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VAN DE VOORZITTER

Acceptatie

De oplossing voor onze gewone hengelsporters.

Een oplossing of een alternatief, dat is de vraag die wij ons kunnen stellen. Waarom deze 
vraag? Omdat blijkt dat als wij gezamenlijk als hengelsporters iets willen, wij dat voor 
elkaar kunnen krijgen. Wij moeten er weliswaar hard voor werken, maar dat is geen pro-
bleem, zoals wij dat tijdens de Huizerhavendagen hebben laten zien.

We hebben geprobeerd om iedereen die daar belangstelling voor had een goed beeld te 
geven van wat wij aan het doen zijn op en aan het water. De vele positieve reacties die wij 
mochten ontvangen en aanhoren op de stand geeft aan dat ons streven naar een betere 
zichtbaarheid is gelukt. Gelukt mede door de medewerking van een groot aantal gedreven 
en gepassioneerde vissers die zowel uit onze vereniging kwamen als sportvissers die zich 
gedreven voelen om hun tak van sport extra voor het voetlicht te brengen.

Wanneer wij gezamenlijk een doel trachten te verwezenlijken, staan wij sterk. Iedere 
bedreiging in de kiem smoren met argumenten, naar buitentreden door ons voor te stellen 
en mensen praktisch te laten ervaren wat wij aan het doen zijn. Het betekent dat wij niet 
als een stel padvinders ons proberen te verdedigen op het moment dat we aangevallen 
worden, maar de discussie aangaan, gelijk geven waar de ander gelijk heeft en onze ver-
antwoordelijkheden nemen en met argumenten staven waar nodig. Gaan wij als een stel 
onnadenkenden in de aanval, sneuvelen we op termijn zeker.

Dit is wat we moeten doen: wat vistijd in onze medemens investeren en hen overtuigen 
van het leuke en mooie van sportvissen.  Ons zelf alert en actief opstellen en niet alleen 
bezig zijn onder onze eigen gelederen. Ons zelf laten zien. Dan heeft onze geliefde hen-
gelsport, onze sportvisserij niet alleen nu maar ook in de toekomst kans van slagen en kun-
nen wij onze kennis nog generarties lang overdragen aan onze kinderen, kleinkinderen en 
de vele genarties na hun.

Strakke Lijnen

Gert-Jan
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IMPRESSIE HUIZER HAVENDAG

HSV Naarden-Bussum en de Huizer Havendag

Op zaterdag 22 juni 2019 j.l. was het weer zover: de Huizer Havendag ging van start. 
Het bestuur en de vrijwillegers van de Hengelsportvereniging Naarden-Bussum waren 
omstreeks 08:00 uur al bezig 
met het opzetten van hun 
kraam aan de kop van de 
haven. Het weer speelde mee 
en de stemming zat er goed 
in. Er werden door de vrijwil-
ligers demonstraties verzorgd 
op de vele visterreinen die de 
vissport kent: wedstrijdvissen, 
witvissen, feedervissen, kar-
pervissen, vliegvissen, street-
fishing en niet te vergeten het 
binden van de kunstvliegen 
voor het vliegvissen.

De Havendag omvat meer, 
zoals het meevaren op een 
botter, werden er demonstra-
ties van verschillende water-
sportverenigingen georganiseerd en was er volop muziek. De Huizer Havendag is vooral 
bedoeld om mensen kennis te laten maken met alle watersportmogelijkheden op het 
Gooimeer en het Eemmeer.

Op de hiernavolgende pagina’s wordt de dag door de ogen van HSV Naarden-Bussum in 
beeld gebracht. Evenals vorig jaar waren de visvangsten minder dan verwacht, maar de 
stemming zat er goed in. Langs deze weg worden dan ook alle mensen die bij de kraam 
van de HSV Naarden-Bussum aanwezig waren en hun steentje hebben bijgedragen aan 
het succes van deze dag bedanken voor hun inzet. Niet minder dan 30 nieuwe jeugdleden 
(vanaf 6 jaar tot en met 12 jaar) hebben we kunnen inschrijven, die voor 95 % na uitleg 
door Robert Weijman een tijdelijk gratis lidmaatschap (vistoestemming) voor het water in 
Huizen en/of Naarden/Bussum voor dit jaar kregen en daarbij (met dank aan Sportvisserij 
Nederland) een hengel met toebehoren mee mochten nemen. Ik zet deze mensen op een 
rij: Theo de Booij, Hendrik van Geffen, Marcel Luntungan, Wiebe Zieltjes, Michiel Goedhart, 
Robert Weijman, Dirk Scheper, Marcus Scheper, Piet Kramer, Marijn de Jong ,Eric Jägers, 
Wilco van Galen (uit Montfoort) en met hun boot Arjan Frerichs (MidWest Nederland) en 
Adri Vermue. 
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Hengelsportcentrum Nijkerk met uitgebreid 
assortiment voor iedere visser

