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VAN DE VOORZITTER

Na de jaarvergadering
Hoe aangenaam is het niet om onder sportvissers te zijn in 
bijvoorbeeld de hengelsportzaak: lekker onder het genot van 
een bakkie over vissen staan te ouwenelen. Als we onder elkaar 
staan te praten en het maakt niet uit waar dan vallen alle ver-
schillen weg en hebben  we het ook echt niet over wat er op 
de wereld gebeurt veel belangrijker is het dan om het over 
onze gezamenlijke liefde te hebben. En om dit praatje gaande 
te houden zijn wij er als bestuur van uw hengelsport vereniging. 
Wij hebben een band met het water en de vissen die daarin 
leven.

Daarom hoop ik dat jullie dat ook met ons delen en daarom ook de jaarver-
gadering waarin wij niet alleen rekenschap af leggen wat wij als bestuur het 
afgelopen jaar hebben gedaan voor onze mooie sport maar ook en zeker 
niet onbelangrijk  het praatje gaande te houden. Kom dus ook naar de jaar-
vergadering en niet alleen om te horen hoe het gegaan is afgelopen jaar 
maar zeker om na afloop van het officiële gedeelte om even lekker over onze 
mooie sport te praten en hoe groot die vis wel niet was die er lekker vandoor 
ging. Praten onder het genot van een drankje en een bitterballetje aan het 
begin van naar ik mag hopen voor jullie veel mooie momenten op of aan de 
waterkant in dit nieuwe jaar welkom allemaal.

Tot dan,

Gert-Jan
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SNOEK!

Bonk!
Voelde ik het goed? Voelde ik nu plotseling die harde Bonk?
Die bonk van,… van vis?

Het was voorjaar, of eigenlijk 
nog niet. Het was gewoon 
nog volop winter. Een lekker 
fris windje, af en toe regen, 
ijzel of sneeuw en een tem-
peratuurtje van zo rond het 
vriespunt of nog wat lager, 
een lekker Nederlands winter-
tje in februari. Dus gewoon 
de tijd van lichte vorst, ’s- 
morgens rijp op de autoruiten, 
maar deze dagen niet. Dit 
jaar verraste de natuur ons 
met een klein weekje volop 
voorjaar in februari, volop zon, 
een lekkere 18 graden en een 
heerlijk rustig briesje; heerlij-
ke meidagen die een prachtig 
doorkijkje gaven van de winter naar de zomer.

Bonk
Ja, ik voelde toch echt een Bonk én mijn lijn trok strak.

Het was voor mij echt top visweer. Met m’n hoedje op en mijn zonnebril vro-
lijk op mijn neus balancerend, compleet gekleed in een T-shirt en korte broek, 
meldde ik me op de afgesproken tijd op een dinsdagmorgen in februari 2019 
bij Gert-Jan Rebel (u weet wel, die man van de “strakke lijnen”).
Gert-Jan had me een half jaar geleden al geprobeerd over te halen om een 
dagje met hem te gaan vissen. Ik nam de uitnodiging enthousiast aan, maar 
wel met de mededeling dat ik wel een mooi-weer-visser ben.
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Gert-Jan en ik kennen elkaar al 
vanaf scouting, dus dat moet toch al 
gauw zo’n 55 jaar zijn of zo iets. Dat 
is niet overdreven, alhoewel overdrij-
ven wel een beetje bij vissers hoort.
Maar nu ging het dan eindelijk toch 
gebeuren.

Mijn hengel boog behoorlijk krom.

Gert-Jan koppelde zijn boottrailer, 
met visboot natuurlijk, achter aan 
zijn auto. Dat was een beste com-
binatie, verschijning, zo midden in 
het oude dorpscentrum van Huizen. 
In die kleine straatjes verwachtte je 
geen nautisch spektakel, maar dat 
gold voor Noach ook, die bouwde 
de Ark midden op het land ver van 
een rivier of de zee.

Als die lijn het maar hield.
“Strakke lijnen” was wel leuk gezegd, maar de lijn moest wel sterk genoeg zijn.

De motor sloeg aan en al brullend kwam de combinatie in beweging. 
Soepeltjes manoeuvreerde Gert-Jan het gevaarte het “oude dorp” uit en 
zette koer naar de vesting van Naarden.

Als de knopen van de lijn met het kunstvisje het maar hielden. Al snel drong 
het tot mij door, dat je zo’n vis niet zomaar gevangen had.

In Naarden reed Gert-Jan de trailer met boot en al een heling af het water in. 
Hij maakte de boot klaar en voor ik het goed en wel in de gaten had, draai-
den we al een proefrondje. Gert-Jan had me vooraf medegedeeld, dat ik 
niets hoefde mee te nemen, want hij had hengels en aas en noem maar op, 
ruimschoots aan boord. Dus liet ik mijn favoriete hengel thuis.

Het moest wel een joekel van een snoek zijn, want mijn slip gaf lijn af.
Gert-Jan legde de boot stil.
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We stapten in de boot. Gert-Jan 
achterin met één hand aan de motor. 
Ik kreeg uitgebreid informatie en 
uitleg over de boot en al het materi-
aal. Hij hoefde niet naar woorden te 
zoeken. Hij vroeg of ik wel eens met 
een rail gevist had. ‘Nee, nog nooit,’ 
zei ik. ‘Dan ga ik je dat nu leren.’ 
Gert-Jan bleek een goede leermees-
ter en heel voorzichtig begon ik de 
werking van de rail onder de knie te 
krijgen.

