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2. Voorwoord Voorzitter 
 

Geen voorzitter. 
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3. Agenda 
 
De vergadering wordt gehouden op vrijdagavond 10 mei om 20.00 in het clubhuis van de 
zeehengelsportvereniging De Salamander gelegen op het sportpark Wouterland te Bakkum. 
 

1 Opening/Vaststellen agenda 
2 Notulen vorige vergadering 
3 Ingekomen stukken, mededelingen bestuur 
4 Jaarverslag bestuur 
5 Pauze 
6 Verkiezing bestuursleden/commissieleden 
7 Aftredende bestuursleden: geen 
8 Nieuwe bestuursleden Jeugd: geen 
9 Wisselingen bestuur: geen 
10 Aftredende commissieleden: geen 
11 Aftredend uit de kascontrole commissie: G. Welp 
12 Vacatures bestuur: voorzitter 
13 Uitreiking presentjes aan jubilarissen 
14 Uitreiking bekers viswedstrijden 
15 Materieel penningmeester 
16 Clubhuis Salamander 
17 Rondvraag 
18 Sluiting 
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4. Notulen jaarvergadering 2017 

Hengelsport Vereniging Castricum 

Notulen algemene ledenvergadering 2018 

Datum: 13 april 2018 

 

Aanwezig K. Lusthof M. Zomerdijk D.Derriks M.Groot 

P. Veldt E. van Duuren R. Engelkes  

 

Afwezig     

    

 

 

Presentielijst: 

R.Faasse B.Morsch M. Nieuwenhuizen G. Lute N. Kinker 

A. Miedema Jn. Veldt C. Duinmeyer B. vd Does J. Zonneveld 

G. Welp J. Coenen S. Zwikker K. Castricum M. Weel 

G.J. de Zeeuw D. Groot R. Heemskerk   

 

 

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: 

 

C. Bos M. Hopman  

 

Notulen vorige jaarvergadering 
Er waren geen op- of aanmerkingen op de notulen van de ALV (algemene ledenvergadering) van 
2017.  
 

Ingekomen stukken 
Twee afmeldingen van voor de ALV, waaronder jubiliea. 
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Jaarverslag bestuur 
Zie jaarboekje 2018.  
 

Opmerkingen over het VBC jaarverslag: 
Bestuurslid voor jeugd Dick Derriks geeft uitleg over zijn onderdeel en geeft wat toelichting over het 
afgelopen jaar en geeft aan geen tijd meer te hebben voor de jeugdviscursus. Het bestuur doet 
oproep naar de groep of iemand de ambitie heeft deze taak van Dick over te nemen. Dick wil zich dan 
focussen op het e.e.a. te organiseren voor de jeugdgroep die ook zonder begeleiding kan vissen. 
 
Rien en Bente geven aan het geven van de cursus te willen doen en nooit een probleem vinden alleen 
het organiseren en het regelen van de viswedstrijden is niet helemaal hun ding.  
In de pauze heeft Dick contact gehad met Bart, die geeft aan wel geïnteresseerd te zijn en wil van 
Dick weten wat het precies in houd. 
 
Wat betreft de VBC vraagt Bente hoe het zit met de Tankval. Mark Z en Klaas lichten toe dat het een 
monument is en verantwoordelijk te zijn. Mocht er wat moeten gebeuren dan zijn zij dus ook leidend 
en financieel verantwoordelijk, ze geven aan het terug te willen brengen naar oorspronkelijke staat.  
 
Voor het “Meertje van Vogelenzang” heeft de PWN laten weten weer een nieuwe machtiging te 
verstrekken.. 
 

Opmerkingen over het financieel jaarverslag: 
De kosten en het ledenverloop worden getoond en toegelicht op de beamer en er worden een aantal 
hard copy’s ter onder steuning uitgedeeld.  
 
