De uitvoering sluit aan op de hulp-
verleningsketen op het land. Kwaliteit van mensen en materieel is van hoog niveau.
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Geschiedenis
De historie van de KNRM gaat 
terug tot 1824. Het redden van 
schipbreukelingen was in 1824 
geen vanzelfsprekendheid. Pas 
na een scheepsramp en een zeld-
zame reddingspoging, waarbij zes 
redders verdronken, ontstond een 
georganiseerd reddingswezen met 
reddingstations langs de kust. 
 
Sinds het ontstaan van de KNRM 
in 1824 hebben vrijwilligers zich 
ingezet om met gevaar voor eigen 
leven mensen in nood op zee te 
redden. De verhalen daarover zijn 
soms bloedstollend spannend. 
Dat vrijwilligers daartoe in staat waren – en nog steeds zijn – heeft te maken met moedig 
optreden en met steeds beter reddingmaterieel, waarmee de redders naar zee konden.

Als maatschappelijke organisatie wil de KNRM bijdragen aan een veilig recreatief gebruik 
van het water. Door aandacht te besteden aan preventie, moeten verdrinking, verwonding, 
materiaalschade en ongerief bij de waterrecreant worden voorkomen. De KNRM hanteert 
als uitgangspunt bij haar preventieprogramma: veilig uit, veilig thuis! Jaarlijks redden 1.300 
professioneel opgeleide vrijwilligers meer dan 3.000 mensen op zee en het ruime bin-
nenwater. Dankzij de meer dan 90.000 donateurs kan de KNRM kosteloos hulp bieden. De 
KNRM is een goed doel, zonder overheidssubsidie. De vrijwilligers staan 24 uur per dag 
klaar om onder alle weersomstandigheden uit te rukken, vanuit 45 reddingstation met 75 
reddingboten.
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Melding 20 september 2018
Het is 14.44 uur als de pagers van de bemanning van het Dordtse reddingstation voor de 
124e keer dit jaar afgaan. De KBW 1910 wordt binnen vijftien minuten gestart en vertrekt 
richting Drimmelen voor een boot met motorproblemen. Het uitgeworpen anker pakt niet 
waardoor ze verdagen naar lager wal. Aanvarend naar het incident krijgt de schipper van 
de reddingboot vlak voor aankomst contact met de opvarenden van de motorspeedboot. 
Ze melden dat de motor net weer loopt maar dat assistentie wenselijk is omdat ze niet 
zeker zijn of alles blijft werken. De startmotor is afgebroken en met veel moeite en met de 
startmotor in de hand hebben ze de motor toch weer aan de praat gekregen. Ter hoogte 
van de het Gat van de Kerksloot in de monding van de Amer treft de KNRM bemanning 
de motorspeedboot aan en maakt verbinding. De KNRM bemanning begeleidt de motor-
boot naar de jachthaven van Drimmelen.  
 
Bij aankomst in Drimmelen gaat opnieuw het alarm af voor de Dordtse redders. Ditmaal 
betreft het een jacht met motorproblemen in de Dordtse Kil ter hoogte van Wiilemsdorp, 
nagenoeg voor het boothuis 
van de KNRM! Aangezien het 
jacht dicht tegen de vaargeul 
ligt besluit de Schipper van de 
reddingboot om een verkeers-
bericht aan alle schepen in de 
nabijheid uit te laten gaan door 
Verkeerspost Dordrecht, om 
te waarschuwen voor de aan-
wezigheid van een jacht met 
problemen en de aanstaande 
reddingactiviteiten in de drukke 
scheepvaartroute. 
 
De bemanning treft de motor-
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sailer op de aangegeven locatie aan met 
een blije doorgewinterde schipper. Een 
opstapper stapt over op de motorsailer en 
legt samen met de schipper een sleepver-
binding aan. Voorzichtig manoeuvrerend 
door de scheepvaartroute met bijbehorende 
communicatie naar het aanwezige scheep-
vaartverkeer worden schip en schipper terug 
gesleept naar het boothuis. Ook de 125e 
actie dit jaar is goed verlopen.

Doelstelling en realisatie 
De stichting heeft ten doel het kosteloos (doen) verlenen van hulp en bijstand aan hen die 
voor de Nederlandse kust - daaronder mede begrepen het IJsselmeer, het Markermeer, de 
Randmeren, de Waddenzee, het Lauwersmeer, de Zeeuwse en Zuid- Hollandse stromen en 
al zulke overige gebieden als onder voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht 
door de directie te bepalen - in gevaar verkeren of in gevaar dreigen te geraken, het in 
stand houden van een radio medische dienst, het verzorgen van strandveiligheid in de 
ruimste zin van het woord, het inhoud geven aan en verstrekken van preventieve maatrege-
len ter voorkoming van incidenten op en aan het water, zomede al hetgeen met het voren-
staande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Het beleid op het gebied van de operationele inzetbaarheid van personeel, materieel, en 
financiën is gestoeld op drie uitgangspunten:

• Redden is kosteloos voor de hulpvrager.
• Redders zijn professionele vrijwilligers.
• Redders aan de wal dragen vrijwillig financieel bij.

De praktische uitwerking van de doelstel-
ling – mensen redden – is de kerntaak van 
de KNRM, maar binnen de organisatie van 
de Redding Maatschappij gebeurt meer 
dan alleen het beantwoorden van nood-
signalen. Om hulp te kunnen garanderen 
moeten mensen en middelen beschikbaar 
zijn. De hele organisatie is gericht op de 
kwalitatieve en kwantitatieve invulling van 
die beschikbaarheid.

