Hengelsportvereniging Maarssen
Jaarverslag 2018

Voorwoord Bestuur
Beste sportvisser, geacht lid van HSV Maarssen,
Het is ons een genoegen u het jaarverslag van 2018 van HSV Maarssen aan te bieden. Onze
vereniging, opgericht in 1949, is een gezonde vereniging met 2500 leden. HSVM heeft als
doel haar leden te laten beschikken over aantrekkelijk en goed bereikbaar viswater in
Maarssen en omstreken met een goede visstand. Daarnaast biedt HSV Maarssen u een
gezellige viscompetitie en organiseert zij wedstrijden. Door middel van voorlichting en clinics
wordt de sportvisserij gepromoot voor jong en oud.
HSVM is aangesloten bij de Gewestelijke Pachtcommissie Utrecht (GWPU), Hengelsport
Federatie MidWest (MidWest) en Sportvisserij Nederland (SVN). Dat betekent dat u als lid
beschikt over de landelijke VisPas en u met uw lidmaatschap mag vissen in vele andere
wateren van bij de VisPas aangesloten verenigingen. Uw lidmaatschap betekent dus dat u in
heel Nederland mag vissen in de wateren die zijn opgenomen in de Gezamenlijke Lijst van
Nederlandse Viswateren die u kunt downloaden op de website van Sportvisserij Nederland.
Het bestuur van HSV Maarssen heeft in het afgelopen jaar het statutair vereiste aantal
vergaderingen gehouden. Het Dagelijks Bestuur (DB) is meerdere keren bij elkaar gekomen,
daarnaast heeft zij regelmatig contact onderhouden, hetzij telefonisch of per e-mail. Het
Algemeen Bestuur heeft vijf keer vergaderd, daarnaast is één keer een bredere Coördinatievergadering gehouden waarbij alle vrijwilligers van de vereniging zijn uitgenodigd.
Het bestuur is na de ALV van 2018 onveranderd in samenstelling. Jurre Dalessi (lid) en Jan
Jacobs (wedstrijdcommissie) waren eerder afgetreden en niet herkiesbaar. Onze 2e voorzitter Herman Nagtegaal is, vanwege de vacature van 1e voorzitter, bereid gevonden de
voorzittershamer voorlopig te blijven hanteren.
Het bestuur is met het vertrek van twee leden momenteel wat onderbezet, ook enkele van
onze commissies kunnen wel wat extra versterking gebruiken. Als bestuur zouden we het erg
op prijs stellen als u interesse toont in een van de openstaande plekken. Onze vereniging kan
alleen voortbestaan bij de gratie van vrijwilligers. Vele handen maken licht werk. Bent u
bereid om u in te zetten voor de vereniging, neem dan s.v.p. contact op met de secretaris
van de vereniging. Het bestuur neemt dan contact met u op over de mogelijkheden. Nieuwe
bestuursleden worden door het zittende bestuur gekozen, de 1e voorzitter wordt op
voordracht van het zittende bestuur gekozen in de ALV. Op onze website vindt u meer
informatie over welke vacatures er momenteel zijn.
Zowel de voorjaarsvergadering als de najaarsvergadering van de GWPU, gehouden op 27
maart en 14 november zijn door de 2e voorzitter en/of secretaris bijgewoond. De secretaris
heeft ook een aantal bijeenkomsten van de Federatie Midwest bijgewoond als 2e voorzitter
van de GWPU. Zaken die actueel waren zijn een herijking van de topstructuur Sportvisserij
Nederland <=> Federaties, loodvrij vissen en een generieke gedragscode voor alle
sportvissers zoals gebruik van leefnetten e.d..
Wat HSV Maarssen momenteel echt ontbeert is een actieve jeugdcommissie. Vanuit de
federatie en Sportvisserij Nederland is flink wat subsidie beschikbaar voor het organiseren
van jeugdactiviteiten, het zou fijn zijn als we daar vanuit HSV Maarssen gebruik van kunnen

