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Voorwoord Bestuur 
 
Beste sportvisser, geacht lid van HSV Maarssen, 
 
Het is ons een genoegen u het Jaarverslag van HSV Maarssen van het jubileumjaar 2019  aan 
te bieden. Onze vereniging, opgericht in 1949, is een gezonde vereniging met ruim 2500 
leden en daarmee de grootste sportvereniging van de Gemeente Stichtse Vecht. HSV 
Maarssen heeft als doel al haar leden te laten beschikken over aantrekkelijk en goed 
bereikbaar viswater in Maarssen en omstreken met een aantrekkelijke visstand. Daarnaast 
biedt HSV Maarssen u een gezellige viscompetitie en organiseert zij wedstrijden en clinics 
voor jong en oud. 
 
HSV Maarssen is aangesloten bij ondermeer de Gewestelijke Pachtcommissie Utrecht 
(GWPU), Hengelsport Federatie MidWest en Sportvisserij Nederland. 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. Deze wateren zijn opgenomen in de 
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren die u kunt downloaden op de website van 
Sportvisserij Nederland. Met uitzondering van de Fortgracht Ruigenhoek brengt HSV 
Maarssen al het water in in de landelijke lijst van viswateren voor VisPashouders. 
 
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 coördinatie-
vergadering gehouden waarbij alle vrijwilligers van de vereniging zijn uitgenodigd. 
 
Het bestuur is na de ALV van 2019 onveranderd in samenstelling en telt vier personen. Het 
bestuur is momenteel enigzins onderbezet, ook enkele van onze commissies kunnen nog wel 
wat extra versterking gebruiken. Als bestuur zouden we het 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 op 
voordracht van het zittende bestuur door de ALV gekozen, de voorzitter in aanwezigheid op 
de ALV. Het bestuur benoemt commissieleden. Op onze website vindt u meer informatie 
over welke vacatures er momenteel zijn. 
 
Zowel de voorjaarsvergadering als de najaarsvergadering van de GWPU, gehouden op 19 
maart en 16 november zijn door de 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 zijn een aanpassing van de topstructuur Sportvisserij 
Nederland <=> Federaties, loodvrij vissen (greendeal) en een generieke gedragscode voor 
alle sportvissers zoals gebruik van leefnetten e.d.. 
 
De secretaris heeft aan een workshop "aansprakelijkheid" deelgenomen bij de gemeente 
Stichtse Vecht. We kregen uitleg van een jurist van Team Sportservice van VNG. Via de 
gemeente zijn al onze vrijwilligers goed verzekerd en de gemeente beschikt eveneens over 
een collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen. Het gebeurt in 
de praktijk overigens hoogstzelden dat een vrijwillig bestuur van een vereniging door de 



rechter aansprakelijk wordt gehouden voor zaken anders dan fraude, verduistering en 
geweldsmisdrijven. 
 
Voor de ondersteuning van jeugd hebben drie enthousiaste leden zich beschikbaar gesteld. 
Vanuit de Federatie en Sportvisserij Nederland is flink wat subsidie beschikbaar voor het 
organiseren van jeugdactiviteiten, hier hebben we dit jaar met succes gebruik van kunnen 
maken.  
 
De wedstrijdcommissie heeft met het overlijden van Willem Loffeld een zeer gewaardeerde 
kracht veloren. Willem blijft in onze gedachte. 
 

 
 
Desalniettemin heeft de commissie in 2019 een goed verzorgd programma kunnen aan 
bieden met een vol rooster en een vol bezette competitie. Ook werd een jubileumwedstrijd 
gehouden aan het Amsterdam Rijnkanaal in extreem warme omstandigheden. 
 
Ook de roofviscommissie kende dit jaar een actief programma met als topper het jubileum 
haaivissen op zee en snoekclinics. De karpercommissie organiseerde dit jaar samen met de 
jeugdcommissie een jubileum jeugd carp clinic aan de Jan Verhoefgracht en een 
nachtwedstrijd aan de Grote Plas van Maarsseveen. 
 
De beheercommissie wisselde dit jaar van samenstelling en heeft HSV Maarssen vertegen-
woordigd in enkele bijeenkomsten van de waterschappen (o.a. de visstandbeheer-
commissies). De Oranjewedstrijd hebben we dit jaar niet kunnen organiseren vanwege 
tijdgebrek van de organisatie. 
 