Cruciaal is vertrouwen
• Vertrouwen van de hulpvrager dat de KNRM er altijd is, 24/7 onder alle                                                                                                                                             
       weersomstandigheden.
• Vertrouwen van onze vrijwilligers dat de KNRM hen de beste spullen en opleidingen                                                                                                                                      
       geeft die beschikbaar zijn: Veilig uit en thuis!
• Vertrouwen van de Redders aan de wal dat de KNRM hun geld met zuinigheid en vlijt                                                                                                                                            
       uitgeeft aan de goede dingen.
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WITVISCOMPETITIE 2018

Totaal

1 Berend Kwarten 9,89 16 6,15 13 30,50 25 13,00 16 17,60 24 12,95 24 11,70 27 101,79

2 Rene Klooster 3,22 18 1,41 8 25,99 18 22,19 25 13,50 25 7,00 20 0,20 4 73,51

3 Nelis Kwarten x 2,63 2 15,80 24 23,00 18 9,89 19 6,35 25 9,40 18 67,07

4 Gert-Jan Rebel 1,43 8 x 16,36 27 7,00 13 17,20 27 5,27 13 3,87 12 51,13

5 Driekus Gerrits 0,00 17 7,50 18 13,51 29 9,18 24 9,31 17 7,40 19 0,00 2 46,90

6 Floris Bos 1,30 28 1,89 7 12,39 16 13,46 27 0,80 13 9,83 11 3,70 5 43,37

7 Peter Koelé 0,51 25 3,17 16 2,69 21 6,96 7 22,50 20 0,17 26 6,80 7 42,80

8 Bouke van der Ploeg 13,37 30 1,79 15 9,11 30 0,00 21 1,91 3 6,65 27 9,85 10 42,68

9 Dannie Gerrits 2,25 12 0,00 5 5,67 13 7,50 29 7,52 26 9,45 31 5,68 31 38,07

10 Michael Smit 13,17 27 1,63 11 10,65 5 0,97 10 1,86 12 2,50 29 3,82 17 34,60

11 Charles Appelman 2,24 23 1,11 14 6,54 23 7,74 23 3,70 23 10,90 23 1,14 21 33,37

12 Eddie Straub 1,19 3 0,00 12 8,84 17 18,80 5 0,00 5 x x 28,83

13 Ed Ruisendaal 3,19 26 2,13 17 6,89 26 3,65 26 1,42 30 1,61 30 3,93 26 22,82

14 Hans Menzink x x 13,25 10 1,88 9 0,40 21 3,81 10 0,51 23 19,85

15 Gerard Klomp 8,13 24 x x x x 10,15 18 x 18,28

16 Wilco van Galen 1,77 2 x 2,72 3 6,41 2 0,00 2 3,40 3 1,26 3 15,56

17 Richard Roodhorst 0,00 10 0,00 10 6,14 15 0,00 22 0,00 10 x 3,46 13 9,60

18 Ewout van Oosterom 0,00 13 x 0,29 12 1,51 3 3,75 18 x 3,44 24 8,99

19 Rein Eijer 0,00 5 0,00 6 8,13 7 x x x x 8,13

20 Alex Scheffer 4,08 20 0,00 4 0,00 20 0,20 19 0,00 29 2,35 21 0,00 30 6,63

21 Marco Roest 1,58 29 0,70 9 x x x 1,00 14 x 3,28

22 Jan Veerman 0,00 21 0,32 3 0,00 22 x x x x 0,32

Totaal 67,32 30,43 195,47 143,45 111,36 100,79 68,76 0,00 0,00 0,00 0,00 699,22

Aantal vissers 20 17 20 18 18 17 17 0 0 0 0

1

8-apr

2

22-apr

3 4 5 6 7 8 9

HSV Naarden-Bussum Competitie Uitslagen 2018

10 11

6-mei 27-mei 10-jun 24-jun 22-jul 5-aug 2-sep 16-sep 30-sep
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Dagmarathon 18 augustus 2018
Voor de wedstrijd hadden zich 10 koppels opgegeven en 
vol goede moed was bijna iedereen om 06.45 uur bij de 
Abri aanwezig voor de loting. Helaas was het deze dag 
niet zonnig en er stond een stevige wind vanuit het westen. 
Gelukkig was de temperatuur wel boven de 20 graden 
en is het droog. Ook de dames Helen Klomp en Astrid 
Ebbelaar hadden zich ingeschreven voor de wedstrijd, met 
dank aan Gerard (HS Het Gooi) die Helen vandaag een vrije 
dag heeft gegeven.

Ook nu werd er weer geloot volgens het Engels Systeem en dat beteken dat het koppel met 
nummer 1 mag beslissen waar ze willen plaats nemen. Nummer 2 mag daarna haar keuze 
maken enzovoort. Het koppel Gert-Jan Rebel en Bouke van der Ploeg hadden nummer 1 en 
kozen ervoor om aan de Amsterdamsestraatweg bij de bushalte te gaan vissen. Daar werd de 
laatste weken erg goed vis gevangen en zij hoopten dat het vandaag ook het geval zou zijn. 
Het dameskoppel ging naar “IJsland” (bij het industrieterrein) om daar hun kunsten te vertonen.