maken en de jeugd enthousiasmeren weer naar de waterkant te komen. De traditionele
Oranje-wedstrijd op Koningsdag kon gelukkig door inzet van enkele vrijwilligers wederom
doorgang vinden.
De wedstrijdcommissie heeft in 2018 in een nieuwe setting een goed verzorgd programma
kunnen aanbieden met een vol rooster en een vol bezette competitie. Ook de
roofviscommissie kende dit jaar een actief programma met forelvissen en snoek-clinics. De
karpercommissie organiseerde dit jaar één nachtviswedstrijd en gaf gevolg aan het
uitzettingsplan met een ondersteuningsuitzetting op de Grote Maarsseveense Plas.
In 2018 vond door omstandigheden geen vrijwilligersmarkt op winkelcentrum Bisonspoor
plaats, mogelijk volgt deze begin 2019.
Met ingang van 2017 heeft HSV Maarssen het beheer van de ligplaatsen voor roeiboten op
de Kleine Maarsseveense Plas overgenomen van Recreatie Midden Nederland. We konden
een aantal nieuwe ligplaatshouders verwelkomen. De grote steiger was eerder in december
2016 afgebroken vanwege de slechte technische staat en het minimale gebruik. De kleine
steiger is door de commissie opgeknapt en voorzien van een degelijk stalen hek.
De nieuwe website die we in 2017 hebben gelanceerd werpt z'n vruchten af. Vele leden en
derden weten de website te vinden voor (aan)vragen en inschrijvingen. Van heinde en verre
werven we via de website leden, met name de inschrijvingen vanuit Duitsland, België, Polen,
Litouwen en zelfs Australië vielen ons op. Ook opvallend is het aantal nieuwe leden vanuit
de stad Utrecht. De website is gebouwd i.s.m. Dpi-Art uit Maarssen en voldoet aan de
hedendaagse technische standaard voor multimediaal gebruik, het is misschien wel de
mooiste website van een hengelsportvereniging in Nederland. Via de website kunnen we alle
activiteiten van HSV Maarssen ontsluiten en ook kan iedereen er terecht voor contact,
berichten, lidmaatschap en inschrijvingen. In 2018 is de website aangepast aan de nieuwe
privacy regelgeving (AVG). De website is naar een beveiligde omgeving gebracht en er is een
privacy statement opgenomen. Peter van Drie, Rob Bredewoud en Eric Adamse zijn de
contentbeheerders namens de vereniging. Marcel Krijthe van Dpi-Art doet voor ons het
technisch beheer.
Op 12 oktober 2018 is onze jaarlijkse coördinatievergadering gehouden. Hier hebben
bestuur en commissies hun plannen en bevindingen gedeeld. De vrijwilligersavond op 24
november 2018 was eveneens een succes. In een gezellige sfeer hebben we onbeperkt
Chinese tappas gegeten in Asian Delight in Maarssen-dorp. De opkomst was met bijna 50
personen enorm groot, dit deed ons als bestuur zeer goed!
Tenslotte een woord van dank aan alle commissieleden, controleurs en alle leden die zich
hebben ingezet voor onze HSVM. Uw inzet is door het bestuur zeer gewaardeerd. Om de
activiteiten van onze vereniging juist en goed te laten verlopen hebben wij u als vrijwilligers
hard nodig.
We wensen iedereen een gezond, visrijk en succesvol 2019.
Bestuur en commissies HSV Maarssen,
Herman Nagtegaal, Peter van Drie, Rob Bredewoud en Eric Adamse.

Financiële verslaglegging 2018 en ontwikkeling lidmaatschap
Hieronder vindt u de staat van baten en lasten van HSV Maarssen.
Staat van Baten en Lasten HSV Maarssen
ledenaantal
Baten
Contributie inkomsten
Contributie online
Totaal contributie inkomsten
Rente
Diversen
Nachtvispassen KC
Liggelden KC
Overige activiteiten KC
Bijdrage vanuit bestuur KC
Vrijval vooruitontvangen bedragen KC
Totaal baten
Lasten
Sportv Ned Vispas
Sportv Ned Visblad
Sportv Ned ledenadmin
Administratie kantoormat
Drukwerk
Huur opslagruimte
Porti kosten
Bankkosten
Telefoonkosten
Web-site
Bestuurskosten
Vrijwilligersavond
Vergaderkosten
Kosten KC RMN
Karperuitzetting KC
Stek/steiger onderhoud KC
Kosten overige KC
Vooruitontvangen bedragen KC
Kosten beheercommissie
Wedstrijdcommissie
Jeugdcommissie
Roofviscommissie
Kosten 55plus
Wedstrijd,beheer,jeugd,55 plus en roofvis
Afdracht verkooppunten
Jubileum 70 jaar 2019
Diversen
Totaal lasten
(Nadelig) saldo

