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Mededeling van de redactie:
de 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 augustus 2020.

www.hoveniersbedrijfmarioschelling.nl |  06 128 838 62

A D V I E S ,  O N T W E R P ,  A A N L E G  &  O N D E R H O U D
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VAN DE VOORZITTER

Een heel bijzondere tijd 
Op het moment dat ik dit neer type op mijn laptop zijn de 
omgangsregels al wel wat versoepeld maar nog steeds niet zo 
dat we weer op de ons gewone manier met elkaar kunnen om 
gaan.

Mensen die eigenlijk nog opgesloten zitten in hun woning omdat ze tot de 
risicogroep behoren, anderen die zich zelf de buitenwereld ontzeggen en 
dan nog maar te zwijgen over de meningen die diverse figuren naar voren 
brengen wat wel of niet goed is voor de mensheid.

Nou in ieder geval konden een aantal van ons, mits je de omgangsvormen in 
acht hield, ondanks alles toch onze mooie sport beoefenen. Jammer alleen 
dat er geen wedstrijden gevist konden worden. Maar ja, je kunt nu eenmaal 
niet alles hebben. 

Ook jammer is dat we onze algemene ledenvergadering (ALV) nog niet heb-
ben kunnen houden. Maar zodra dit is toegestaan, zullen wij als bestuur dit 
zeker kenbaar maken. HOUD ONZE SITE daarom even in de gaten. Ik hoop 
toch zeker dat we van ons jaarlijkse ontmoetingsmoment, wat het zeker is 
voor ons als bestuur naar de leden toe, op korte termijn gehouden kan wor-
den. Er zijn toch wel een paar ontwikkelingen die wij als bestuur met jullie 
willen delen. 

Ik hoop, dat een ieder in goede gezondheid mag blijven en tot gauw als de 
omstandigheden het toelaten.

Gert-Jan
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CORONA!

Corona maatregelen
Er mag echter nog wel worden gevist. Vissen biedt in deze 
bizarre tijd ontspanning en maakt het hoofd leeg. Maar neem 
wel de regels in acht (en zorg dat je ook nu altijd de VISpas bij 
je hebt).

Houd je aan de regels
En er kán gevist worden binnen de coronamaatregelen van de overheid, het 
RIVM en NOC*NSF. We herhalen het nog maar een keer:

1.  Ga in je eentje vissen, ook als je met een boot het water opgaat;
2.  Kies je stekken liefst in landelijk gebied, zodat je weinig andere mensen 
tegenkomt;
3.  Houd je te allen tijde aan de minimale afstand van 1,5 meter;
4.  Zoek een andere plek als er al veel vissers zijn;
5.  Zoek elkaar vooral niet op. Als je ziet dat ergens al een aantal mensen 
vist, zoek dan een andere plek. Het lijkt namelijk al snel, zeker voor niet-
sportvissers, dat men in groepen vist. Samen zorgen we er voor dat we 
kunnen blijven vissen.

Pak je verantwoordelijkheid en blijf genieten
Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Ga vooral vissen om je 
hoofd leeg te maken en even buiten te zijn, maar we kunnen het niet vaak 
genoeg herhalen, houd je aan de regels en zoek vooral de grenzen niet!
Door ons nu aan de regels te houden, kunnen we binnenkort weer als van-
ouds met elkaar vissen.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

BESLUITVORMING VERENIGINGEN IN 
TIJDEN VAN CORONA
In verband met de uitbraak van COVID-19 is het fysiek bij 
elkaar komen van ledenvergaderingen (vereniging) en besturen 
en raden van toezicht (vereniging en stichting) niet gewenst, 
maar op grond van bijvoorbeeld statuten (soms) wel vereist. 
Kortgeleden is de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid 
(hierna: Spoedwetgeving) aangenomen door de Eerste 
Kamer. In navolging op eerdere berichten op onze site dat de 
Algemene Ledenvergadering niet kon doorgaan, worden hier 
enkele overwegingen gegeven waarom wij als bestuur van de 
Hengelsportvereniging Naarden-Bussum hebben gekozen tot 
het uitstellen van de ALV.