De wedstrijd duurde van 08:00 uur tot 18:00 uur en na afloop zou de prijsuitreiking zijn 
bij Lies en Berend Kwarten (nogmaals bedankt 
voor de gastvrijheid). Dankzij het redelijke weer, 
was het goed vertoeven langs de waterkant en 
dat was maar goed ook. Het bleek namelijk dat 
de vis op een aantal plekken dun bezaaid was. 
En dan kan het een lange zit zijn om tien uur 
achter elkaar te vissen. Helaas waren Berend en 
Nelis Kwarten het na vijf uur vissen zat en dat is 
wel begrijpelijk als je dan pas een kilo vis hebt.
Daarentegen was het koppel Rene Klooster en 
Olaf de Wal wel lekker bezig en werd de ene na 
de andere brasem binnengehaald. Bij het kop-
pel Rebel/v.d. Ploeg liep het ook niet zo gewel-
dig en 

alleen Gert-Jan ving af en toe een zeelt en brasem. 
Bouke had na zeven uur vissen wel genoeg gezien 
en maakte snel een vaste stok klaar en wist zo 
nog in drie uur tijd, 135 vissen te vangen (veelal 
voorns). Ook het koppel Michael Smit en Floris 
Bos hanteerde de vaste stok en die vingen ook 
volop voorns, kolbleien, alvers en soms een bliek. 
  
De meeste koppels waren blij dat het om 18:00 
uur afgelopen was en nadat alles was opgeruimd 
en gewogen waren de meeste koppels om 19:00 
uur aanwezig bij de prijsuitreiking en onder het 
genot van een drankje werden uiteraard weer 
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Waar is de VISpas/VBL verkrijgbaar:
(VBL = Voorlopige Bewijs van Lidmaatschap)

Jumper Bussum, Landstraat 8, 1401 EN Bussum
Patty’s Petshop, Holleblok 28-30, 1273 EG Huizen

Exclusive Flyfishing, Karel Doormanlaan 50 1403 TN Bussum
Hengelsport Het Gooi, Burgemeester Juriaan Visserlaan 8, 1411 BS Naarden

Website en informatie
Raadpleeg onze website:  http://www.hsvnb.nl en/of kijk op de sociale media

de mooiste (sterke) verhalen verteld. Helaas vielen de vangsten een beetje tegen voor 
de meesten, maar de sfeer leed daar niet onder. De broodjes frikandel en kroket waren 
niet aan te slepen en ook de bittergarnituur werd door iedereen geapprecieerd. Groente 
en Fruitadviseurs Jan Appelman uit Huizen had ook nog voor fruits- en aardappelsalades 
gezorgd (goed bezig Charles).

De winnaars van marathon waren Rene Klooster en Olaf de Wal, die net geen 70 kilo hadden 
gevangen. 2de werden op gepaste afstand het koppel Bos en Smit met iets meer dan 22 kilo 
en goede 3de waren Rebel en v.d. Ploeg die bijna 22 kilo hadden gevangen. Helaas waren 
er twee koppels die hun vis niet hebben laten wegen, maar ook dat hoort bij het wedstrijd-
vissen. Ook kregen zij een prijs in de vorm van waardebonnen die besteed kunnen worden 
bij Hengelsport “Het Gooi” (Helen en Gerard, nog bedankt voor de sponsoring).

De witviscommissie
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VLIEGVISSEN

Commissielid vliegvissen

Vorig jaar besloot ik me aan te melden als kandidaat lid van de commissie vliegvissen. 
Een vorm van vissen die voor mij redelijk nieuw is, zo’n drie jaar inmiddels (of misschien 
iets langer, de tijd verstrijkt ongemerkt en als je vist lijkt het of die heeft stilgestaan). Dirk 
Scheper en Hendrik van Geffen maken reeds deel uit van deze commissie die tot nu toe 
uit deze twee actieve leden bestond.

Op een doordeweekse dag spraken we af voor een kennismaking. Die ontmoeting vond 
plaats in Bussum Zuid bij Exclusive Fishing, dé specialist in het Gooi op gebied van 
vliegvissen. De eigenaar, Peter, had zijn tafel die het hart vormt van zijn prachtige winkel, 
beschikbaar gesteld voor de meeting. De koffie stond klaar en Peter had zelfs voor cake 
gezorgd! Na het voorstellen bespraken we hoe we vliegvissen meer onder de aandacht 
zouden kunnen brengen en hoe we ook jong publiek daarmee zouden kunnen bereiken.

Hieruit kwam bijv. voort dat we met z’n drieën present 
waren bij de Huizer Havendag 2018. We hebben daar 
in de drukbezochte haven op verschillende plekken 
met de vlieghengel staan vissen.

Op 1 september 2018 ben ik als vrijwilliger ingezet bij 
een karpervisdag voor de jeugd in Huizen. Als enige 
trachtte ik met de vliegenlat een karper te verleiden 
tot een aanbeet. Het zou mijn eerste karper zijn….
De jongens die aan deze dag meededen hadden niet 
veel interesse en een aanbeet bleef uit. Ik moest eer-

der weg i.v.m. 
een optreden. 
Dat heb je als 
muzikant, dan 
moet je vaak 
in de weeken-
den op pad.

Op 31 augustus2018 j.l. kwamen we weer (voor de 
derde keer inmiddels) bijeen, nu bij forellenvijver 
de Berenkuil bij Nijkerk. Na een poosje te hebben 
gevist bespraken we nieuwe mogelijkheden en 
brachten we die schetsmatig in kaart in de agenda. 
Ter sprake kwam onder andere in de herfst/winter 
met de vlieghengel op wintervoorn jagen en een 
avondje vliegbinden. Verderop in dit nummer ver-
telt Hendrik hier meer over.

Tight Lines! Marcel Luntungan



Hengelsportcentrum Nijkerk met uitgebreid 
assortiment voor iedere visser

Hengelsportcentrum Nijkerk is verhuisd en is nu 
gevestigd aan de Watergoorweg 51A in een geheel 
nieuw pand aan de rand van Nijkerk en is makke-

lijk via de A28 of binnendoor via Baarn bereikbaar. 
Het is er binnen gezellig en staat de koffie altijd 

klaar. Daarnaast krijg je het juiste advies, namelijk 
wat je moet doen om welke vissoort te vangen!  