In 2019 vond door omstandigheden geen vrijwilligersmarkt op winkelcentrum Bisonspoor 
plaats, mogelijk volgt deze begin 2020. 
 



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 
meerdere nieuwe ligplaatshouders verwelkomen en alle ligplaatsten achter het hek zijn 
inmiddels uitgegeven. Voor alle vrijwilligers van HSV Maarssen is een roeiboot beschikbaar 
vanuit de karpercommissie. 
 
De nieuwe website die we 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. Peter van Drie, Rob Bredewoud en Eric Adamse 
zijn de content-beheerders namens de vereniging. Marcel Krijthe van Dpi-Art doet voor ons 
het technisch beheer. 
 
Op 11 oktober 2019 is onze jaarlijkse coördinatievergadering gehouden. Hier hebben 
bestuur en commissies hun plannen en bevindingen gedeeld. De vrijwilligersavond op 30 
november 2019 was eveneens een succes. In een gezellige sfeer hebben we onbeperkt 
Chinese tappas gegeten in Asian Delight in Maarssen-dorp.  
 
Tenslotte een woord van dank aan alle commissieleden, controleurs en alle leden die zich 
hebben ingezet voor onze vereniging. 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 2020. 
 
Bestuur en commissies HSV Maarssen, 
 
Herman Nagtegaal, Peter van Drie, Rob Bredewoud en Eric Adamse. 

 
  



Financiële verslaglegging 2019 en ontwikkeling lidmaatschap 
 
Hieronder vindt u de staat van baten en lasten (jaarrekening) van HSV Maarssen over 2019.  
 

 
 
Het ledenaantal is flink hoger dan was begroot, 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 2019 financieel af met een 
voordelig saldo van € 6.464,66  Dit resultaat is hoger dan begroot. 

Staat van Baten en Lasten HSV Maarssen Begroot 2019 Werkelijk 2019 Begroot 2020

ledenaantal 2500 leden 2571 leden 2600 leden

Baten 

Contributie inkomsten 70.000.00         65.988.63         70.000.00         

Contributie online 7.500.00          8.967.75          8.300.00          

Rente 60.00               -                  -                  

Diversen -                  463.33             -                  

KC Nachtvispassen 2.730.00          3.910.00          3.650.00          

KC Liggelden Kleine Plas 630.00             1.265.00          1.000.00          

KC Overige activiteiten 250.00             1.078.54          350.00             

KC Bijdrage vanuit bestuur -                  743.79             

KC Vrijval vooruitontvangen bedragen 1.885.00          1.885.00          1.885.00          

Totaal Baten 83.055.00         84.302.04         85.185.00         

Lasten

Sportvisserij Nederland Vispas 53.000.00         54.169.50         54.000.00         

Sportvisserij Nederland Visblad 7.000.00          6.154.20          7.000.00          

Sportvisserij Nederland Ledenadministratie 3.000.00          3.169.50          3.100.00          

Administratie kantoormaterialen 150.00             

Drukwerk 600.00             636.15             650.00             

Huur opslagruimte 1.450.00          1.410.89          1.450.00          

Porti-kosten 300.00             253.50             300.00             

Bank-kosten 125.00             158.77             150.00             

Telefoon-kosten 500.00             539.33             550.00             

Website-kosten 700.00             567.79             600.00             

Bestuurskosten 1.000.00          645.00             700.00             

Vrijwilligersavond 1.500.00          1.000.00          1.500.00          

Vergaderkosten 500.00             609.90             700.00             

KC Kosten RMN etc. 1.225.00          1.237.49          1.250.00          

KC Kosten Karperuitzettingen etc. 1.000.00          27.40               2.530.00          

KC Kosten Stekonderhoud etc. 1.750.00          -                  5.100.00          

KC Kosten Overigen 450.00             2.741.23          725.00             

KC Vooruit Ontvangen Nachtvispassen 2.250.00          1.885.00          2.260.00          

Kosten beheercommissie 500.00             92.50               250.00             

Wedstrijdcommissie 2.000.00          1.401.46          1.700.00          

Jeugdcommissie 300.00             -                  -                  

Roofviscommissie 1.500.00          411.82             500.00             

Kosten 55plus 150.00             -                  

Afdracht verkooppunten 450.00             270.00             295.00             

Jubileum 70 jaar 2019 2.000.00          -687.09            -                  

Diversen 150.00             1.143.04          250.00             

Totaal Lasten 83.550.00         77.837.38         85.560.00         

Saldo -495.00 6.464.66 -375.00



De volgende bijzonderheden kunnen worden opgemerkt bij de jaarrekening: 
 