Hengelsportcentrum Nijkerk is nu naar ruim een 
jaar gesetteld aan de Watergoorweg 51A in het 
nieuwe pand aan de rand van Nijkerk en is mak-
kelijk via de A28, of binnendoor via Baarn, of via 
de A1 afslag Zwolle op wegkruising Hoevelaken 
bereikbaar. Het is er binnen gezellig en de koffie 
staat altijd klaar. Gert en Martijn weten waar ze 

over praten en weten dat op een enthousiste ma-
nier over te brengen.  

 
Ze leveren alleen kwaliteitsspullen voor de commerciële en de wedstrijdvisserij 
met merken als Senses, Gunki en Drennan. Het voordeel van deze aanpak is, 
aldus Gert en Martijn, is dat de kopers van heinde en ver komen. Niet alleen 
krijgen ze hier de kwaliteitsspullen, maar ook het advies waar ze om vragen.

Gunki shad
Deze softbait moet u echt uitproberen! De grote staartpeddel produceert een 
uitgesproken “rolling 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 ideaal kunstaas voor het lineair vissen op 

snoekbaars, baars of snoek.

Zonder alle andere spullen te verwaarlozen, moet het enorme scala aan attribu-
ten zoals visstoelen nog worden genoemd: voor elk wat wils!

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



Hengelsportcentrum Nijkerk met uitgebreid 
assortiment voor iedere visser
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OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Opzeggen

Beste medevisvrienden en leden van de Hengelsportvereniging 
Naarden-Bussum langs deze weg willen wij jullie nogmaals 
onder de aandacht brengen dat het lidmaatschap aan onze ver-
eniging vóór 1 oktober 2019 moet zijn opgezegd. Doet u dat 
niet, dan blijft u lid van onze mooie visvereniging voor 2020.

Het bestuur.



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 2020 betaalt u geen  €37,50 maar slechts  €32,00.
------------------------------------------------------------------------------------------
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.



Waar is de VISpas/VBL verkrijgbaar:
(VBL = Voorlopige Bewijs van Lidmaatschap)

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



KYLL VERSLAG VLIEGVISCOMMISSIE
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Weekendje Kyll
De vliegviscommissie

De vliegviscommissie had vorig jaar al aangegeven bij de leden die vliegvissen, of zij die 
willen gaan vliegvissen, dat er een dag of weekeinde zou worden georganiseerd om met 
elkaar te gaan vliegvissen. We hebben als vliegviscommissie al enkele malen in Nederland 
een uitstapje gemaakt. Uitstapjes die vooral 
gingen naar de visvijvers in de nabije omtrek, 
zoals De Ruigenhoek in Utrecht en de Berenkuil 
in Nijkerk. Deze uitstapjes bleken iedere keer 
weer een succes en de reacties waren positief. 
En het belangrijkste: er werden gedachten geuit 
en plannen gesmeed. Een daarvan was dat wij 
als vliegviscommissie een trip naar het buiten-
land wilden organiseren. Na veel discussie werd 
dat Duitsland, in de Kyll en daar gingen we een 
lang weekeinde in juni dit jaar dan ook heen.

Lang weekeinde
Het weekeinde liep van vrijdagochtend vroeg 
tot en met zondagavond voor een deel van 
de groep en het andere deel bleef tot en met 
maandagavond. De eerste groep ging later 
van huis dan de ander, mede omdat het moge-
lijk was gebleken om al dezelfde dag nog te 
kunnen gaan vissen. De landelijke Deutsche 
Fischereischein, hadden we al voor iedereen 
geregeld en moest alleen nog op het gemeente-
huis worden afgehaald. De vergunning voor de 
Kyll zelf van de betreffende vereniging die het 
water had gepacht, konden we ter plekke bij de 
hoteleigenaars (Ulli en Marion Müller, Pension 
Hotel Müller) verkrijgen. Kortom: alles was gere-
geld, nu alleen nog de vis.

