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2. Voorwoord Voorzitter
Na 9 jaar voorzitterschap heb ik besloten dat het tijd is om te stoppen en dat een ander het
overneemt. Nieuw bloed met nieuwe ideeën/meningen kan geen kwaad. In mijn periode is veel
gewijzigd en waren de contacten met de diverse mede bestuursleden altijd positief en veel
vertrouwen. Kortom ik kan terug kijken op een mooie periode. Niet te vergeten de diverse leden die
buiten het bestuur ook veel hand- en spandiensten verrichten. Zonder vrijwilligers kan een
Vereniging als de onze niet en voor mijn functie zal ongetwijfeld wel weer iemand gevonden worden.
Alle projecten die gelopen hebben zijn altijd positief afgesloten en rest alleen het project Tankval dat
nog loopt maar waar wel al veel werk in verzet is, maar ook hier geldt je doet het niet alleen. Dat
maakt deze functie binnen de vereniging ook bijzonder leuk. De jaarlijkse bestuursvisdag was ook
altijd een hoogtepunt alsmede de nodige presentaties van Nico de Boer, Arnout Terlouw en Bente
Moors.
De invoering van automatische incasso voor het innen van het lidmaatschapsgeld was ook een
hoogtepunt en dan vooral voor de penningmeester.
Mijn vervanger wordt machinist op een goed lopende trein, dus het zal wel meevallen om dit over te
nemen. Naast mijn functie als voorzitter heb ik de afgelopen jaren de website steeds bijgewerkt en
zal dit ook blijven doen, zodat ik toch nog een beetje betrokken blijf met de activiteiten.
Mijn laatste activiteit zal de ledenvergadering zijn, waarna ik afzwaai. Ik wens mijn opvolger bij deze
alvast alle succes.

Met vriendelijke sportgroeten,

Klaas Lusthof
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3. Agenda
De vergadering wordt gehouden op vrijdagavond 13 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

Opening/Vaststellen agenda
Notulen vorige vergadering
Ingekomen stukken, mededelingen bestuur
Jaarverslag bestuur
Pauze
Verkiezing bestuursleden/commissieleden
Aftredend: voorzitter Klaas Lusthof
Aftredende bestuursleden: geen
Nieuwe bestuursleden Jeugd: geen
Wisselingen bestuur: geen
Aftredende commissieleden: Ledenadministratie Kees Bedeke
Aftredend uit de kascontrole commissie: Kees Jan Castricum
Vacatures bestuur: voorzitter
Uitreiking presentjes aan jubilarissen
Uitreiking bekers viswedstrijden
Tankval
Presentatie Bente Moors
Rondvraag
Sluiting
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4. Notulen jaarvergadering 2017

Hengelsport Vereniging Castricum
Notulen algemene ledenvergadering 2016
Datum: 7 april 2017
Aanwezig K. Lusthof

M. Zomerdijk

D.Derriks

M.Groot

P. Veldt

Afwezig

E. van Duuren

R. Engelkes

Presentielijst:
R.Faasse
J. Veldt
G. Welp

B.Morsch
Jn. Veldt
D. de Koning

M. Nieuwenhuizen
C. Duinmeyer
W. Kӧnst

G. Lute
H. Serlijn
K. Castricum

K. Bedeke
G. Groentjes

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:
L.P.F. de Jong
Th.A.M. de Vries
H.J. Mulder

Notulen vorige jaarvergadering
Er waren geen op- of aanmerkingen op de notulen van de ALV (algemene ledenvergadering) van
2016.

