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2. Voorwoord Voorzitter
Er ligt weer een nieuw hengelsportseizoen voor ons te wachten. Het voorjaar gaat beginnen en dat
betekent meer activiteit van de vissen gevolgd door ons sportvissers. Een jaarlijks terugkerend
gebeuren. Ik hoop dit jaar zelf ook weer wat meer te kunnen vissen, want dat is de afgelopen jaar
alleen maar minder geworden. Het wordt tijd deze negatieve trend te doorbreken. We hebben een
behoorlijk aantal mooie vijvers en een redelijk tot goede visstand. Dit laatste wordt echter niet
gemonitord doordat er momenteel geen Vistand Beheer Commissie (VBC) is. Dit is echter wel
noodzakelijk voor nieuwe visuitzettingen en het verbeteren van de waterkwaliteit en bevisbaarheid
van onze vijvers. Nu heb ik vernomen dat het wellicht een leuk idee is om een karperuitzetting
(volschub spiegelkarpers) te doen in diverse vijvers, zodat daar de karpers gevolgd kunnen worden in
hun groei en ontwikkeling. Uiteraard een mooi streven, echter zonder VBC wordt dit toch een lastig
verhaal. Kortom wie wil de VBC-kar trekken? Vanuit het bestuur zal er uiteraard volop ondersteuning
en indien nodig begeleiding zijn. Bij gebrek aan een VBC is er afgelopen jaar is dan ook geen pootvis
uitgezet. Voor het bestuur is het verder belangrijk om te weten of de Chinese schubkarper uitzetting
in een aantal vijvers de waterplantengroei hebben kunnen indammen. Ook dit wordt nu niet
gemonitord. Nu kunnen wij dan ook geen beleid maken om pootvis uit te zetten.
Zonder een VBC blijft het voor het bestuurd behelpen en zal er in de huidige situatie niet veel
verbeteren. Uiteraard doen we als bestuur ons best, maar voor degene die wenst dat het beter
moet/kan zou ik zeggen sta op en doe iets. Het is geen werk waarvoor je wekelijks veel tijd in hoeft
te steken.
Verder zou het mooi zijn als iemand onze website/facebook zou willen bijwerken indien dit
noodzakelijk is.
Kortom als vereniging hebben we nog een paar vrijwilligers nodig om alles optimaal te laten
functioneren.

Met vriendelijke sportgroeten,

Klaas Lusthof (voorzitter)
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3. Agenda
De vergadering wordt gehouden op vrijdagavond 15 april om 20.00 in het clubhuis van de
zeehengelsportvereniging De Salamander gelegen op het sportpark Wouterland te Bakkum.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Opening/Vaststellen agenda
Notulen vorige vergadering
Ingekomen stukken, mededelingen bestuur
Jaarverslag bestuur
Pauze
Verkiezing bestuursleden/commissieleden
Aftredende bestuursleden: geen
Nieuwe bestuursleden Jeugd: geen
Wisselingen bestuur: geen
Aftredende commissieleden: geen
Aftredend uit de kascontrole commissie: ?
Vacatures bestuur: VBC
Nieuwe commissieleden VBC: ?
Uitreiking presentjes aan jubilarissen
Uitreiking bekers viswedstrijden
Toelichting Facebook en Pinterest
Presentatie Bente Mors (keuze van de visstek)
Rondvraag
Sluiting
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4. Notulen jaarvergadering 2015
Hengelsport Vereniging Castricum
Notulen algemene ledenvergadering 2015
Datum: 17 april 2015

Aanwezig

K. Lusthof
P. Veldt

E. van Duuren M. Faasse
M. Zomerdijk

K. Bos

Afwezig

M.Groot
T.Slagter

C.Nuyens

D.Keulen

H.Boomsma

Presentielijst:
K.Bos
K.Lusthof
K.Bedeke
M.Nieuwenhuizen
Nooteboom
P.Veldt
G.Groentjes

J.vd Veen
HJ Kriek
S.Zwikker
J.veldt
R.faasse
M.Faasse

N.vd Veen
J.Coenen
D.Derriks
R.Heemskerk
M.Benard
N.Kinket

K.Castricum
T.Res
E.v.Duuren
N.Veldt
Nr.54
G.Welp

B.Morsch
H.Serlijn
P.Roos
J.Zonneveld
A.Stroosnijder
J.Kuijl

De jaarvergadering is in het clubhuis van de zeehengelvereniging De Salamander
gehouden. Met 31 aanwezige leden was de opkomst goed.