Wat betreft de contributie geeft Mark Zomerdijk aan dat het geld van de vispas gaat naar drie 
partijen. De federatie, sportvisserij Nederland en de Vereniging. Omdat eigenlijk ieder jaar of de 
federatie of sportvisserij Nederland hun kosten ietsjes verhogen loopt de vereniging eigenlijk ieder 
jaar iets achter. Daarom voorgesteld de afdracht naar de vereniging vast te zetten op de 9,50 euro en 
ieder jaar het bedrag van de vispas dus automatisch(zonder toestemming leden) mee te laten 
verhogen met de federatie en sportvisserij Nederland. Hierover is gestemd en iedereen was voor. 
 
Mark Zomerdijk heeft de vraag gekregen of leden van 75 jaar en ouder nog de 5,- euro korting 
krijgen, antwoord is nee. Iemand denk te menen dat dit nog wel in het huishoudelijk regelement 
staat, Mark zal dit nakijken en eventueel aanpassen. 
 

Pauze 
 

Verkiezing bestuurs-/ commissieleden 
Klaas Lusthof geeft aan te stoppen als voorzitter. Hij heeft het een jaar of 8 gedaan en vind het tijd 
voor een nieuw persoon als voorzitter. Hij heeft het met veel plezier gedaan en degene die het over 
neemt komt in een goed lopende vereniging met een bestuur wat op orde is. Tijd voor een nieuwe 
visie en geeft aan dat dit zijn laatste ALV als voorzitter. 
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Aftredende bestuursleden 
Klaas Lusthof. 
 

Nieuwe bestuursleden 
Niemand geeft te kennen graag de nieuwe voorzitter te worden, Klaas vraagt de mensen nog eens na 
te denken of ze misschien niet iemand kennen die geïnteresseerd zou zijn. 
 

Wijzigingen bestuur 
Er zijn geen nieuwe bestuursleden toegevoegd. 
 

Aftredende commissieleden 
Er zijn geen aftredende commissieleden.  
 

Kascontrole commissie 
Er wordt door de kascontrolecommissie G. Welp en C.J. Castricum een schriftelijke goedkeuring 
verleend over de financiële boekhouding 2017/2018. 
 
Er wordt decharge verleend door de vergadering over het boekjaar 2016/2017. Met dank aan de 
penningmeester Mark Zomerdijk en toezichthouder Kees Bedeke. 
 
Volgend jaar wordt de kascontrole gedaan door Rien Faasse (2e jaar) en Gerard Welp (2e jaar). Het 
reserve kascontrolecommissielid is Noah Kinkert.  
 

Vacatures bestuur 
De vacature Voorzitter staat open. 
 

Nieuwe commissieleden  
Noah Kinkert is toegevoegd. 
 

Uitreiking bedankjes aan jubilarissen 
De bedankjes zijn uitgereikt aan de jubilea.  
 

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

Tankval 
Zie opmerking jaarverslag bestuur. Bente heeft hier een vraag over gesteld en is gelijk behandeld. 
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Presentatie Bente Morsch 
Bente Morsch heeft net als ieder jaar een ontzettend leuke en leerzame presentatie gegeven, de 
presentatie ging over zijn visjaar van 2017.   
 

Rondvraag 
Bente Morsch geeft aan dat het misschien handig zou zijn als er voor nootsituaties goede stevige 
schepnetten worden aangeschaft door de vereniging. Ervaring is namelijk dat de normale netten stuk 
gaan bij het redden van vis uit leeggepompte sloten. 

Bestuur geeft akkoord en Bente kan dit aanschaffen, rekening naar de 

penningmeester en dit wordt vergoed. 

 
Rien Faase blijft het altijd bijzonder vinden dat in het geval dat een vijver/sloot leeg wordt gepompt 
dit altijd vrij laat wordt doorgegeven aan de vereniging en vind dat raar omdat dit bij de gemeente 
toch al langer bekend zou moeten zijn. Dit heeft als gevolg dat het vaak een snelle en soms wat 
paniekerige actie wordt. 