Ingekomen stukken
Er waren geen ingekomen stukken.
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Jaarverslag bestuur
Zie jaarboekje 2017.
Opmerkingen over het VBC jaarverslag:
Penningmeester Mark Zomerdijk doet het voorstel de Jeugdvergunning Basis te laten vervallen. Dit is
veel werk, er is weinig animo en er zijn andere alternatieven. De leden hebben gestemd en er was
geen enkele stem tegen, iedereen was akkoord.
Als alternatief is er de algemene jeugdvispas en via Sportvisserij Nederland kan tegenwoordig een
zogeheten ‘meevispas’ aangevraagd worden die gratis verstrekt kan worden. Hierdoor zitten vissers
niet gelijk vast aan een wat duurdere vispas als de jonge leden slechts een dagje willen proberen.
Dick Derriks heeft toelichting gegeven aan de hand van foto’s uit het jaarverslag wat de activiteiten
waren in 2016 en heeft toegelicht wat de planning zijn voor 2017 wat betreft jeugd en viswedstrijden
voor de jeugd.
Klaas heeft wat VBC betreft toegelicht wat er afgelopen jaar is gebeurd, de contacten qua
gemeenten voor vrij houden duikers, waterkwaliteit, uitgezette pootvis (spiegelkarper project) en de
doelen die de VBC dit jaar heeft voor het bevisbaar houden van de vijvers.

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.
De contributies voor 2017 uit het jaarverslag zijn toegelicht.
Er waren geen verdere vragen over het jaarverslag van het bestuur.

Pauze
Verkiezing bestuurs-/ commissieleden
Bestuur is op orde, zowel bestuur als leden hadden geen op of aanmerkingen of hebben wijzigingen
aangevraagd.

Aftredende bestuursleden
Er zijn geen aftredende bestuursleden

Nieuwe bestuursleden
Er zijn geen nieuwe bestuursleden toegevoegd.

Aftredende commissieleden
Er zijn geen aftredende commissieleden.
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Kascontrole commissie
Er wordt door de kascontrolecommissie Arjan Vonk en C.J. Castricum een schriftelijke goedkeuring
verleend over de financiële boekhouding 2016/2017.
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 Kees Jan Castricum (2e jaar) en Rien Faasse (1e jaar).
Het reserve kascontrolecommissielid is Gerard Welp.

Vacatures bestuur: VBC
Er zijn geen openstaande vacatures.

Nieuwe commissieleden
Er zijn geen nieuwe commissieleden toegevoegd.

Uitreiking bedankjes aan jubilarissen
De twee jubilea waren niet aanwezig, beiden konden niet komen.

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

Tankval
Mark Zomerdijk en Klaas zijn in gesprek met meerdere instanties wat betreft de tankval. Het plan is
om de water weer terug te brengen naar orginele ‘monumentele’ staat. Dit houd in dat het plan is de
tankval smaller maar wel dieper te maken. Geen afvoer van grond en bagger maar alles wordt
hergebruikt. Meerdere istanties zijn ondertussen voor alleen zijn er nog een aantal punten die
onderzocht moeten worden. Bijvoorbeeld het inkorten van het oppervlak, bij het stijgen van het
water geeft dit minder berging, hoe streng is de eis en is het plan dan nog haalbaar.

Presentatie Bente Morsch
Bente Morsch heeft net als ieder jaar een ontzettend leuke en leerzame presentatie gegeven, de
presentatie ging over het speigelkarper project dat afgelopen jaar is uitgevoerd. Alle gegevens over
de uitgezette vis is geregeistreerd en van iedere vis is van de linkerflank een foto gemaakt. Klaas
heeft toegevoegd dat er 1 spiegelkarper uit de Tankval mist, mocht iemand die vangen, fotograferen
en is het de missende vis is er een leuke prijs te verwachten.

Rondvraag
Kees Bedeke geeft aan dat het handig is het complete jaarprogramma mee te geven bij het
verstrekken van de vispassen. Klaas heeft aangegeven dit aankomend jaar weer mee te nemen en
dankt Kees voor zijn opmerking.
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Kees Bedeke doet nog steeds de leden administratie maar geeft aan dat het wel wenselijk is als het
bestuur ook op de hoogte is van de manier van leden administratie en het lijkt hem een goed idee
om dit over te dragen aan het bestuur. Het bestuur geeft aan dit komende bestuursvergadering te
bespreken en zien de noodzaak in dat het bestuur ook de werkwijze van de ledenadministratie weet.

