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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 februari 2021.

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

Corona-drukte
Het is denk ik een ieder wel opgevallen dat het in deze tijd een stuk drukker 
is geworden aan de waterkant, meer dan velen van ons gewend zijn. Oké 
we waren met ongeveer 550.000 vispashouders. Maar in deze vervelende 
periode zijn daar een heleboel sportvissers bij gekomen. Nou ja, bij gekomen 
niet echt denk ik. 

Velen waren dat in het verleden al, maar door de pas-op-de-plaats die een 
hoop mensen noodgedwongen moesten maken in verband met Corona, was 
dit voor velen, na alle klussen in en rondom het huis te hebben afgerond de 
aanleiding om hun oude hobby weer op te pakken. Dat betekenden vissen in 
combinatie met hun kinderen maar ook veel opa’s met hun kleinkinderen. 

Welkom terug en zeker ook een welkom voor de jeugd die daardoor kennis 
maakt met het buitenleven en alles wat erbijhoort. Zo zie je maar weer: elk 
nadeel heeft zijn voordeel. Lekker buiten zijn en genieten van wat er om ons 
heen gebeurt. Wat is er mooier dan onze natuur: leuker met een hengel aan 
de waterkant en genieten dan met een gamecontroller.

Houdt allen even de aankomende Dansende Dobber’s in de gaten, want wij 
als bestuur en commissieleden hopen volgend jaar een leuke middag (of dag) 
op te tuigen voor al onze leden vanwege ons honderdjarig bestaan (ja 100!). 
Voor meer informatie moet je de volgende Dansende Dobber doornemen.

Rest mij nog een belangrijk item te vermelden, namelijk onze uitgestelde 
jaarvergadering. De agenda staat een paar pagina’s verder in de deze DDD: 
wees welkom maar houdt afstand!

Blijf gezond en ga lekker vissen in de 
gezonde buitenlucht waar we in ieder 
geval wel afstand kunnen houden.

Gert-Jan Rebel
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AANHOUDER

De aanhouder wint ..uiteindelijk (soms)
Het is zaterdagochtend vijf uur als de wekker gaat en het is bui-
ten al licht. Het is tenslotte al rond half juni. Gauw een boter-
hammetje eten (altijd ontbijten hè) en hup naar de waterkant. 
Gisteravond hengel, landingsnet, onthaakmat, stoeltje, een 
tas met wat kleine spulletjes en een blikje maïs al in de auto 
gelegd en snel op pad. De stek ligt op zeven minuten rijden 
dus ik ben er snel.

Ik probeer mijn stekken, zeker als ik voorvoer, niet te ver van huis te zoeken. 
En dat kwam goed uit want een paar dagen ervoor miste ik de steel van mijn 
landingsnet toen ik de spullen uit de auto haalde. Het net zat keurig in de 

foedraal maar helaas was 
ik de steel vergeten terug 
te doen nadat het net was 
opgedroogd na de laatste 
vangst. En dan ben je blij 
dat je dichtbij vist want een 
kwartiertje later kon ik “com-
pleet” vissen. Nou ja, “com-
pleet”? Bleek ik mijn ont-
haakmat ook niet bij me te 
hebben. Gelukkig ligt er een 
hoop gras rond de stek dus 
dan helaas maar even zonder. 
Om nu weer terug te rijden.

Sinds twee weken voerde 
ik elke avond op twee plek-
ken, één aan de rand van 
een heel klein plasje water, 
redelijk vol met waterplanten, 
en een aan beide kanten 
van een grote duiker wat 
verderop. Ik heb ooit op 
internet een grote zak van 
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20 kilo duivenvoer besteld en daar voer ik nu mee. Minimaal 24 tot 48 uur 
laten inweken, 25 minuten koken, in het vocht laten afkoelen en het is prach-
tig lokvoer voor karpers. Wel ruim twee keer zoveel water gebruiken als er 
aan voer in de pan zit want het zwelt enorm op. Ik mag de grootste pan van 
mijn vrouw gebruiken. Ik gooi er dan 2 kilo droog voer in en er komt 5 tot 6 
kilo geweld voer uit. Meestal kookt mijn vrouw zelfs het voer en dat is toch 
echte liefde, volgens mij, want ze vind de geur die ervan af komt niet prettig 
(eigenlijk stinkt het behoorlijk!). Ik gooi elke dag de helft van de hoeveelheid 
in het water over de drie plekken verdeeld. Ik vis vaak direct na het eten en 
daarom probeer ik elke dag voor het eten te voeren zodat de vissen aan de 
regelmaat  wennen. Uit ervaring weet ik dat dit werkt. Al meerdere malen 
heb ik meegemaakt dat ik binnen een minuut na aankomst een karper aan de 
lijn had. 