Richard geeft aan dat wij de gemeente hierop ook hebben aangesproken, dit 

willen we graag eerder weten. Langzaam zit er wat verbetering in de 

communicatie met de gemeente alleen blijft het lastig. 

 

Sluiting 
Het bestuur bedankt de leden voor hun aanwezigheid tijden de vergadering.  
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 5. Jaarverslag bestuur 

5.1 Ledenbestand en administratie 
Het seniorledenbestand (VISPAS). 

 Aantal seniorleden over 2017 per 1-11-2017   473 
 Afgevoerd wegens Overlijden, Opzegging en Wanbetaling 45 
     ____ - 
  Resterende seniorleden   428 
 
 Ledeninstroom uit de jeugdVispas 2 
 Nieuwe seniorleden in 2018 42 
   _____ + 
  Toegevoegd aan de seniorleden   44 
     ____ + 
 Aantal seniorleden over 2018 per 1-11-2018   472 
 
Het jeugdledenbestand (Jeugd-VISPAS). 

 Aantal jeugdleden over 2017 per 1-11-2017   35 
 Afgevoerd wegens Opzegging en Wanbetaling   10 
     ____ - 
  Resterende jeugdleden   25 
 
 Doorstroom naar senior lidmaatschap -2 
 Nieuwe jeugdleden in 2018 12 
   _____ + 
  Toegevoegd aan de jeugd   10 
     ____ + 
 Aantal jeugdleden over 2018 per 1-11-2018   35 
 

5.2 Overlijden 
 
Het afgelopen jaar zijn overleden:  H.A.M. Scholten en J.E. Zonneveld 
 

5.3 Jubilea 
60 jaar lidmaatschap:  A. Levering,  N.M. Res 
 
50 jaar lidmaatschap:  A. Bijman 
 
40 jaar lidmaatschap:  P.J. van den Berg, J. Coenen, J. Duinmeijer,  
  R.J.J. Hoogenboom, F.N.M. Twisk, P.A.M. Veerkamp 
 
25 jaar lidmaatschap:  E.P.J. Borst, J.N. Dekker, M. van Ewijk, 
  G. Goijarts, J.E. Groentjes, M.N. Res, 
  N. Scheerman, J.P.M. Sijm, J.L.M. de Zeeuw 
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5.4. Jeugd 
 

 

Vriendelijke en visrijke groet, 

Dick Derriks 
 

5.5. VBC 

Visstand Beheer Commissie 
Afgelopen jaar hebben we een voortzetting gehad vwb gesprekken met HHNK en de gemeente. De 

gemeente heeft ons enorm goed geholpen bij het schonen van de duikers en ook bij de herinrichting 

Kleibroekweg en de Kastanjelaan.  

 

Grote uitdagingen hebben we gehad in het late voorjaar met een pittige regenbui waarbij er een 

riooloverstort was en er meerdere vissen zijn gestorven. De hoge temperaturen die voor veel 

plantengroei zorgden en uiteindelijk nog blauwalg in de wateren, waarbij we enorme druk hebben 

moeten uitoefenen op het HHNK om water doorgepompt te krijgen. We hebben daarbij enorm veel 

hulp gehad van de gemeente en we zijn blij met deze relatie. Het HHNK worstelt met verschillende 

belangen, waarbij economische belangen voorrang hebben. Dat kunnen we helaas niet veranderen. 

Daarnaast kan zowel het HHNK als wij niet veel veranderen aan de warme zomer van afgelopen jaar. 

Verschil is wel dat het HHNK er voor heeft gezorgd dat belangrijke vijvers wel zijn geschoond aan het 

einde van het seizoen, waardoor er met een schone lei aan het nieuwe jaar is begonnen. 

 

We zien nu al de effecten van het veranderende klimaat op bijv de Helmkade en daar blijven we over 

in gesprek met diverse partijen. 