Sluiting
Het bestuur bedankt de leden voor hun aanwezigheid tijden de vergadering.
De leden bedanken het bestuur voor de inzet van afgelopen jaar en geven aan verrast en dankbaar te
zijn dat er achter de schermen toch wel een hoop gebeurd voor de vereniging.
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5. Jaarverslag bestuur
5.1. Ledenbestand en administratie
Het seniorledenbestand.
Aantal seniorleden over 2016 per 1-11-2016
Afgevoerd wegens Overlijden, Opzegging en Wanbetaling

496
69
_____ 427

Resterende seniorleden
Leden instroom uit de jeugdafdeling
Nieuwe seniorleden in 2017
Afgevoerde nieuwe seniorleden

7
41
-2
____ +

Toegevoegd aan de seniorleden

46
_____ +
473

Aantal seniorleden over 2017 per 1-11-2017
Het jeugdleden (met vispas) bestand.
Aantal jeugdvispasleden over 2016 per 1-11-2016
Doorstroom naar seniorlidmaatschap
Afgevoerd, Opzegging en Wanbetaling

Resterende jeugdvispasleden
Nieuwe leden 2017 met een jeugdvispas
Afgevoerde nieuwe jeugdvispas

Aantal jeugdvispasleden over 2017 per 1-11-2017

43
7
9
____ +
16
_____ 27
9
-1
_____ +
35

Het jeugdleden BASIS-vergunning
Aantal jeugdvergunningen BASIS over 2016 per 1-11-2016

15

Aantal jeugdvergunningen BASIS over 2017 per 1-11-2017

?

5.2. Overlijden
Het afgelopen jaar zijn overleden: C. Bos, M. Hopman
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5.3. Jubilea
50 jaar lidmaatschap
A. Miedema, G.C.A. Lute en J.P.A. Zonneveld
40 jaar lidmaatschap
G.R. v/d Bijl, J.E.C. Vonk en P.A. van Wonderen
25 jaar lidmaatschap
C.M.F. Kuijper, D. Sallehart, N. Weel en W.M. Worrel
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5.3. Jeugd

Vriendelijke en visrijke groet,

Dick Derriks
5.4. VBC
Visstand Beheer Commissie
Visbaarheid was en is het belangrijkste doel van afgelopen jaar en dit jaar. Afgelopen jaar is er reeds
met de Gemeente gesproken en met het Hoogheemraadschap. De Gemeente is in opdracht van het
HHNK bezig met het creëren van natuurvriendelijke oevers en dit wordt verder vervolgd in 2018. De
eerste aanzet is gegeven in de Trompvijver en de Beethovenvijver wordt nu aangepakt.
Vorig jaar heb ik een plan gepresenteerd waarbij er met hulp van de gemeente stekken werden
gemaakt door het wegmaaien van grote bosages riet. Groot probleem was dan ook dat er in
voorgaande jaren in de zomer bijna niet meer gevist kon worden omdat je simpelweg niet bij het
water kon komen.
2017 was dan ook erg succesvol vwb de samenwerking met de gemeente en het creeeren van
ruimtes. Dit plan leeft voort en zal op toegezien worden door de VBC.
Daarnaast is het VBC actief in conclaaf geweest met de gemeente vwb de verstopte duikers en ook
daar heeft de gemeente enorm geholpen. De gemeente heeft kort op de bal gezeten na onze
aanvraag om de duikers schoon te maken. Daar zijn we hen erg dankbaar voor.
De vijvers die in het plan zijn benoemd, zijn:
-

Casimirvijver (plantengroei op de kant en verstopte duikers)
Trompvijver (beplanting in het water)
Helmkade (beplanting op de oever)
Wederik (beplanting op de oever en in het water)
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Een voorbeeld van locaties zoals beschreven in het plan:

We zijn er echter nog niet helemaal. De volgende stap zijn de waterplanten welke een enorme plaag
beginnen te vormen in de ondieper vijvers zoals Beethovenvijver, Van Speykvijver, Trompvijver enz.
Dit vergt een groter lobby met Hoogheemraadschap, Gemeente en Sportvisserij Noord West
Nederland. Het is helaas niet alleen een lokaal probleem maar echt een landelijk probleem. Vorig jaar
zijn er al gesprekken geweest met de verenigingen binnen de BUCH gemeente, SVNWN en HHNK
over dit onderwerp. Concrete plannen zijn er nog niet en dat wordt de volgende stap.
Gelukkig hebben we afgelopen jaar wel goed kunnen vissen in de diepere vijvers en ik heb van de
jeugd heel veel mooie vissen voorbij zien komen die uit onze wateren kwamen.
Ik wens iedereen een mooi en visrijk jaar!