Opening vaststellen agenda
De voorzitter opende de vergadering en heet iedereen welkom
Met een ogenblik van stilte werd het overlijden van de volgende leden herdacht:
T.W.B. Baltus
J.N.Zijp

C.J.de Pree

C.Schotten

Notulen vorige jaarvergadering
Er waren geen op- of aanmerkingen op de notulen van de ALV (algemene
ledenvergadering) van 2014.
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Ingekomen stukken
Er waren geen ingekomen stukken.

Jaarverslag bestuur
Zie jaarboekje 2015.
Opmerkingen over het financiële jaarverslag:
Er is door middel van een stemming besloten dat er een minimale reserve wordt
aangehouden van €10.000,- na het 100 jarig jubileum.
Tevens wordt er voorgesteld om de contributie voor volgend jaar te verhogen naar
€30,-. Ook dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.
Er waren geen verdere vragen over het jaarverslag van het bestuur.

Pauze
Verkiezing bestuurs-/ commissieleden
Rick Heemskerk geeft aan zich graag te willen inzetten als assistentie voor de jeugd.
Dit werd met dank aanvaard.
Er waren verder geen bestuurs-/ commissieleden te verkiezen.

Aftredende bestuursleden
Kris Bos treed af als secretaris. Kris blijft wel actief binnen de vereniging op het
gebied van jeugd en karperwedstrijden.

Nieuwe bestuursleden
Er zijn geen nieuwe bestuursleden aangenomen.

Wisseling bestuur
Erik van Duuren geeft aan het secretariaat over te willen nemen samen met Mark
Groot. Hierdoor ontstaat er wel een vacature voor de VBC functie (Visstand Beheers
Commissie). Er werd Gelijk een oproep gedaan voor deze functie maar hier werd niet
op gereageerd.

Aftredende commissieleden
Er zijn geen aftredende commissieleden.
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Kascontrole commissie
Er wordt door de kascontrolecommissie Kees Bedeke en Han Kriek een schriftelijke
goedkeuring verleend over de financiële boekhouding 2013/2014.
Er wordt decharge verleend door de vergadering over het boekjaar 2014/2015. Met
dank aan de penningmeester(s). Mark Zomerdijk en Marien Faasse.
Volgend jaar wordt de kascontrole gedaan door Han Kriek (2e en laatste jaar) en
Arjan Vonk (1e jaar). Het reserve kascontrolecommissielid is Kees Jan Castricum.

Vacatures bestuur: VBC
Omdat er voor de VBC vacature tijdens de vergadering geen invulling werd gegeven,
blijft deze open staan.

Nieuwe commissieleden
Als nieuw commissielid is Rick Heemskerk aangenomen ter assistentie van de jeugd.

Uitreiking bloemen aan jubilarissen
De Bloemen werden aan de jubilea uitgereikt.

Uitreiking bekers viswedstrijden
De Bekers werden door Piet Veldt aan de winnaars uitgereikt.

Website HVC
De website van de HVC is nu Ruim een jaar actief en wordt bijgehouden door het
bestuur. Het bestuur wil in de toekomst graag zoveel mogelijk informatie delen via de
website. Houdt de website daarom goed in de gaten.

Presentatie Bente Morsch
Bente Morsch gaf een indrukwekkende presentatie over Specimen vissen (gericht
vissen op grote soorten).

Rondvraag
Er waren geen op of aanmerking. Behalve dat de leden het bestuur erg dankbaar
waren voor hun inzet.

Sluiting
Het bestuur bedankt de leden voor hun aanwezigheid tijden de vergadering.
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5. Jaarverslag bestuur
5.1. Ledenbestand en administratie
Aantal seniorleden over 2014 (per 1-11-2014)
- Overleden, Lidmaatschap opgezegd of afgevoerd wegens
wanbetaling
Resterende seniorleden
- Ledeninstroom uit de jeugdafdeling
- Nieuwe seniorleden

16
______ 455

7
46
_____ +

Toegevoegd aan de seniorleden

53
______ +
508

Aantal seniorleden over 2015 (per 1-11-2015)
Aantal jeugdvispassen over 2014 (per 1-11-2014)
- Doorstroom naar seniorlidmaatschap
- Afgevoerd (opzegging en wanbetaling)