 

Er is een aanvraag voor een visserijkundig onderzoek gedaan voor 2019. Dit is ontvangen door SVN 

en gaan we verder uitwerken. Onder andere zullen er nieuwe factsheets gemaakt moeten worden en 

zullen er metingen gedaan worden in de zomer. Op basis daarvan kunnen we, in samenwerking met 

de federatie, een voorstel aanbieden aan het HHNK (Beheerder van de binnenstedelijke wateren) 

voor uitzet van vis. 

 

Vooralsnog blijven we dus in gesprek en gaan we verder aan de slag met het verbeteren van de 

visbaarheid, op de kant en in het water. 

 

Ik wens iedereen weer een mooi en visrijk jaar! 

 

Richard Engelkes (Visstand Beheer Comissie) 
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5.6. Financiën 
 
2018 was weer een bewogen jaar voor de penningmeester. Veel dingen zijn verandert, denk maar 
eens aan het verdwinen van de jeugdvergunning, het meertje van “vogelenzang” en dan natuurlijk de 
Vispas Online bestel module. Allemaal maatregelen om het werk van de Penningmeester te 
vereenvoudigen. Maar met het invoeren van deze maatregelen komt ook om de hoek dat de 
penningmeester goed op moet letten of dit allemaal wel vlekkenloos verloop. Gelukkig, niet 
vlekkenloos, maar wel vlotjes. Goede instucties aan ons verkoop punt DIERIS op de Dorpstraat te 
Castricum en duidelijke omschrijvingen op de websites hebben er voor gezorgd dat ruim 500 leden 
van het lidmaatschap hebben genoten in 2018. Alles haarfijn uitgelegd in het overzicht Ledenbestand 
en leden Administratie van Kees Bedeke. Nog altijd een grote spil in de organisatie van de HVC. 
Dank hiervoor Kees! 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft het bestuur haar leden gevraagd in te stemmen 
met een contributie verhoging. Hierbij heeft het bestuur de Contributie van de HVC en de afdracht 
aan Sportvisserij Nederland (SVN) van elkaar losgetrokken. Het deel voor de vereniging zal € 9.50 
bedragen. De afdracht aan SVN zal stijgen naar het bedrag dat SVN rekent. Hierdoor hoeft de 
penningmeester niet achteraf, na het boekjaar en de incasso ronde, de leden om een contributie 
verhoging te vragen. U zult gemerkt hebben dat de incasso voor 2019 inmiddels € 31,- euro bedraagt. 
(senior lid) 
 
Financieel staat de vereniging er gezond voor, het streven van het bestuur is om minimaal 1 jaar 
contributie voor alle leden op de spaar rekening te houden. Daarnaast is er een reservering voor het 
100 jarige bestaan. Het is echter niet de bedoeling dat de contributie (afdracht aan SVN) uit de spaar 
te goeden worden betaald. Daarom zal de automatische afdracht verhoging naar SVN zekerheid 
bieden de HVC een gezonde club te houden. Allen dank voor deze instemming tijdens de ALV! 
 
De kas controle commissie bestond uit G.Welp en C.J.Castricum. Beide heren hebben de boeken 
gecontroleerd en akkoord bevonden. Zonder deze controle kan de boekhouding niet worden 
voorgelegd aan de leden in de ALV. Beide heren heel hartelijk dank voor hun inzet! 
 