Richard Engelkes (Visstand Beheer Comissie)
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5.5. Financiën
Al weer vier jaar penningmeester, wat vliegt de tijd. Na de voorbeeldige uitleg van Marien Faase en
het eeuwige geduld en begeleiding van Kees Bedeke, begin ik er wel handigheid in te krijgen! Waar ik
vorig jaar een betoog hield voor de automatisering, plukken we daar nu de vruchten van.
Zoals besproken in de ALV van 2017 is de jeugdbasis vergunning komen te vervallen. De jeugd vist op
grote vis, de vaste stok is niet stoer meer. Op de Wii (spelcomputer) begin je ook gelijk met de
werphengel te vissen op mega baarzen en snoeken, “ze kunnen het al”.
Zo zal menig lid ook de duinmeer vergunning missen. Ons vrolijk gekleurde papiertje met daar op de
Do’s and Dont’s over het vissen in ons pittoreske viswater. Echter is dat papiertje niet voor iedereen
henkenbaar of rechtgeldig. Het blijkt dat de boswachters er helemaal niet om vroegen. Ze kenen
naar een duinkaart en een vispas. Er is nu afgesproken dat dit voldoende is. Echter, er MOET
minimaal twee keer Castricum op staan! HSV Castricum en woonachtig in Castricum. Niet de CAL of
de BUCH, zelfs Koning Willem komt er niet in! We zeggen minimaal twee keer omdat er ook mensen
Castricum heten en dan staat er drie keer Castricum op!
Ook een vreemde tendens zijn de vispassen die niet automatisch geïncasseerd worden. Elk jaar
sturen we er rond de 40 stuks terug naar Sportvisserij Nederland. Daarna verkopen wij VBL’s
(voorlopig bewijs van lidmaatschap) bij Dieris aan de Dorpstraat. En elk jaar komen de plus of min op
het zelfde leden aantal uit??? Hoe dat kan blijf een raadsel, waarschijnlijk zijn dat onze “zwevende
kiezers”. Dit zorgt wel voor extra werk maar dat geeft niet, we hebben al zo veel gewonnen!
We kunnen eigenlijk alleen maar concluderen dat het lekker gaat met de club en daar zijn we blij
mee. Nu nog lekker vissen met z’n allen en genieten van de rust, ruimte en natuur.

Mark Zomerdijk

(penningmeester)
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5.6. 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.

14

6. Contributie voor 2018
Volgt.
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7. Viswedstrijden 2017
7.1. Jeugdviswedstrijden 2017
Koppelwedstrijd “Jong + Oud” gevist op 28 juli 2017 in de vijver aan de Helmkade.
Er is gevist door 14 koppels die in totaal 159 visjes vingen.
NR.
Namen van het koppel
1
Nick van den Bos + Henk Serlijn
2
Thomas de Jong + Dennis de Jong
3
Steyn van Egmond + Tim van Egmond
4
Johan de Koning + Dinand de Koning
5
Wouter Könst + Bianca Könst
6
Ziggy Hermans + Martin Hvarkov
Totaal aantal gevangen visjes:

Grootste vis

Aantal vissen
57
56
31
16
11
11
182

7.2. Zomeravondcompetitie 2017
Wedstrijd gevist op 19 mei 2017 in de Casimirvijver te Castricum.
Er is gevist door 9 hengelaars die in totaal 0 visjes vingen.
NR.
Naam
1
Martin Duijn
2
Co Duinmeijer
3
Wil Slooten

Aantal vissen
0
0
0

Wedstrijdpunten
3
3
3

Er is gevist door 10 hengelaars die in totaal 210 visjes vingen.
NR.
Naam
Aantal vissen
1
Erica Veldt
31
2
Co Duinmeijer
30
3
Martin Duijn
26
3
Henk Serlijn
26

Wedstrijdpunten
10
9
8
8

Wedstrijd gevist op 2 juni 2017 in de Dije te Heemskerk.