 
Jerk Baits

“Eindelijk is het weer zover: na twee jaar zijn de jerkbaits, in een aantal 
formaten en vele kleur- en patroonvariaties, weer terug van weg-

geweest.” Gert, de eigenaar van 
Hengelsportcentrum Nijkerk is trots 
op het feit dat er een groot aantal 
nieuwe producten aan het assor-
timent is toegevoegd, waaronder 

deze jerkbaits. “Het zijn altijd goede 
vangers geweest, dus we zijn blij dat 

ze weer verkrijgbaar zijn.”

Hard frog
Kikkers staan hoog op de menulijst van vele roofvissen die actief in 

het oppervlak jagen. Op sommige wateren is het tevens een must om 
topwaterbaits te gebruiken in verband met de aanwezige planten-

groei of beperkte diepte. Als voorbeeld de Ikuru Hard Frog. Deze ABS 
kunststof kikker is uitgevoerd met een 
attractieve skirt op de achterzijde en 
voorzien van een superscherpe, extra 

sterke double hook.



Hengelsportcentrum Nijkerk met uitgebreid 
assortiment voor iedere visser

Ratten
Martijn: “Deze levensgrote rat imitatie zal het hart van menig roofvis-

ser sneller doen kloppen. Met 
een totale lengte van ruim 25 

centimeter creëert dit realistische 
knaagdier een dressuur doorbre-
kend silhouet en een onnavolg-
bare actie in de bovenste water-

laag. Een must in de kist!”

Gunki shad
Deze softbait moet u echt uit-

proberen! De grote staartpeddel produceert een uitgesproken “rol-
ling actie” en laat het hele lichaam werken. De driehoekige vorm 

functioneert zoals de kiel van een boot 
en daardoor loopt de G’BUMP bij alle 
snelheden heel erg stabiel. Een ide-

aal kunstaas voor het lineair vissen op 
snoekbaars, baars of snoek.

Zonder alle andere spullen te verwaarlo-
zen, moet het enorme scala aan visstoe-
len nog worden genoemd: voor elk wat 

wils!

Hengelsport Centrum Nijkerk
Watergoorweg 51C
3861 MA Nijkerk
Tel: 033-2450704
info@hengelsportcentrum.nl
www.hengelsportcentrum.nl



Al 70 jaar een vertrouwd adres voor assurantiën en makelaardij 
 Assurantiën 035-694 51 42  Makelaardij 035-699 11 88  

Prins Hendriklaan 10 1404 AT Bussum  info@albers.nl  www.albers.nl 

Wij zorgen dat u de juiste 
 

verzekering aan de haak 
slaat! 

 Betrouwbaar 
    Dichtbij 
        Waardevol 
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INCASSOFORMULIER

Formulier incasso-opdracht

Als u overgaat tot automatisch incasso voor 2019 betaalt u geen  €35,00 maar slechts  
€32,50.

------------------------------------------------------------------------------------------
Ledenadministratie  : Mevr. G. Rebel, Meentweg 1,   1271 PV Huizen

Graag in blokletters invullen

NAAM EN VOORLETTERS: ...................................................................... .....................

STRAAT EN HUISNUMMER: ...........................................................................................

POSTCODE EN WOONPLAATS: ....................................................................................

GEBOORTEDATUM: .......................................................................................................

E-MAIL: ...........................................................................................................................

TELEFOONNUMMER: ....................................................................................................

IBAN REKENINGNUMMER:  .........................................................................................

BIC:  ...............................................................................................................................
(voor leden in het buitenland)

Voor leden jonger dan 18 jaar dient tevens één van de ouders/verzorgers te tekenen.

Naam lid:   ................................    handtekening rekeninghouder/lid

    ................................................

Datum  :   ................................    handtekening ouder/verzorger

    .................................................

Hebt u ons al gemachtigd! Wilt u dit dan niet nogmaals doen! Het bespaart iedereen 
veel extra moeite en problemen in verband met mogelijk dubbel incasso.



VAN DE PENNINGMEESTER

Kalenderjaar 2019
Hier even een mededeling zoals dat heet: Van huis-
houdelijke aard Aan alle vissende en niet-vissende 
leden van onze vereniging. Als u wilt stoppen met 
vissen om welke reden dan ook. Ik denk daarbij 
aan uw leeftijd, ouderdom of gezondheid, dan wel 
in de wetenschap dat u de komende jaren door uw werkzaamheden niet meer in de gelegen-
heid bent om te vissen, zeg dan uw lidmaatschap tijdig (vóór 1 oktober 2018) aan ons op. 
Gaarne per mail of gewoon op papier met de ”post”. Meld dan uw naam en dergelijke infor-
matie en uw vispasnummer.

Wij kunnen er dan voor zorgen dat uw betaling door automatisch incasso dan wel via accept-
girokaart niet wordt verlengd. Achteraf alle gedane zaken terugdraaien kost ons nl. een hoop 
extra tijd en werk. Hebt u op tijd betaald dan zorgen wij er voor dat u eind december van 
2018 uw vispas voor 2019 zult hebben ontvangen. Beleefd verzoek ik onze trouwe leden er 
voor zorg te dragen dat er eind oktober voldoende saldo (geld) op uw bankrekening staat. 
Eind 2017 werden nl. meer dan 50 automatische incasso’s teruggeboekt om diverse redenen. 
Ook dat geeft ons weer vrij veel extra werk waar wij niet op zitten te wachten.

Met dank voor uw medewerking wens ik u nu alvast, iets aan de vroege kant: fijne en prettige 
feestdagen en een gezellige jaarwisseling.