Terwijl mijn hengel grote krachten 
uitoefende op de vis, deed de vis dit 
visa versa. Gert-Jan zette de motor 
in z’n achteruit en langzaam kwam 
de snoek dichterbij.

Nadat ik voldoende geoefend had 
en de rail lekker in mijn hand lag, 

gingen we op jacht. Het was mooi visweer. ‘Dat wordt vangen,’ zei Gert-
Jan enthousiast. We voeren de Vesting uit en de Karnemelksloot in, richting 
Weesp. De twee kunstvisjes dartelden vrolijk achter de boot aan. Terwijl we 
onder een paar bruggetjes doorvoeren, vertelde Gert-Jan wat je voelde 
wanneer een snoek toesloeg; een bonk voelde je dan en een ruk. Gezellig 
pratend over viservaringen en van alles en nog wat voeren we met een rustig 
gangetje door de prachtige omgeving.

En toen een ‘bonk’. ‘Ik heb beet.’ ‘Zo, dat moet een flinke zijn,’ riep Gert-Jan. 
Mijn hengel boog in een mooie curve, maar het ging niet volgens de theo-
rie; de snoek rukte niet. Gert-Jan had die conclusie ook al getrokken en voer 
langzaam achteruit. ‘Je zit vast en je hebt helaas geen vis.’ Toen we bij de 
plek kwamen waar de lijn bijna loodrecht naar beneden ging ,draaide ik lang-
zaam de lijn naar binnen tot het kunstaas door het wateroppervlak brak. Aan 
de dreg zat een halve boom.

‘Zo, dat is het begin,’ zei ik lachend. ‘Zeker weten,’ zei Gert-Jan lachend. We 
voeren naar de molen. Het zonnetje speelde vriendelijk met een enkel wolkje. 
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We genoten van de boottocht, maar geen snoek klapte op ons aas. Bij de 
molen keerde Gert-Jan de boot en voeren we dezelfde weg terug.

Totaal onverwacht voelde ik een bonk en een paar stevige rukken. ‘Vis,’ riep 
Gert-Jan,’ je hebt beet!’ Ik haalde de lijn in en een snoek kwam aan de 
oppervlakte. Ik gaf mijn hengel aan Gert-Jan en hij landde de snoek profes-
sioneel in de boot. Handig nam hij de vis in z’n hand en onthaakte de snoek 
snel en zorgvuldig. Het was een mooie tachtiger en hij poseerde gewillig 
voor de camera. Vervolgens zette Gert-Jan de snoek weer terug. ‘Dat is 1-0 
voor mij,’ lachte ik. ‘Ja, ja,’ mompelde Gert-Jan, ‘wrijf het me maar in.’ Even 
later had Gert-Jan ook een aanbeet, maar de vis onthaakte zichzelf nog 
voor hij bij de boot was.

Terug in de Vesting voeren we de Naardertrekvaart op. Het was onderhand 
al een uur of drie. Het was nog steeds mooi weer en vele mensen zorgden 
voor gezelligheid op en rond het water. Bij de A6 draaiende we om en voe-
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ren weer terug op weg naar de trailer. ‘Vis,’ schalde het plotseling over de 
wateren van Naarden. ‘Vis!’

Na een korte dril had Gert-Jan een prachtige snoek, ook een tachtiger, in zijn 
handen. Hij glom. Ik maakte een foto van dat aardige koppel.

‘Ik zei toch dat hier snoek zat.’ Hoe blij kan je zijn met twee snoeken na een 
dagje vissen. Heel blij dus.

Henk Wiesenekker

Even later volgt snoekje nummer twee op bijna dezelfde plek.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

AGENDA 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

HSV NAARDEN-BUSSUM
Datum: Dinsdag 24 maart 2020 – aanvang 19:30 uur.

Lokatie: Z.V.V. Adelaars, Amersfoortsestraatweg 16,  1411 HD Naarden

20 METER RECHTS NAAST INGANG 
LUNET

1. Opening door de voorzitter;

2. Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 20 maart 2019;

3. Ingekomen stukken / Mededelingen;

4. Aftreden Voorzitter (herkiesbaar) en Secretaris (niet herkiesbaar);

6. Benoeming nieuwe secretaris;

7. Jaarverslag 2019 van de secretaris (stukken ter inzage vergadering); 
 
8. Nieuwe witviscommissie;

9. Financieel verslag penningmeester over 2019 (stukken ter inzage ver –  
 gadering);

10. Verslag kascommissie 2019;

11. Benoeming nieuwe kascommissie;

12. Rondvraag.

We hopen als bestuur op een grote opkomst!
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Mijn eerste jaar bij HSV Naarden-Bussum
Toen ik bijna twee jaar geleden voor het eerst van mijn leven de 
ALV van onze vereniging bijwoonde kon ik niet vermoeden dat 
ik een jaar later én lid van de vliegvis-commissie zou zijn én de 
secretaris zou opvolgen. Nu mijn eerste jaar als secretaris erop 
zit is het misschien leuk om er iets over te vertellen.