Digitale algemene vergadering
Het bestuur van een vereniging kan bepalen dat er geen fysieke algemene 
vergadering wordt gehouden, maar dat deze volledig digitaal plaatsvindt. Er 
gelden dan de volgende voorwaarden:

1.  De algemene vergadering is langs elektronisch weg voor leden te vol-
gen (bijvoorbeeld via een website, audiostream, beeldbellen of audiovisu-
ele vergaderapplicatie); en
2.  De leden zijn tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering in de 
gelegenheid gesteld om schriftelijk of elektronisch (bijvoorbeeld per email 
of via een chatfunctie) vragen te stellen over de onderwerpen die bij de 
oproeping zijn vermeld.

Daarnaast geldt dat:
3.  De onder 2 bedoelde vragen uiterlijk tijdens de vergadering, al dan niet 
thematisch, moeten worden beantwoord en deze antwoorden op de web-
site van de vereniging moeten worden geplaatst of via een elektronisch 
communicatiemiddel toegankelijk moeten worden gemaakt voor de leden;
4.  Het bestuur zich er voor moet inspannen dat tijdens de vergadering 
langs elektronische weg of anderszins nadere vragen kunnen worden 
gesteld, tenzij dit in het licht van de omstandigheden van dat moment in 
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redelijkheid niet kan worden gevergd. De voorzitter van de vergadering 
kan een en ander nader bepalen in het belang van de orde van de verga-
dering.

Het mag duidelijk zijn dat wij als bestuur niet voor de digitale versie hebben 
gekozen. Mede omdat de meeste leden hier geen mogelijkheid toe hebben, 
blijkt uit een rondvraag. En het grote aantal leden binnen de vereniging biedt 
tevens de mogelijkheid om van een digitale ledenvergadering af te zien.

Uitoefenen stemrecht
Het bestuur kan bepalen dat de leden hun stem slechts door middel van een 
elektronisch communicatiemiddel kunnen uitoefenen. Een stemgerechtigde 
moet dan via het elektronisch communicatiemiddel kunnen worden geïden-
tificeerd, rechtstreeks kunnen kennisnemen van de verhandelingen in de 
vergadering en via het elektronisch communicatiemiddel stemrecht kunnen 
uitoefenen. Zoals bovenstaand aangegeven is voor deze optie niet gekozen 
en vervallen daarmee alle andere zaken die hiermee verband houden.

Jaarstukken
De wet bepaalt dat jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boek-
jaar door het bestuur worden opgemaakt, behoudens verlenging van deze 
termijn door de algemene vergadering. Indien het voor een vereniging niet 
mogelijk is om tijdig een digitale algemene vergadering te houden (bijvoor-
beeld vanwege het reeds eerder genoemde grote aantal leden) dan maakt 
de Spoedwetgeving het mogelijk dat het bestuur (dus niet de algemene ver-
gadering) de termijn te verlengen.

Besluitvorming bestuur
Soms vereisen statuten dat een bestuur fysiek bij elkaar komt voor besluit-
vorming. Om te voorkomen dat het bestuur niet bijeen kan komen zonder 
in strijd met de statuten te handelen kan op grond van de Spoedwetgeving 
van deze statutaire bepalingen worden afgeweken. Het bestuur zal dan met 
instemming van alle bestuurders op andere wijze de besluitvorming moeten 
regelen, bijvoorbeeld langs elektronische weg.

Wij houden u op de hoogte.

Het Bestuur van HSV Naarden-Bussum
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Met de voorzitter feederen in Huizen 
Het is eind maart en we zitten midden in de Corona-crisis. Tijd 
zat want ik kan niet veel thuis werken maar geen nood: veel 
vistijd. Ik zit dinsdag met twee vismaten op een veelbelovende 
stek ergens in de kop van Noord-Holland maar wat ik ook 
probeer, geen enkele vis (liefst grote brasems) wil bijten. En 
wanneer Gert-Jan dan regelmatig een appje stuurt met: “weer 
een dikke brasem” word je niet echt blij. We zitten ondanks 
de ZO-wind in ons gezicht toch heerlijk in het zonnetje maar 
helaas geen enkele 
aanbeet op alle zes 
hengels. Deze peri-
ode met een hoge 
luchtdruk en al een 
week een stevige 
ZO-wind 4 of 5 is 
niet ideaal. Je wilt 
echter toch vissen 
dus je gaat. Goed, 
na vier uur vissen 
geen enkele aan-
beet en Gert-Jan 
zit inmiddels op 
tien brasems. Daar 
moet ik dus zijn in 
plaats van op deze 
stek. We vangen 
die dag niets maar 
gaan het zeker 
daar nog eens pro-
beren.