471

45
7
5
_____ +

Toegevoegd aan de seniorleden
Restant jeugvispassen
Nieuwe jeugdvispassen
Aantal jeugdvispassen over 2015 (per 1-11-2015)
In 2014 verkochte jeugdvergunningen BASIS
In 2015 verkochte jeugdvergunningen BASIS
Aantal jeudvispassen over 2015 (per 1-11-2015)
In 2015 verkochte jeugdvergunningen BASIS
Aantal jeugdleden over 2015

12
______ 33
16
______ +
49
55
49
49
49
______ +
98

Het afgelopen jaar is de volgende visser overleden:
N. van den Hoed
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5.2. Jubilea
50 jaar lidmaatschap
H.J. Nuijens
J.G. Veldt
A.M. Veldt
40 jaar lidmaatschap
R. Brakenhoff
25 jaar lidmaatschap
R.van Rosmalen
M.P.A. Zomerdijk
W.L. Husman
A.M.H. Hemmer
P.C. Gruis
J.van Til
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5.3. Jeugd
De ALV komt er weer aan… Hoogste tijd dat er weer een jaarboekje moet komen. De leden worden
zo even geüpdatet van wat de groep vrijwilligers in 2015 weer voor elkaar hebben weten te krijgen.
Komend stukje zal over de jeugdafdeling gaan. Als ik het mag samenvatten vond ik het een leerzaam
jaar. Zowel voor de jeugd als voor het jeugdbestuur. Als ik terug kijk naar de vooraf gestelde doelen
en de daadwerkelijk behaalde resultaten, dan kan ik er met opgeheven hoofd op terug blikken.
Jeugdwedstrijden
De jeugdwedstrijden werden in 2015 goed bezocht met als eindklapper de afsluitwedstrijd van 21
augustus. Deze werd gehouden in de ‘Trompvijver’. Maar liefst 21 jeugdige deelnemers waagde een
poging om vissen te vangen. Dat lukte bijna iedereen. Dat kon ook niet uitblijven, want het aantal
aanmoedigende toeschouwers was enorm. Vissende kinderen met op de achtergrond volwassenen
die het gezellig met elkaar hebben… Van die combinatie kan ik alleen maar genieten. De begeleiding
bij de wedstrijden is al jaren perfect. Zo ook bij de wedstrijden van afgelopen jaar. Sommigen nemen
een taak op zich, andere vullen aan waar dat nodig is. De taken lopen uit van het uitzetten van de
nummerbordjes, tot het tellen van de visjes. Vismeester Rien is er ook altijd bij om de jeugd tips te
geven en te helpen bij materiaalpech. Kortom; een perfect team dat efficiënt werkt!
Niet elke deelnemer heeft al een keer deelgenomen aan de jeugdviscursus die de vereniging ieder
jaar probeert te organiseren. Soms is dat ook wel te merken. Omdat succesbeleving bij de
jeugdcommissie hoog in het vaandel staat proberen we bij de wedstrijden iedereen zo goed mogelijk
te helpen. Cursus gevolgd of niet. Nu kwam er bij de laatste wedstrijd een jongen aanwandelen met
een werphengel en een vistuigje bestemd voor karper. Toen Rien hem de basis van vissen wilde
aanleren, antwoordde de jongen eigenwijs: ‘Nee, ik wil karper!’ Dan niet dacht Rien, alleen een
andere begeleider dacht de jongen wel even te helpen. Alles voor de succesbeleving! Hij knoopte een
voorntuigje aan het bovenste oogje van de hengel. De werphengel was omgetoverd naar een vaste
stok. Dan zou het hem waarschijnlijk wel lukken een visje te vangen. Lokvoer had de knul niet. Achter
hem lag enkel een plastic zakje met drie sneetjes brood. De begeleider sopte een boterham week en
gooide dat in het water. ‘Nu moet het je lukken!’ Het duurde niet lang of de jongen had een vis aan
zijn tuigje. Dat duurde welgeteld 3 seconden. Een grote karper had zijn broodvlokje gepakt. De
begeleider voelde zich op dat moment erg klein worden. De prijs van de grootste vis had hij zomaar
door de neus van het jongetje geboord. Ik ga die begeleider niet bij zijn naam noemen, maar het
schijnt best wel een knappe man te zijn!
Buiten deze wedstrijden werd er ook een baarspeuterwedstrijd georganiseerd. Rien had dit verzorgd
voor de jeugd + enthousiaste ouders van HSV Limmen en HSV Castricum. Er werd enorm goed
gevangen. Toen ik een dag later bij het ‘Stet’ in Limmen aan het snoekvissen was, zag ik diezelfde
deelnemers druk aan het baarspeuteren. Ze hebben de smaak te pakken. Baarspeuteraars van de
‘oude generatie’ opgelet; de jeugd komt eraan!
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Jeugdcursussen
De traditionele jeugdviscursus was vorig jaar niet doorgegaan. Al jaren werd de cursus rond mei
gegeven. Dit jaar was het plan om dat na de wedstrijden te doen. Kinderen zouden zo wellicht in de
zomer door vriendjes enthousiast zijn geworden en in de nazomer de cursus willen meedoen. Ik heb
het vorig jaar niet goed gepromoot met slechts twee inschrijvingen tot gevolg. Wel werd er een
cursus ‘Methodfeederen’ en een cursus ‘Snoekvissen’ gegeven. Beide cursussen hadden een theorie
avond gevolgd door een praktijkdag.
De cursus ‘Methodfeederen’ was qua opkomst erg goed. Vijftien deelnemers zagen die manier van
vissen wel zitten. Op de praktijkdag werd er gevist in het ‘Wijkeroogpark’ gelegen in Velsen-Noord.
Een mooi karperparadijs waar de cursisten het vissen en het drillen goed kunnen leren. Een paar
dagen voor de praktijkdag ging ik met Mark Zomerdijk er even in de avond vissen. Ze moeten
namelijk wel vissen vangen (succesbeleving). Die avond vingen we in een rap tempo tien karpertjes.