Goed, terug naar de zaterdagochtend. In plaats van voor het avondeten te 
voeren heb ik zo rond half elf vrijdagavond gevoerd. Het idee hierachter is 
dat de karpers dan ‘s morgens vroeg op je liggen te wachten. Dat is de the-
orie en hoewel dat inderdaad in het verleden heeft gewerkt, is het nu dood-
stil op de eerste stek. Geen belletje te zien op het water en de pen staat 
roerloos in het water. Op het plasje zie ik verder ook geen teken van vis en 
na een half uur maar op naar de stek bij de duiker. Hier zie ik direct belletjes 
en dus snel twee korrels maïs aan de haak en voorzichtig ingooien. Vrij snel 
een mooie wegloper en voorzichtig zet ik de haak. Sh.., een voorntje die aan 
een anderhalfponds 
penhengel heel 
weinig actie geeft. 
Het zou verboden 
moeten worden 
dat voorns aan het 
aas van de karpers 
snoepen. Even kij-
ken of dit de enige 
is maar als mijn 
dobbertje weer heel 
zenuwachtig heen 
en weer beweegt 
wordt het tijd om 
het aan de andere 
kant te proberen.
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Ik zie al snel wat belletjes en waarachtig, ze komen naar mijn dobber toe. 
Super spannend en als dan beheerst de dobber wegloopt, zet ik de haak. 
Meteen weerstand van iets zwaars maar wat zwemt dit raar? En het blijft ook 
rond deze plek onder de duiker hangen. Het lijkt op het gekronkel van een 
paling; de haak zal toch niet in de staart zitten? Ja hoor, even later zie ik een 
hele dikke staart even bovenkomen en dan schiet de haak los met een dikke 
schub er aan. Maar niet met de bijbehorende schubkarper helaas. Het zit niet 
mee want de stek is natuurlijk behoorlijk verstoord zo. Dan maar weer terug 
naar de andere kant van de duiker. Hopelijk zijn de voorntjes verdwenen. Het 
dobbertje blijft nu wat langer rustig staan; erg lang rustig zelfs. Ik zie wel bel-
len en wanneer die bellen na enige tijd rond mijn dobbertje verschijnen, zit 
ik op scherp. Ik wacht en wacht en wacht maar er gebeurt NIETS. Helemaal 
niets, zelfs geen voorn. Inmiddels zit ik hier alweer een half uur te dromen 
over een mooie karper en dus besluit ik maar terug te gaan naar de stek bij 
het plasje. Al met al zijn we een paar uurtjes verder.

Wanneer ik er aankom ben ik blij dat de ganzen er niet zijn. Een hele groep 
ganzen heeft besloten hier hun jongen groot te brengen en wanneer ik dage-
lijks kwam voeren renden zomaar een stuk of vijftig van die luid kwaterende 
herriemakers dwars door mijn stek het water in. Daar hoef je dan even niet 
te vissen maar, net als in de andere avonden dat ik er ging vissen, zijn ze er 
niet. Heel zachtjes sluip ik weer naar mijn plekje en doe weer heel rustig mijn 

ritueel en blijf zo 
laag mogelijk. Ik 
zit immers een 
hengellengte van 
de waterkant af en 
vis ongeveer een 
meter uit de kant. 
Je verstoort ze zo 
want er staat maar 
ongeveer 80 cm 
water en de grond 
waar ik op loop is 
behoorlijk drassig 
van de regenbuien 
van de afgelopen 
dagen. Bij mijn 
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dobber zie ik geen activiteit maar een tiental meter verder zie ik grote bel-
lenplakkaten. Er zit hier toch behoorlijk vis bedenk ik me maar ze vangen valt 
niet mee. Ik kijk op mijn telefoon en zie dat het intussen al half 10 is. Niet 
gek, al vier uur vissen en nog geen schub gevangen, nou ja, eentje dan maar 
daar word ik niet blij van. En vandaag is de laatste dag dat ik hier vis op kar-
per na twee weken voeren en regelmatig vissen. Deze dag zou de kers op 
de taart moeten worden met liefst een paar mooie karpers. Hier heb ik naar 
toe geleefd de afgelopen dagen en als er dan na vier uur vissen zo weinig is 
gebeurd, ben je lichtelijk teleurgesteld en dan zeg ik het toch netjes. Vandaar 
de titel van dit stuk; altijd blijven volhouden en meestal word je dan beloond 
maar soms ook niet.

Ik heb tegen mijn vrouw gezegd dat ik voor de koffie weer thuis zou zijn maar 
dan moet het nu toch wel gaan gebeuren zo langzamerhand. Er gebeurt 
echter helemaal niets maar dan ineens zakt de pen rustig weg en in een auto-
matische reactie zet ik de haak. Het water explodeert en het water spat alle 
kanten op als de gehaakte karper wegspurt. Ja, daar doe je het voor schiet er 
door me heen en ik probeer de vis weg te trekken uit de waterplanten waar 
die vol ingedoken is. Het lukt en de vis zwemt naar het open gedeelte waar 
ik de prachtige schubkarper uitdril en in mijn landingsnet begeleidt. Ik leg 
haar op de onthaakmat en bewonder deze volledig gave schubkarper, meet 
de vis en maak gauw een foto. Snel weer terug het water in en weg is ze, of 
hij natuurlijk. 

Hè hè, het was even 
volhouden maar dan 
heb je ook wat. Deze 
laatste schub was 65 
cm en natuurlijk, er 
zijn veel grotere en 
zwaardere vissen maar 
ik vind het vissen 
met de dobber met 
een lichte penhen-
gel toch een van de 
mooiste dingen om 
te doen. Het vooraf 
verkennen van de 
stek, het opbouwen 
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van de voerstek en iedere keer de spanning van het vangen en drillen van 
een mooie vis; het blijft prachtig. Ik heb hier in het verleden wel vaker gevist 
maar enige jaren geleden is bij het plasje een turborotonde aangelegd en 
dan is de vraag wat er van de visstand is overgebleven. Ik heb hier ooit mijn 
grootste karper gevangen, een graskarper van 98 cm en 29 pond. En de 
vraag is dan, zijn ze er nog? Het water groeit behoorlijk dicht dus ik heb geen 
hoge verwachtingen. Als ik na een paar dagen voeren hoor dat er, net voor 
de aanleg, behoorlijk is afgevist en vrijwel alle grote vis is overgezet, heb ik 
geen al te hoge verwachtingen meer. Maar bij het verkennen heb ik gezien 
dat dit plasje in verbinding staat met al het omliggende water eromheen, dus 
waarom zouden ze niet terugkeren? En ze zijn teruggekeerd want deze laat-
ste karper was niet de enige vis die ik hier gevangen heb. Ik weet ook een 
graskarper van 85 cm te vangen en zelfs een giebel van 44 cm. Dit betekent 
zelfs weer een recordvis voor mij. Op deze stekken haal ik in die twee weken 
nog twee karpers van 63 en 68 cm en twee 
brasems van 55 en 59 cm boven. Al met 
al prachtige gezonde en mooie grote vis-
sen. Het hadden er meer kunnen zijn want 
er zijn er  twee losgeschoten en ik heb een 
paar keer misgeslagen maar ik ben toch 
tevreden met de resultaten. Mogelijk ga ik 
in de herfst nog een poging wagen.