FEEDEREN
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En zo zit ik een paar dagen later in Huizen op een afgesloten watertje waar 
behoorlijk wat vis rond zwemt, van nature veel brasems en een behoorlijk 
bestand aan uitgezette kleine karpers. Van enthousiasme ben ik een kwartier 
te vroeg. Gert-Jan is zich echter al aan het installeren en heeft de beste stek 
voor mij bewaard. Je denkt dan, wat een geweldige vismaat is het toch maar 
als Gert-Jan er al vier heeft gevangen en ik nog geen aanbeet heb gehad na 
een uurtje ga je toch twijfelen. Aan Gert-Jan natuurlijk want het kan nooit aan 

mij liggen…

We hebben de hele hoek voor 
onszelf en ik zit met één fee-
der op een meter of twee van 
een grote rietpol en de tweede 
hengel ligt op een meter of drie 
tegen de overkant in de hoek. 
Bij de rietpol vis ik met maden 
en met mijn tweede hengel vis 
ik op de “method”methode. Ik 
probeer rode en bruine miniboi-
lies, een losse maïskorrel en een 
wafter om een karper te vangen. 
Volgens Gert-Jan is die hoek echt 
de beste plek voor karpers. Ze 
zijn wel moeilijk te vangen maar 
er wordt hier wel vaker met de 
methodfeeder gevist en dat is 
succesvol (weer volgens Gert-Jan).  
Eigenwijs vis ik dan ook nog even 
door maar na de vierde dikke 
gezonde brasem van Gert-Jan tuig 
ik de methodfeeder om naar een 
gewoon feedersysteem. Simpel 
een korf en een onderlijn van 
18/00 mm met een trosje maden 
erop zoals ik ook met mijn andere 
hengel bij de rietpol vis. 

Dan ineens een mooie aanbeet op 
de hengel bij de rietpol en even 
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later kan ik mijn eerste brasem van de dag landen en netjes terugzetten.  Als 
even later dezelfde hengel bijna de steun wordt afgerukt, kan ik de hengel 
nog net grijpen en is meteen duidelijk dat dit geen brasem is. Wat is het toch 
heerlijk om karpers te drillen op een lichte feederhengel. Een schitterend 
knolletje ligt even later in het net. Gert-Jan maakt een foto en hup, daar gaat 
de schoonheid weer het water in. Ik krijg er zin in!

Ik doe, op advies van mijn leermeester, een caster en twee maden op de 
haak want daar heeft Gert-Jan inmiddels de zesde brasem meegevangen. 
En ja hoor, ook mijn derde aanbeet dient zich snel aan, een prachtige dikke 
brasem. Ik weet niet of het altijd zinvol is maar ik gebruik de timer op mijn 
mobiel en om de tien minuten (of eerder na elke aanbeet) gooi ik een gevul-
de korf richting de voerplek. Volgens de “master himself” volstrekt onnodig 
hier maar ik heb hier een goed gevoel bij. Stel dat je haakaas onder de troep 
zit of kaal is gevreten, kun je dit toch mooi controleren en met een schone lei 
weer verder vissen. 

Om een uur of drie in de middag zijn we tevreden en omdat ik nog een stuk-
je naar huis moet rijden, houden we het voor gezien. We zijn allebei content 
met de vangsten en hoewel we officieel geen wedstrijd ervan maken is er 
toch een mini competitie tussen de leermeester en de leerling. Oké, Gert-Jan 
heeft gewonnen maar nipt: elf brasems voor Gert-Jan en negen brasems en 
een karper voor mij. Heel erg jammer, en eigenlijk ook wel wat onsportief, is 
dat Gert-Jan stiekem de elfde brasem ving toen we aan het opruimen waren. 
Het is hem vergeven want we hebben heerlijk gevist, lekker geouwehoerd en 
niet te vergeten genoten van de knakworsten die de gastheer had meege-
nomen. En mijn vers gehaalde gevulde koek bij de bakker ging er ook in als 
koek, zeg maar.