Begroot 2018
2400 leden

57.000.00
6.000.00
63.000.00

250.00
4.175.00

67.425.00

47.000.00
5.000.00
3.000.00
150.00
500.00
1.400.00
200.00
150.00
300.00
500.00
1.000.00
1.500.00
500.00
4.175.00

250.00

Werkelijk 2018
2531 leden

72.822.34
7.807.75
80.630.09
55.05
0.00
3.982.50
591.13
210.00
0.00
1.440.00
86.908.77

54.543.00
7.621.24
3.045.50
0.00
559.63
1.380.97
249.14
129.40
451.98
983.75
695.00
1.220.00
457.81
1.216.80
4.516.25
1.675.66
424.25
1.885.00
1.258.42
1.673.94
227.06
1.709.77
132.96

5.500.00
400.00
2.000.00
100.00
73.625.00

413.00
2.000.00
148.20
88.618.73

-6.200.00

-1.709.96

Het ledenaantal is flink hoger dan verwacht, dit komt tot uiting in meevallende cijfers in de
begroting. Dit heeft consequenties op zowel de baten (lidmaatschapsgelden) als kosten
(Federatie MidWest, Sportvisserij Nederland). HSV Maarssen sluit 2018 financieel af met een
nadelig saldo van € 1.709,96. Dit tekort is beduidend lager dan begroot. Het lagere nadelig
saldo kan mede worden verklaard door een afwijkend patroon in inkomsten en uitgaven
door de uitbesteding van de ledenadministratie.
Tenslotte nog enkele gegevens over de ontwikkeling van het ledenaantal van HSV Maarssen.
Jaar
Leden
Jeugdleden
Ereleden
Totaal

2018
2358
166
7
2531

2017
2269
160
7
2436

2016
2273
193
6
2472

2015
2223
201
6
2430

2014
2211
252
5
2468

2013
2119
246
5
2370

2012
1911
230
5
2146

2011
1866
202
5
2073

2010
1750
180
5
1935

2009
1582
139
5
1726

2008
1344
87
5
1436

2007
1178
74
5
1257

In 2018 hebben we de voor ons "magische grens" van 2500 doorbroken. Afgelopen jaar is dit
toegenomen met bijna 100 leden. We krijgen zelfs aanmeldingen uit Australië, Litouwen,
Polen, België en Duitsland. De aanmelding van nieuwe leden via onze website begint
duidelijk z'n vruchten af te werpen. Ook de warme zomer is debet geweest aan de aanwas
van nieuwe leden.

Beheercommissie
Het visrecht van de wateren in Polder Ruigenhoek is voor drie jaar verlengd tot en met 2020,
hierover is overleg geweest met Staatsbosbeheer. Deze wateren zijn, met uitzondering van
Fort Ruigenhoek, tevens ingebracht in de landelijke lijst behorende bij de Vispas.
De beheercommissie heeft vergaderingen bijgewoond van de visstandbeheercommissies van
het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (DSR). Met name het maaibeleid, baggerbeleid en uitzettingsbeleid waren belangrijke agendapunten. Op 13 oktober organiseerde
HSVM het jaaruitje met deze VBC in Maarssenbroek. Daarbij is een bezoek gebracht aan de
wateren in Maarssenbroek en is de situatie aanschouwd. Het waterschap heeft toegezegd in
2019 onderzoek te doen naar de baggergesteldheid en in 2020 daadwerkelijk te gaan
baggeren. Daarna wordt bekeken of de schotten nog functioneel zijn en wordt een uitzet van
karper en graskarper voorbereid.

zo zien we het graag weer terug.....