Ik ben nooit zo van de verenigingen geweest moet ik vooraf wel even zeggen, 
en als liefhebber van het vissen ga ik er vaak in m’n uppie op uit om langs slo-
ten en vaarten te struinen in de hoop spannende momenten mee te maken en 
het liefst geen mens tegen te komen. Deze houding heb ik inmiddels bijgesteld. 
Het bestuur bestaat uit een paar visfanaten met hart voor de sport, en dat hart 
zit op de juiste plek.

Mede door lid te zijn van de vliegvis-commissie heb ik ervaren dat het erg leuk 
is om met elkaar op stap te zijn, weg van huis, op jacht naar beet-momenten en 
leuke vangsten. Toen werd mij gevraagd om Bouke van der Ploeg op te volgen 
als secretaris. Ik dacht: ,,Jeetje, wordt dat niet teveel van het goeie?” Ik wilde er 
even rustig over denken, maar ik merkte al gauw dat ik geen kant uit kon( iede-
re keer dat we elkaar zagen ging het er even over) en heb toen toegezegd ;-). 
We komen regelmatig bij elkaar voor een bestuursvergadering. Dit vindt plaats 
bij de penningmeester Theo de Booij. Ik heb nog niet de kennis van zaken die 
de andere bestuursleden duidelijk wel bezitten, maar vind het leuk om mee 
te denken, actuele zaken te bespreken, te horen wat er allemaal omgaat in de 
wereld van de Nederlandse hengelsport en om als vrijwilliger te helpen tijdens 
evenementen, zoals de Huizer Havendag in 2018 en 2019.

De taken die mij ten deel vallen als secretaris vallen tot nu toe erg mee. En 
grappig is dat ik nu regelmatig word gebeld door vissers die willen weten hoe 
of wat qua viswater, lidmaatschap etc. Vaak moet ik dan zelf eerst uitzoeken hoe 
het zit om diegene vervolgens terug te bellen. Daar waar het kan doe ik dat.

Ik hoop dat ik gedurende mijn secretarisschap een goede bijdrage kan leveren 
aan de hengelsportvereniging en dat we met z’n allen nog lang mogen genie-
ten van deze bijzondere bezigheid!

Marcel Luntungan

VAN DE SECRETARIS



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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VAN DE PENNINGMEESTER

Beste Leden, 
Ik kreeg het verzoek om in deze eerste DDD van dit jaar ook 
even iets te schrijven. Bij deze dus: Ingaande 2012 nam ik de 
werkzaamheden, het penningmeesterschap, van Theo Braun 
over. Een enerverende tijd met wijzigingen in het bestuur en 
uiteraard de overdracht van alle financiële stukken, compleet 
met uitleg. Inmiddels zijn we al weer een aantal jaren verder en 
mag ik nu wederom wat van mij laten ”horen”.

We zijn het afgelopen boekjaar qua financiële middelen niet achteruit 
gegaan. Mede als gevolg van een flinke stijging door onder andere het auto-
matisch incasseren dat is ingevoerd. Echter wij kopen, printen en versturen 
wij nog (te) veel acceptgiro verzoeken om de contributie te voldoen, zaken 
die onze vereniging veel geld kosten. De tendens is immers dat de banken 
de acceptgiro’s liever zo spoedig mogelijk zien verdwijnen; ze willen dat op 
korte termijn afschaffen. Wij willen er wel aan meewerken. Echter dat kan niet 
zonder hulp van u allen. Ons verzoek is dan ook om het machtigingsformulier, 
dat ook in deze uitgave is opgenomen, binnenkort in te sturen, te e-mailen 
of bij een van de bestuursleden of een vispasverkooppunt af te geven c.q. in 
te leveren. Daarmee machtigt u ons om uw contributie elk jaar aan het eind 
van oktober van uw bankrekening af te mogen schrijven. Wij zijn u voor uw 
medewerking hieraan zeer erkentelijk.

Zoals gezegd: ook nu weer treft u het machtigingsformulier in deze Dansende 
Dobber aan. Hebt u ons al gemachtigd dan hoeft u nu niets te doen. Geef 
wel bij verhuizing of wijziging van bank dat even aan ons door! 

Vooruitlopend op de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 24 maart 2020 
a.s. in de verenigingsruimte van Zaalvoetbalvereniging De Adelaars in De 
Lunet, aanvang om 19.30 uur.

Dat u ook in 2020 een visrijk jaar mag beleven, met visgroeten,

Theo de Booij, uw penningmeester.



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 2021 betaalt u geen  €37,00 
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 moge-
lijk dubbel incasso.



www.hengelsporthetgooi.nl

Burg. Jur Visserlaan 8
1411BS Naarden

0357857854

KORVEN LOOD VRIJ
JAXON



VISVAKANTIE EBRO SPANJE
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Visvakantie op de Ebro in Spanje
Het is 26 december 2018 en wat mijmerend bij de kerstboom 
met een kop koffie bekruipt mij het gevoel dat het weer eens 
tijd wordt voor een visvakantie in het buitenland. Bij de SNB 
heb ik de afgelopen jaren nieuwe vismaten leren kennen en 
hoewel ik pas een paar keer met Jasper heb gevist, klikt het 
prima tussen ons. Ik heb dan ook het gevoel uitstekend een 
week met hem te kunnen doorbrengen. Ik besluit Jasper met-
een te appen en die is direct enthousiast. We appen wat over 
Zweden, Noorwegen en Spanje en uiteindelijk wordt het meer-
vallen in Spanje. We speuren wat internetsites af en ik raad-
pleeg wat viskennissen die al wat ervaring hebben in Spanje.