 HSVM sluit af met 71 leden meer dan begroot; 

 Steeds meer mensen worden lid via de website (online); 

 Er zijn extra contributie inkomsten door betalingen via acceptgiro en in geval van 
herinneringen; 

 We genieten geen rente inkomsten meer op onze reserves; 

 Inkomsten nachtvispassen is hoger dan begroot omdat we in 2019 al vroeg zijn gaan 
innen voor 2020; 

 Inkomsten uit liggelden is sterk gestegen doordat we steeds meer ligplaatsen weten 
te verhuren; 

 We hebben subsidie ontvangen van MidWest voor onze jeugdactiviteiten, deze zijn 
via het bestuur verrekend met de KC; 

 KC vrijval is een jaarlijks terugkerende kruispost omdat een deel van de inkomsten 
vooruitlopen op de uitgegeven rechten; 

 De meeste lasten zijn conform de begroting; 

 Er zijn in 2019 geen karpers uitgezet, dit wordt wel voorzien in 2020; 

 Er zijn in 2019 geen kosten gemaakt voor stekonderhoud, deze zijn voorzien in 2020; 

 Overige kosten KC zijn hoger dan begroot door het in eigen beheer printen en 
versturen van nachtvispassen, hiervoor is materiaal aangeschaft; 

 Overige kosten KC zijn hoger dan begroot door bestedingen voor de jeugdclinic; 

 Kosten roofviscommissie zijn lager dan begroot vanwege afgelasting van clinics 
vanwege weersomstandigheden; 

 De uitgaven van jubileumkosten zijn achtergebleven op de begroting vanwege 
eerdere reserveringen en verkregen subsidie van MidWest (jeugdclinic). 

 
Gegevens over de ontwikkeling van het ledenaantal van HSV Maarssen. 
 

 
 
In 2018 hadden we de voor ons "magische grens" van 2500 al doorbroken. Afgelopen jaar is 
dit weer verder toegenomen met 40 leden. We krijgen via onze website aanmeldingen uit 
Australië, Litouwen, Polen, België en Duitsland. Ook de wederom warme zomer is debet 
geweest aan de aanwas van nieuwe leden. Het aantal jeugdleden is helaas afgenomen. Eind 
2019 telde HSV Maarssen 7 ereleden (Luuk Tabor, Zeeg van Eijk, Piet Staartjes, Hans van den 
Berg, Albert Koning, Jan Jacobs en Aart van Doorn) 
 
Tenslotte vindt u hieronder de balans van HSV Maarssen. 
 
Het positief resultaat heeft de balans van HSV Maarssen versterkt. Hiermee wordt het 
negatieve resultaat van vorig jaar weer goed gemaakt. Een deel van de toegenomen 
liquiditeit bevindt zich bij de commissies. In 2020 zijn relatief grote bestedingen voorzien 
(visuitzet en stekonderhoud) die hiermee gefinancierd gaan worden. 
 

Jaar 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Leden 2416 2358 2269 2273 2223 2211 2119 1911 1866 1750

Jeugdleden 148 166 160 193 201 252 246 230 202 180

Ereleden 7 7 7 6 6 5 5 5 5 5

Totaal 2571 2531 2436 2472 2430 2468 2370 2146 2073 1935



 
 
 

  

 ACTIVA  PASSIVA 

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018

 Inventaris 1.00 1.00  Algemene Reserve 99.714.99    101.424.95 

 Nadelig saldo 6.464.66      -1.709.96     

 Liquide middelen 141.646.07 140.608.60

 Liquide middelen commissies 18.241.83 14.736.47  Vooruitontvangen contributie 50.569.00    49.885.58    

 Vooruitontvangen KC 1.885.00      1.885.00      

 Nog te betalen posten 1.925.25      2.530.50      

 Vooruitbetaald c.q. te ontvangen 670.00 670.00  Resevering jubileum 70 jaar -                2.000.00      