Meneer de voorzitter, hartelijk dank voor het mooie dagje feederen bij jou in 
je woonplaats.

Tot de volgende keer!

Arjan Frerichs
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VAN DE PENNINGMEESTER

Van de HSV-geldbeheerder

Ter zake van dat zogenoemde “geld-overzicht” kan ik u al wel mededelen 
dat wij vorig jaar weer positief hebben afgesloten. Ook de heren van de 
Kascontrole waren die mening toegedaan. Olaf en Paul nogmaals bedankt. 
Wij, de HSV, gingen er €2002,-op vooruit! Indien er liefhebbers zijn voor het 
overzicht en ze niet willen en kunnen wachten op de nieuwe ALV-datum dan 
breng (alleen in de buurt) of stuur ik het hun toe.

Dan had ik in de niet doorgegane vergadering nog de volgende mededeling willen en zullen 
doen en wel bij deze de volgende: Ondergetekende stopt volgend jaar na de jaarvergadering 
als penningmeester van onze HSV. Men heeft mij wel verzocht om als “Algemeen Bestuurslid” 
aan te blijven, hetgeen ik heb toegezegd met plezier en volle  inzet te zullen blijven doen. 
Uiteraard is er al gedacht aan een opvolger. Die hebben wij gevonden in een bekende in ons 
midden, de heer Michiel Goedhart. Michiel, welkom. Draai voorlopig
even lekker met ons mee; je kunt altijd een beroep op mij doen. Voor u allen: Blijf lekker vissen; 
geniet  van onze mooie sport; tot ziens aan de waterkant.

Theo de Booij

Beste visvrienden,

Voor diegene die mij nog niet kennen, mijn naam is Michiel Goedhart, 38jaar 
en woonachtig in het mooie Bussum. Sinds een enige tijd doe ik met veel 
liefde en plezier samen met Paul Nachtegaal de karpercommissie van de 
HSV.

Afgelopen jaar is mij door het bestuur gevraagd of ik interesse had in de functie van pen-
ningmeester omdat de huidige penningmeester Dhr De Booij terzijnertijd met pensioen gaat. 
Uiteraard blijft de huidige penningmeester aan tot en met het 100 jarig bestaan, waarvoor 
goede ideeën voor een mooie dag nog altijd van harte welkom zijn, die u op ons mailadres ach-
ter kan laten.

Eerlijk is eerlijk, ik moest er wel even een nachtje achter mn hengels over slapen maar toch en 
uiteraard met veel enthousiasme ga ik me hier volledig voor inzetten. Naast de nieuwe functie 
blijf ik natuurlijk met Paul de karpercommissie doen.

Tot slot wil ik graag iedereen bedanken die de afgelopen periode de gevangen vissen heeft 
gemeld bij karpercommissie@hsvnb Top! Dank! Dus vangt u een karper, foto maken met de kop 
in de rechter hand en melden.

Wellicht tot aan de waterkant!
Mvg, Michiel Goedhart 



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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GEEN GELUK

Het was weer eens zover

Na een lange pauze besloot ik maar weer eens de vliegenhen-
gel op te nemen. Het was lekker weer, alhoewel de voorspel-
lingen voor de komende dagen niet goed was te noemen, maar 
ja, na een vrijwillige quarantaine wil je wel eens wat anders.

Zo gezegd, zo gedaan. Hop op de fiets, hengeltje mee, de benodigde spul-
len aangetrokken en naar de stek. Daar aangekomen was er geen enkel teken 
van leven te zien, maar een beetje lopen, vliegje in het water op mooie plek-
ken werpen en kijken wat er van komt. Dus niets!
Na een uurtje maar naar een andere stek gegaan. Daar zag ik in ieder geval 
wat leven. Mag ook wel want het begon al tegen 19:00 uur te lopen en dan 
mag de vis toch wel wat gaan doen. Tenslotte moeten die beesten toch ook 
een maaltijdje hebben om te overleven.