Vol vertrouwen gingen we die zondag er met de kids vissen. Alleen waren de vissen er opeens een
stuk moeilijk te vangen. Het zat die dag niet mee. Veel materiaalpech door fabrieksfout van de
methodkorven waardoor er veel vis werd verspeeld, een begeleider die ziek naar huis moest en
begeleider Peter moest ook eerder weg. Daar stond ik dan als enige overgebleven begeleider… Als
dat maar goed gaat dacht ik. Helaas voor mij; het werd sprinten, materiaal knopen, leren drillen,
karpers ontkoppelen en diende ook nog als fotograaf. Waar ik op hoopte gebeurde dan eindelijk, een
momentje rust. Wandelend door het grasveld met hier en daar wat boterbloempjes kwam ik
langzaam tot rust. Even geen prikkels. Ik hoorde de vogeltjes fluiten en had het gevoel even ‘Zen’ te
worden. Heerlijk… Totdat een harde plons daar een einde aan maakte. Een cursist wilde via een
bruggetje het weiland inspringen. Helaas schatte hij de afstand verkeerd in. Gelukkig kon hij er
makkelijk uit komen en het zonnetje droogde hem weer snel op. Uiteindelijk heeft elke cursist karper
gezien en de meeste ook karper gevangen. Een week later kwam het bericht dat er een vissterfte
plaatsvond dat veel karpers fataal was geworden. Ging het daarom dan opeens zo moeizaam? Het
grootste leermoment van de hele cursus was: regel eerst voldoende begeleiders.
Ook de cursus ‘Snoekvissen’ werd goed bezocht. Na een theorieavond waarbij Bente zijn kennis op
de jeugd overbracht, werd er de zondag erop gevist. Het leermoment van de vorige cursus werd
meteen toegepast. Per twee of drie cursisten was er een begeleider. Met zo’n 30 man gingen we die
dag de snoeken belagen. In groepjes werd er in heel de hele regio gevist. Van Wormerveer tot aan
Heiloo. Helaas waren ook nu de vissen niet hongerig. Toch heeft elk groepje een snoek kunnen zien
en voelen. Snoekvissen in de zomer is niet verantwoord en daarom organiseren we in het najaar pas
weer snoekvisdagen met begeleiders. Wat mij leuk lijkt is om sowieso twee weken voor kerst met de
kids op pad te gaan. Al is het alleen maar om de bomen langs de waterkant te versieren met pluggen,
blinkers en ander mooi kunstaas, net als thuis met de kerstboom. Zo veranderen de kale bomen tot
gezellige sfeerbomen waar iedere visser blij en gelukkig van wordt. Er ging met de cursus namelijk
aardig wat kunstaas verloren. Een deelnemer kreeg het zelfs voor elkaar om in een boom te werpen
die achter hem stond. Een prijs voor de creatiefste worp was zeker op zijn plaats geweest.
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Intensievere samenwerking met HSV Limmen
Peter van der Heijdt is een vismaat van me. Hij zet zich in voor jeugdactiviteiten in Limmen en ik in
Castricum. Vorig jaar gaf ik al aan dat de jeugdafdelingen van beide verenigingen gaan samen
werken. Uit vorige cursussen is gebleken dat dit een groot succes is. De samenwerking gaan we
opvoeren. De traditionele jeugdviscursus wordt dit jaar georganiseerd door en voor beide
verenigingen. Kinderen uit Limmen en Castricum mogen zich hiervoor aanmelden. Een lidmaatschap
hebben hoeft niet. Die mogelijkheid krijgen ze na de cursus.
Uitslagen jeugdviswedstrijden 2015
Uitslagen van de jeugdviswedstrijden staan zowel op de site als verder in het jaarboekje vermeld. De
uitslagen hiervan zijn door Kees Bedeke in een overzicht verwerkt. Hieronder vernoem ik hier nog
wel even de winnaars van de wedstrijden:
Koppelwedstrijd: Thomas de Jong en vader Paul met 33 vissen.
1ste Jeugdviswedstrijd: Geert van Klaveren met 28 vissen.
2e Jeugdviswedstrijd: Irin Huijser met 49! vissen.
3e Jeugdviswedstrijd: Geert van Klaveren met 31 vissen.
Prijs GROOTSTE VIS: Puck Königel heeft de grootste vis van het seizoen 2015 gevangen. Een
knots van een blankvoorn van maar liefst 22cm!!
Winnaars: nogmaals gefeliciteerd!
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Jeugdactiviteiten 2016
In 2016 staat het volgende op het programma:
Koppelwedstrijd op 27 mei
Reeks jeugdwitviswedstrijden: 10 juni, 24 juni en 8 juli
Cursus: traditionele Jeugdviscursus. De eerste cursusavond is op 22 april (inschrijven doe je
door te mailen naar jeugd@hsvcastricum.nl Meer info zie je op de website en/of onze
facebookpagina.
Snoekvisdagen met begeleiders
˗
Baarswedstrijd
˗
Streetfishwedstrijd
˗
Wedstrijd methodfeederen
De locatie van de wedstrijden is nog niet bekend. Omdat sommige sloten op bepaalde momenten
van het jaar niet bevisbaar zijn, wordt er een week van te voren bekend gemaakt wat de locatie zal
worden. Houdt de site www.hsvcastricum.nl en/of onze facebookpagina goed in de gaten!
Bedankt deelnemers, hun trouwe fans en de begeleiding!
Tot slot wil ik alle deelnemers van de cursussen en wedstrijden bedanken voor hun deelname! We
proberen er ook dit jaar weer een leuk en gezellig jaar van te maken! Ik wil de ouders bedanken voor
hun support tijdens de wedstrijden. Jullie maken het sfeertje altijd helemaal compleet! De
begeleiders wil ik in het bijzonder bedanken voor al hun inzet. Zonder deze vrijwilligers is het
organiseren en uitvoeren van activiteiten onmogelijk!!!
Vriendelijke en visrijke groet,