 Totaal 160.558.90 156.016.07  Totaal 160.558.90 156.016.07

 ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018

 Totaal Inventaris 1.00 1.00

 Kas 0.00 2.00

 ING gewone rekening 47.785.14 1.145.67

 ING bonus rekening 93.860.93 74.930.41

 ING spaarrekening kwartaal 64.530.52

 Totaal liquide middelen 141.646.07 140.608.60

 Karpercommissie 15.607.40 12.913.85

 Wedstrijdcommissie 1.111.40 387.77

 Jeugdcommissie 86.50 86.50

 Roofviscommissie 1.436.53 1.348.35

 Totaal liquide middelen commissies 18.241.83 14.736.47

 KPN depot porti 360.00 360.00

 Borg opslagruimte 310.00 310.00

 Totaal vooruitbetaald / ontvangen 670.00 670.00

 PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018

 Nog te betalen posten 

 Definitieve afrekening VISpas 1.925.25 2.530.50

 Totaal 1.925.25 2.530.50

 Toelichting op de balans per 31 december 2019 



Beheercommissie 
 
De beheercommissie heeft vergaderingen bijgewoond van de visstandbeheercommissies 
(VBC's) van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en een bestuurders-
bijeenkomst van Amstel Gooi en Vecht (AGV). Met name het maaibeleid, baggerbeleid, 
loodvrij vissen en uitzettingsbeleid waren belangrijke agendapunten. 
 
Sportvisserij Nederland heeft een enquête uitgezet naar het functioneren van de VBC's in 
Nederland. Deze heeft ook HSV Maarssen ingevuld. Wij hebben daarin onze twijfels 
uitgesproken over het functioneren van de VBC's en benadrukt dat voor de hengelsport de 
Visserijwet prevaleert boven de VBC's. 
 
HDSR en HSV Maarssen hebben ten tijde van het door HSV Maarssen georganiseerde VBC-
uitje (oktober 2018) aangegeven dat het algemene doel is om de watersituatie in het de 
singels van Maarssenbroek te verbeteren (streefbeeld is ‘zichtbaar’ water). HDSR doet de 
inventarisatie ter voorbereiding van de baggerwerkzaamheden. De uitvoering van de bagger-
werkzaamheden vindt uiterlijk in 2020 plaats. HDSR betrekt de gemeente en HSV Maarssen 
bij het opstellen van het baggerplan. De gemeente Stichtse Vecht beheert de afsluiter op de 
stuw t.b.v. vispasseerbaarheid. Deze staat (als het goed is) open in het paaiseizoen, maar 
onduidelijk is wanneer dit precies gebeurt. Gemeente gaat na hoe dit in het bestek bij de 
aannemer staat.  
 
De wens van HSV Maarssen is om meer gefaseerd te maaien, zodat het water beter bevis-
baar blijft. De gemeente gaat na wat de mogelijkheden hiervoor zijn. De wens van HSV 
Maarssen is om de schotten te verwijderen. De gemeente zal de werking van de schotten na 
de baggerwerkzaamheden monitoren. De wens van de gemeente is om het watersysteem in 
het park te isoleren. HSV Maarssen mag het onderhoud rondom de bestaande vissteigers 
zelf uitvoeren, mits de werkzaamheden vooraf in een brief aan de gemeente en HDSR 
worden gemeld. Het voorstel is om gezamenlijk met gemeente en waterschap een 
visserijkundig onderzoek uit te voeren om de soortensamenstelling en aantallen te bepalen. 
Visuitzet vindt plaats na afronding van de baggerwerkzaamheden plaats. De uitzet van 
karper dient plaats te vinden in overleg met HDSR en gemeente en conform het landelijk 
toetsingskader.  
 

   
 

zo zien we het graag weer terug.....                    hinderlijke schotten voor vismigratie 
 
Zowel HDSR als ook 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 waar de GWPU eigenaar van het visrecht is. Hier wordt helaas erg 
moeilijk over gedaan door de gemeente. 
 
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. Inmiddels zijn alle ligplaatsen achter 
het hek uitgegeven en zijn alleen nog ligplaatsen aan de kant beschikbaar voor verhuur. 
 

   
 

Steiger aan de Kleine Plas 
 
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 hierboven 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 karper-
commissie. Vrijwilligers van HSV Maarssen, zoals commissieleden en controleurs, 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. 
 
In de wateren genoemd in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren mag met 
ingang van 2019 uitsluitend worden gevist indien men in het bezit is van een geldige VisPas 
en de daarbij behorende algemene voorwaarden in acht worden genomen. De onlangs 
ingevoerde aanvullingen kunnen aanleiding tot misverstand geven aan de waterkant. 
 

 Het is voortaan verboden om beaasde hengels onbeheerd te laten. 