Uw penningmeester, Theo de Booij.
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Vliegviscommissie 2

Gezellig een dagje vissen

Op vrijdag 31 augustus was het dan weer zover. Even gezellig bij elkaar komen met de 
mannen van de vliegviscommissie. Dit keer even niet de Ruygenhoek in Utrecht, door het 
warme weer waren de forellen te zwak om gevangen te worden. Daarom dit keer maar 
even uitgeweken naar de Berenkuil in Putten.

De ochtend begon zoals gewoonlijk met een lekker bakje 
koffie en een goed gesprek. Het was duidelijk dat we alle-
maal veel zin hadden om onze vliegenlijn uit te werpen. Dirk 
maakte zich grote zorgen of hij dit keer wel in staat zou zijn 
om een forel te vangen op de grote vijver, omdat het tot 
dan toe was gebleven bij wat baarsjes, voorntjes en een 
verdwaalde snoek.

Zelf had ik even een vlieghengel geleend van mijn grote 
vriend Theo. Een prima hengel, alleen was de combinatie 
met de lijn niet optimaal, wat er in resulteerde dat ik flink 
mijn best moest doen om lange worpen te maken. En 
geloof me, dat ga je aan het einde van de dag wel merken 
aan je spiertjes.

Dirk en ik besloten om het samen als eerste te proberen op 
een vlot. We zagen al wat beweging in het water en dus manoeuvreerden we het vlot die 
kant op. De eerste keer (althans bij mij) ga je altijd te snel, waardoor je te dicht bij de de 
school komt. Maar bij de riet kragen zagen we ze echt actief bezig aan de oppervlakte. We 
zagen zelfs scholen met kleine vis weg schieten.

Dirk had al bij de eerste worpen een aantal aanbeten 
gehad, maar iets ging er nog niet goed. Gingen we te snel 
of te langzaam met ons streamertje door de school. Al snel 
had Dirk de slag te pakken en sloeg zijn eerste forel op 
de grote vijver aan de haak. Bij mij hetzelfde resultaat, wel 
steeds een stevige aanbeet maar dan waren ze weer weg. 
Maar toen hadden we allebei de smaak te pakken. Het 
streamertje iets voorbij de school inwerpen, dan even laten 
liggen en dan voorzichtig binnen strippen. Zo hebben we 
heel wat mooie exemplaren mogen vangen. Van ééntje was 
ik toch best wel ziek, want dat was echt een grote, maar het 
overgaan van een losse lijn naar de slip van de reel vergt bij 
mij nog wel wat oefening en dan verspeel je zo’n fantastisch 
mooi exemplaar.
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Theo en Marcel waren het aan het 
proberen vanaf de kant. Dat was 
wel wat lastiger. Na twee uur heb-
ben we het vlot overgedragen aan 
hen en ook Mars had al snel de 
slag te pakken en ving een aantal 
mooie exemplaren. Vanaf de kant 
vingen Dirk en ik toch ook nog wel 
een paar mooie forellen. Al met al 
dus een topdag. En Dirk, ja dat laat 
zich raden, zijn dag kon niet meer 
stuk…

De vergadering
Buiten dat we lekker een dagje gingen vissen met de leden van de vliegvis commissie, was 
het ook de bedoeling om samen te gaan zitten en na te denken over nieuwe activiteiten 
voor de vliegviscommissie. Even zag het er naar uit dat we zouden stoppen met de com-
missie, maar met de komst van Marcel in ons team hebben Dirk en ik echt weer de smaak 
van het vliegvissen te pakken gekregen.

Voor de komende periode hebben we bedacht om de volgende activiteiten te organiseren. 
Oh ja, en voor alle duidelijkheid, heb je nog nooit gevist met de vliegenhengel, maar zou 
je het wel eens willen proberen?! Kom dan gewoon en ervaar het plezier van deze gewel-
dige manier van vissen!

Vliegviscommissie 2018/2019
Activiteiten kalender

Wintervoorn vissen 28 oktober 2018

Vliegbinden bij Peter (gericht op de winter-
voorn) – Email naar alle leden

Zaterdagochtend om 9:00h – 24 november 
2018

Vliegbinden bij Peter (gericht op de snoek) Zaterdagochtend om 9:00h – 8 december 
2018

Oliebolvissen in Nijkerk December 2018 (datum volgt)**

Poldervissen met de vliegenhengel Maart 2019 (datum volgt)**

Vliegvissen in de Ardennen Juni 2019 (datum volgt)**

*Aanmelden kan bij mij (Hendrik), Dirk of bij Marcel.
** Aanvullende data zullen worden gepubliceerd op de webpagina.
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Zalmvliegenbinden met 
Henk van Bork
Tijdens de braderie in Huizen maakte ik 
kennis met Henk van Bork. Toevallig had 
ik een boek door hem geschreven bij 
mij op tafel liggen en al snel raakten we 
in gesprek. Henk deelde wat technieken 
over het maken van vleugels met een veer. 
Henk nodigde mij uit om op zaterdag 15 
september 2018 mee te doen met zijn 
clinic zalmvliegenbinden. Afgelopen zater-
dag was het dan zover, we kwamen om 
kwart voor negen bij elkaar om eerst even 
kennis te maken. Uiteindelijk zouden we 
met een groepje van vijf binders uit het 
hele land gaan binden.

Dit was het 
patroon 
wat we die 
dag zou-
den gaan 
binden. 
Nu heb ik in mijn periode waarin 
ik bind toch al behoorlijk wat 
verschillende patronen gebonden, 
maar niets wat hier op lijkt. En ik 

kan u verzekeren dat dit een behoorlijke uitdaging was. Er wordt 
gebruik gemaakt van heel veel verschillende materialen, waardoor 
het heel belangrijk is om vanaf het begin de juiste verdeling aan te 
houden. Hoe verder je komt op de haak hoe meer materialen. En 
dan het samenstellen van de dubbele vleugel, wat een techniek en 
wat een geduld daarbij komen kijken…

Alle mogelijke bindtechnieken passeerden de revue en dat maakte 
het een hele leerzame dag. De reacties van de aanwezigen waren 

dan ook uiterst positief.