Wedstrijd gevist op 16 juni 2017 in de vijver aan de Frederica’s Hof te Heiloo.
Er is gevist door 8 hengelaars die in totaal 255 visjes vingen.
NR.
Naam
1
Piet Veldt
2
Co Duinmeijer
3
Henk Serlijn

Aantal vissen
65
58
47

Wedstrijdpunten
10
9
8

Wedstrijd gevist op 30 juni 2017 in Het Stet te Limmen.
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Er is gevist door 8 hengelaars die in totaal 221 visjes vingen.
NR.
Naam
1
Piet Veldt
2
Erica Veldt
3
Co Duinmeijer

Aantal vissen
50
46
45

Wedstrijdpunten
10
9
8

Aantal vissen
41
34
32

Wedstrijdpunten
10
8
8

Wedstrijd gevist op 14 juli 2017 in de Dije te Heemskerk.
Er is gevist door 8 hengelaars die in totaal 155 visjes vingen.
NR.
Naam
1
Co Duinmeijer
2
Henk Serlijn
3
Martin Nieuwenhuizen

EINDKLASSEMENT VAN DE ZOMERAVONDCOMPETITIE 2017
NR. Naam
19-mei 2-jun 16-jun 30-jun
14-jul
1
Co Duinmeijer
3
9
9
9
10
2
Piet Veldt
3
7
10
10
4
3
Henk Serlijn
3
8
8
6
8
4
Erica Veldt
3
10
3
9
6
5
Martin Nieuwenhuizen
3
7
5
8
6
Rien Faasse
3
7
6
5
7
Martin Duijn
3
8
6
8
Wil Slooten
3
5
4
3
3
9
Kees Bedeke
3
5
3
4
3
10 Mike Duijn
5
5

TOTAAL
40
34
33
31
23
21
17
18
18
10

SCORE
37
31
30
28
23
21
17
15
15
10

7.3. Baarscompetitie 2017
Wedstrijd gevist op 10 september 2017 in de Geestersingel te Alkmaar.
Er is gevist door 7 hengelaars die in totaal 93 baarsjes vingen.
NR.
Naam
Aantal baarzen
1
Erica Veldt
20
2
Co Duinmeijer
18
2
Piet Veldt
18
3
Gert Lute
14

Wedstrijdpunten
10
9
9
8

Wedstrijd gevist op 8 oktober 2017 in West knollendam ((Molletjesveer II).
Er is gevist door 11 hengelaars die in totaal 484 baarsjes vingen.
NR.
Naam
Aantal baarzen
1
Dennis Lind
72
2
Rien Faasse
58
3
Co Duinmeijer
56

Wedstrijdpunten
10
9
8
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Wedstrijd gevist op 22 oktober 2017 in Molletjesveer te Wormerveer.
Er is gevist door 7 hengelaars die in totaal 339 baarsjes vingen.
NR.
Naam
Aantal baarzen
1
Dennis Lind
68
2
Rien Faasse
64
3
Co Duinmeijer
63

Wedstrijdpunten
10
9
8

Wedstrijd gevist op 12 november 2017 in de Dogsloot te Uitgeest en in de Zienervaart te Uitgeest.
Er is gevist door 11 hengelaars die in totaal 953 baarsjes vingen.
NR.
Naam
Aantal baarzen
1
Rien Faasse
143
2
Co Duinmeijer
114
3
Dennis Lind
107

Wedstrijdpunten
10
9
8

Wedstrijd gevist op 3 december 2017 in Het Stet te Limmen.
Er is gevist door 8 hengelaars die in totaal 321 baarsjes vingen.
NR.
Naam
Aantal baarzen
1
Rien Faasse
71
2
Tim Lind
57
3
Melissa Lind
55