Het is een hoop gedoe misschien om elke 
dag te voeren maar de beloning is er ook 
(meestal) naar. Ik heb er in ieder geval van 
genoten. Ik wens jullie hetzelfde.
 

 

Zo kan het ook.
Foto: Gert-Jan
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

AGENDA 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

HSV NAARDEN-BUSSUM
Datum: Dinsdag 22 september 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. 19 maart 2019;

3. Ingekomen stukken / Mededelingen;

4. Aftreden penningmeester;

6. Benoeming nieuw algemeen bestuurslid;

7. Benoeming nieuwe penningmeester;

8. Jaarverslag 2019 van de secretaris (stukken ter inzage vergadering); 
 
9. 100jarig-bestaan HSV Naarden-Bussum in 2021;

10. Verslag kascommissie 2019;

11. Rondvraag.

We hopen als bestuur op een grote opkomst!
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VAN DE PENNINGMEESTER

Beste leden en nieuwkomers,
Voor u ligt dus weer de derde, laatste, DDD van dit jaar. Ik mag 
dit jaar, dankzij waarschijnlijk de Corona, een aantal nieuwe 
leden verwelkomen. Voor automatisch incasso eind oktober 
hebt u zich allen opgegeven, waarvoor dank. Dat bespaart ons 
namelijk veel werk! De banken, willen van de acceptgirokaarten 
af! Het bespaart ons veel kosten.  

Hebt u ons onverhoopt nog niet gemachtigd tot automatisch incasso dan 
treft elders in dit blaadje een formulier daartoe aan; dank voor het invullen 
en zorgen dat het bij onze ledenadministratie terecht komt.
Dan nog het allerlaatste nieuws, waar een groot aantal leden al van op de 
hoogte is denk/weet ik: ondergetekende stopt als penningmeester op de 
jaarvergadering in maart 2021. Ik meldde dit al in onze DDD van juni 2020.
Ik vertrek niet helemaal uit beeld van de HSV; blijf algemeen, ondersteunend 
bestuurslid om waar nodig in te springen; te assisteren en te helpen. Rest mij 
u allen verder een visrijk jaar te wensen en tot zien ergens aan de waterkant.
Theo de Booij

Nieuwe Website HSV Naarden-Bussum
Binnen het bestuur hebben wij nog eens goed gekeken naar onze huidige 
webpagina. De afgelopen jaar is hier veel aandacht aan besteed, maar wij 
hebben toch als bestuur besloten om  op dit vlak een andere koers te varen. 
Vanuit Sportvisserij Nederland wordt namelijk de optie geboden om de 
website bij hun onder te brengen. Dit biedt een aantal voordelen waaronder 
bijvoorbeeld minder zorg over de back-up en een meer eenduidig gezicht 
naar buiten tussen Sportvisserij Nederland en onze eigen vereniging. Het 
beheer van de nieuwe pagina is overgenomen door Hendrik van Geffen. De 
komende tijd zal hij verder gaan met het ontwikkelen van de nieuwe pagina. 
De oude url’s, HSVNB.nl en hsvnaardenbussum.nl, zullen ook in de toekomst 
beschikbaar blijven, maar zullen verwijzen naar de nieuwe webpagina die is 
ondergebracht bij Sportvisserij Nederland.
De url van de nieuwe pagina wordt:
https://hsvnaardenbussum.mijnhengelsportvereniging.nl/
Meer informatie volgt.



Hengelsportcentrum Nijkerk met uitgebreid 
assortiment voor iedere visser

Hengelsportcentrum Nijkerk is nu naar ruim een 
jaar gesetteld aan de Watergoorweg 51C 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. Martijn weet waar hij over praat 
en weet dat op een enthousiste manier over te 

brengen.  
 

Hij levert alleen kwaliteitsspullen voor de commerciële en de wedstrijdvisserij 
met merken als Sens, Gunki en Drennan. Het voordeel van deze aanpak is, al-

dus Martijn, 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 51C
3861 MA Nijkerk
Tel: 033-2450704
www.hengelsportcentrum.nl
Email: info@hengelsportcentrum.nl



Hengelsportcentrum Nijkerk met uitgebreid 
assortiment voor iedere visser



Gem. brandstofverbruik: 4,4 – 5,9 l/100km, 22,7 – 16,9 km/l. CO2-uitstoot: 101 – 136 g/km. 
De vermelde NEDC-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terugbepaald 
naar de waarden overeenkomstig met de oude NEDC-testmethodiek. Genoemde actie en bijbehorende 
consumentenadviesprijs zijn geldig op voorraadmodellen van de Kia Picanto met uiterste aankoopdatum en 
datum kentekenaanvraag van 23-12-2019 en uiterste registratiedatum van 31-01-2020. Genoemde prijs is 
inclusief btw/bpm en kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen 
van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en administratiekosten, recyclingsbijdrage, leges, kosten 
tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer. De wettelijke regels ten aanzien van 
CO2-uitstoot hebben in de loop van 2018 een wijziging ondergaan. Bovenstaande vanaf-prijzen gelden alleen voor 
auto’s die vallen binnen de wettelijke overgangsregeling en die deel uitmaken van onze voorraad (NEDC/Euro 6b). 
Prijs is excl. metallic lak. Private lease-aanbod via Kia Autolease. Het betreft een product gecertificeerd door 
Stichting Keurmerk Private Lease. De getoonde prijs betreft een vanaftarief gebaseerd op een looptijd van 60 
maanden in combinatie met 10.000 km per jaar. Deze actie is geldig t/m 23-12-2019. Informeer naar de complete 
actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. 
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Vanaf € 13.495,-
Private lease vanaf € 199,- p.m.