hinderlijke schotten voor vismigratie

Zowel HDSR als ook Hoogheemraadschap Amstel Gooi & Vecht (AGV) hebben in
samenwerking met o.a. HSV Maarssen, de Gewestelijke Pachtcommissie Utrecht en
Sportvisserij Midwest gewerkt aan hun Nota Visbeleid. Hierin worden de belangen van
visserijbeleid (sport en beroeps) en natuurbeleid zoveel als mogelijk bij elkaar gebracht. De
beleidsstukken hebben helaas nog steeds een weinig positieve insteek vanuit het sportvisserijbelang. Er zou best in mogen staan dat dat belang bij HDSR en AVG ook nadrukkelijk
geldt. Onze insteek: Het sportvisserijbelang is geen restpost nadat alle andere belangen zijn
gediend, andere belangen mogen soms best voor wijken voor de sportvisserij. Kies zoveel
mogelijk de insteek van functieverweving i.p.v. een primaire ecologische randvoorwaardelijkheid eerst en de rest als secundaire belangen te beschouwen. Vanuit de sportvisserij is
verder gepleit voor de aanleg van 25 vissteigers aan de verdiepte Vecht. Door de baggerwerkzaamheden zijn de oevers lastiger bevisbaar geworden.
Sportvisserij Midwest heeft ook zelf gewerkt aan een eigen beleidsplan 2018-2023. De
beheercommissie is bij enkele bijeenkomsten aanwezig geweest en heeft inbreng geleverd.
Sportvisserij Nederland verkent een heroriëntatie op de huidige organisatie van de
sportvisserij. Concreet wordt gedacht aan een samengaan van de federaties net Sportvisserij
Nederland.
Het beheer van de kantsteiger en de kantplaatsen voor boten aan de Kleine Plas is in 2017 in
beheer gekomen bij HSV Maarssen. Het administratieve en financiële beheer, alsmede het
onderhoud zijn ondergebracht bij de karpercommissie. Vanuit de financiële middelen van de
karpercommissie is een nieuw stalen toegangshek geplaatst ter afscherming van de boten
aan de kantsteiger. Ook is gekozen voor een nieuw sleutelsysteem omdat half Utrecht met
de sleutel van de oude steiger rond liep. De karpercommissie heeft de kantsteiger met
vereende krachten ontdaan van mos en aanslag en voorzien van ontbrekende armaturen
zoals ogen en ringen.

Karpercommissie is druk met het beheer van de steiger aan de Kleine Plas

Met Recreatie Midden Nederland is afgesproken dat zij de toegankelijkheid van de steiger
vanaf de kant zal bemoeilijken door grond weg te halen en/of stuwende beplanting aan te
brengen, dit moet nog gebeuren. Aanmelding voor ligplaatsen geschiedt via de website van
HSV Maarssen. Als afgesproken in de ALV van 2017 krijgen leden van HSV Maarssen een
korting van € 10,- per jaar op het liggeld. Met hiernaast getoond bord zullen voorbijgangers
geattendeerd worden op de mogelijkheden voor verhuur van ligplaatsen. Iedereen kan een
ligplaats huren, je hoeft geen lid te zijn van HSV Maarssen.
HSV Maarssen beschikt over een stalen roeiboot. Deze boot is in beheer bij de karpercommissie. Vrijwilligers van HSV Maarssen,
zoals bijvoorbeeld commissieleden, worden in
de gelegenheid gesteld gebruik te maken van
deze boot. Wil je een dagje vissen vanuit dit
bootje op de Kleine Plas? Neem dan eens
contact op met de karpercommissie, zij
regelen dan de toegang en het gebruik.

Einde 2018 bemensen Willem Nouris en Eric Adamse de Beheercommissie.