Dick Derriks
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5.4. VBC
Visstand Beheer Commissie
Omdat er geen leden in het afgelopen jaar deze functie hebben willen vervullen, wordt er geen
verslag opgemaakt. Uiteraard is er een 2-tal keren contact geweest met de gemeente, o.a. over
bagger- en maaiwerkzaamheden. Er is geen pootvis uitgezet en het is niet bekend hoe de visstand
van de uitgezette Chinese schubkarpers het doen. Dit geldt ook voor de kruiskarpers die in 2014
uitgezet zijn.
Kortom er is niet veel te melden door gebrek aan input.
Het mag duidelijk zijn dat een net verslag erg wenselijk is en dat het bestuur nastreeft om deze
commissie op te starten. Dus ook hier opnieuw een oproep voor vrijwilligers.
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5.5. Financiën
Sinds de invoering van de automatische incasso is het leven van de penningmeester van de HVC een
stuk eenvoudiger. De drukste maanden zijn november, december en januari. November is de
afsluiting van het jaar door Sportvisserij Nederland en weten ze voor wie ze de vispas moeten maken.
De HVC doet dan de eerste poging om de automatische incasso op te starten. Teven krijgt iedereen
die geen automatisch incasso heeft een verzoek tot het betalen van de nieuwe vispas. Je zal
verwachten dat iedereen dan gelijk in de computer klimt en zijn contributie over maakt. Helaas, dat
is niet zo! In de maand December komen de nieuwe vispassen binnen en worden de niet betalende
leden er uit gehaald zowel de gestorneerde automatische incasso’s als de niet betaalde facturen. De
vispassen worden dan op wijk gesorteerd en uitgedeeld aan de vrijwilligers die deze dan bezorgen.
We proberen er naar te streven dat iedereen zijn vispas heeft in de eerste week van het nieuwe jaar,
bij voorkeur voor 1 januari.
Deze twee maanden zijn druk voor de penningmeester maar door de automatische incasso en het
goede programma van Sportvisserij Nederland loopt dit eigenlijk vlekken loos. Dan aan de oliebollen,
appelflappen en uiteraard een klein glaasje champagne en je bent weer klaar voor het nieuwe jaar!
Want januari is hooi tijd voor de penningmeester! “Ik heb mijn vispas nog niet gehad? Waar blijft
die? Ik zal het even voor u nakijken; Aha, uw automatische incasso is niet gelukt. Als u uw geld
overmaakt ontvangt u alsnog uw vispas”. En dit herhaalt zich een keer of 20.
Beging januari ontvangen alle “factuur” leden een herinnering per mail en alle VBL’s gaan alweer
naar ons verkoop punt, DIERIS op de Dorpstaat. (voormalig van Leeuwen) Eind maart Stuur ik alle
overgebleven niet betaalde vispassen weer terug naar Sportvisserij Nederland en kan ook de
penningmeester lekker gaan vissen. Al met al valt het dus erg mee!!!
Naast de automatische incasso, het factuur en de aanschaf van de vispas bij DIERIS kan men
inmiddels ook lid worden vis internet. Via www.vispas.nl kan men rechtstreeks lid worden van onze
vereniging. Dit hebben wij oktober 2015 geactiveerd en inmiddels hebben al 15 leden ons op deze
wijze gevonden. Het wil niet automatisch zeggen dat dit ook nieuwe leden zijn. De jeugd zal deze
methode eerder ter hand nemen na een bezoekje brengen aan DIERIS. Dus wat uit eindelijk de
resultaten zijn is afwachten maar we gaan met onze tijd mee.
Dan nog wat cijfers; in 2015 hebben 13 leden aangegeven dat ze geen lid meer willen zijn van onze
prachtige vereniging. Helaas is de heer Hoed in 2015 overleden. We hebben 508 senioren leden, 49
jeugd leden (jeugd vispas) en ook 49 jeugdleden met een jeugd basis vergunning. Ook dit jaar is er
onder aan de streep weer wat geld over gehouden. Mijn wens als penningmeester is om dit geld
weer te investeren in het uitzetten van pootvis, verbeteren van visstekken en de opleiding van de
nieuwe generatie sportvisser.
Het doet mij deugd te zien dat we een gezonde, sterke en vooral gezonde vereniging zijn waar nog
steeds groei in zit. Daarbij is het ook een feest voor het bestuur dat we door de automatisering,
efficiënter werken en voorbeeldige leden, er voor ons ook tijd is om te vissen!
Daar voor mijn dank!