De Kia Picanto.
Start je avontuur.

Kooijman Naarden
Amsterdamsestraatweg 23, 
Naarden, Tel. (035) 69 48 214 kia-kooijman.nl



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

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

Wij zorgen dat u de juiste 
 

verzekering aan de haak 
slaat! 

 Betrouwbaar 
    Dichtbij 
        Waardevol 
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100 JAAR!

100-Jarig Bestaan HSV Naarden-Bussum 
Een gezellige dag voor alle leden van de vereniging

Volgend jaar bestaan wij 100 jaar; al een eeuw lang hengelen er leden op 
de dikste snoek, karper en brasem. We willen deze verjaardag voor ieder-
een toegankelijk maken en er voor alle leden een mooie dag van maken. 
Nieuwsgierig? Lees hieronder onze plannen!

Dit evenement zal toegankelijk zijn voor alle leden van de vereniging zodat 
iedereen een dagje kan genieten van het 100-jarig bestaan van onze prach-
tige vereniging. Er wordt een tweedehands beurs gehouden. Bovendien 
nodigen we vissers van naam en fabrikanten van bekende merken uit. Zodra 
er namen bekend zijn wordt dit op de website gecommuniceerd. Daarbij kun-
nen er vanuit bijvoorbeeld de karpercommissie rigcursussen gegeven worden 
of geeft onze voorzitter prijs, welke pluggen het beste werken in onze wate-
ren? 

Ter afsluiting van deze dag zullen we een tombola organiseren, mocht er 
ruimte zijn zetten we mooie lange tafels neer (beetje oktoberfest idee), waar 
iedereen lekker kan gaan zitten, een bitterbal kan happen en een pilsje kan 
nuttigen. Het bestuur zal uiteraard zorg dragen voor een mooie prijzentafel. 

We zullen de locatie later bekend maken, Dit zal afhangen van het aantal 
aanmeldingen voor deze gezellige dag. Sporthal de Lunet in Naarden geniet 
op dit moment nog onze voorkeur. De exacte datum zal in de eerste editie 
van de dansende dobber 2021 bekend gemaakt worden. Natuurlijk is het 
gezin die altijd maar wacht totdat je thuis 
komt van een dagje vissen welkom bij dit 
feest. Hoe iedereen zich kan aanmelden zal 
ook in de eerstvolgende dansende dobber 
bekend worden gemaakt.

Wij vragen u om de volgende dansende 
dobbers goed in de gaten te houden en 
hopelijk kunnen wij jullie verwelkomen op de 
verjaardag van HSV Naarden-Bussum.
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NACHTVISSEN

Beste Leden van HSV Naarden-Bussum,
De oplettende (karper)visser heeft het waarschijnlijk al gezien, 
per 1 augustus staat op de visplanner app dat nachtvissen 
alleen nog mogelijk is in combinatie met de speciale extra 
vergunning voor nachtvissen en derde hengel. Hierbij melden 
wij dat deze regels pas vanaf 2021 gaan gelden. Tot en met 
31-12-2020 is het mogelijk met een vispas van HSV Naarden-
Bussum in de Naardense wateren ‘s nachts te vissen. Mocht de 
controleur hierom vragen dan kunt u dit geschreven stuk tekst 
als bewijs bij zich dragen. Het vissen met drie hengels is alleen 
voorbehouden aan leden die in het bezit zijn van een speci-
ale derde hengelvergunning uitgegeven door HSV Naarden-
Bussum.

De vergunning omtrent derde hengel en 
nachtvissen komt in het beheer van de 
karpercommissie, de reden hiervoor is 
dat zij met andere fanatieke vissers in de 
vesting al een tijd de regels goed naleven. 
Het plezier van de huidige en toekomsti-
ge leden willen wij niet verpesten. Iedere 
visser die lid is van HSV Naarden-Bussum 
komt in aanmerking voor een vergunning, 
maar wij vragen hiervoor ook iets terug.

1. Vangsten direct melden bij de commissie, meerdere leden hebben hun 
best gedaan om een prachtig bestand op te bouwen, zodat we de 
komende jaren veel plezier kunnen beleven. Aan de hand van terugmel-
dingen kunnen wij het VBC adviseren om vis uit te zetten;

2. Respect voor de andere vissers, ga niet op iemands voerstek zitten. Bij 
twijfel kan je altijd de karpercommissie vragen. Wij zijn altijd goed op de 
hoogte en kunnen vertellen waar verschillende vissers bezig zijn;

3. Gedraag je richting, wandelaars en fietsers. Honden kunnen soms lastig 
zijn, maar probeer altijd zo vriendelijk mogelijk te blijven;

4. Stek schoon en netjes achter laten. Bij een stek die niet netjes is achter-
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gelaten trekken we direct (zonder waarschuwing) de vergunning in.

Het eerste jaar zullen er 30 ver-
gunningen worden uitgegeven, 
dit houdt niet in dat de mooi 
weer vissers direct aan de kant 
worden geschoven. Het is voor 
iedereen mogelijk om voor een 
weekeinde een vergunning te 
krijgen. We kunnen die dan ook 
zeer eenvoudig uitschrijven. 

5. De extra kosten voor deze 
vergunning zijn €10,00. Alle 
leden die al in het bezit zijn van een derde hengelvergunning moeten 
deze opnieuw aanvragen;

6. Aan te vragen via karpercommissie@hsvnb.nl;
7. Wedstrijden zijn uitgesloten van bovenstaande regels;
8. De derde hengelvergunning is alleen voor het vissen op karper en witvis, 

roofvis blijft met maximaal twee hengels toegestaan;
9. Aan te vragen vanaf 01-12-2020.