Wedstrijdcommissie
De wedstrijdcommissie was in 2018 weer verheugd over het aantal deelnemers dat zich had
aangemeld voor zowel de competitie als de losse wedstrijden. Het jaar was wederom een
druk jaar, naast het organiseren van de competitie (16 wedstrijden) waren er ook nog de
Paaswedstrijd, de Bekerwedstrijd en de Kerstwedstrijd die op de agenda stonden. Daarnaast
was er de schone taak voor de wedstrijdcommissie weggelegd om een nieuwe penningmeester te zoeken. Johan Vos die al 18 jaar de kas beheerde had te kennen gegeven dat
2018 zijn laatste jaar zou worden als penningmeester.
Na een flinke zoektocht heeft Peter van Drie zich aangemeld als opvolger voor Johan. Op de
jaarlijkse prijsuitreiking van de competitie werd onder het genot van een hapje en drankje
afscheid genomen van Johan Vos. Dit gebeurde met de overhandiging van een grote bos
bloemen voor Johan's vrouw en natuurlijk een cadeaubon voor hem zelf. Diezelfde avond
werd Peter verwelkomd als de nieuwe penningmeester.

Scheidend penningmeester Johan Vos

Trotse winnaar van de Bekerwedstrijd

De wedstrijdcommissie bestond in dit jaar uit Herman Nagtegaal (voorzitter), Johan Vos
(penningmeester), Willem Loffeld en Nico Renes (beiden wedstrijd commissarissen).
Hierbij een korte terugblik op en opsomming van de winnaars van de diverse wedstrijden:




De Paaswedstrijd met 28 deelnemers is gewonnen door Will Renes met een gewicht
van 5,25 kg.
De Bekerwedstrijd met 29 deelnemers is gewonnen door Klaas Duizer met een
gewicht van 8,70 kg.
De Kerstwedstrijd met 20 deelnemers is gewonnen door Arjan de Jongh met een
gewicht van 4,55 kg.

Naast deze “losse” wedstrijden is er natuurlijk de HSV Maarssen competitie. Maar liefst 21
deelnemers hadden zich hier voor aangemeld. De competitie begon gelijk al goed..., de
eerste wedstrijd moest vanwege een plots na-hupje van de winter met een zeer koude
oostenwind verplaatst worden naar een later tijdstip dit jaar. De wedstrijdcommissie vond
zich er toe verplicht om deze wedstrijd te verplaatsen omdat de gezondheid van de deelnemers niet op het spel gezet mocht worden. Gelukkig waren alle deelnemers het hier mee
eens. Uiteindelijk is de competitie twee weken later en wel op zondag 8 april echt van start
gegaan met een wedstrijd in de Eem te Baarn. Een sterk vissende Cees van Montfoort wist
de competitie voor de 3e maal op zijn naam te schrijven (2015,2016,2018). Cees wist in 16
wedstrijden 102,525 kg aan vis te vangen en had na aftrek van de vier slechtste resultaten
slechts 37 punten over, zowaar een prestatie van formaat. De strijd om plaats 2 en 3 werd
pas in de laatste wedstrijd beslist tussen Piet Beekvelt en Nico Renes.
Einduitslag competitie 2018 individueel klassement:




1e plaats:
2e plaats:
3e plaats:

Cees van Montfoort met 37 punten en 102,525 kg vis
Piet Beekvelt met 66 punten en 79,650 kg vis
Nico Renes met 67 punten en 77,315 kg vis

Naast een individueel klassement werd er ook een koppelklassement gevist, de nummers 1,2
en 3 daarvan waren:




1e plaats:
2e plaats:
3e plaats:

Van Montfoort / Renes met 114 punten en 179,840 kg vis
Nagtegaal / Spitsbaard met 176,5 punten en 113,850 kg vis
De Bruijn / Van Haaften met 209 punten en 104,425 kg vis

De grootste Brasem (3,550 kg) is dit jaar gevangen door Johan Vos. De grootste Voorn (1,375
kg) is ook door Johan Vos gevangen. De overige grootste vis was een prooi voor Willem
Vermeulen hij wist een Karper van 3,500 kg te vangen.
Dit jaar werd ook twee keer gevist in de Jan Verhoefgracht voor onze seniorencompetitie
(55+). De competitie werd afgesloten bij de Pannekoekenbakker aan de Maarsseveense Plas.
De uitslag was als volgt:




1e plaats:
2e plaats:
3e plaats:

R. van der Werf met 691 cm vis
P. Beekvelt met 370 cm vis
T.Neering met 353 cm vis

Cees van Montfoort wint de competitie 2018

Winnaars seniorencompetitie

We kunnen al met al terug kijken op een jaar waarin weer veel is gebeurd. De wedstrijdcommissie kan gerust stellen dat 2018 wederom een gezellig en sportief jaar is geweest. Het
communiceren via Whatsapp en Email werkt naar behoren, en allen lijken hier snel
vertrouwd mee geworden. Komend 2019 wordt weer een vol jaar met daarin naast de
bekende wedstrijden ook op zaterdag 29 juni een jubileumwedstrijd ter ere van het 70 jarig
bestaan van de HSV Maarssen.
Einde 2018 bemensen Herman Nagtegaal, Peter van Drie, Willem Loffeld en Nico Renes de
Wedstrijdcommissie.

Jeugdcommissie
Helaas ontbeert HSV Maarssen een actieve jeugdcommissie, dat is jammer want de jeugd is
de toekomst en vanuit de Federatie MidWest en Sportvisserij Nederland worden budget en
handvatten aangereikt voor jeugdactiviteiten. Gelukkig hebben we nog vrijwilligers die hun
handen uit de mouwen willen steken voor jeugdactiviteiten, te weten Dirk Stooker, Ruud
Pannekeet, Talitha Berns, Herman Verkerk, Herman Nagtegaal en Willem Nouris . Door de
inzet van deze leden kon dit jaar de jaarlijkse Oranjewedstrijd doorgang vinden, deze werd
gehouden op vrijdag 27 april. Hoewel ook ouderen hier welkom zijn betreft het vooral een
jeugdactiviteit. De opkomst viel helaas erg tegen.
We hebben dit jaar twee verzoeken gekregen van scholen die een visles wilden organiseren,
het betrof De Klaroen uit Maarssen en de Meander uit De Meern. Deze verzoeken lopen via
de federatie Midwest. Het bleek niet eenvoudig hier vrijwilligers voor te vinden, we zouden
eigenlijk een groep enthousiaste vissers willen kennen die we hiervoor kunnen benaderen.
Uiteindelijk lukte het ons via een oproep op de website enkele mensen te vinden.

Karpercommissie
De karpercommissie organiseerde een zeer geslaagde koppelwedstrijd op de Kleine Plas in
het weekend van 5 tot 7 oktober. Zeven koppels namen deel aan deze wedstrijd die deze
keer gehouden werd op de Kleine Plas. Deze wedstrijd werd gesponsord door Hengelsport
Utrecht en Dutch Bait Company. De wedstrijd kreeg een vliegende start: Gijs Kok ving op de
vroege avond de vermaarde oude gave schub “Popeye’ op een mooi wedstrijdgewicht van
20,4 kg. Een van onze topvissen op de plas. Daarna werden nog zes vissen gevangen en
enkele verspeeld. Gijs Kok en Frank de Rooij leken af te stevenen op de winst met de
grootste en meeste vis, maar de wedstrijd kreeg nog een onverwachte wending in de vroege
ochtend op zondag. Nick Niessink ving een prachtige schub van 17 kg en een spiegel van 9,8
kg. Die zorgden ervoor Nick en zijn maat Patrick van Leur uiteindelijk 0,4 kg méér karper op
de kant hadden dan Gijs en Frank.




1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:

Patrick van Leur / Nick Niesing
Gijs Kok / Frank de Rooij (plus prijs grootste vis)
Ronnie Koot / Tom Rossewij

De sfeer zat er ook dit jaar weer geweldig in...
Tot onze spijt worden er minder vaak vangsten teruggemeld t.b.v. de monitoring van het
karperbestand die we sinds 2010 doen. Uit de terugmeldingen die de karpercommissie wel
heeft ontvangen blijkt dat de uitzetters van de afgelopen jaren goed gedijen op de plassen.
Vang je een uitzetter, of een van onze oude vissen terug? Stuur ons een foto vermelding van
grootte en gewicht naar eric@hsvmaarssen.nl . Zo kunnen we onze populatie blijven volgen.