Ik kan je verzekeren dat het mij heel wat 
zweetdruppels heeft gekost om dit exem-
plaar te maken. Maar ik heb een fantasti-
sche dag gehad waarvoor ik Henk via deze 
weg nogmaals wil bedanken.
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HUIZERHAVENDAG
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Huizer havendag 2018

Afgelopen zaterdag 16 juni 2018 heeft 
de Huizer Havendag in de Oude Haven 
van Huizen plaatsgevonden. Ook 
Hengelsportvereniging Naarden-Bussum 
van aanwezig en gaf acte de préséance. 
HSV-NB stond aan de experimenteerzijde 
(dit jaar voor de eerste keer ter uitbreiding) 
van de Oude Haven direct naast het Shantykoor.

Het was een gezellige dag, waarbij het weer 
dit keer meespeelde en van zijn goede kant 
liet zien. De stand werd bemand (letterlijk) 
door het bestuur en enkele vrijwilligers. De 
bemanning heeft vele vragen beantwoord, 
voorlichting gegeven, demonstraties ver-
zorgd en laten zien welke mogelijkheden 
er allemaal zijn bij het vissen. In het laatste 
geval denk daarbij aan de uiteenlopende 
mogelijkheden om vissen te vangen, zoals 
wedstrijdvissen, witvisvissen, vliegvissen, 
karpervissen en feederen en dat zowel van 
de kant af als vanuit de boot. Hierbij wer-
den voornamelijk aan het begin van de dag 
enkele mooie vissen gevangen. Later op de 

dag nam het aantal zienderogen af. Mede als gevolg van de mensen die rondliepen als wel 
door de rondvarende orkesten.
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Een leuk 
voorbeeld 
was een in 
snoekbaars-
vissen geïn-
teresseerd 
echtpaar 
dat uitge-
nodigd 
werd op de 
boot. Even 
buiten 
de Oude 
Haven 
werd bij de 

eerste worp op snoekbaars een snoek van 123 centimeter gevangen. De dag kon voor dit 
echtpaar niet meer stuk.

Zo werd tijdens het uitleggen van het wit-
visvissen in de Oude Haven direct naast 
de stand van de HSV-NB een heel mooie 
brasem gevangen. Dat de voornamelijk 
jonge geïnteresseerden van de hengelsport-
vereniging een compleet hengeltje met tuig 
kregen uitgereikt maakte de dag voor deze 
jongeren meer dan goed.

Het vliegvissen werd, doordat Hendrik van 
Geffen vliegbinddemonstraties verzorgden, 
een happening op zich, waarbij vooral de 

ouderen (en 
vaak gepensioneerden) 
veel interesse toonden. Dat 
Dirk Scheper samen met 
Marschal tijdens de vlieg-
visdemonstraties lieten zien 
wat er mogelijk was met 
vliegvissen vulden hierop 
een mooi aanvulling.

De Huizer Havendag 2018 
was voor de bemanning 
van de stand van de HSV-
NB meer dan geslaagd en 
langs deze weg worden 
alle betrokken mensen, 
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voor zover nog niet persoonlijk, dan toch hierbij, bedankt voor hun tomeloze inzet aan 
deze dag. We kijken uit naar 2019. Wij noemen de standbemanning bij naam: Gert-Jan 
Rebel, Theo de Booy, Hendrik van Geffen, Dirk Scheper, Erik Jaegers, Robert Wyman, 
Marcel Luntungan, Marco Roest, Jurrien Uyterwijk, Mark Kramer, Adri Vermue, Ronny 
Lensink en Wiebe Zieltjes. Mocht ik iemand zijn vergeten, mijn excuses en geef het door.
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KARPERCOMMISSIE

Karperjeugddag
Op zaterdag 1 september 2018 heeft 
Sportvisserij Midwest Nederland in 
samen werking met onze karpercom-
missie bij ons in de Baat vijver in 
Huizen(voormalige schaatsbaan) een 
Karperjeugddag gehouden. Met de 
opkomst van ongeveer vijftien kinderen 
en een stralend mooi weer, zat de sfeer 
er goed in.

Helaas vielen de vangensten tegen. 
Er zijn in totaal vier karpers en 
diverse brasems gevangen. één 
van de jeugdige deelnemers was 
zo enthousiast, dat hij er zelfs twee 
karpers heeft gevangen.
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EVEN VOORSTELLEN

Even voorstellen
Mijn naam is Jonathan Tunderman. Ik 
ben 35 jaar, geboren en opgegroeid in 
Amsterdam, Watergraafsmeer. Als kleine 
jongen van zes jaar oud begon mijn passie 
en liefde voor het vissen. Van mijn oude 
buurman (een fanatieke visser) kreeg ik 
mijn eerste bamboestok die hij zelf voor 
mij gebouwd had. Vol trots en overgave 
stond ik uren aan de waterkant en was 
niet meer weg te slaan. Vrij snel kwam ik 
erachter door oudere jongens uit de buurt 
dat de sloten waar ik viste redelijk vol 
zaten met karper(tjes) die er tot de dag van vandaag nog steeds zwemmen. Het duurde 
uiteraard niet lang voordat ik mijn eerste werphengel had met molen. De eerste karpers 
lagen al snel op de kant. Als ik moet beschrijven waar mijn doorgeslagen hobby voor het 
karpervissen tot stand is gekomen is het toch wel hier. De slootjes in Amsterdam-Oost.