Mark Zomerdijk

(penningmeester)
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5.6. Doelstelling bestuur
Hoofddoelstelling is het opzetten van een VBC, waarvan 1 bestuurslid en 2 commissieleden, die de
volgende taken krijgen:
1
2
3
4

Bemonstering Meertje van Vogelenzang
Monitoring visstanden
Overleg met gemeente en andere steekhouders
Verbetering vismogelijkheden in de vijvers
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6. Contributie voor 2016
Contributie voor 2016
Het bestuur stelt voor het jaar 2016 de contributie te verhogen met 3 euro. Dit is met algemene
stemmen aangenomen op de jaarvergadering van 2015.
Onderstaand een overzicht.
Categorie

Bestaande leden

Nieuwe leden*

Donateur
Vispas 18/74
Vispas 75 en ouder
Vispas 14/17 jarigen
Jeugdvispas
Jeugdvergunning basis

n.v.t.
€ 30,00
€ 22,00
€ 22,00
€ 12,00
n.v.t.

n.v.t.
€ 35,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 15,00
€ 6,00

* Verkoop loopt via Dieris
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7. Viswedstrijden 2014
7.1. Zomeravondcompetitie voor seniorleden
De eerste wedstrijd is op 8 mei gehouden in de Casimirvijver te Castricum. Er waren 12 deelnemers
die in totaal 75 visjes vingen.
Nr
1
2
3