Nu blijkt viskennis Daniël 
hele goede ervaringen te 
hebben met Ebro Total 
Fishing van Bennie en 
Monique Muizelaar. Zij 
bieden een totaalcon-
cept aan inclusief eten 
en drinken zodat je 
alleen nog maar hoeft te 
vissen. Dat spreekt ons 
wel aan en ik leg con-
tact met Bennie en een 
week in oktober is snel 
gepland. Ik heb 20 jaar 
geleden al eens gevist 
op meerval in Spanje 

bij een andere organisatie en ondanks dat we de hele dag een visgids mee 
hadden heb ik toen niets gevangen. Die vieze smaak moet maar eens weg-
gespoeld worden. Ik heb weliswaar wat meervallen in visputjes in Nederland 
gevangen en afgelopen jaar op de Westeinder plassen mijn eerst echt wilde 
meervalletje van een cm of 60 dus enige verbetering moest mogelijk zijn. 
Jasper is al een zeer ervaren meervalvisser met een PR van 2,43 meter maar 
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die heeft zijn zinnen gezet op de black bass die ook op de Ebro gevangen 
kan worden.

En zo vertrekken wij 6 oktober naar Barcelona, huren een auto en na zo’n drie 
uur rijden zijn we aangekomen bij Monique die ons hartelijk ontvangt. Bennie 
is nog met gasten aan het vissen en als die met de gasten thuis komt, voelen 
we meteen dat het goed zit. De gasten zijn enthousiast en hebben die week 
een aantal mooie meervallen en karpers gevangen. De vis zit op de stek 
die wij de volgende morgen gaan bevissen. De nacht verloopt dan ook wat 
onrustig en dat heeft niet alleen te maken met het feit dat het niet je eigen 
bed is…

Na een heerlijk ontbijt waarbij ieder meteen zijn lunch klaar maakt, gaan we 
met de boot op de trailer richting het water. We varen met alle spullen naar 
het, door Bennie zelf gebouwde ponton, waarna vier meervalhengels en 
twee karperhengels met pellets worden uitgevaren en afgesteund op de hen-
gelsteunen.

En dan begint het wachten op 
de eerste aanbeet. Ik zeg nog 
tegen Jasper dat ik rustig wil 
opbouwen, eerst een meerval 
van rond de 150 cm en dan 
hopelijk in de loop van de week 
eentje boven de twee meter. 
Dat is mijn hoop voor deze 
vakantie.

Zo ongeveer een half uurtje 
later, het zal rond half 10 zijn, 
buigt de eerste hengel lang-
zaam krom; vis! Jasper grijpt de 
hengel, zet de haak en geeft 
direct de hengel aan mij met de 
legendarische woorden: “Dit is 
een beste, die is voor jou” (waar 
vind je nog zulke vismaten?). Je 
moet weten, ik ben nog niet 
zoveel gewend. Ik vang wel 
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eens een mooie karper of snoek maar wat me nu overkomt is voor mij vol-
komen nieuw: ik word bijna het ponton afgetrokken het water in en zet me 
zoveel ik kan schrap en hou de hengel krampachtig vast. Er hangt iets zwaars 
aan de lijn en we besluiten direct de boot in te gaan; wederom een nieuwe 
sensatie voor mij. Probeer maar eens met een woeste vis aan de lijn van een 
ponton af te stappen in een wiebelende visboot. Gelukkig zonder gebroken 
enkel voor mij vaart Bennie snel richting vis terwijl ik wanhopig contact met 
de vis probeer te houden. Ik betreur het nu dat ik niet toch wat vaker de 
sportschool ben ingedoken (ja Jasper, je had me al gewaarschuwd) en de vis 
drilt mij behoorlijk af terwijl het toch eigenlijk andersom zou moeten zijn. Ik 
heb niets te vertellen en mijn schouders en armen verzuren veel sneller dan ik 
had gehoopt. Als de vis dan ook nog onder de boot duikt kan ik net op tijd 
de hengel overboord houden zodat hij niet op de rand breekt. Het scheelt 
inderdaad weinig maar gelukkig had ik net, op advies van Bennie, de slip wat 
losser gezet, zodat ik niet overboord getrokken wordt. Dan komt de vis bij de 
boot en Bennie pakt de voorslag om de vis omhoog te tillen, tenminste dat 
probeert hij. Hij laat de voorslag vrijwel onmiddellijk weer los met de mede-
deling dat dit een zware is.