 

Mark Zomerdijk  (penningmeester) 
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5.7. Doelstelling bestuur 
 

Nieuwe doelstellingen van 2017 waren: 
Verbeteren bevisbaarheid en visstand Tankval  
Nieuw viswater in natuurgebieden in onze gemeente 
 
Met de Tankval hebben we te maken met een grote belangengroep waar onder: 

- Hoogheemraadschap Noorderkwartier 
- Stichting Hoge Weide 
- Stichting Alkmaardermeeromgeving 
- Stichting Oud Castricum 
- Gemeente Castricum 
-  

We hebben alle neuzen dezelfde kant op kunnen krijgen wat betekent dat alle partijen instemmen 
dat de Tankval gerenoveerd moet worden. Omdat veel belangengroepen deelnemen ontwikkelt het 
zich langzamer dan gehoopt. De doelstelling blijft daarom voor dit en volgend jaar bestaan. 
Nieuwe viswater in natuurgebieden in onze gemeente is komen te vervallen vanwege de 
onhaalbaarheid hiervan. 
 
Nieuwe doelstellingen zijn naast de Tankval zijn niet gegenereerd. 
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6. Contributie voor 2018 
 

Volgt. 
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7. Viswedstrijden 

7.1. Jeugdviswedstrijden 2018 (uitslag) 

 

7.2. Zomeravondcompetitie 2018 (uitslag) 
 
Zomeravondwedstrijden worden gevist op vrijdagavond van 19:15 uur tot 20:45 uur. 
 
Eerste wedstrijd op18 mei in de Casimirvijver te Castricum (6 deelnemers / totaal 56 visjes). 
 1. Piet Veldt 31 visjes 10 punten 
 2. Kees Bedeke 8 visjes 4 punten 
 3. Gert Lute 7 visjes 4 punten 
 
Tweede wedstrijd op1 juni in de Dije te Heemskerk (5 deelnemers / totaal 289 visjes). 
 1. Piet Veldt 101 visjes 10 punten 
 2. Martin Nieuwenhuizen 68 visjes 7 punten 
 3. Rien Faasse 51 visjes 6 punten 
 
Derde wedstrijd op15 juni in de vijver Frederica’s Hof te Heiloo (8 deelnemers / totaal 61 visjes). 
 1. Kees Bedeke 21 visjes 10 punten 
 2. Piet Veldt 12 visjes 7 punten 
 3. Gert Lute 11 visjes 6 punten 
 
Vierde wedstrijd op 29 juni in Het Stet te Limmen (6 deelnemers / totaal 208 visjes). 
 1. Piet Veldt 62 visjes 10 punten 
 2. Rien Faasse 38 visjes 7 punten 
 3. Kees Bedeke 31 visjes 6 punten 
 
Viijfde wedstrijd op 13 juni in de Casimirvijver te Castricum (8 deelnemers / totaal 139 visjes). 
 1. Piet Veldt 50 visjes 10 punten 
 2. Co Duinmeijer 49 visjes 9 punten 
 3. Kees Bedeke 14 visjes 4 punten 
 
Eindklassement van de zomeravondcompetitie 2018. 

NR Naam 18 mei 
Ptn. 

1 juni 
Ptn. 

15 juni 
Ptn. 

29 juni 
Ptn. 

13 juli 
Ptn. 

Totaal 
Ptn. 

Score 
Ptn. 

1 Piet Veldt 10 10 7 10 10 47 40 

2 Kees Bedeke 4  10 6 4 24 24 

3 Rien Faasse 4 6 3 7 3 23 20 

4 Gert Lute 4 4 6 5 3 22 19 

5 Martin Nieuwenhuizen 4 7 4  4 19 19 

6 Wil Slooten 3  4 6 4 17 17 

7 Erica Veldt 3  3 6 3 15 15 

8 Co Duinmeijer   4  9 13 13 

9 Henk Serlijn  5    5 5 
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7.3. Baarscompetitie 2018 (uitslag) 
 
Baarswedstrijden worden gevist op zondagochtend, elke op 5 verschillende stekken van 30 minuten. 
 