De eerste worp zag er in mijn ogen goed uit: precies daar waar ik het vliegje 
niet wilde hebben, namelijk in een laag hangende struik. Resultaat: vlieg 
weg. Uiteraard neem ik een volgende vlieg, een andere want die zou het mis-
schien wel eens beter kunnen doen dan de eerste vlieg. Vlieg vastgeknoopt, 
een kringetje in het water, vlieg er vrijwel midden ingegooid, een knal en ...... 
vlieg weg. Misnoegd kijk ik beteuterd naar mijn leader zonder vlieg. Maar 
wederom niet getreurd, zelfde vlieg uit de vliegendoos gehaald, vastge-
knoopt en op hoop van zegen.

Resultaat na weer een uur vissen: niets, ondanks de kringen in het water. Dan 
maar een andere vlieg proberen. Vlieg er af, vlieg vastgeknoopt en maar 
weer proberen. Na enkele worpen zie ik een boeggolf(je) naar mijn vlieg 
gaan. Boeggolf gaat mijn vlieg voorbij en blijkt een karper te zijn. Van schrik 
let ik niet op. Vlieg vast in de waterplanten en weg vlieg. Nog maar een 
andere vlieg er aan geknoopt nadat ook de leader was vervangen. De leader 
was te kort geworden en de leaderpunt te dik (naar mijn mening). Ook dit 
gaf niet het gewenste resultaat. Na vier uur vissen zeggen en schrijven niets 
gevangen. Wel genoten van de natuur. En wat is nou mooier dan een zijn 
met de omgeving.

Dirk van ’t Water



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



VISCENTRUM ABCOUDE
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Viscentrum Abcoude
Als vrijwilliger bij het Viscentrum Fort Abcoude help ik met 
een aantal enthousiaste collega’s regelmatig senioren(60+) 
en gehandicapten van alle leeftijden tijdens het vissen.

Drie jaar geleden trok een oproep voor visvrijwilligers op de Facebook-
pagina van onze vereniging mijn aandacht. Er werd snel een afspraak 
gemaakt en sindsdien ben ik niet alleen visvrijwilliger, maar help ik ook iedere 
woensdag bij het onderhoud en opknappen van het terrein, paviljoen en de 
steigers.
Voor wie het Viscentrum nog niet kent, wil ik u graag laten kennismaken:
Het Viscentrum is dus bedoeld voor 60-plussers en gehandicapten van alle 
leeftijden, zowel voor het individu, in groepsverband of vanuit zorginstellin-
gen. Het wordt uitsluitend door vrijwilligers geleid en onderhouden. 
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Hoe is het ontstaan?
Het Viscentrum Fort Abcoude heeft haar ontstaan te danken aan één van de 
prijswinnaars van een viswedstrijd. In de zestiger jaren organiseerde de KRO 
ter gelegenheid van haar veertigjarig bestaan een landelijke wedstrijd voor 
sportvissers: “De Kanjer-Koning” actie onder leiding van presentator Frits van 
Turenhout. (bekend bij de voetballiefhebbers: 0-0)  De prijswinnaar met de 
vangst van een snoek van 120 cm, stelde spontaan zijn prijs, een geldbedrag 
van ƒ1050,00 (inderdaad, toen nog guldens), ter beschikking om een veilige 
beschermde visgelegenheid voor gehandicapten in te richten. De KRO nam 
het initiatief over  en voegde ƒ5000,00 toe. Men liet het oog vallen op de 
fortgracht van het Fort Abcoude. De Dienst der Domeinen was bereid een 
deel van het buitenfort en het visrecht tegen een geringe vergoeding ter 
beschikking te stellen. Ook de “Genieloods” op het buitenterrein kon wor-
den gehuurd om er een kantine van te maken. Met veel vrijwilligers en dank 
zij vele gaven in geld en middelen werd het Viscentrum ingericht en al spoe-
dig konden gehandicapte vissers van de lokatie gebruik maken. Op 24 april 
1966 werd de Stichting Viscentra voor Gehandicapten opgericht en werd het 
eerste bestuur benoemd.