Zwetend en zenuwachtig hou ik druk op de vis die de zoveelste run door de 
slip neemt en als Bennie voor de tweede keer de voorslag pakt, lukt het hem 
weer niet om de vis te liften. Mij moed inpratend dat dit een hele zware vis 
is en dat hij nog nooit twee keer de voorslag moest loslaten en dat we deze 
vis dus vooral niet moeten verspelen, lukt het om de vis de derde keer bij de 
boot te krijgen. En nu 
lukt het Bennie wel om 
de voorslag vast te hou-
den en de vis te liften. 
Er komt iets reusachtigs 
naast de boot omhoog. 
Holy …., wat een ver-
schrikkelijk groot beest 
en hoe krijgen we zoiets 
in de boot. Bennie pakt 
vastbesloten de vis bij de 
bek en ik probeer hem 
met mijn laatste krachten 
te helpen om de vis in 
de boot te krijgen. Het 
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lukt en daar ligt ze dan: wat een mon-
ster en wat is de boot ineens klein. Ik ga 
bekaf op het bankje in de boot zitten 
en we varen snel naar de kant terwijl ik 
een beetje bijkom. Samen met Jasper, 
die gelukkig wel regelmatig in de 
sportschool komt, lukt het ons met zijn 
drieën de vis op de natgemaakte ont-
haakmat te krijgen en te meten. Na drie 
keer goed leggen weten we het zeker: 
2,50 meter precies. Bennie schat haar 
op ongeveer 95 kilo. Een nieuw record 
voor Bennie sinds hij zes jaar gele-
den op deze locatie met zijn bedrijf is 
begonnen. Oh ja, en voor mij natuurlijk 
ook maar ik besef pas een paar dagen 
later echt dat ik de vis van mijn leven 
heb gevangen.

Hup, de kleren uit en op de foto met deze waanzinnige vis. Snel trekken we 
de onthaakmat met de vis het water in en begeleid ik haar weer naar haar 
vrijheid in het water. Wat een onvoorstelbaar lekker gevoel om zo’n mon-
ster tussen je armen los te laten. Gelukkig 
heb ik het filmpje nog (dank Jasper). We 
genieten met zijn drietjes nog even na en 
gaan weer terug naar het ponton. Wat een 
begin van de vakantie….

We varen de hengel weer uit en installeren 
ons weer. Vrij snel gaat er weer een hen-
gel krom en Jasper is aan de beurt. Helaas 
is het voor Jasper niet zo’n grote vis (140 
cm) en Bennie verwoord gekscherend: “En 
Jasper vangt ook een halve”. (Beetje jam-
mer Bennie maar de sfeer zit er goed in). 
In de loop van de dag ben ik weer aan de 
beurt en pak weer een hele beste meerval 
van 225 cm. Geen idee meer hoe maar als 
zowel de vis als ik weer moe zijn, trekken 
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Bennie en Jasper de vis op het ponton. 
Na de vis op de gladde mat gemeten 
te hebben, wil ik me klaarmaken om 
wat mooie foto’s te laten maken als 
de meerval daar anders over denkt, 
nog één keer haar oerkracht gebruikt 
en pardoes het ponton afglijdt zo het 
water in. Weg vis. Dit heeft Bennie nog 
nooit meegemaakt dus voor hem is het 
een gedenkwaardige dag geworden. 
Deze dag vergeet hij niet snel meer en 
wij natuurlijk ook niet. Wat teleurstel-
ling alom maar waar heb je het over 
als je een paar uur daarvoor een twee-
eneenhalve meter vis hebt gevangen. 
Ik kan er dus niet vreselijk mee zitten. 
Tenslotte hebben we daar mooie foto’s 
van gemaakt.

Deze bijzondere dag vangen we in totaal vier meervallen van 250, 225, 198 
en 140 cm en acht prachtige karpers met gewichten van rond de 20 pond tot 
zo’n 35 pond van een hele mooie karper voor Jasper. Een dag om in te lijs-
ten en dat belooft wat voor de rest van de week.

Helaas blijkt dit de beste dag van de vakantie te zijn. De wind is de rest van 
de week volledig gaan liggen en omdat de rivier sinds de laatste regenbuien 
inmiddels ruim acht meter is gedaald is er steeds minder zuurstof in het 

water. Hierdoor worden de karpers 
en meervallen heel inactief maar we 
weten op dinsdag toch nog twee 
meervallen van 145 cm en 160 cm 
te vangen. Deze zijn allebei voor 
Jasper want omdat ik mijn doel 
al ruimschoots behaald heb, gun 
ik deze dag alle meervallen voor 
Jasper in de hoop dat er voor hem 
ook een dikke 2 meter vis komt. Ik 
mik op de karpers vandaag maar 
helaas laten die het volledig afwe-
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ten zodat ik niets 
vang. Heel erg vind 
ik het niet want ik 
geniet nog steeds na 
en bovendien ben 
ik die morgen opge-
staan met behoor-
lijke spierpijn in mijn 
armen en schouders. 
Een dagje rust is erg 
fijn en op vakantie 
behoor je ook lek-
ker uit te rusten wat 
ik ook doe met een 
spannend leesboek 
waarmee ik heerlijk 
tot rust kom. De vis 

zit nog steeds op de stek want dat zien we op de dieptemeter op de boot als 
Bennie gaat klonken met een kwakhout. We zien zelfs vier vissen boven één 
plek waar onze pellets liggen maar actief bijten, ho maar. Bennie doet deze 
dag een hele wijze uitspraak: “Gisteren was goed, morgen wordt het beter”. 
Daar hopen we dan maar op.