Goed hotel
De aankomst in het hotel door de eerste groep 
was direct een goede binnenkomst. Ulli vroeg 
of ze al hadden ontbeten, wat niet het geval 
was. Het resultaat van deze ontkenning was dat 
ze een compleet ontbijt (gratis als service van 
het huis) kregen voorgeschoteld, wat uiteraard 
in goede aarde viel. De tweede groep kwam 
twee uur later aan (het ontbijt was toen al op 
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en opgeruimd) en gaf Ulli de nodige en 
gewenste vergunningen zodat we direct 
konden gaan vissen. Uiteraard werden 
eerst de spullen naar de kamers gebracht, 
kamers die al volledig in gereedheid waren 
gebracht. Vanuit het hotel keken we zo op 
de Kyll en zagen prachtige vissen zwem-
men en de adrenaline vloog al door onze 
lichamen. Na kort overleg waar we zouden 
gaan beginnen, werden de vlieghengels 
opgetuigd en besloten we allemaal met 
een andere vlieg te gaan vissen, zodat 
duidelijk zou worden welke vlieg de beste 
vangkansen op dat moment zou realiseren. 
We liepen naar onze eerste stek toe. Een 
stek die dicht bij het hotel lag. Het water 
lag er fantastisch bij: stromend met een 
enkele kring alsof de forellen wilden zeg-
gen “we zijn er wel, maar probeer ons 
eerst maar te vangen”. Snel de waadpak-
ken aangetrokken en enkele minuten later 
stonden de eerste in het water te vissen.

Lastig
De eerste uren waren lastig, alhoewel er 
wel een enkele forel werd gevangen, liep 
het niet zo als het zou kunnen in onze 
ogen. We besloten te gaan lunchen en 
even te gaan evalueren hoe verder, wat er 

verkeerd ging en of het beter zou kunnen. Ook ’s-middags bleven de vangsten achter en 
zelfs na de warme maaltijd, in de avonduurtjes was het matig. Na terugkomst in het hotel 
werd er eerst maar eens goed overleg gepleegd onder het genot van de nodige alcoholi-

sche genotsmiddelen. Een aantal van ons 
besloten de volgende ochtend al voor het 
ontbijt hun geluk te beproeven, terwijl de 
achterblijvers langer wilden slapen om ver-
volgens in alle rust te gaan ontbijten.

Afwisselend
Om half zes de volgende ochtend, we 
hadden de dagvergunningen al gekregen, 
stonden we op een ander deel te vis-
sen met andere vliegen en genoten van 
de zonopkomst, de vogels en de natuur. 
Opgemerkt moet worden dat het stuk 



21

water van de Kyll waar 
we mochten vissen best 
uitgestrekt is met een 
kleine zeventien kilometer 
lengte. En dat het vooral 
erg wisselend van aanzicht 
is: diep, ondiep, bochtig, 
soms breed, soms smal 
met de nodige bomen en 
struiken om het lastiger te 

maken. Bovendien ligt het water midden in de natuur, waar 
van alles te zien is als je er tenminste oog voor hebt.

Natuur
Ten slotte is vliegvissen niet alleen zo veel mogelijk vis-
sen proberen te verleiden, maar ook het genieten van 
de omgeving, en in ons geval de ontwakende natuur. Terwijl er zo werd rondgekeken en 
genoten, werd de vliegenlat bijna uit mijn handen getrokken en verspeelde ik de eerste 
behoorlijke vis. Deze gebeurtenis noopte ons tot meer waakzaamheid en oplettendheid 
tijdens het vliegvissen en het duurde niet lang of de eerste prachtige beekforel werd bin-

nengehaald. Enkele aanbeten volgden 
en enkele forellen werden gevangen, 
waarna we gingen ontbijten en de 
achterblijvers met onze fantastische 
verhalen helemaal gek maakten. Na het 
eerste ontbijt terug naar een ander stuk 
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water en werden voor en na de lunch een aantal grotere 
en kleinere forellen gevangen. Waarbij aangegeven 
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moet worden, dit misschien ten overvloede, 
dat we geregeld van stek veranderden. 
Tijdens het avondeten werd de zaterdag 
(op dat moment) als de meest geslaagde 
dag gezien. Die avond zijn enkele van ons 
ook nog gaan vissen en hebben met vooral 
de Pheasant Tail en de verzwaarde Red 
Tag nog een aantal vissen weten binnen te 
halen.