 Afval dient voortaan te allen tijde, dus ook tijdens het vissen, in een zak of emmer te 
worden bewaard. 

 Bij het vissen met twee of meer hengels dient de afstand ertussen niet meer dan tien 
meter te bedragen. Voorheen was dat vijf meter. 



 Sportvissers dienen rekening te houden met andere vissers en overige gebruikers van 
het viswater en de omgeving. Dit kan betekenen dat zij niet te ver weg en zo veel 
mogelijk haaks uit de oever moeten vissen. 

Sportvisserij Nederland zet nu al in op loodvrij vissen. De waterschappen gaan in 2020 een 
project starten waarbij tegenover het inruilen van lood een kleine vergoeding komt te staan. 
Hoewel de vervuiling door lood afkomstig uit de hengelsport verwaarloosbaar is (minder dan 
0,001%) is het vooral de maatschappelijke discussie die aanspoort om loodvrij te vissen. De 
zogenaamde "greendeal" waarbij gestreefd wordt uiterlijk 2027 alle lood te verbieden onder 
vindt gelet op de lange duur voordat het tot een verbod komt de nodige kritiek. Er zijn 
daarentegen ook al verenigen (o.a. AUHV) die nu al verbieden om met lood te vissen in 
competities en wedstrijden  

 
Einde 2019 bemensen Erik van Emst, Tom Rossewij en Eric Adamse de Beheercommissie. 
 

Wedstrijdcommissie 
 
Het jaar 2019 is voor het wedstrijdvissen binnen HSV Maarssen een jaar geweest met 
hoogte- en dieptepunten. Zo is de jubileumwedstrijd welke werd gehouden ter gelegenheid 
van het 70 jarige bestaan een groot succes geweest. Maar liefst 24 koppels deden mee aan 
deze wedstrijd in het Amsterdam Rijnkanaal welke onder tropische omstandigheden met 
een middag temperatuur die boven de 30 graden uitkwam werd gevist. Winnaars van deze 
wedstrijd waren het koppel Renes en van de Werf met een gewicht van 26,280 kg. 
 

 
 

   
 
Zeker ook een hoogtepunt te noemen was het Utrechts kampioenschap. Cees van Montfoort 
wist daar de beker te winnen en liet zich tot kampioen kronen. Het HSVM korps behaalde op 
één punt na ook de hoogste trede, maar moesten team de Jongh voor laten gaan. 
 



De HSVM competitie was dit jaar tot de laatste wedstrijd toe spannend; 21 wedstrijdvissers 
gingen met elkaar de sportieve strijd aan. Nieuwkomer Richard de Kroon werd winnaar, 
maar er moet gezegd worden dat de nummers 2 t/m 5 binnen een paar punten van elkaar 
wisten te eindigen. Hopelijk wordt de competitie van 2020 weer net zo spannend als 2019. 
 

   
 
Op de foto staan de 6 prijswinnaars van de competitie, van links naar rechts zijn dit: Johan 
Vos (2e plaats), Herman Nagtegaal (3e plaats), Richard de Kroon (1e plaats), Will Renes (6e 
plaats), Hennie Spitsbaard (5e plaats) en Cees van Montfoort (4e plaats). 
 

Een echt dieptepunt voor alle 
wedstrijdvissers was wel het 
wegvallen van ons commissielid 
Willem Loffeld. 
 
Willem moest op 26 augustus 
zijn ongelijke strijd tegen een 
voor hem ongeneeslijke ziekte 
staken. Op 31 augustus 2019 is 
Willem met een grote bloemen-
zee vaarwel gezegd, bij zijn 
uitvaartdienst waren vele 
wedstrijdvissers aanwezig. 
 

De dag na zijn uitvaart stond er weer een wedstrijd op het programma, vooraf is er aan de 
waterkant één minuut stilte gehouden waarin een ieder Willem op zijn eigen manier kon 
gedenken. We zullen Willem tot in lengte van dagen binnen de wedstrijdgroep gaan missen. 
 
Ook in 2019 stond de jaarlijkse Paaswedstrijd weer op de agenda. René van de Werf wist 
met een vangst van 9,300 kg de eerste plek voor zich op te eisen. De bekerwedstrijd waarin 
er alleen met de vaste hengel gevist mag worden, werd dit jaar wederom in de Vecht tussen 
Maarssen en oud Zuilen gevist. Cees van Montfoort ging er met de beker vandoor, een 
gewicht van 10,125 kg bracht hem op de bovenste trede en leverde hem de titel van 
clubkampioen op. 
 