Eerste wedstrijd op 9 september in de Ruijsdaalkade te Wormerveer (8 deelnemers / totaal 404 
baarsjes). 
 1. Dennis Lind 86 baarsjes 10 punten 
 2. Piet Veldt 69 baarsjes 9 punten 
 3. Rien Faasse 61 baarsjes 8 punten 
 3. Co Duinmeijer 61 baarsjes 8 punten 
 
Tweede wedstrijd op 23 september in industrieterrein Molletjesveer te Wormerveer (9 deelnemers / 
totaal 253 baarsjes). 
 1. Piet Veldt 56 baarsjes 10 punten 
 2. Rien Faasse 40 baarsjes 9 punten 
 3. Dennis Lind 35 baarsjes 8 punten 
 
Derde wedstrijd op 21 oktober in Het Stet te Limmen (8 deelnemers / totaal 233 baarsjes). 
 1. Piet Veldt 46 baarsjes 10 punten 
 2. Dennis Lind 38 baarsjes 9 punten 
 3. Rien Faasse 34 baarsjes 8 punten 
 
Vierde wedstrijd op 18 november in de Uitwatering langs de Fielkerweg te Akersloot (5 deelnemers / 
totaal 622 baarsjes). 
 1. Rien Faasse 173 baarsjes 10 punten 
 2. Piet Veldt 139 baarsjes 9 punten 
 3. Dennis Lind 120 baarsjes 8 punten 
 
Viijfde wedstrijd op 9 december bij de vuilverbranding aan de Jadestraat te Alkmaar (4 deelnemers / 
totaal 259 baarsjes). 
 1. Dennis Lind 80 baarsjes 10 punten 
 2. Rien Faasse 79 baarsjes 9 punten 
 3. Piet Veldt 75 baarsjes 8 punten 
 
Eindklassement van de baarscompetitie 2018. 

NR Naam 9 sep. 
Ptn. 

23 sep. 
Ptn. 

21 okt. 
Ptn. 

18 nov. 
Ptn. 

9 dec.i 
Ptn. 

Totaal 
Ptn. 

Score 
Ptn. 

1 Piet Veldt 9 10 10 9 8 46 38 

2 Dennis Lind 10 8 9 8 10 45 37 

3 Rien Faasse 8 9 8 10 9 44 36 

4 Erica Veldt 5 7 6  7 25 25 

5 Martin Nieuwenhuizen 6 3 5 7  21 21 

6 Gert Lute 7 4 4 6  21 21 

7 Co Duinmeijer 8 6    14 14 

8 Kees Bedeke  4 6   10 10 

9 Tim Lind   7   7 7 

10 Henk Serlijn  5    5 5 

11 Sander Zwikker 4     4 4 
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7.4. Viswedstrijden in het komende jaar 
 

Voorstel datums  voor de zomeravondcompetitie 2019 
Zomeravondwedstrijden worden gevist op vrijdagavond van 19:15 uur tot 20:45 uur. 
 24 mei Casimirvijver te Castricum 
 7 mei De Dije te Heemskerk 
 21 juni Frederica’s Hof te Heiloo 
 5 juli Het Stet te Limmen 
 19 juli Casimirvijver te Castricum  
 

Voorstel datums  voor de baarscompetitie 2019 
Baarswedstrijden worden gevist op zondagochtend. 
 8 september Vertrek 07:15 uur Viswater nog te bepalen. 
 29 september Vertrek 08:00 uur Viswater nog te bepalen 
 20 oktober Vertrek 08:15 uur Viswater nog te bepalen 
 10 november Vertrek 08:00 uur Viswater nog te bepalen 
 1 december Vertrek 08:30 uur Viswater nog te bepalen 
 
 

Beschikbare datums  voor de jeugdviswedstrijden 2019 
Jeugdviswedstrijden worden gevist op vrijdagavond van 19:15 uur tot 20:45 uur. 
 17 mei Individueel Viswater nog te bepalen. 
 31 mei Koppelwedstrijd Jong +Oud Viswater nog te bepalen 
 14 juni Individueel Viswater nog te bepalen 
 28 juni Individueel Viswater nog te bepalen 
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8. Over snoeken gesproken 
 