Naam
Piet Veldt
Kees Jan Castricum
Henk Serlijn

Aantal vissen
21
19
11

De tweede wedstrijd is op 22 mei gehouden in de Dije te Heemskerk. Er waren 12 deelnemers die in
totaal 58 visjes vingen.
Nr
1
2
3

Naam
Martin Nieuwenhuizen
Erica Veldt
Rien Faasse

Aantal vissen
15
11
8

De derde wedstrijd is op 5 juni gehouden in de Frederica’s Hof te Heiloo. Er waren 10 deelnemers die
in totaal 175 visjes vingen.
Nr
1
2
3

Naam
Henk Serlijn
Rien Faasse
Piet Veldt

Aantal vissen
32
29
26

De vierde wedstrijd is op 19 juni gehouden in het Stet te Limmen.
Er waren 8 deelnemers die in totaal 52 visjes vingen.
Nr
1
2
3
4

Naam
Kees Bedeke
Piet Veldt
Wil Slooten
Samantha Veldt

Aantal vissen
15
12
6

De vijfde wedstrijd is op 3 juli gehouden in vijver aan de Hendrik Casimirstraat te Castricum. Er waren
10 deelnemers die in totaal 192 visjes vingen.
Nr
1
2
3

Naam
Piet Veldt
Kees Bedeke
Erica Veldt

Aantal vissen
72
25
20
18

Eindklassement zomeravondcompetitie 2015
NR

Naam

8-mei

22-mei

5-juni

19-juni

3-juli

Totaal

Score

1

Piet Veldt

10

4

8

8

10

40

36

2

Kees Bedeke

4

3

7

10

5

29

26

3

Rien Faasse

6

6

9

4

3

28

25

4

Erica Veldt

3

8

7

3

4

25

22

5

Henk Serlijn

6

0

10

0

4

20

20

6

Samantha Veldt

4

4

6

5

4

23

19

7

Wil Slooten

3

3

5

5

4

20

17

8

Kees Jan Castricum

9

4

3

0

0

16

16

9

Gert Lute

4

3

4

0

4

15

15

10

Jarno van der Saag

3

4

0

4

3

14

14

11

Martien Duijn

3

3

5

0

3

14

14
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7.2. Baarsavondcompetitie voor seniorleden
De eerste wedstrijd is op 13 september gehouden in het water langs de Golfbaan en het water achter
Karwei te Heiloo. Er waren 10 deelnemers die in totaal 191 baarsjes vingen.
Nr
1
2
3

Naam
Piet Veldt
Mark Zomerdijk
Co Duinmeijer

Aantal vissen
45
30
25

De tweede wedstrijd is op 4 oktober gehouden in het water langs de Oosttangent te Heerhugowaard.
Er waren 6 deelnemers die in totaal 251 baarsjes vingen.
Nr
1
2
3

Naam
Teun Slagter
Co Duinmeijer
Piet Veldt

Aantal vissen
53
50
48

De derde wedstrijd is op 25 oktober gehouden in het water langs de Oostangent te Heerhugowaard.
Er waren 5 deelnemers die in totaal 55 baarsjes vingen.
Nr
1
2
3

Naam
Co Duinmeijer
Piet Veldt
Erica Veldt

Aantal vissen
22
15
8

De vierde wedstrijd is op 15 november gehouden in de Fielker in Akersloot. Er waren 8 deelnemers
die in totaal 359 baarsjes vingen.
Nr
1
2
3

Naam
Henk Serlijn
Rien Faasse
Gert Lute

Aantal vissen
122
58
56

De vijfde wedstrijd is op 29 november gehouden in Dogsloot te Uitgeest. Er waren 7 deelnemers die
in totaal 418 baarsjes vingen.
Nr
1
2
3

Naam
Co Duinmeijer
Piet Veldt
Erica Veldt

Aantal vissen
111
90
59
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Eindklassement baarscompetitie 2015
13-sep

4-okt

25-okt

15-nov

29-nov

Totaal

Score

NR.