Op de navolgende foto vlnr Cees van Montfoort (3e plaats), Hennie Mulder (4e plaats), 
Hennie Spitsbaard (2e plaats) en winnaar René van der werf (1e plaats). 



 
 
Dat 2019 een goed jaar voor Cees van Montfoort is geworden bleek wel uit zijn winst tijdens 
de kerstwedstrijd welk elk jaar 2 weken voor de kerstdagen in het Amsterdam-Rijnkanaal 
word gevist. Hij wist met 7,725 kg de eerste plaats te behalen. Na afloop werden de 
enveloppe met inhoud uitgedeeld aan de vissers welke op de eerste 5 plaatsen wisten te 
komen, tevens was er net zo als voorgaande jaren voor elke deelnemer een rollade en een 
fles wijn, om de kerst alvast mee te starten. 
 
Ook in 2020 worden er naast de competitie weer een Paaswedstrijd, koppelwedstrijd, beker-
wedstrijd en kerstwedstrijd gehouden. De wedstrijdcommissie hoopt dat er net als in 2019 
weer vele HSVM leden hun weg naar de georganiseerde evenementen weten te vinden. 
 
Einde 2019 bemensen Herman Nagtegaal, Peter van Drie en Nico Renes de wedstrijd-
commissie. 
 
 

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 Ruud Pannekeet, 
Talitha Berns en Herman Verkerk. Ons erelid Piet Staartjes heeft als vismeester de kneepjes 
van de vaste stok visserij overgedragen aan een groep schoolkinderen. In samenwerking met 
de karpercommissie heeft de jeugdcommissie nog een succesvolle jubileum karper clinic 
georganiseerd aan de Jan Verhoefgracht. Voor dit evenement hebben we tevens gebruik 
gemaakt van de subsidiemogelijkheden van Sportvisserij Mid West. 
 
In het weekend van 14/15 september organiseerde de jeugdcommissie en karpercommissie 
een Jeugd Carp Clinic voor onze leden van 9 tot 15 jaar. We streken dit keer neer op de Jan 
Verhoefgracht in Maarsseveen. Met tien deelnemers waren we vol bezet en met hulp van 



Mark Noorman hadden we als jeugdcommissie en karpercommissie onze handen weer vol 
aan deze leergierige jonge karpervissers. Toen iedereen aanwezig was  stelden we koppeltjes 
samen en maakten we een stekverdeling. Vervolgens kon iedereen zijn tentje opzetten aan 
het water. We startten om 14.00 uur met uitleg van Mark en John hoe het hedendaagse 
karpervissen werkt en op welke manier je voor dit water goede rigjes kunt knopen. Iedereen 
kon nu zijn eigen rigs maken waarmee kon worden gevist. 
 

 
 
We hadden al een paar dagen voorgevoerd en waren ook zelf zeer benieuwd of we mooie 
karpers konden vangen. Omdat we dit jaar een jubileumjaar hebben van de vereniging 
konden we aan alle deelnemers een heuse karperhengel cadeau doen waarmee we 
uitlegden hoe je beheerst kunt inwerpen. Niet lang nadat de hengels waren ingegooid 
meldde de eerste karpers zich al, meest mooie schubkarpers van ca. 16 pond. Voor de 
deelnemers hadden we frisdrank en versnaperingen meegenomen en rond etenstijd hadden 
we broodjes hamburger en frites geregeld die we gezamenlijk onder de grote boom in de 
ondergaande zon op aten. Gedurende de avond en nacht bleven we runs krijgen en kwam er 
van slapen niet zo heel veel terecht. Het koelde flink af maar gelukkig had iedereen zich 
hierop op voorbereid en voldoende warme kleren bij zich. In de ochtend maakten we de 
balans op: We hadden tien runs gehad, 9 karpers gevangen waarvan één graskarper en twee 
spiegelkarpers tussen de 16 en 23 pond. Eén karper was zó sterk dat we ‘m helaas 
verspeelde. Ook vingen we nog zeelt en brasem. 
 