Dit snoekseizoen was het voor mij niet helemaal.                                             
Of liever gezegd; helemaal niet.  
Natuurlijk waren die fraaie Noordhollandse watertjes met hun dikke snoeken er nog altijd en ook de 
visspullen stonden tiptop in orde in de schuur op hun gebruiker te wachten maar het lukte gewoon 
niet met de afspraken.                                                                                                             
Dan kon mijn vismaatje niet en dan kon ik weer niet.                              
Drukte, ziekte en zeer, een verjaardag, een crematie, gebroken pols van mijn vrouw waardoor ik niet 
van huis kon en toen was er weer storm of hagel en natte sneeuw en… nou ja, het lukte gewoon niet.  
En over die ene keer dat het wel doorging valt ook niet veel bijzonders te melden.  
De wind kwam guur en net boven het vriespunt uit het noorden en dat betekent meestal dat de vis 
het laat afweten.  
Die ochtend doen we de Zuidervaart in de Beemster polder aan.                     
Water dat meestal garant staat voor een paar mooie vissen maar nu geen enkel bewijs geeft van 
enige snoekactiviteit.   
Na de traditionele lunch  in de Gouden Karper, uitsmijter ham kaas op dik boeren bruinbrood plus 
een mooie grote pils er naast, gaan we het zonder al te hoge verwachtingen  nog even proberen in 
de buurt van de Alkmaarse vuilverbranding. 
Ik weet daar een mooi,  met struiken en riet omzoomd poeltje dat in verbinding staat met de talrijke 
omringende sloten en waar, voor zover ik weet, nooit een andere snoekvisser komt. 
Binnen vijf minuten duikt de dobber van mijn Limmenese visvriendje Bart onder. Na een  fraaie dril 
komt er een  gaaf getekend snoekje van 70 cm in het schepnet.  
Zo, de eer voor deze dag is gered. 
Ik verplaats me naar de overkant van de poel waar ik een kwartiertje later 
Een klassieke wegloper krijg.                                                                                 
De fel oranje dobber is in het ondiepe heldere water goed te volgen. 
Ongeveer tien meter verderop stil hij stil en schokt wat op en neer.                         
Tijd dus om aan te slaan en weer komt er een mooie vis in ons schepnet. 
Vlug een foto maken en even meten. 
Niet te geloven maar het is het zelfde snoekje met een lengte van 70 cm en zijn herkenbare tekening. 
Daar zijn vriend Bart en ik het roerend over eens.                                                                                                                        
Hoe is het mogelijk. 
We houden het verder voor gezien want we zijn èn koud èn we willen  deze snoek beslist niet voor 
een derde maal vangen want dan wordt zo’n beestje te veel af gejakkerd. 
In de auto naar huis vertel ik mijn vismaat het verhaal dat me na deze toch zeldzame “ kopie “ vangst 
te binnen schoot.   
Ik heb het in het grijze verleden ooit eens gelezen in één van de vele vis boeken die de onvolprezen 
schrijver en sportvisser Jan Schreiner ( God hebbe zijn ziel ) ons heeft nagelaten.  
Het verhaal, en ik hoop dat ik het een beetje goed weergeef, gaat ongeveer als volgt: 
 