Als ik daar wil vissen, hoe gaat dat dan?
U kunt vissen in het afgesloten water van het Fort Abcoude. U heeft géén vis-
vergunning nodig. Er zijn vijftien speciaal aangelegde vissteigers, waardoor u 
veilig, rustig en comfortabel kunt vissen. De meeste vissteigers zijn goed met 
de rolstoel bereikbaar. Het Viscentrum beschikt over (vaste)hengels, lokvoer 
en aas die u voor een kleine bijdrage kunt gebruiken. Eigen materiaal mee-
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nemen mag ook. Het is verplicht om 
weerhaakloos te vissen, een onthaakmat 
te gebruiken en alle vis meteen na de 
vangst terug te zetten.
Het visbestand in de fortgracht bestaat 
voornamelijk uit voorn, zeelt, brasem én 
karper. Als ervaren visser kunt u terecht, 
maar ervaring is niet vereist! Er zijn 
indien gewenst ervaren visbegeleiders 
aanwezig om u te helpen. In het pavil-
joen kunt u terecht voor een hapje en 
drankje, er is ook een gehandicaptentoi-
let aanwezig. U kunt gratis parkeren op het terrein van het Viscentrum. Op de 
derde woensdag van de maanden april t/m oktober vinden er viswedstrijden 
plaats. Inschrijving als deelnemer is uitsluitend mogelijk voor 60-plussers en 
voor gehandicapten van alle leeftijden.

Voor groepen zijn specifieke afspraken mogelijk, zoals: dagje vissen, eventu-
eel in wedstrijdvorm, verzorgt met een lunch op maat, appeltaart bij de koffie 
en bittergarnituur. Volgens mij genoeg argumenten om eens te komen kijken.

Openingstijden: Iedere woensdag van 9:00 – 16:00 uur zijn wij aanwezig, 
maar u kunt ook andere dagen terecht. Wel verzoeken wij u dit te melden. 
Wenst u ondersteuning of wilt u gebruik maken van onze voorzieningen, 
geeft u dan aan welke wensen u heeft.

Voor een visafspraak kunt u contact opnemen via:
vissen@viscentrumgehandicapten.nl

Stichting Viscentra Gehandicapten, Viscentrum bij het Fort Abcoude, 
Molenweg 19 – 1391CH – Abcoude

Meer informatie?
Website: www.viscentrumgehandicapten.nl
Facebook: svgabcoude - Introductievideo op YouTube: Viscentrum Abcoude
E-mail:  info@viscentrumgehandicapten.nl

Wij hopen u snel te zien!
Ruud Klant
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Beste leden,
Het is maf, met zoveel vrijgekomen tijd en social distancing 
zou het toch geweldig zijn om te gaan vissen? Toch is het er 
voor mij nog niet van gekomen, ondanks het prachtige weer 
heb ik mijn visspullen amper aangeraakt. Ik was meer bezig 
als zzp-er te overleven nu alle optredens voor mij als muzikant 
waren geannuleerd. Ook mijn reisjes naar het buitenland met 
mijn band waren ineens van de baan.

Tijd dus om te zorgen dat er brood op de plank kwam. Op zoek naar alter-
natieve wegen om met muziek geld te verdienen kwam ik op leuke ideeën 
zoals online optredens en tuin concerten bij verzorgingshuizen te verzorgen. 
Het is leerzaam, leuk en levert in ieder geval wat aan inkomsten op.

Als tegenhanger en bij gebrek aan tijd om te vissen wandel ik regelmatig 
met de hond door Naarden-Vesting om op alle mooie plekjes een blik op 
het water te werpen en te genieten van de natuur. Het is vaak volop genie-
ten van de vele vogels en hun gezang.

Overigens vind ik het wel erg druk met bootjes, vaak met jonge gasten die 
hun boot flink op z’n staart weten te trappen. Tja, begrijpelijk dat ze zich 
ergens moeten uitleven maar weinig zin om daar te vissen en ik moest den-
ken aan de vroegere verhalen van De Kameleon, twee Friese jongens die 
met hun boot allerlei avonturen beleefden. Daar smulden wij thuis met z’n 
allen van.

Zo kon ik regelmatig tijdens het uitlaten van onze hond, een beetje wegdro-
men naar andere tijden.

Tegenwoordig moet je overal oppassen wat en hoe je dingen doet, hoe je 
je over straat en in de supermarkt beweegt, het is om gek van te worden. 
En het is bijna niet te doen.