Op de Kleine plas ving Fred Eman de sponsorvis "Sandokan" van Eric Adamse terug:

"Sandokan" bij uitzetting in 2011 (16 pond) is gegroeid tot een gewicht van 34 pond in 2018 (met Fred Eman)

Van de uitzetters van 2011 en 2012 kan gesteld worden:




Ze doen het erg goed, vooral de kleintjes groeien erg hard.
Gemiddeld zijn ze verdubbeld in gewicht.
Ruim de helft is nu terug gevangen.

In 2015 deden we op de Kleine Plas een uitzetting van 35 stuks 3-ponds bijzondere spiegelkarpertjes. Deze vissen hadden we een jaar eerder als miniatuur uitgeselecteerd bij Jan van
Mechelen op de viskwekerij in Valkenswaard die ze een jaar lang binnen heeft opgekweekt.
Ook deze visjes worden nu regelmatig teruggevangen.

2014 Uit honderden broedjes selecteerden we de mooiste visjes in Valkenswaard

Deze uitzetter (3 pond) werd in 2018 terug gevangen door Charles Koppen op 10 pond

Zowel op de Grote Plas als op de Kleine Plas is het nachtvissen goed ingeburgerd. Omdat de
Grote Plas een intensieve recreatiefunctie heeft blijft het spannend of het ’s nachts niet tot
incidenten zou komen tussen vissers en “nachttoeristen”, de extreem warme zomer gaf daar
alle aanleiding toe. Alles is gelukkig goed verlopen en rustig gebleven. In november heeft de
karpercommissie een ondersteuningsuitzetting gedaan op de Grote Plas. Er is dit keer drieen vier-zomerige schubkarper (29 stuks) en spiegelkarper (47 stuks) uitgezet.

De Grote Plas is voorzien van 76 nieuwe fraaie karpers van Edkovis
Onze federatie (MidWest) heeft in november bij meerdere verenigingen spiegelkarpers
uitgezet waaronder t.b.v. de Gewestelijke Pachtcommissie Utrecht (GWPU) waar HSV
Maarssen bij aangesloten is in Breukelen in de Vecht.

Uitzetting van spiegelkarpers in de Vecht bij Breukelen
Er werden hier 55 stuks K-3 spiegelkarpers uitgezet. Het betrof mooie spiegelkarpers die de
karpercommissie van MidWest samen met mensen van de HSV's Maarssen, Breukelen en De

Bilt te water liet. We hopen lang met deze vissen te mogen doen, ze hebben een enorm
gezond leefgebied in de recent uitgebaggerde en verdiepte Vecht.
Dat regelmatige verjonging nodig is blijkt uit het feit dat ook vissen door ouderdom kunnen
aftakelen. Zo werd wat eens een van onze topvissen was dit jaar graatmager teruggevangen
op nog maar 2/3 van het gewicht dat deze vis in de top-tijd had. Wij kennen deze vis al 20
jaar.

Onze "Two-Tone" in 2012 (40 pond bij 100 cm) en in 2018 op nog maar 28 pond
Door regelmatig het bestand aan de onderkant wat aan te vullen werken we daarom toe
naar een “pseudo-natuurlijk bestand” met een gezonde leeftijdsopbouw en variatie in
grootte. Voor de uitzettingen werken we graag met verschillende kwekers om een sterke
populatie op te bouwen. We zoeken vissen uit met een bijzonder mooie tekening en bouw
die de komende jaren mogen groeien in een van de mooiste watergebieden van Nederland.
Om de teamgeest te onderhouden is de karpercommissie (geheel op eigen kosten) afgereisd
naar Les Tomery’s van Carpasens in Frankrijk. De "twee oudjes" van de KC verbraken daar
hun persoonlijke records met dikke veertig-plussers.

Eric Adamse (l) en Gert van Dommelen (r) met hun Franse topvissen
Einde 2018 bemensen Gert van Dommelen, Jasper Kooijman, Frank de Rooij, John Penninx
en Eric Adamse de Karpercommissie.