Foto: Michiel
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STICHTING VISCENTRA ABCOUDE

Een fantastische senioren visplek

Wij, dat zijn Theo de Booij en ondergetekende, hebben een 
dagdeel rondgelopen op Fort Abcoude, waar de Stichting 
Viscentra Gehandicapten haar stekkie voor gehandicapte vis-
sers (van alle leeftijden) en 60-plussers heeft liggen. Wij hebben 
al eerder aandacht besteed aan deze stichting in een eerder 
verschenen nummer van De Dansende Dobber, maar nu zijn we 
op uitnodiging van Ruud Klant een kijkje gaan nemen om met 
eigen ogen eens te zien wat er speelt. Bovendien hebben wij 
een verrassing voor de stichting in petto. Maar daarover later 
meer.

De oorsprong van de stichting ligt in het verleden, namelijk bij het veertig-
jarig bestaan van de KRO. Er 
werd in dat jaar een landelijke 
wedstrijd voor sportvissers 
georganiseerd onder het motto 

”De Kanjer-Koning”. Het was W. 
Bouman die de eerste prijs won 
met zijn 120cm-snoek en zijn 
prijs, een bedrag van fl.1050,00 
spontaan ter beschikking 
stelde voor de creatie van een 
visgelegenheid voor gehandi-

capten. De KRO stond hier helemaal achter en doneerde fl.5000,00 voor dit 
goede doel. De fortgracht van Fort Abcoude vormde de ideale uitvalsbasis 
en de Dienst der Domeinen werd bereid gevonden om een deel van het 
buitenfort en het visrecht tegen een geringe vergoeding beschikbaar te stel-
len. Bovendien mocht de genieloods worden ingezet als kantinefaciliteit. De 
oprichting van de Stichting Viscentra voor Gehandicapten (SVG) vond plaats 
op 24 april 1966 en de officiële opening vond plaats op 24 september 1966.

Stimulans
In 1979 trad de SVG toe tot de Federatie Sport Gehandicapten en kon dien-
tengevolge meedelen in de door het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten 
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georganiseerde 
jaarlijkse collecte. 
Een belangrijke 
financiële stimu-
lans kwam van 
het televisiespel 

”Telebingo”, onder 
leiding van Mies 
Bouwman in 1980, 
waarmee een echt-
paar in dienst kon 
worden genomen 
voor het dage-
lijkse beheer, naast een groot bedrag, dat onder meer werd besteed aan het 
opknappen en verbouwen van de kantine en de kantoorruimte, het repareren 
van de vissteigers en het aanleggen van een nieuwe bestrating.

Donaties en schenkingen
Sinds het jaar 2000 is de stichting geheel 
aangewezen op donaties en inkomsten uit 
de exploitatie van de kantine en werkte 
de SVG alleen en uitsluitend nog met 
vrijwilligers. Het impliceerde ook dat de 
kantine niet meer iedere dag open kon 
zijn. Desondanks voert de SVG een beleid 
dat er op gericht is om gehandicapten en 
ouderen op een veilige manier te kunnen 
laten genieten van hun hobby: sportvissen. 
En tegenwoordig zijn het niet alleen oude-
ren (de 60-plussers) en gehandicapten die 
gebruik kunnen maken van de prachtige 
mogelijkheden die de SVG biedt. Zo kunnen 
tegenwoordig ook verpleeghuizen en ande-
re voorzieningen voor ouderen in groepsver-
band gebruikmaken van de faciliteiten om te 
vissen, waarbij vrijwilligers klaar staan om ze 
op te vangen en te helpen met vissen.



22

Donatie
Als hengelsportvereniging 
HSV Naarden-Bussum zijn 
we weliswaar bij de SVG 
op bezoek, maar namen 
wij een verassing voor 
hen mee. Het bestuur van 
de HSV Naarden-Bussum 
heeft namelijk gemeend 
een donatie van €500,00 
te doen aan dit voortref-
felijke initiatief. Uit handen 
van de penningmeester van de HSV Naarden-Bussum, Theo de Booij, ont-
ving Ruud Klant van hem de donatie waarmee ons bestuur de stichting laat 
weten hen een goed hart toe te dragen. En alle beetjes helpen, aldus de 
SVG.

Visstand
Ruud Klant is een van de vrijwilligers die zich vooral de afgelopen jaren heeft 
ingezet om de SVG op 
de kaart te zetten. ”De 
stichting was een beetje 
weggezakt en er moest 
extra aandacht worden 
gecreëerd. Dat had onder 
andere te maken met de 
visstand en nadat wij drie 
jaar geleden een aantal 
inheemse soorten, waar-
onder karper, in samen-
werking met Sportvisserij 
Nederland, hadden uitge-
zet, is de aandacht voor de SVG toegenomen. Het water van de fortgracht is 
tegenwoordig een uitstekend viswater. Door inlaat uit de Angstel en uitlaat 
op de polder bestaat een voortdurende stroming. In de fortgracht zwem-
men rietvoorn, ruisvoorn, blei, brasem, karper, snoek, paling en minder vaak 
voorkomende soorten vissen.” Op dat moment, terwijl Ruud aan het woord is, 
wordt een prachtige zeelt gevangen.
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Alle benodigdheden 
verkrijgbaar
Ruud vervolgt zijn betoog: ”Wij 
verkopen aas en voer. Ook kun-
nen wij materiaal zoals hengels, tuigjes, leefnetten en dergelijke tegen een 
kleine vergoeding ter beschikking stellen. De tuigjes zijn voorzien van haakjes 
zonder weerhaak. Wij vragen aan sportvissers die met eigen uitrusting komen 
om ook zonder weerhaak te vissen. Als de oudere of de gehandicapten een 
begeleider meeneemt, kunnen wij meer aandacht aan die gehandicapten 
zonder begeleider besteden. Laat ik duidelijk zijn: de begeleiders kunnen en 
mogen meevissen.”