Het doel van Jasper is het vangen van 
een mooie black bass dus besluiten we 
de derde dag (woensdag) te trachten 
om een black bass te vangen. We gaan 
een stuk verder de rivier op en zoeken 
stekken in inhammen van de rivier waar 
allerlei rotspartijen en verzonken bomen 
onder water staan. We werpen met kleine 
plugjes en poppers naar alle interessante 
plekken en ik ben de gelukkige om de 
eerste black bass, nou ja, black bassje 
van een cm of 25 te vangen. Zelfs daar 
kan een mens best blij van worden. Deze 
visserij  is echt Jaspers ding, hij werpt 
fantastisch nauwkeurig en dat moet wel 
een keer vis opleveren. En als hij uitein-
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delijk een hele mooie black bass vangt 
is ook hij zeer tevreden. Ik vang nog een 
black bassje, een gewoon baarsje en een 
snoekbaarsje en we missen allebei nog een 
mooie aanbeet van een grotere black bass 
maar de missie is geslaagd. Bennie is die 
dag ook niet te houden en hoewel hij op 
het ponton alleen de gasten laat vangen, 
vist hij nu gezellig met ons mee. Slechts 
een misser van een mooie black bass is 
zijn deel maar toch zien we de passie van 
een zeer goede visser, die in de eerste 
plaats aangeeft waar we kunnen werpen. 
Zijn jarenlange ervaring in deze wateren 
geeft ons een versneld inzicht wat hier 
allemaal mogelijk is. Hoewel het best taai 
was (de lage waterstand en de hierdoor 
ontstane algengroei helpt niet echt) en 
ik weer lamme armen van het gooien heb, heeft de dag ons toch gebracht 
waarvoor we kwamen. En meer zelfs, want als we op de terugweg nog even 
het ponton checken voor de volgende dag neemt Jasper dit wel heel serieus 

als hij ook de onderkant wil checken; bij 
het opstappen op de boot blijft hij met 
zijn slipper haken aan een hengelsteun 
en valt pardoes tussen het ponton en 
de boot in het water. Gelukkig heeft hij 
niets bezeerd en zijn er ook geen hen-
gels beschadigd op de boot zodat hij 
met slechts een gedeukt ego, een nat 
pak en met een slipper minder  huis-
waarts kan. En ja, na eerst bezorgd te 
zijn geweest hebben we alle drie hard 
gelachen om de onverwachte zwempar-
tij. (N.B. Twee weken later is de verdwe-
nen slipper weer boven komen drijven 
maar laten opsturen naar Nederland 
leek ons niet zo’n goed idee.)

Donderdag gaan we weer op de meer-



26

val en karper waarbij we weer om en 
om de hengels pakken. We hebben 
allebei ons doel bereikt dus beschou-
wen we vanaf nu elke vis als bonusvis. 
In de ochtend waait het weer wat en 
dat levert ons allebei een meerval van 
respectievelijk 180 cm en 160 cm op. 
Op de karperhengel vang ik nog een 
serieuze hybride voorn op de voor 
karper bedoelde pellets. De rest van 
de dag blijven de karperhengels angst-
vallig stil. We doden de tijd weer wat 
door met een pennetje en maïs op de 
serieuze voorns (dikke vissen tot in de 
dertig cm) te vissen die hier rond het 
ponton zwemmen en vangen allebei 
diverse mooie voorns. In de middag 
schiet een mooie aanbeet op een 
meervalhengel helaas los. We besluiten 

om het ponton te verplaatsen naar dieper water om daar de laatste dag te 
gaan vissen en gaan naar huis.

Vorige week heeft een groep vissers enkele snoekbaarzen meegenomen die 
Bennie één uur nachts nog heeft gefileerd om er deze week kibbeling van te 
maken. We verheugen ons dan ook erg op deze heerlijke maaltijd. Heel bij-
zonder is dat de zak met zorgvuldig gefileerde moten vis is verdwenen uit de 
koelkast. Navraag bij Monique leert ons dat Bennie niet helemaal duidelijk is 
geweest òf Monique niet helemaal goed geluisterd heeft maar de snoekbaars 
is geserveerd aan de katten van Monique die nu met een zeer volle buik aan 
het bijkomen zijn. Ik heb zelden iemand zo verbaasd en verontwaardigd naar 
zijn vrouw zien kijken maar Jasper en ik konden er smakelijk om lachen. 

Op de laatste visdag is het erg warm, richting de 29 graden en er is helemaal 
geen wind. Er is heel weinig activiteit te bespeuren en als in de loop van de 
middag drie lammergieren met een spanwijdte van drie meter boven ons 
rondcirkelen hebben we blijkbaar te weinig bewogen de afgelopen uren. 
Snel maar weer verse pellets monteren en alle hengels opnieuw uitvaren, iets 
wat we elke dag om de ongeveer drie uur doen. In de middag vang ik met 
een feederhengel vanuit de boot nog een paar voorns en als er weer eens 
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een ijsvogel (we zien er elke dag wel 
één of twee) voorbij scheert over het 
water besef je dat het leven nog niet 
zo slecht is. Uiteindelijk vangt Jasper 
nog een mooie meerval van 165 
cm en ik een mooie karper van een 
pond of 22.