Zondag
De zondagochtend vroeg begon direct 
goed: een prachtige forel werd bij de eer-
ste worp al gehaakt, en iedereen wist zijn 
visje te vangen. Na het ontbijt verkaste we 
weer naar een andere stek, waar bleek dat 
de droge vlieg, ondanks de stroming, het 
uitste-
kend 
deed. Er 
werden 
enkele 
zeer 
mooie 

exemplaren op de droge vlieg gevangen en niemand 
ontkwam aan een gevecht met de Salmo Gairdneri (de 
algemene benaming) of specifieker de regenboogforel 
(Oncorhynchus Mykiss) en de beekforel (Salmo Trutta 
Fario). Ruim in de middag kwam een aantal van ons in 
een ‘hatch’ terecht en vingen vissen aan de lopende 

band, waaronder prachtige exempla-
ren. Na een kleine 20 minuten was het 
echter al over. Een belevenis die, wie 
dat al eens heeft gemaakt, fantastisch 
is. Zelf heb ik enkele keren genoten 
van het zien van een dergelijke ‘hatch’ 
zonder zelf te vissen. Schitterend om 
alle voornamelijk eendagsvliegen te 
zien waaraan de vissen zich op ene 
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spectaculaire manier aan te goed doen. Een kokend 
water van etende vissen en de gegetend wordende 
vliegen.

Fantastische vangsten
Een deel van de groep vertrok – met tegenzin – weer 
richting Nederland, terwijl de andere nog een dag 
langer bleven. Diegene die bleven, althans zo luidt 
de vertelling, hebben ’s-maandags de dag van hun 
leven gehad en fantastisch gevangen (een beetje vis-
serslatijn …… of is er met de zilveren hengel gevist 

gevist). We laten het in het midden, want als de helft waar is, was het al een fantastische 
belevenis geweest.

Tot slot
Samenvattend: een fantastisch en interes-
sant weekeinde, ook omdat de meesten 
nog nooit in stromend water hadden 
gevist. Een unieke ervaring, werd aange-
geven en het vissen op stromend water 
en met name de Kyll is voor herhaling 
vatbaar. Een feit dat door hen die voor 
het eerst op stromend water met de vlie-
genhengel visten zonder enige restrictie 
werd onderstreept. Het hotel Müller was 
goed in orde. Niet alleen qua prijs maar 

ook het geserveerde 
ontbijt. Een lunchpakket 
kan van tevoren worden 
besteld, evenals de 
warme maaltijd ’s-avonds. 
De restaurants, waar wij 
gebruik van maakten, 
direct in de omgeving 
bieden een goede maal-
tijd tegen een betaalbare 
prijs. Volgend jaar gaan 
we weer, misschien naar 
de Kyll of wordt het 
mogelijk toch naar een 
ander stromend water in 
Duitsland of België?
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www.sportvisserijmidwestnederland.nlWij kunnen niet zonder vrijwilligers! Jouw hulp is welkom. Deel jouw passie, tips en trucs met de jeugd. 

SportvisserijMidWestNederland

JOUW HULP IS WELKOM!
Laat ons weten of je wilt helpen. Neem contact 
op met de coördinator vislessen van Sportvisserij 
MidWest Nederland.
Telefoon 0251 - 31 88 82 
of mail naar vislessen@smwn.nl

1

2

3

DOEL VAN EEN VISLES
Kinderen een POSITIEVE ERVARING meegeven 
van het sportvissen.

Kinderen en leerkrachten INZICHT GEVEN in 
het leven van de vis en respectvol handelen.

Kinderen BEWUST MAKEN van de natuur om 
hen heen en hoe daarmee om te gaan.

GEZOCHT
VISCOACHES &
VISMEESTERS

DEEL JE
PASSIE VOOR 
SPORTVISSEN 
MET DE JEUGD 

Meer info op W W W.VISSENSCHOOL.NL
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MEDEDELING VAN DE REDACTIE

27

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 Het 
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, afgelopen nummer was nog minimaal,  meer inhoud 
te kunnen geven aan onze DDD.

Bij voorbaat dank voor jullie inzendingen. De deadline voor het volgende nummer van ons vereni-
gingsblad graag vóór 1 februari 2020.

Digitaal of niet?
Zowel binnen het bestuur als buiten het bestuur loopt een discussie over de mogelijkheid 
om ons verenigingsblad De Dansende Dobber digitaal te laten gaan of niet.