Naam

Punten

Punten

Punten

Punten

Punten

Punten

Punten

1

Co Duinmeijer

8

9

10

4

10

41

37

2

Piet Veldt

10

8

9

5

9

41

36

3

Henk Serlijn

7

6

6

10

7

36

30

4

Erica Veldt

3

7

8

6

8

32

29

5

Gert Lute

4

7

8

4

23

23

6

Wil Slooten

3

7

6

16

16

7

Teun Slagter

6

14

14

8

Sjoerd de Jong

3

11

11

9

Annette Stroosnijder

5

10

10

10

Rien Faasse

9

9

11

Mark Zomerdijk

9

9

9

12

Kees Bedeke

5

5

5

10
3
5
9

5

21

8. Een onrustige nacht
Als de man wakker wordt is het op de wekker pas drie uur.
Die zeurderige pijn in zijn borst is er weer. Met zijn linker hand tast hij op het nachtkastje naar de
pilletjes die daar altijd klaar liggen. Zachtjes en zonder licht te maken neemt hij met een paar slokjes
water een tabletje in. Meestal zakt de pijn dan binnen een paar minuten wel weg. Zijn vrouw slaap
gelukkig rustig door. Hij luistert even naar haar rustige ademhaling die bij het uitblazen een zacht
fluit geluidje geeft.
Als hij voor de tweede maal wakker wordt is de pijn er weer. Erger nog dan daarvoor. De groen
verlichte wijzerplaat van de wekker wijst nu tien over vier. Van slapen zal wel niets meer komen of hij
moet twee pilletjes slikken maar dat heeft de dokter hem ontraden.
“ Alleen in noodgeval,“ had die tegen hem gezegd, “ want het wordt al gauw te veel en je gaat er aan
wennen. ”
Om vijf uur neemt hij toch maar twee van die witte tabletjes want wakker liggen in het donker met
pijn in je lijf duurt onverdraaglijk lang.
Als hij in slaap valt is die droom er weer.
Hij is dat blonde kereltje van een jaar of tien dat zit te vissen aan de vaart, verscholen tussen het
jonge riet en de geel bloeiende lissen die een beetje ruiken naar het parfum van zus Nel.
Er wordt veel gevangen. Mooie grote ruisvoorns met prachtige rode vinnen en af en toe ook een
dikke baars. Hij onthaakt ze allemaal voorzichtig en zet de spartelende beestjes netjes terug in het
water.
Dat heeft hij zo geleerd van zijn grote broer. - “ Je moet voorzichtig met de gevangen vis omgaan
en ze direkt terug zetten in hun element want dan kunnen ze groter groeien en misschien vang je ze
dan later nog een keer, ” had Wim gezegd.
Als zijn wormen opraken en de zon verdwijnt achter de rietkraag aan de overkant van de vaart merkt
hij pas dat het al laat is.
De vogels fluiten niet meer en het is onwerkelijk stil om hem heen geworden.
Het is al avond. Thuis hebben ze nu al lang gegeten en zijn ze natuurlijk ongerust en boos op hem.
Hij tuigt zijn hengel af en dan staat, als uit de hemel gevallen, plotseling broer Wim achter hem.
Hij schrikt ervan en voelt zijn hart bonzen in zijn keel.
Wim zegt niets en kijkt alleen maar kwaad.
Over het lange kool-as-pad lopen ze samen zwijgend naar hun huis op de dijk. Hij is bang om naar
huis te gaan. Als vader hem opwacht dan belooft dat niet veel goeds. Dat weet hij wel. Voor straf
zonder eten naar bed of, nog erger, de hele week ‘s avonds niet buiten spelen.
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Aan het einde van het pad ziet hij moeder boven aan de dijk staan. Ze wenkt ongeduldig dat ze
moeten opschieten.
Hij duwt zijn hengel in Wim‘s handen en rent vooruit.
Op het vochtige gras van de steile dijk glijdt hij uit en rolt naar beneden maar Wim geeft hem een
kontje en helpt hem zo omhoog. Zijn haar is nat van het zweet en hij is buiten adem als hij zijn hoofd
tegen moeders schort aandrukt. Ze aait hem over zijn bol. - “ Waar bleef je nou toch, jochie, “ zegt
ze, “ het is al over achten ”
De man wordt weer wakker maar de nacht is gelukkig voorbij.
De gordijnen zijn open en de zon schijnt vrolijk de slaapkamer binnen.
Beneden hoort hij zijn vrouw in de keuken rommelen en hij ruikt de verse koffie.
Zijn haar is nat van het zweet en hij voelt zijn hart bonzen.
Die pijn in de borst is er nog steeds. “ Dat gaat niet goed met mij,” mompelt de man.
“ Straks de dokter maar even bellen want ik wil niet nog eens zo’n nacht mee maken.
Hoewel,… ik heb vannacht mijn broer en lieve moeder weer eens gezien en het vissen was
fantastisch.

Rien Faasse
April 2014
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