Zaterdag komt er een nieuwe groep 
vissers voor Bennie en besluiten wij 
om naar Zaragoza te gaan om het 
grootse aquarium van Europa te 
bekijken waar hele mooie arapaima’s 
en zeer veel andere mooie vissen rondzwemmen (waaronder meerval en 
anderen exoten maar ook snoekbaars en een heuse snoek). Die arapaima’s  
kennen we alleen van tv en we zijn allebei onder de indruk van deze prach-
tige vissen. Absoluut een aanrader om dit mooie aquarium te bekijken waar 
je toch zomaar een paar uur voor uit kunt trekken.

Afrondend kunnen we niet anders concluderen 
dat het een prachtige vakantie is geweest op 
een mooie rivier met indrukwekkende vissen en 
een zeer fijne visgids Bennie. Samen met zijn 
lieve vrouw Monique verzorgen zij een complete 
visvakantie waarbij de gasten centraal staan. Je 
verblijft als gast met alleen je eigen vismaten 

in  prima verzorgde kamers met 
eigen badkamer en toilet. Voor 
ontbijt, lunch en diner wordt 
gezorgd evenals voor alle vis-
spullen als hengels, voer en aas. 
Niets is te gek want mochten 
je kleren gewassen moeten 
worden na de vangst van een 
heerlijk slijmerige meerval, wast 
Monique ook nog even je vieze 
kleren. Zeker de avondmaaltij-
den zijn een heerlijke optie want 
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na een lange visdag van 8 uur tot 21 uur 
ben je blij dat je niet kilometers moet gaan 
rijden om ergens je avondeten te gaan 
regelen. Wij hebben gekozen voor elke dag 
de visgids mee maar dat hoeft niet. Als je 
wat ervaring hebt kun je alle spullen bij hen 
huren en zelf je gang gaan maar wij waren 
erg blij dat Bennie de hele dag bij ons was. 
Dat heeft ons beslist meer vis opgeleverd. 
Uiteraard heeft dit een prijskaartje. Er zijn 
meerdere, op het eerste gezicht, goedko-
pere aanbieders maar hier geldt zeker dat een grote teleurstelling op de loer 

ligt. Voor veel moet na afloop 
extra betaald te worden (tot 
soms wc papier aan toe!) en om 
zonder begeleiding ergens op 
de rotsen afgezet te worden 
heeft meer weg van een loterij 
dan van een goed verzorgde 
visvakantie. En bij Bennie en 
Monique weet je vooraf waar je 
financieel aan toe bent en kom 
je dus niet voor nare verrassin-
gen te staan. Wat ons betreft 

een perfect concept wat wij iedereen aanraden. Mocht het nodig zijn, zou ik 
je adviseren liever een jaartje langer te sparen dan zo goedkoop mogelijk op 
vakantie gaan en hopen op een mooie vis maar dat moet iedereen voor zich-
zelf bepalen natuurlijk. Oh ja, en wees een beetje realistisch met je visvangst-
verwachtingen, Bennie weet dat de meeste klanten voor een 2 meter plus 
vis komen en hij vangt er ook een ongekend aantal maar niet iedereen heeft 
zoveel geluk als ik….

Bennie, Monique en super vismaat Jasper: dank voor deze prachtige vakantie. 

P.S. Het positieve karma van Jasper mag niet onvermeld blijven; laatst al mijn 
eerste 120 cm snoek en nu dit monster van 250 cm. Je bent een topper!

Arjan Frerichs
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VAN DE WITVISCOMPETITIE

De witviscompetitie
De competitie van 2020 ziet er als 
volgt uit:

1. 29 maart 2020. Denk om de klok!
2. 12 april 2020
3. 3 mei 2020
4. 10 mei 2020
5. 24 mei 2020
6. 14 juni 2020
7. 28 juni 2020
8. 9 augustus 2020
9. 6 september 2020
10. 20 september 2020

Verzamelen 06:45 uur bij het bankje aan de 
Abri. Om 07:00 uur loten.

Alle wedstrijden worden ENGELS geloot!

Vissen van 08:00 uur tot 13:00 uur.

Zondag 24 mei 2020 is er een gelegenheid om even bij elkaar te komen in 
de Lunet. Dit om de tussenstand bekend te maken onder de vissers. 

Zondag 23 augustus 2020 wordt de DAG-marathon gevist. Verzamelen om 
06:45 uur bij Berend op de Abri. 07:00 uur wordt er geloot.
Er wordt gevist van 08:00 uur tot 17:00 uur o.v.b.

Onder het genot van een hapje en een drankje wordt de prijsuitreiking 
gedaan bij Berend en Lies.

Zaterdag 11 juli 2019 wordt de NACHT-marathon gevist.
Verzamelen om 18:45 uur bij Berend op de Abri. 19:00 uur wordt er geloot.
Er wordt gevist van 20:00 uur tot 08:00 uur.

Ook hier wordt de prijsuitreiking gedaan bij Berend en Lies.

Onze witvissers hebben meer 
ruimte!
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Beste Karpervissers,

Ik wil de men-
sen die hun 
karpers bij 
ons hebben 
teruggemeld 
bedanken 
voor de foto’s. 
Het blijft 
belangrijk 
om goed in 
kaart te bren-
gen hoe ons 
bestand eruit 
ziet. Met jullie 
foto’s kunnen 
wij een mooi 
beeld schet-
sen van ons bestand. Leuk om te melden!! Er worden soms 
vissen vanuit het IJmeer in de Vesting gevangen en vice versa. 
Altijd leuk om deze avonturiers in kaart te brengen!