Toen ik een jaar of elf was verhuisde mijn ouders, broer en ik richting Bussum. Vrijwel direct 
ging ik met mijn hengels op pad en leerde ik de wateren in de omgeving kennen met in 
het bijzonder Naarden Vesting! Ik heb hier in de afgelopen 8 jaar fanatiek op karper gevist 
en ben een hoop over dit water te weten gekomen. Erg leerzaam omdat het niet bepaald 
een makkelijk water is. De meeste karpers die ik in de Vesting gevangen heb, en dat zijn 
er aardig wat, zijn plaatjes van beesten. Het karperbestand in de Vesting gaat naar mijn 
mening nog veel bewijzen in de toekomst!

Even voorstellen 2
Ik ben Paul Nagtegaal en woon al mijn hele leven in Naarden. Als 
klein mannetje ben ik zoals een ieder begonnen met een korte 
vaste stok van drie meter en ging ik achter de voorntjes aan. Ik 
viste voornamelijk in de Karnemelkse sloot en heb daar eigenlijk 
tot mijn zestiende altijd erg veel plezier gehad. Veel uren bracht 
ik door met mijn winkle picker op jacht naar brasems en zeelt. 
Naast het vissen op witvis heb ik ook veel achter de poldersnoek-
jes aangezeten met één van mijn beste vismaten Joey Kluvers. 

Rond mijn zeventiende kwam ik voor het eerst in aanraking met 
karpervissen en na mijn eerste run was ik direct verkocht. Na 
afloop van een schitterende dril kon ik mijn eerste karper landen. 
Ik ben dat jaar direct fanatiek achter deze vis aangegaan en heb 
in twaalf jaar veel mooie karpers mogen landen. Zes jaar geleden 
ben ik voor het eerst gaan vissen in de Naarden-Vesting en ik blijf 
zeggen dat dit het mooiste water is van Nederland. Het bestand 



27

MEDEDELING VAN DE REDACTIE
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begint steeds mooier te worden en het blijft toch altijd een beetje werken voor de vis. 
Vijf jaar geleden heb ik door het aanschaffen van een fietskar mijn mogelijkheden vergroot, 
tegenwoordig ben ik op iedere stek in vesting snel ter plaatse, zien jullie bij een tent een 
fietskar staan dan is de kans groot dat ik het ben.

Twee maanden geleden werd ik door Eric Jaegers gevraagd om bij de karpercommissie te 
komen en ik heb hier niet lang over nagedacht. Wat in mijn ogen de belangrijkste taak is, is 
dat we ervoor moeten zorgen dat de Vesting ook in de aankomende jaren een mooi bestand 
aan Karpers behoud en dat we door middel van nieuwe aanwas het een schitterende water 
kunnen maken voor de karpervisser. Mijn grote vraag blijft dus aan elke visser die karpers 
vangt dit door te geven aan de karpercommissie. Wij kunnen door vangsten goed monitoren 
hoeveel we moeten uitzetten en waar het nodig is om uitzettingen te doen, met deze infor-
matie kunnen wij een goed advies geven aan de Vistandsbeheercommissie.

Mochten jullie mij zien zitten en heb je zin in een babbeltje dan kan je altijd even langskomen en 
verder wens ik iedereen nog mooie vangsten toe in onze prachtige wateren van de vereniging.

Groet,

Paul Nagtegaal

Bron: De Telegraaf, vrijdag 7 september 2018.

Mededeling van de redactie: DDD-vergoeding
Als redactie, met goedkeuring van het bestuur, is besloten om een ieder die een 
artikel(tje) met minimaal 1 goede foto met een grootte van minimaal 1 Mb instuurt, een 
cadeaubon van Euro 20,00 ontvangt. Een cadeaubon die alleen op drie plaatsen binnen 
onze visgronden kan worden ingewisseld: Exclusive Flyfishing in Bussum, Hengelsport ’t 
Gooi in Naarden en Patty’s Petshop in Huizen. Deze geste is voortgekomen uit het feit 
dat de artikelen in ons visblad De Dansende Dobber vrijwel uitsluitend van enkele mensen 
kwamen, terwijl ons communicatiemedium feitelijk ”vóór-en-dóór” onze leden is bedoeld. 
Wij van de redactie hopen hiermee jullie inbreng te verhogen met stukjes van de leden 
zelf over hun viservaringen of anderszins dat voor iedereen aardig is om kennis van te 
nemen. Wij hopen dan ook voor het volgende nummer meer inhoud te kunnen geven aan 
onze DDD. Bij voorbaat dank voor jullie inzendingen, graag vóór 15 januari 2019.
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Theo en Thea ..... vissen samen 1
Dat is geen grap. Theo en Thea zijn broer en zus de Booij. Theo viste al jong, hij kon 
amper lopen toen hij, op de drempel van het huis van opa en oma, al met een hengel zat 
te vissen.

De polder de Beemster stond 
blank in de oorlog. Later ging hij 
op zesjarige leeftijd vissen met 
een buurjongen In de ringvaart bij 
Purmerend en het Noord-Hollands 
kanaal. Toen gingen Thea (vijf jaar) 
en haar zusje Jenny (vier jaar) ook 
mee. Ze vingen niks maar moesten 
wel Thea uit het Kanaal vissen, dus 
was het visplezier gauw over.

Op 1 november 1950 zijn wij ver-
huisd naar Bussum. Daar is Theo 
altijd blijven wonen; zijn zus Thea 
verhuisde naar Dordrecht in 1967. 
Theo viste ruim tien jaar (1968 tot 
1978) met vader, schoonvader en 

zwagers in roeibootjes (Wiggers-Breezand) op de Wadden: platvis. Ook een lange reeks 
van jaren een of twee keer per jaar op de Noordzee uit IJmuiden of uit Den Helder op de 

”Hendrik Karssen” (fijne boot).