Vrijwilligers
Enthousiast vertelt hij dat de vrijwilligers overal inzetbaar zijn, maar dat ze feitelijk 
wel elk een speciale eigen toegesneden taak hebben toegewezen gekregen. Zo 
zijn er onder andere de klusvrijwilligers, de ondersteunende visvrijwilligers en de 
kantinevrijwilligers. Momenteel zijn er altijd mensen aanwezig, en dus de kantine 
open op woensdag. De hoop is dat afhankelijk van het seizoen ook op andere 
dagen een vrijwilligers bezetting aanwezig is, zodat de inkomsten wat verbeterd 
kunnen worden. Ruud benadrukt dat het viscentrum het gehele seizoen open is 
maar dat er wel een afspraak moet worden gemaakt als men er wil vissen. ”Het 
water zit niet in een federatievergunning en er is ook geen visvergunning nodig, 
dus wij geven een eigen dagvergunning.”

Kantine
Als de kantine open is, kunnen lunchpakketten worden geregeld en kan de 
lunch in de kantine worden genuttigd en/of besteld. ”Wel moet de lunch 
vantevoren worden afgesproken om zo weinig mogelijk restafval te produ-
ceren en zo weinig mogelijk eten over te houden dat slecht kan worden of 
moet worden weggegeven. Naast uitsmijters, kroketten en gehaktballen 
staan ook allerlei dranken en versnaperingen op de kaart.”

Verhuur
Interressant is dat het paviljoen, de kantine, ook door groepen kan worden 
gehuurd. Bijvoorbeeld om een dag als groep te gaan vissen, compleet met 
lunch, of voor het houden van een ledenvergadering enzovoort. ”We probe-
ren op deze manier de inkomsten voor de stichting op te vijzelen, zodat we 
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in staat zijn om zonder schulden onderhoud en dergelijke te plegen.”, aldus 
Ruud Klant. ”Vergeet niet dat het beleid van het bestuur is om het bestaan 
van het Viscenrum voor langere tijd te waarborgen. Dat betekent dat het 
onderhoud niet alleen het paviljoen betreft, maar de vissteigers en het vis-
water.” Ruud doelt onder andere op de overlast die de stichting heeft onder-
vonden van de aalscholvers. Dientengevolge heeft de stichting in samen-
werking met Sportvisserij Nederland zogenoemde vluchtkooien in het water 
geplaatst om deze vraat tegen te gaan.

Viswateronderhoud
Een bijkomend aspect is dat de diepte van het viswater varieert van circa 
1,60 meter voor de vissteigers tot circa 2,30 meter verderop in de fortgracht. 
Het betekent dat de fortgracht 
uitgediept moet worden, maar 
de eigenaar, de Vereniging 
Natuurmonumenten, heeft 
momenteel geen moge-
lijkheden om dit te realise-
ren. Een samenwerking en 
overleg met de Vereniging 
Natuurmonumenten, het water-
schap en mogelijk andere 
betrokkenen om een haalbaar-
heidsonderzoek te laten uitvoeren is in de maak. In de tussenliggende peri-
ode tracht de stichting de uitbundige groei van waterplanten en algen tegen 
te gaan door geregeld te snoeien in combinatie met een uitgekiend voeder-
schema om de vis bij te voeren als daar behoefte aan is. 

Wij wensen de SVG veel goeds en kijken uit naar onze volgende ontmoeting. 

Dirk Scheper

Alle afspraken, zowel voor vissen als voor huur van het paviljoen, moeten per email 
worden aangemeld. Dit zijn de emailadressen:
Voor het het aanmelden om te kunnen vissen: vissen@viscentrumgehandicapten.nl
Voor het huren van het paviljoen: zaalhuur@viscentrumgehandicapten.nl
Voor het aanmelden voor viswedstrijden: wedstrijden@viscentrumgehandicapten.nl
Voor alle overige vragen: info@viscentrumgehandicapten.nl
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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. Inleveren voor 30 september 2020!

------------------------------------------------------------------------------------------
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
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De zin of onzin van voorvoeren 
Het is zaterdagmiddag als ik me realiseer dat het morgen prach-
tig visweer wordt. Ik heb zin om te feederen op brasem maar 
dan bedenk ik me dat ik geen gekookte gebroken maïs meer in 
de vriezer heb om voor 
te voeren. Meestal voer 
ik tegen de schemering 
wanneer ik de volgende 
morgen vroeg wil gaan 
vissen op brasem. Ik 
begon daar vorig jaar 
mee en de resultaten 
waren toen erg goed. 
Voor het karperen zijn 
de meeste vissers wel 
gewend om vooraf, liefst 
een paar dagen achter 
elkaar, een voerplek te 
maken. Maar voor de brasem is het wat minder gebruikelijk om 
te doen en bovendien kunnen de vangsten ook prima zijn zonder 
voor te voeren. Maar ik geloof echt dat voorvoeren helpt om 
meer te vangen. Ik hoop je met dit artikel te overtuigen.

Wanneer ik vooraf voer, doe ik dit altijd met gebroken maïs die minstens 24 
uur is geweekt en daarna nog 20 minuten heeft gekookt. Zoals gezegd had 
ik geen voer meer in de vriezer. Wat nu? Dan maar niet voorvoeren maar mijn 
vrouw heeft een briljant idee: eerst de maïs 20 minuten koken waardoor de 
vezels van de maïs open gaan en meer vocht kunnen opnemen. Na die 20 
minuten drie uur laten staan in het vocht en daarna weer 20 minuten koken. 
Dat versnelt het proces enorm en het werkt uitstekend. Dat kun je namelijk 
ook doen met peulvruchten, dus waarom zou het met maïs niet lukken, aldus 
mijn vrouw.