Seizoen 2020
Voor het seizoen 2020 zullen er een aantal zaken met betrekking tot het 
nachtvissen gaan veranderen. Vanwege problemen met vissers van buitenaf, 
die onze wedstrijden en regels niet respecteren, willen wij naast de 3e hen-
gelvergunning ook een aparte nachtvisvergunning gaan uitschrijven. Deze 
vergunning zal worden uitgeschreven door ons (de karpercommissie). Mensen 
die zich in het verleden hebben bewezen door zich netjes te gedragen 
(Schoonhouden van de stek, omgang met wandelaars, omgang met medevis-
sers, terugmelden van vissen) komen in aanmerking voor deze vergunning. 
We willen het aantal vissers met deze vergunning beperken en er zijn ook 
een aantal voorwaarden waar de visser zich aan moet houden, voor wedstrij-

KARPERCOMMISSIE

Leuk uitzetschubje van Paul, hond rommel wil graag vrienden 
worden.
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den zal er een uitzondering worden gemaakt. De lijst met deze vergunningen 
zal worden overhandigd aan de Boa’s van Naarden en de controleurs van de 
vereniging.

Dagvergunningen
Voor leden die van ver komen en die voor een nachtje in de vesting willen 
vissen, mogen er door ons dagvergunningen worden uitgeschreven, voordeel 
hiervan is dat wij ze bij het aanvra-
gen direct kunnen vertellen welke 
stekken bezet zijn.

Wedstrijd 2020
Net als in 2019 zal er door de com-
missie een wedstrijd worden georga-
niseerd. De exacte datum is nog niet 
bekend, maar ons doel is om het 
wederom in september te organise-
ren. Meer informatie met betrekking 
tot deze wedstrijd zal volgen in het 
voorjaar. De laatste editie bleek een 
succes en we willen alle deelnemers 
bedanken voor hun inzet. 
       

Terugblik seizoen 2019
De Vesting blijft een lastig water en 
dat was in 2019 ook weer te merken. 
Wij kunnen vaststellen dat de uitzet-
tingen zorgen voor een divers en 
schitterend bestand. Met de mix van 
spiegels van verschillende kwekers 
en edelschubs is ons bestand zeker 
niet eentonig. De laatste uitzet-
tingen doen het goed en laten we 
hopen dat de vissen het naar hun zin hebben binnen onze vestingmuren. 

Als karpercommissie hebben we op diverse plekken in de vesting gevist met 
verschillende resultaten. Hoge druk, lage druk, regen, bewolkt of een strak 
blauwe lucht in de vesting, er valt geen peil op te trekken. We hebben in elk 

Boven: Gui van der Hulst met de winnende 
vis van 2019. 
 
Onder: Teamgenoot Sjoerd Jansen met 
zijn vis van de wedstrijd.
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weertype gevangen en geblankt. 
Toch hebben we weer met veel ple-
zier gevist en hopen we dat 2020 
ons weer mooie verrassingen gaat 
brengen. 

Plekje vrij
Helaas is Eric Jaegers gestopt bij 
de karpercommissie en doen wij het 
nu met twee man. We staan altijd 
open voor een extra lid binnen onze 
karpercommissie, mocht je interesse 
hebben dan kun je ons bereiken via 
mailadres karpercommissie@hsvnb.
nl. Voordelen zijn een vaste nacht-
visvergunning in de vesting en leuk 
contact met het bestuur die altijd 

open staan voor onze ideeën. Je taken binnen de commissie zijn eens in de 3 
maanden een vergadering, helpen bij de organisatie van de wedstrijd, probe-
ren je rondjes te maken rond onze wateren en contact te maken met andere 
vissers om het terugmelden te bevorderen.

Wil jij iets extra’s doen voor onze vereniging? Laat het ons weten!

Wij willen iedereen een mooi seizoen 2020 wensen en hopelijk sturen jullie 
weer mooie foto’s naar ons op!

Groet,

De Karpercommissie

Michiel met een schitterende vis uit het 
seizoen 2019.
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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

35

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 wor-
den 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 uitslui-
tend 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 kun-
nen geven aan onze DDD.

Bij voorbaat dank voor jullie inzendingen. De deadline voor het volgende nummer van ons verenigingsblad 
graag vóór 1 juni 2020.

Digitaal of niet?
Zowel binnen het bestuur als buiten het bestuur loopt een discussie over de moge-
lijkheid 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 verenigingsblad 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 bijkomend aspect is dat de voorstanders aan-
geven dat de leden het blad in gedrukte vorm niet meer appreciëren, 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 ver-
enigingsblad wordt voornamelijk in gedrukte vorm gelezen en de meeste leden zitten 
niet te wachten op een digitale uitgave. 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 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 misstan-
den aan de waterkant. Voor de meest voorkomende overtredingen verwach-
ten 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 
administratiekosten 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  ‘t 
Gooi  waar 

de koffie  
altijd vers 

wordt gezet.

Burg. Visserlaan 8 
1411 BS  Naarden 

035-7857854 



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, Burg. Juriaan Visserlaan 8, 1411 BS Naarden

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



HENGELSPORTVERENIGING NAARDEN-BUSSUM

LEDENADMINISTRATIE:
MEENTWEG 1

1271 PV HUIZEN