NR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Naam
Rien Faasse
Dennis Lind
Co Duinmeijer
Piet Veldt
Melissa Lind
Erica Veldt
Henk Serlijn
Tim Lind
Gert Lute
Kees Bedeke
Wil Slooten

EINDKLASSEMENT VAN DE BAARSCOMPETITIE 2017
10-sep 8-okt 22-okt 12-nov
3-dec
6
9
9
10
10
7
10
10
8
7
9
8
8
9
6
9
5
7
4
5
4
5
7
8
10
5
6
5
7
5
4
4
3
4
3
9
8
3
6
3
3
6
3
3
3

Wedstrijdpunten
10
9
8

TOTAAL
44
42
40
30
24
21
21
23
23
9
6

SCORE
38
35
34
26
24
21
21
20
20
9
6
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7.4. Viswedstrijden in het komende jaar 2018
Viswedstrijden voor de jeugdleden tot 14 jaar.
Het viswater wordt bekend gemaakt op www.hsvcastricum.nl en op Facebook.
25 mei Koppelwedstrijd “Jong + Oud”. Vissen van 19:15 uur tot 20:45 uur.
8 juni Jeugdwedstrijd individueel. Vissen van 19:15 uur tot 20:45 uur.
22 juni Jeugdwedstrijd individueel. Vissen van 19:15 uur tot 20:45 uur.
6 juli Jeugdwedstrijd individueel. Vissen van 19:15 uur tot 20:45 uur.
Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis.
Organisatie door Dick Derriks // emailadres: dickderriks@hotmail.com

Zomeravondcompetitie voor de seniorleden.
Het viswater is voorlopig en wordt definitief bekend gemaakt op www.hsvcastricum.nl
18 mei Vissen van 19:15 uur tot 20:45 uur. Viswater Casimirvijver te Castricum.
1 juni Vissen van 19:15 uur tot 20:45 uur. Viswater Dije te Heemskerk.
15 juni Vissen van 19:15 uur tot 20:45 uur. Viswater Frederica’s hof te Heiloo.
29 juni Vissen van 19:15 uur tot 20:45 uur. Viswater Het Stet te Limmen.
13 juli Vissen van 19:15 uur tot 20:45 uur. Viswater Dunantsingel te Castricum.
Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis.
Organisatie door Kees Bedeke // emailadres: kees.bedeke@casema.nl