Zo gezegd zo gedaan. Ik doe 800 gram droge gebroken maïs in een grote 
pan en na de hierboven genoemde werkwijze heb ik zo’n vijf uur later 4,5 kilo 
natte gekookte maïs in de pan. De maïs kocht ik via internet in een grote zak 
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van 20 kilo bij een voerleverancier en ik heb 
daar ook nog een zak maisbrokken en duiven-
voer bij besteld waardoor het nog gratis bij mij 
thuis werd bezorgd. Om het voer niet te oud te 
laten worden, deel ik nog wat met een vismaat 
zodat je niet voer van jaren oud in je schuur 
hebt staan. Meestal voer ik ook nog met ma is 
brokken wanneer ik op brasem vis maar dat is al 
op dus nu voer ik alleen met de gebroken maïs. 

De plek waar ik wil gaan vissen is bij een 
brug in een kilometerslange ringvaart die licht 
stroomt. Wanneer ik aankom, ben ik weer blij 
dat er niemand zit te vissen. Om deze reden ga 
ik pas na 10 uur ‘s-avonds heen zodat de kans 

klein is dat een karpervisser nog snel zijn tentje opzet en ik voor niets heb 
gevoerd. Ik weet dat er veel vis kan zitten en dan is 4,5 kilo niet te veel. Ik 
gooi het met een karper voerschep over een plek van ongeveer 5 bij 6 meter 
zodat er goed verspreid maar toch redelijk geconcentreerd, een mooie plek 
ontstaat. Wanneer ik morgen met twee feederhengels ga vissen kan ik de 
hengels toch nog met enige ruimte uit elkaar aanbieden.

De volgende morgen gaat om 4.30 uur de wekker en na een snel ontbijtje rij 
ik vol verwachting naar de brug. Hier heb 
ik nog niet eerder voorgevoerd (wel vaker 
gevist) dus ik ben benieuwd hoe dat hier 
gaat vandaag. Ik loop nog even de brug op 
en kijk of ik enige activiteit bespeur en ja 
hoor, ik zie hier en daar wat belletjes boven 
komen. Dat belooft wat.

Na het installeren van de zitkist zet ik twee 
hengelsteunen zo’n drie meter uit elkaar en 
gebruik die als banksticks om zeker te zijn 
van dezelfde afstand te vissen bij lijnbreuk 
of wanneer de lijnclip er af moet bij het van-
gen van een karper. En dat is niet geheel 
denkbeeldig want dat zou niet de eerste 
keer zijn. Enige tijd geleden heb ik hier al 
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eens een prachtige spiegelkarper op 
de feederhengel gevangen. 

In een artikel in een visblad heb ik 
enige weken terug gelezen dat maïs 
uit blik uit de vriezer een stuk zach-
ter is en dat het behoorlijk betere 
vangsten kan opleveren. Dat gold 
dan in commerciële visvijvers maar 
waarom zou dat hier niet werken, 
denk ik dan. Ik vis voornamelijk met 
maïs omdat dit toch het wat kleinere 
spul uitsluit en ik graag de grotere 
exemplaren vang. Als ik voorns wil vangen ga ik wel met de winckle picker of 
vaste stok met maden vissen. Ik heb in de winter in de haven van Zeewolde 
met de vaste stok een stuk of 80 kleine voorntjes gevangen maar dat is leuk 
voor één keer.

Ik heb beide hengels ingegooid met twee korrels zachte maïs uit blik op een 
hair, de één gewoon uit blik en de andere met de maïs uit de vriezer. Eens 
even kijken of het inderdaad uitmaakt. Na drie minuten gaat de eerste hen-
geltop krom en heeft een brasem zichzelf gehaakt op de 25 grams korf. Een 
mooie brasem van tegen de 50 cm glijdt in het landingsnet. Dat gaat weer 

mooi keurig zoals gehoopt. Ze zitten op de 
stek. Even later gaat de tweede hengeltop 
krom en terwijl ik die vis dril, gaat de andere 
hengeltop ook krom. Dat is even lastig maar 
het is niet de eerste keer dat dit gebeurt 
en rustig dril ik de eerste vis en laat hem 
even in het landingsnet liggen in het water. 
De tweede vis begeleidt ik ook naar het 
landingsnet en samen liggen ze te wachten 
om onthaakt te worden. Snel een fotootje, 
onthaken in het water en daar gaan ze weer. 
Met dit zelfhaaksysteem zit de haak vrijwel 
altijd keurig in het lipje en kan ik de vis heel 
makkelijk met een korte draaibeweging met 
een klein tangetje onthaken. Ik haal de vis 
vrijwel nooit uit het water om te onthaken. 
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Mocht het een mooie vis zijn of zit de haak 
niet helemaal lekker dan leg ik het landings-
net op een onthaakmat, onthaak de vis daar, 
maak soms een foto en begeleidt de vis dan 
op de onthaakmat weer het water in. Het is 
genieten in de zon en de brasems zien er 
schitterend uit met de zon op het water. 

De tijd schrijdt voort als ineens de hengeltop 
helemaal krom trekt en ik meteen voel dat 
ik een karper heb gehaakt. De vis zwemt 
dwars door de slip richting de brug en ik kijk 
zeer geconcentreerd naar mijn werpmolen. 
De spoel wikkelt snel af en als ik zie dat de 
lijn de lijnclip bereikt, wip ik met een snelle 
beweging de lijn achter de clip vandaan. 
Altijd weer een enorm spannend moment 