Was het eerst zo dat het virus ongevaarlijk zou worden als de temperaturen 
omhoog zouden gaan, nu zegt de overheid dat zolang er geen vaccin is, we 
niet naar de normale situatie van voor  het Corona-virus kunnen gaan. En 
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spreekt zij van de nieuwe 1,5 meter maatschappij, het nieuwe normaal.
Nou, voor mij blijft het abnormaal.
Ik respecteer de regels, maar laat me niet leiden door angst en het voeden 
van angst. Dat is voor mij ongezond en leidt tot een slechtere nachtrust en 
een lagere weerstand en tja, dan wordt het dus link.

Nee, ik ga zodra ik daar weer tijd voor heb, er lekker op uit met de vlieghen-
gel of over een maand weer met de spinhengel om langs sloten en vaarten 
te struinen en liefst weinig mensen tegen te komen. De buitenlucht opsnui-
ven, genieten van vergezichten, vogels en de sensatie van een aanbeet die 
zich aandient met een harde tik op de top van m’n hengel. En dan het liefst, 
na het vissen ergens een ongezond patatje met mayonaise als toetje!

Zorg goed voor jezelf en je dierbaren en geniet van de mooie dingen van het 
leven met respect voor de ander.

Alle goeds,

Marcel Luntungan
Secretaris
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DE NATUUR EN IK

De natuur en ik

Er is niets mooiers dan al vissend door de natuur te wandelen 
en te vissen. Een kijkend oog voor alles om je heen en luiste-
rend naar de geluiden die je omringen. Een purperreiger die 
vlak naast je neerstrijkt, een roodborstje die met bravour vlak 
bij je komt zitten op een tak, een boomklever die de boom op-
en-neer beweegt op zoek naar insecten en alle andere dieren 
die je op-en-naast het water ziet.

Ik had mijn hengel weliswaar opgetuigd, en liep langs de slootkant, maar 
ingooien was er niet bij. Ik zag het fuuten ouderpaar met de kleintjes in het 
nest. Het echtpaar waterhoentje dat met de wel erg kleine donzen piepers 
door de rietkant zwom, liet duidelijk horen wat zij wilden. Terwijl ik voor-
zichtig langs de kant verder wandelden, hoorde ik de koekoek, zag het 
merelvrouwtje zich verwonderd afvragen wat ik kwam doen voordat zij verder 
vloog. Het pimpelmeesje en het koolmeesje leken wel broer en zus, terwijl ze 
feitelijk concurrenten zijn. De vlaamse gaai liet weten dat hij er ook nog was 
en ik hoorde de roep van een buizerd, zonder hem te zien.

Zittend op een omgevallen boom, mijn hengel naast mij tegen de boom, kijk 
ik rond in de Corona-wereld van vandaag. Ik zie geen virus, maar wel erg veel 
andere dingen waar een mens blij van wordt. Terwijl ik zo zit te dromen van 
de vissen die ik vandaag niet meer ga vangen, komt er al kwispelend een 
hond naast mij zitten. Zij, het is een vrouwtje, kijkt naar mij en mijn hengel 
alsof ze wil zeggen ”waar ben je nu eigenlijk mee bezig”. Ik geef haar een aai 
over haar kop en leg uit dat ik geniet van mijn omgeving, waarop ze met haar 
staart begint te kwispelen en laat weten dat zij er ook zo over denkt. Ik krijg 
een lik over mijn hand en ze verdwijnt weer in het niets van de omgeving. Mij 
in verbazing achterlatend.

Een bonte specht strijkt op de boom neer en begint met zijn geroffel, alsof ik 
niet besta. Ik zit stil en kijk met bewondering naar de snoek die rustig komt 
langszwemmen met het idee: die kwibus daar op de kant is mesjogge, heeft 
een hengel en doet er niets mee.

Dirk van ’t Water



25
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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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 vol-
keren en ons verenigingsblad alleen nog maar digitaal aan de leden moe-
ten 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 aangeven 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 verenigingsblad 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 digi-
taal 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.

Wat een 
mooie hobby 
hebben wij 
toch!
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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 daar in het eerste nummer van De Dansende 
Dobber in 2021 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 2019 en de afgelopen maanden in 2020, 
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