In de ochtend hadden we voor iedereen brood met gebakken eieren met spek. Daarna 
begonnen we langzamerhand met opruimen en om 11.00 uur meldden de ouders zich weer 
om hun mannen op te halen. We kijken terug op een zeer geslaagde clinic die mogelijk werd 
gemaakt door Mark Noorman (sponsoring CC Moore karperaas en Fox vismateriaal), door 
Raven Hengelsport (mooie korting op de hengels, molens en beetmelders) en door Recreatie 
Midden Nederland van wie we toestemming kregen om éénmalig te mogen overnachten en 
’s nachts te vissen. Ook de weergoden zijn we dankbaar voor de twee zonnige dagen die ze 



voor ons in petto hadden. Tenslotte danken we alle deelnemers (Thijs, Jochem, Jayden, 
Devin, Brent, Coen, Bas, Nicholas, Harley en Taiga) voor het geduld dat ze met ons als 
begeleiders hebben getoond en hun positieve leergierige houding voor alles wat we hebben 
uitgelegd. Bij voldoende animo gaan we dit volgend jaar weer opnieuw organiseren.  
 

   
 

 
 

 
 

Nachtelijke sfeer aan de Jan Verhoefgracht  



Karpercommissie 
 
In het weekend van 18 tot 20 oktober organiseerde 
de karpercommissie haar Jubileum Karper Koppel-
wedstrijd rond de Grote Plas. Deze Wedstrijd werd 
wederom gesponsord door Hengelsport Utrecht , 
waarvoor onze grote dank! 
 
De stekloting vond al eerder plaats zodat alle koppels hun stek konden uitpeilen en enkele 
dagen voorvoeren. Van Recreatie Midden Nederland hadden we toestemming gekregen de 
auto naar de stek te rijden bij opbouwen en afbreken, dit werd door allen zeer gewaardeerd. 
In totaal deden zeven koppels mee. 
 

 
 
De weergoden waren ons goed gezind, zowel het uitpakken als het inpakken op zondag 
verliep geheel droog, alleen de zaterdag was het wat minder weer. De wedstrijdleiding lag 
dit keer in handen van John Penninx en Fred Eman die zelf mee visten. Drie koppels wisten 
karper te bemachtigen, maar de grootste vis (telde helaas niet mee) kwam de eerste nacht al 
op de mat, dit was een steur van ca. 130 cm die zich op de hengel van John Penninx meldde. 
De einduitslag was als volgt: 
 

 Eerste prijs: Erik Smits / Gerald van Mechelen 5 karpers met een gewicht van 27,4 kg 

 Tweede prijs: Ronnie Koot / Tom Rossewij 3 karpers met een gewicht van 14,0 kg 

 Derde Prijs: Sander van Kooten Nikki Menke/Nicky Muller met één karper van 7,8 kg 
 

   
 
Opvallend was dat er dit jaar vooral jonge vissen op de mat kwamen en de oude zware 
jongens zich niet lieten zien. Het kan zijn dat na de lange warme zomer het voedselaanbod in 
de plas zo groot is geweest dat de oudjes al met winterslaap waren. 

https://hsvmaarssen.nl/wp-content/uploads/2019/09/Logo-HSU.jpg


  
 

 
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. 
 
Aan het einde van 2019 bemensde Gert van Dommelen, Frank de Rooij, John Penninx, Jasper 
Kooijman en Eric Adamse de karpercommissie. 
 

Roofviscommissie 
 
Naar de haaien! Omdat we dit jaar 70 jaar bestaan als vereniging worden er verschillende 
evenementen georganiseerd en dit keer was het aan de Roofviscommissie. We waren 
zaterdag 13 juli afgereisd naar de Noordzee om te vissen op haai tijdens Shark Atag. Het doel 
van deze dagen is om zoveel mogelijk haaien en roggen te vangen, te meten en weer los te 
laten. We proberen eerder gemerkte haaien terug te vangen. Van alle haaien worden 
belangrijke gegevens geregistreerd door de schipper. Voor de grootste gevlekte gladde 
haaien en ruwe haaien (90 cm) zijn er negen speciale satelliet zendertjes en acht akoestische 
zendertjes van het LifeWatch Systeem, waarmee de haaien gevolgd kunnen worden. Alleen 
de grote haaien krijgen zo’n zender, de kleinere haaien worden alleen opgemeten en 
geregistreerd. 
 