of het op tijd lukt maar ook nu zit het weer mee en de karper zwemt gestaag 
door onder de brug. Een grote dukdalfpaal staat aan de zijkant van de door-
gang onder de brug en ik hou mijn hengel zo gestrekt mogelijk horizontaal 
over het water om niet de draad langs de paal kapot te laten schuren. De kar-
per stopt gelukkig na een aantal meters onder de brug en de lijn heeft de paal 
nog niet geraakt. Heel langzaam trek ik de vis onder de brug vandaan en de 
vis zwemt bij de brug vandaan naar de overkant; prima, daar is ruimte zat. Na 
een kleine 10 minuten komt de karper vlakbij en na een paar korte runs vlakbij 
de kant, laat ik de karper in het net glijden. Een heerlijk hoera gevoel maakt 
zich meester van mij en voorzichtig leg ik het net op de onthaakmat. In het net 
zie ik dat de haak al los is (ik vis weerhaakloos) en ben weer blij dat het alle-
maal goed is gegaan. Snel meten; 60 cm precies, een paar foto’s en op de mat 
het water weer in. Wat een prachtig gezicht toch zo’n karper weer die rustig 
wegzwemt na zo’n schitterende dril. Zo, even bijkomen met een kop koffie en 
ondanks dat er toch een kwartier is verstreken sinds de aanbeet is mijn andere 
hengel onbewogen op de steun blijven liggen. Over mazzel gesproken, nu 
twee aanbeten tegelijk had voor een mooie uitdaging gezorgd. 

Na nog een paar brasems verder vind ik het mooi geweest. In vier uur tijd 
heb ik 20 brasems, vier voorns en een karper gevangen. Een, voor mij, prach-
tig resultaat. Opvallend was dat de maïs uit de vriezer de voorkeur leek te 
hebben boven die rechtstreeks uit blik. Dat houd ik er in voorlopig.
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Heeft voorvoeren nu zin of niet? Als ik 
twee dagen later ‘s-avonds weer bij de 
brug ga vissen, vang ik in drie uur tijd op 
dezelfde plek maar vijf brasems en twee 
voorns op maïs. En nog een snoek van 68 
cm die mijn maïskorrel bij het binnendraai-
en voor een prooi aanzag. Gelukkig pre-
cies  in de bekscharnier aan de buitenkant 
dus geen gebroken onderlijn en de snoek 
met een haak in zijn bek ervandoor. Zeven 
vissen in drie uur zegt natuurlijk niets of 
voorvoeren werkt of niet. Het kan gewoon 
een slechte avond zijn. Als ik drie dagen 
later weer wil voorvoeren bij de brug en ik 
kom om half elf ‘s-avonds aan zie ik helaas 
een karpertent staan. Dat is balen maar 
iedereen heeft natuurlijk evenveel recht 
om te vissen als ik op die plek. 

Vorig jaar heb ik zo’n vijfhonderd meter verder als eens voorgevoerd en in 
drie ochtenden 49 brasems en twee karpers gevangen. Dan moet het daar 
maar gebeuren en het voordeel is dat je er prima met twee man naast elkaar 
kan zitten. En morgen komt een vismaat meevissen dus wat ruimte is mooi 
meegenomen. Ik had helaas wel al ‘s-middags bij de brug lopen snoeien om 
een plek voor mijn vismaat te creëren en dat bij een graad of 28. De karper-
vissers hebben mij wel netjes hiervoor bedankt overigens….

Goed, om een lang verhaal kort te maken. Na op twee plekken totaal weer 
ongeveer 4,5 kilo gebroken maïs te hebben gevoerd zijn we ‘s morgens om 
half 6 begonnen met vissen. Mijn maat viste met één hengel na in korte tijd 
twee voerkorven het water in het water te hebben gegooid ( door lijnbreuk) 
en ik weer met twee hengels. Na zes uur vissen stond de teller bij mijn vis-
maat op ruim 15 en bij mij op zeker 40 brasems! Ik kan me niet herinneren 
ooit zoveel vis te hebben gevangen dus ja, ik geloof  heilig in voorvoeren. 
Nog niet overtuigd? Probeer het gewoon en zie voor jezelf of het uitmaakt. In 
ieder geval: veel visplezier!

Arjan Frerichs



De Kia Stonic. Dé compacte crossover.
Dit is ‘m! De Kia Stonic. Het design is stoer en krachtig zoals een echte crossover. Met de uitgebreide stylingopties maak je 
de Stonic helemaal eigen. Kun je niet kiezen tussen zwart of rood? Met de two-tone kleurstelling kies je gewoon allebei. Het 
dynamische rijgedrag en soepele besturing zorgen voor een opwindende rij-ervaring. Rij je in de stad? Extreem veel comfort 
en slimme features zorgen voor een rit zonder stress. Ontdek de Kia Stonic in onze showroom en probeer ‘m zelf.

Dealernaam
Voorbeeldstraat 1, 1234 AB Plaatsnaam, Tel. (012) 34 56 789

Gem. brandstofverbruik: 4,0 – 5,5 l/100km, 25,0 – 18,2 km/l. CO2-uitstoot: 106 – 130 g/km.
Genoemde actie en bijbehorende consumentenadviesprijs zijn geldig op voorraadmodellen van de Kia Stonic met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 30-09-2019 en uiterste registratiedatum van 
31-10-2019. Genoemde prijs is inclusief btw/bpm en kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en administratiekosten, 
recyclingsbijdrage, leges, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer. Prijs is excl. metallic lak. Private lease-aanbod via Kia Autolease. De getoonde prijs betreft een vanaftarief 
gebaseerd op een looptijd van 48 maanden in combinatie met 10.000 km per jaar en ten minste 6 schadevrije jaren. De getoonde Private Lease tarieven voor de Kia Stonic zijn gekoppeld aan een gelimiteerd aantal 
voertuigen. Hierbij geldt op = op. Voor de inruilpremie van € 2.000,- op de Kia Stonic geldt een uiterste kentekenaanvraag van 11-06-2019 en een uiterste registratiedatum van 28-08-2019. Informeer naar de complete 
actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk opkia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Weten wat jouw auto waard is? Ga naar www.kia-plaatsnaam.nl en doe de gratis 

Vanaf € 21.995,-
Private lease vanaf € 299,- p.m.

De Kia Stonic.
Niet te stoppen.

Tijdelijk tot € 2.000,- extra inruilvoordeel!
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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