Roofviscommissie
Het eerste evenement was op 19 mei 2018, de dag dat we al weer voor het derde jaar als
roofviscommissie mochten vissen op forel bij forelvijver ’t Groenewoud in Cothen. De laatste
weken was het weer erg wisselvallig. Helaas reageert forel hier soms ook op en helaas bleek
dat ook wel. De meeste mensen hebben hun visje wel weten te vangen, maar de vangsten
vielen helaas tegen. Ook dit is vissen... Het hoogtepunt was toch wel Martijn met de vangst
van de dag; de grote steur die op deze vijver zwemt heeft zijn haak goed recht getrokken
blijkt na het onthaken. De glimlach op het gezicht van Martijn is waar wij het als
roofviscommissie voor doen.

Forelvissen in Cothen met een trotse steur-vanger Martijn
Op 19 augustus 2018, stond onze 2e roofvisdag van
dit seizoen op de planning. Dit keer een dagje
Streetfishing in Maarssen-dorp. De laatste weken
was het erg warm, eigenlijk te warm om te gaan
vissen (in de zon). We hadden erg veel geluk met het
weer, want er hing wat bewolking en het was
heerlijk aangenaam verder.
Het verzamelen was op de parkeerplaats vlak bij de
winkels, waar we de mannen met een bak koffie en
koek verwelkomen zoals meestal het geval is. Marc
legt wat technieken en montages uit alvorens wij
vertrekken richting het water. Bij het water
aangekomen demonstreert Rob een techniek om
met lichte loodkopjes te vissen en vervolgens
demonstreert Marc een dropshot montage.

Het vissen begint en het duurt niet lang voor de eerste baarsjes gevangen worden. De hele
ochtend wordt er eigenlijk leuk gevangen. Het is niet wild, maar iedereen vangt vis.

Om te laten zien dat baars praktisch overal zit laat Rob zijn loodkopje zakken bij een heel
smal stukje sloot en pakt hier een aantal baarsjes. Vervolgens in een dichtgegroeide sloot
net zo en hier vangt Rob de grootste baars van de dag. In de middag valt het nagenoeg stil
en besluiten we om 14.00uur te stoppen met vissen.

Mooie baarzen die dag uit o.a. de Vecht in Maarssen Dorp
Dit seizoen stond op 9 december het struinend vissen op snoek weer op de planning. Dit
keer kozen we bewust wat later in het jaar, met hopelijk meer kans op actie. Marc Koumans
en Rob Bredewoud verzorgde deze dag, helaas zonder Steve, die er vanwege omstandigheden in de privé sfeer niet bij kon zijn.

René en Rob met mooie snoeken langs de A2 in Maarssenbroek
De dag begon om 8.30 uur waar we verzamelden op de parkeerplaats van Tennispark “De
Blauwe Reiger” in Maarssenbroek. Hier verwelkomden we de leden met een bak koffie /
thee en een koek net als vorig jaar. Rond 9.00 uur even snel een groepsfoto en we gingen op
pad. Het duurde niet lang of Rob had al actie, maar helaas miste de snoek het aasje net voor
de kant en liet zich vervolgens niet meer zien. René was de eerste die een snoek op de kant
wist te krijgen. Ook Dick ving weer een snoek. Het werd een dag met veel actie en weinig vis
op de kant uiteindelijk. Rond 15.00 uur zijn we uiteindelijk gestopt.

Op de geplande datum in december voor het doodaas vissen lag alles dichtgevroren. We
hebben de dag uiteindelijk ingehaald op 24 februari 2019. Aasvis hadden we genoeg bij ons,
dus dat moest goed komen. Het was een klein groepje helaas door wat mensen die ziek
waren, maar dat mocht de pret niet drukken. Het was erg gezellig, maar helaas is het
gebleven bij 1 aanbeet, welke niet doorzette. Er werden tijdens het doodaas vissen aardig
wat voorns gevangen verder. Helaas geen snoek op de kant.

Doodaas bikkels in actie met Rob Bredewoud
Al met al een mager seizoen voor wat betreft de vangsten binnen de roofviscommissie. Voor
volgend jaar hebben we wat leuke plannen, dus houd onze Facebook pagina in de gaten!
Einde 2018 bemensen Rob Bredewoud, Marc Koumans en Steve Wollrabe de Roofviscommissie.