Baarscompetitie voor de seniorleden.
Het viswater wordt later bekend gemaakt door de wedstrijdcommissie.
9 september Vertrekken om 7:15 uur vanaf de parkeerplaats Geesterduin.
23 september Vertrekken om 8:00 uur vanaf de parkeerplaats Geesterduin.
21 oktober Vertrekken om 8:15 uur vanaf de parkeerplaats Geesterduin.
18 november Vertrekken om 8:00 uur vanaf de parkeerplaats Geesterduin.
9 december Vertrekken om 8:30 uur vanaf de parkeerplaats Geesterduin.
Aanmelden tot de vrijdag voor de wedstrijd. Inleggeld € 3,00.
Organisatie door Piet Veldt // emailadres: pietveldt@ziggo.nl
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8. Ad Fundum
Aan de noordkant van het polderdorpje Kalderveen ligt het Sterremeer met zijn vele uitlopers en
poeltjes. Dikke rietkragen en wilgenbosjes onttrekken het aan het gezicht van wandelaars die er
trouwens nauwelijks komen en als je geen belangstelling hebt voor de vissport zal je het meer ook
niet opzoeken maar wij komen er al jaren.
En “ wij “ zijn vier snoekvissers die zich de weinig verrassende clubnaam “ de Hobbel “ hebben
aangemeten.
In herfst en winter treffen we elkaar om de veertien dagen op de vroege zondagmorgen in het
caféetje van Bolle Driekus, dat dan nog ruikt naar bier en de sigarenrook van vorige avond.
Het is een echt bruin dorpscafeetje waar Driekus, een joviale kroeghouder van het zuiverste water,
voor ons ’s morgens vroeg al een pot verse koffie heeft klaar staan.
En “ ons “ zijn; Gerard, Klaas, Manus met de bijnaam Piggelmanus vanwege zijn geringe lengte, en
ikzelf. De jongens noemen mij altijd “ De Meneer “ omdat ik een Haags accent heb en dat klink nogal
bekakt. Na de gebruikelijke paar bakkies nemen we ieder ons roeibootje dat in het slootje achter het
café altijd keurig verzorgt droog en schoon klaar ligt.
Het is de gewoonte om een knappe snoek, zeg van boven de 80 cm, in de over- dwarse bootbun te
bewaren om hem ( haar ) aan het einde van de dag, bij terugkeer in de haven, aan de clubleden te
laten zien en daarna weer netjes in het kraak heldere polderwater terug te zetten. De grootste snoek
van die dag wordt wel eerst door Driekus op de foto gezet en vervolgens bijgeschreven in zijn viscafé
logboek. Het kost de dagkampioen daarna wel een rondje Jägermeister.
In de loop der jaren is er slechts eenmaal een snoek van boven de meter ( 103 cm ) boven water
gekomen waarvan ik de gelukkige vanger was. Een echt kanjersnoeken meertje is het dus niet maar
we vangen met grote regelmaat ons snoekje en de schitterende omgeving plus het vismaten
gezelligheidsgevoel maakt dat deze traditie al jaren lang bestaat.
De dag wordt na het gebruikelijke borreltje afgesloten met een eenvoudige maaltijd die Greta, de
vrouw van Driekus, voor ons klaar maakt. Een paar bomvolle kommen dikke snert of een flink bord
boerenkool stampot met worst of, ook niet verkeerd, heerlijke hutspot met bal gehakt en vette jus.
Dat gaat er bij ons, na zo’n dag op het water, altijd in als “ Gods Woord in een ouderling. “
Eigenlijk is dit alles wat er over onze club valt te vertellen maar vorig seizoen roeit er op een ochtend
een ons onbekende oudere man het meer op. Hij komt met zijn bootje bij ieder van ons even langszij
om zich voor te stellen. Erg sympathiek natuurlijk. – “ Detmar. Cornelis Detmar is de naam.” En hij
voegt er aan toe, “ Notaris in ruste. “
Zijn visspullen zijn dik in orde en gloed nieuw. Dat zie je met één oog opslag. Een prachtige Fairplay
hengel met Mitchell molen uit de bekende Amsterdamse sportviswinkel van Jan Schreiner.
Zijn kleding is opvallend. Haast chique te noemen. Een lange bruin leren jas met een Schots geblokte
wollen das en bijpassende breed gerande hoed met stormbandje onder de kin.
Einde visdag schuift hij bij ons tafeltje aan met als binnenglijder een rondje Jägermeister dat het
spraakwater natuurlijk stimuleert. We ontdekken al snel dat hij behalve een beschaafde kerel ook
beschikt over een gezellige babbel.
Hij vertelt dat hij zich wat ging vervelen na zijn pensionering en van zijn arts het advies had gekregen
om te gaan vissen.
Nou leek hem uren stilzitten en turen naar een rood dobberpuntje niet helemaal zijn stijl dus werd
het de snoekvisserij. Lekker rustig roeiend in beweging zijn. De vis zo opzoeken. Een aktieve
bezigheid. Dat was Schreiners advies aan hem en die wist wel waarover hij het had.
Deze dag was het zijn eerste poging geweest en al had hij niets gevangen het was uitstekend
bevallen.