Na de verkoop 
van zijn assuran-
tiekantoor ging 
Theo op advies 
van een relatie 
leren vliegvis-
sen bij Haddock 
in Almere. Die 
relatie wist dat 
Theo al heel lang 
(ongeveer 20 
jaar jong) een 

”vliegenlat” op 
zijn kantoor had 
hangen. Toen 
moest hij lid 
worden van een 
HSV en koos 
voor Naarden-
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Bussum. Na twee 
jaar kascontrole 
werd hij ingaande 
2012 daar penning-
meester van en 
doet dat nu nog. 

Van 2013 tot 2018 
was hij ook nog 
Steigerbeheerder. 
Naast beide func-
ties assisteert(de) 
hij ook nog bij de 
diverse evenemen-
ten.

Theo en Thea ..... vissen samen 2

Thea werd de Penningmeester van de Verenigde Hengelsport Regio Dordrecht in 1987 bij 
de oprichting van de VHRD. en ze doet dat ook nog steeds. In de jaren 90 deed ze mee 
aan de wedstrijden van Zuid-west Nederland. Maar meestal was ze de controleur bij die 
wedstrijden: in het Voornse Kanaal 4 of 5 x.

Bij vijf deelnemers werd levering van één controleur gevraagd. Met haar man Peter de 
Kruyf viste ze bij de VHRD en de Mosselkoppen en Sterrenburg in Dordrecht. Jaarlijks 
ledenconcours in de havens organiseren daar deden maar 35 tot 45 leden aan mee. 
Begeleidster van de jeugd in Dordrecht, vooral de financiën en de prijzen bepalen. Het 
clubblad maken; ”Onder de Loep” wel amateurtje, maar toch al weer 25 jaar. Met knippen 
en plakken. Nu meer het computer werk, als het lukken wil.

4 juli 2018 besloten Theo en Thea eens samen te gaan vissen. In Naarden bij het begin van 
de Karnemelksloot. daar werd de foto genomen door hun jongste zusje Emmy. Thea ving 
als eerste een visje, stekelbaarsje van 1 O cm. en Theo ving de grootste, een jonge bra-
sem. We kregen bezoek van de plaatselijke Politie op de fiets, niet om te controleren, maar 
we hebben ze wel verteld waarom we er samen aan het vissen waren en wat de VISPAS 
inhoud enzovoort.

Erg leerzaam en interessant vonden ze. Na anderhalf uur vissen hielden we het voor gezien, 
het was warm weer en er kwamen kinderen met bootjes spelen. Woensdagmiddag en net 
geen vakantie. De volgende wedstrijd vissen we waarschijnlijk in Dordrecht, want het is 
voor herhaling vatbaar.
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Vissterfte
Het warme weer van afgelopen periode zorgt voor veel zomerpret, maar leidt helaas ook 
tot vissterfte. Door drooggevallen beken en vijvers of een tekort aan zuurstof in het water 
komen er een hoop meldingen van vissterfte binnen. Gezien de weersvoorspellingen 
moet er ook komende dagen nog rekening worden gehouden met dit scenario. Zie je zelf 
een geval van (dreigende) vissterfte? Meld dit dan aan de betreffende waterbeheerder!

Zomersterfte is een (vaak plotseling) optredende vissterfte, veroorzaakt door slechte milieu-
omstandigheden die direct of indirect het gevolg 
zijn van extreem warm weer, al dan niet gevolgd 
door hevig onweer.

Minder zuurstof
De oplosbaarheid van zuurstof neemt af bij een 
stijgende watertemperatuur, waardoor wateren 
tijdens de zomer vaak minder zuurstof bevatten 
dan tijdens de winter. Als koudbloedig dier heeft 
een vis in de zomer echter een snellere stofwis-
seling dan in de winter, waardoor een grotere 
zuurstofbehoefte bestaat. Hierdoor kan juist in 
de zomermaanden een verlaging van het zuur-
stofgehalte snel tot problemen leiden.  
 
De slechte milieuomstandigheden worden vaak 
als gevolg van de zuurstofconsumptie door bac-
teriën die organisch materiaal afbreken verder 
versterkt. Zomersterfte treedt dan ook meestal 
op in kleinere (vaak afgesloten) ondiepe wateren 

met een veen 
of modderbo-
dem, waar bij 
de afbraak van 
bodemmateriaal 
veel zuurstof uit 
het water wordt 
verbruikt. 
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EEN VISDAG OM TE VERGETEN?
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ZO MOOI KAN HET ZIJN
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NIEUWE BUITENBOORDMOTOR NODIG?

Brouwerwatersport
Het betaalbare watersport adres!

Brouwerwatersport

De Steiger 187

1351 AT Almere Haven

T  +31 (0)6 53 64 11 90

E  info@brouwerwatersport.nl

I   www.brouwerwatersport.nl

www.brouwerwatersport.nl

Brouwer Watersport Almere
Het goedkoopste adres voor uw 
buitenboordmotor en rubberboot!

Buitenboordmotoren
Yamaha , Mercury , Honda , Tohatsu , Evinrude en 
Suzuki buitenboordmotoren voor de beste prijzen.

Rubberboten
Ook voor uw Zodiac , Mercury / Quicksilver en Honwave 
rubberboot bent u bij ons aan het juiste adres.

Vele tevreden klanten gingen uw voor.

Kortingen oplopend tot wel 30%
Hét adres voor 

zowel nieuwe als 

gebruikte boten

en motoren!
Voor de openingstijden, zie onze website.
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