We gingen als HSV Maarssen met twee boten op pad deze dag. We verzamelden ’s morgens 
vroeg bij de binnenhaven op de Neeltje Jans op de Oosterscheldedam. Verrassend was 
hoeveel wind er stond, NW-5 maar liefst. Onze kapitein keek wie hij aan boord had en 
besloot daarom maar beter “binnen” op de Oosterschelde te blijven vanwege de golfslag en 
deining op zee die er voor kon zorgen dat er mensen zeeziek konden worden. De andere 
boot met HSVM-ers besloot na een uurtje toch door de sluis op de Neeltje Jans de wijde zee 
op te gaan om daar hun geluk te beproeven. 
 

 
 
Op beiden boten is er vis gevangen, op de boot die binnen bleef met name Steenbolk en 
platvis. We visten in de stroomgeul achter de Oosterschelde-kering op zo’n 25 meter diepte. 
Op de andere boot op zee werden gelukkig ook enkele mooie haaien gevangen. Helaas zijn 
er op die boot inderdaad mensen zeeziek geworden en zijn de haaien onbedoeld extra 
bijgevoerd… De schippers verzorgden ons goed met koffie, soep, broodjes en snacks. Al met 
al was het een erg gezellige dag en zijn we allemaal lekker uitgewaaid. 
 

   
 

   



De haaivisdag bleek een erg geslaagd evenement van de Roofviscommissie. 

 
 
Omdat het vissen op snoek toch meer iets is voor de koudere dagen, hebben we besloten 
om het vissen met kunstaas te houden op 8 december. Dit keer gingen we de wijken in 
Vleuten door. Het bleek een natte dag te zijn, met hier en daar een leuk snoekje. De echte 
grote rovers lieten het af weten dit keer. 
 

   
 

   
 
Aan het einde van 2019 bestond de roofviscommissie uit Steve Wolrabe, Marc Koumans en 
Rob Bredewoud. 
 

Wedstrijden georganiseerd door het bestuur 
 
Zaterdag 15 juni stond de jaarlijkse GWPU Bestuurswedstrijd op de agenda. De organisatie 
van deze wedstrijd was dit jaar in handen van Herman Nagtegaal en Nico Renes van HSV 



Maarssen. De wedstrijd stond derhalve in het teken van ons 70 jariog jubileum. Voor een 
locatie was gekozen voor de Vecht tussen de hockeyvelden in Maarssen en Oud Zuilen. De 
hengelkeuze voor deze wedstrijd was vrij. Vanwege het aantal deelnemers visten we in 2 
vakken. De loting vond plaats onder de brug van de Zuilense Ring,’s morgens regende het 
pijpenstelen en dit was een mooie plek om droog te kunnen loten en rustig onze koffie met 
koek te nuttigen. Daarna moesten we er toch aan geloven en iedereen zat om acht uur 
weggedoken onder z’n paraplu startklaar aan het water. 
 

   
 

   
 

Het bleek hard werken die ochtend om wat vis in het net te krijgen. De meesten moesten 
het hebben van wat blieken en voorns, een enkeling ving ook heuse brasems. Uitzondering 
was Ab Roskam van HSV Lopikerwaard die óf heel goed kan vissen óf op een gouden stek zat 
te vissen en iedereen met afstand achter zich liet. Met ruim 11 kg vis ving Ab vier keer zo 
veel dan de nummer twee Piet Schouten van HSV Montfoort. Goede derde werd Herman 
Nagtegaal met ruim 2 kilo vis. In de loop van de ochtend werd het droog met een voorzichtig 
zonnetje zodat iedereen alles weer droog de auto in kon leggen. 
 

   
 

Na afloop bood HSV Maarssen een lunchbuffet aan in Het Schuurtje in Maarssenbroek waar 
onder het genot van een drankje de echt sterke verhalen boven kwamen drijven. We kijken 



terug op een geslaagde wedstrijd in een gemoedelijke sfeer en zien uit naar het volgende 
wedstrijdfestijn. 
 

   
 

 
In het weekend van 27/28 juli organiseerde voorzitter Herman Nagtegaal een nachtelijke 
witviswedstrijd voor invités aan de Kleine Plas van Maarsseveen. Er werd uitzonderlijk goed 
gevangen, met name aan de zuidwestkant van de plas. Deze wedstrijd legde maar weer 
bloot wat een geweldige visstand de Kleine Plas herbergt, niet alleen zeer grote brasems 
maar ook heel veel blank- en zelfs ruisvoorn. Het evenement is zeer goed ontvangen door de 
deelnemers en zal komend jaar opvolging vinden. 
 

 
 

   
 

Het best vangende koppel wist ruim 81 kg vis 
te vangen gevolgd door 69 kg en 45 kg. 