20

We feliciteerden hem van harte met zijn beslissing waarna hij als dank nogmaals een rondje voor ons
regelde.
De volgende maanden was hij steeds weer van de partij.
Wel geen echt lid van “ de Hobbel “ maar toch.
Hij ging er meer en meer bijhoren.
Opvallend is dat hij ondanks zijn prima uitrusting nooit wat ving maar desondanks altijd vrolijk en
positief bleef.
- “ Geduld is een schone zaak vrienden, “ is na zo’n visloze dag steevast zijn motto.
- “ Mijn tijd komt nog wel, “ wat dan zijn slotakkoord.
Dan blijft hij een paar maal weg. Vreemd. Eerlijk gezegd missen we hem. Aan het weer kon het niet
gelegen hebben want dat was steeds prima geweest.
Het raadsel wordt opgelost door een dame die ons in de namiddag in het café van Driekus opzoekt
en verteld de enige dochter van meneer Detmar te zijn.
Hij revalideert momenteel van een tamelijk ernstige hartoperatie die urgent moest plaatsvinden
want hij kampt al een paar jaar met een hart probleem. Iets dat hij ons nooit verteld heeft.
Het is eind februari. Een mooie windstille en wat mistige dag die de afsluiter van dit snoekseizoen zal
gaan worden. Meneer Detmar, die we onderling intussen “ Edelachtbare “ zijn gaan noemen, gek als
we zijn op bijnamen, is tot onze vreugde voor het eerst weer van de partij.
Hartelijk handen schudden en natuurlijk informeren we belangstellend naar zijn gezondheid waarop
hij ons meedeelt dat deze de goede kant opgaat met de instructie erbij dat hij er verder niet over wil
praten.
- “ Er is al ellende genoeg op deze wereld en we gaan nu heerlijk snoeken heren, ik heb er zin in, “ is
zijn dwingend einde verhaal.
We drinken onze koffie op en nemen de bootjes. Het is rond vijf uur en het begint al te schemeren
als we één voor één binnen komen en ieder voor zich ons eerste borreltje bestellen want er zijn
helaas geen “ bun-snoeken “ gevangen.
Bij de tweede bestelling valt het ons pas op dat de Edelachtbare er nog niet is terwijl de duisternis
nu toch rap invalt.
Rond zes uur gaan Gerard en Klaas samen met een bootje poolshoogte nemen en een half uurtje
later gaan we ongerust naar het haventje om te zien waar ze blijven.
We horen in het donker de piepende roeiriem geluiden als ze er aankomen.
Ze hebben aan een touw het bootje van meneer Detmar op sleep. Hij ligt bewegingloos languit
voorover over de bun en de twee banken.
Bel als de sodemieter een ambulance, zegt Gerard, want het is foute boel.
Dat blijkt wel want als de ambulance mensen hem wegdragen naar de auto blijkt hij al niet in leven
te zijn.
Terug in het café drinken we de borrel waar we aan toe zijn maar die niet vrolijk maakt.
En dan verteld Gerard ons het paradoxale verhaal met betrekking tot meneer Detmar ‘s stereotiepe
gezegde : “ Mijn dag komt nog.”
Ja, ze hadden hem gevonden midden op het Sterremeer.
Hij lag voorover in zijn boot en reageerde nergens op.
Zijn molen was helemaal afgelopen. Die hebben ze toen maar binnen gedraaid en dat ging nogal
zwaar.
Er zat een grote snoek aan de lijn. Een zéér grote snoek. Een kanjer.
Te diep geslikt en het arme dier bloede flink uit zijn kieuwen.
Ze hadden de lijn afgeknipt en het monster in de bun gelegd.
Terug zetten had geen zin meer.
We zijn met elkaar naar buiten gegaan om het beest bij het licht van een zaklamp te bekijken en op
te meten.
We geloofden het eerst niet. Eén meter vijfentwintig.
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Behalve dat Driekus hem op de foto zette heeft hij hem vakkundig laten prepareren en het machtige
beest met zijn vervaarlijke geopende bek boven de bar geïnstalleerd.
In ons nieuwe seizoen heffen we met elkaar, aan het einde van de eerste visdag, het glas voor een in
memoriam aan meneer Detmar.
Driekus maakt het ontroerend officieel als hij met de blik strak op de kanjer snoek gericht zegt:
- “ God hebbe zijn ziel. “
- “ Amen, “ zegt Piggelmanus nogal toepasselijk en zonder het afgesproken te hebben slaan we ons
glaasje in een teug naar binnen.
Ad Fundum.

Rien Faasse
1 maart 2018
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