Meneer Kalfbeek leefde zijn leven zoals hij vond dat het goed was.              
Voor hemzelf dan. Een egocentrisch mens.                                                       
Had geen vrienden maar dat stoorde hem in het geheel niet want zonder vrienden ging het ook 
prima. Vrouw en kinderen kwamen bij hem niets te kort, behalve dan enige vorm van liefde of 
belangstelling. 
Je zou hem kunnen omschrijven met het gezegde: “ Ikke ikke ikke en de rest kan stikke. “ 
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Hij was bijna toe aan zijn pensioen toen hij voelde dat het niet goed met hem ging. Zijn dokter had 
hem gewaarschuwd het vooral rustig aan te gaan doen. 
Meneer Kalfbeek was niet bang voor de dood. Helemaal niet. Dat speelde bij hem geen enkele rol 
want hij geloofde nergens in en al helemaal niet in een zo genaamd  hiernamaals.   
Als grapje had hij tegen de huisarts na diens wel gemeende advies gezegd: “ Ach dokter, wie dan niet 
leeft wie dan niet zorgt, “  maar die had hem niet-begrijpend aan gekeken. 
Die avond was hij vroeg naar bed gegaan want hij was erg moe. 
Toen hij zijn ogen sloot was hij direct weg van deze wereld en stond voor Petrus die hem zei dat hij 
wel wist wie Kalfbeek precies was en dat hij engel Gijs mee kreeg die hem verder in de gaten moest 
houden. 
Engel Gijs was er een van het zwijgzame type. Hij ging hem voor terwijl ze door een dikke grijze wolk 
liepen tot ze uit kwamen bij een mooi riviertje waar de zon vrolijk scheen en de vogels nog vrolijker 
kwinkeleerden. 
- “ Jouw hobby was toch snoekvissen, ” vroeg engel Gijs. “ Nou daar in dat schuurtje kan je een 
hengel en wat kunstaas uitzoeken en dan ga je je gang maar. “ 
Meneer Kalfbeek vond dat hij het goed getroffen had want hij was zonder meer in de hemel. Dat 
stond wel vast.     
Hij maakte zijn hengel en molen klaar, knoopte een koperkleurige Ondex 5 spinner aan de lijn en 
maakte een verre worp.   
In het midden van het riviertje klapte er al een snoek op. Dat ging goed. 
Na een korte dril onthaakte hij het beestje en liet hem vol trots aan engel Gijs zien.                                                                                                                         
- “ Mooi, niet, “ zei hij, “ zo snel vang je ze niet elke dag. “  
- “ Zeventig centimeter, zei engel Gijs kort, “ en dat klopte precies. 
Weer gooide hij ver in en weer klapte er binnen de kortste keren een snoek op. 
- “ Zeventig centimeter, “ zei engel Gijs ongevraagd en dat was alweer precies de lengte van deze vis.                                                                       
Meneer Kalfbeek fronste zijn wenkbrauwen. 
Bij de volgende worp was het weer het zelfde liedje.                                    
Zeventig centimeter. 
Meneer Kalfbeek begon het een onplezierig toeval te vinden maar à la, héél héél soms gebeurt zoiets 
weleens.                                                          
Misschien “ Once in a life time “ dacht hij maar om die gedachte moest hij glimlachen want hij was 
immers dood.                                                                                                                        
Hij legde zijn hengel in het gras en vroeg: - “ Hoe laat gaan we hier eigenlijk eten. “  
_ “ Er wordt hier helemaal niet gegeten, “ zei de engel, “ en voor je verder gaat met vragen stellen, 
hier wordt ook niet geslapen of uitgerust dus ik adviseer je met klem de hengel weer op te pakken en 
door te gaan met vissen want dat is voor jou wel de verdere bedoeling.  
Terwijl meneer Kalfbeek zijn hengel uit het gras oppakte vielen er tranen op zijn handen. 
Hij kon zich niet herinneren wanneer hij voor het laatst had gehuild maar nu zorgde zijn 
zelfmedelijden voor een ongekende tranenstroom. 
 
En toen werd hij wakker van zijn eigen snikken met zijn hoofd op het natte hoofdkussen.                                                                                                                             
Hierna ging hij het verder rustiger aan doen zoals de dokter het hem had geadviseerd en leefde nog 
een tamelijk lang leven. 
Zijn hengel stond in de schuur te verdrogen en de molen en spinner roestten langzaam weg. 
Het snoekvissen had hij afgezworen.                                                                   
Voor altijd en eeuwig.                                                                                           
Voor zover het tenminste aan hemzelf lag. 
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