Voorstanders zijn van mening dat wij moeten meegaan in de vaart der volkeren en ons verenigings-
blad alleen nog maar digitaal aan de leden moeten doen toekomen. Een extra argument hiervoor is 
dat wij als vereniging hiermee een besparing in druk- en verzendkosten kunnen bereiken. Een bijko-
mend aspect is dat de voorstanders aangeven dat de leden het blad in gedrukte vorm niet meer appre-
ciëren, en alleen nog maar van beeldscherm willen lezen of op de website gaan kijken.

De tegenstanders zijn van mening dat het laatste argument geen hout snijd: ons verenigingsblad wordt 
voornamelijk in gedrukte vorm gelezen en de meeste leden zitten niet te wachten op een digitale uit-
gave. Bovendien kan niet worden bewezen dat alle leden geregeld op de website kijken.

Een alternatief is een combinatie van beiden. Diegene die het blad digitaal en niet meer in gedrukte 
vorm willen ontvangen kunnen dat aangeven via een e-mail aan de administratie. Zij die niet reageren 
krijgen het blad gewoon in gedrukte vorm per post in de brievenbus.

Uiteraard zijn reacties van jullie kant welkom. Wij zien ze graag tegemoet: per post of digitaal. 
Voorlopig wordt De Dansende Dobber dit jaar nog per post verzonden.
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BOETEBEDRAGEN SPORTVISSERIJ

Boetebedragen sportvisserij binnenvisserij 
2019/2020
De boetebedragen voor de binnenvisserij over 2019 zijn bekend, maar die over 2020 
nog niet. Desondanks vanuit het bestuur toch nog maar eens de aandacht gevestigd op 
de boetes die verwacht kunnen worden bij misstanden aan de waterkant. Voor de meest 
voorkomende overtredingen verwachten wij dat de boetes gelijk blijven voor 2020 ten 
opzichte van 2019. Mocht het anders blijken, komen we daat in het eerste nummer van 
De Dansende Dobber in 2020 op terug.

Laat je goed informeren over wat wel en niet mag voordat je naar de waterkant gaat want 
de boetebedragen liegen er, net als in 2018 en de afgelopen maanden in 2019, niet om. 
Respecteer daarbij de natuur en laat geen sporen achter van je visite aan de waterkant. 
Maar laten we ook hopen dat de gastheren aan de waterkant, zoals Sportvisserij Nederland 
de BOA’s graag noemt, alles in perspectief kunnen plaatsen en dat ze op basis daarvan de 
juiste beslissingen nemen.

De boetebedragen (*) van de meest voorkomende overtredingen exclusief €9,00 admini-
stratiekosten zijn, verdeeld over de verschillende terreinen:

Vissen in binnenwater zonder schriftelijke toestemming van de visrechthebbende:
 Met 1 of 2 hengels:     €140,00
 Met meer dan 2 hengels:     €320,00

Voorhanden hebben van vistuig(en) op of in de nabijheid van enig binnenwater:
 Van 1 of 2 hengels zonder schriftelijke toestemming:  €  95,00

Van een ander toegestaan vistuig zonder schriftelijke toestemming (derde hengel):   
       €140,00

Overig:
Niet kunnen tonen van schriftelijke toestemming:   €  95,00
Ongeoorloofd nachtvissen:      €  95,00
Nachtrust verstoren door rumoer (denk aan de beetmelders):  €140,00
In de open lucht vuur aanleggen, stoken of hebben:   €280,00
Het achterlaten van afval:      €140,00

Voor de roofvissers:
Buiten het visseizoen vissen:     €  95,00
Vissen met levend aas:      €380,00
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SPORTVISSERIJ 
LOODVRIJ

Een beter milieu begint bij jezelf. En als sportvisser ga je 
natuurlijk voor een schoon watermilieu. Lood hoort daar 
niet in thuis, want dit metaal is vervuilend en ongezond 

voor mens en dier. Sportvisserij Nederland zet daarom in op 
het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven om tot een 

loodvrije hengelsport te komen.

Ga naar www.sportvisserijloodvrij.nl 
voor meer informatie en een overzicht van loodalternatieven.
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Voor al uw  
hengelsport artikelen 

De gezelligste 
Winkel in  
Het Gooi  

waar 
de koffie  

altijd klaar 
staat 

 
 
 

Burg. Visserlaan 8 
1411 BS  Naarden 

 
035-7857854 

 



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.



HENGELSPORTVERENIGING NAARDEN-BUSSUM

LEDENADMINISTRATIE:
MEENTWEG 1

1271 PV HUIZEN


