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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 bijzondere jaar 2020  
aan te bieden. Onze vereniging, opgericht in 1949, is een vitale vereniging met bijna 3000 
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 vanwege de Corona restricties 
minder dan het statutair vereiste aantal fysieke vergaderingen gehouden. Het Dagelijks 
Bestuur (DB) heeft echter waar nodig regelmatig contact onderhouden, hetzij telefonisch of 
per Email. Het Algemeen Bestuur heeft drie keer vergaderd. Zowel de bredere coördinatie-
vergadering met alle vrijwilligers van de vereniging, alsmede de algemene ledenvergadering  
konden als gevolg van de beperkingen geen doorgang vinden. Hierover is gecommuniceerd 
op de website. 
 
Het bestuur is momenteel enigszins 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 voort 
bestaan 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 hebben om dezelfde 
reden van Corona restricties geen doorgang gevonden. De secretaris heeft een tweetal 
bijeenkomsten van de Federatie Midwest digitaal bijgewoond. Zaken die actueel zijn een 
aanpassing van de topstructuur Sportvisserij Nederland en de Federaties, loodvrij vissen 
(greendeal) en een generieke gedragscode voor alle sportvissers zoals gebruik van leefnetten 
e.d.. 
 
Voor de ondersteuning van jeugd hebben drie enthousiaste leden zich beschikbaar gesteld. 
Vanuit het bestuur is voldoende budget beschikbaar en vanuit de Federatie en Sportvisserij 
Nederland is flink wat subsidie beschikbaar voor het organiseren van jeugdactiviteiten. 
 



In de zomer ontvingen we het trieste bericht dat op 21 juli 
Wim van der Weert op 80 jarige leeftijd is overleden. Wim 
was vele jaren actief controleur bij HSV Maarssen en een 
goed bekende onder de witvissers en wedstrijdvissers. We 
herinneren Wim als een serieuze visser, vriendelijk en altijd 
behulpzaam voor andere vissers. Wim was een geziene man 
aan de waterkant maar viste ook graag alleen. We zullen 
Wim missen aan de waterkant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wim van der Weert in betere tijden. 
 
Weliswaar niet in het verslagjaar 2020, maar begin januari 2021 bereikte ons het trieste 
nieuws dat onze oud penningmeester en erelid Piet Staartjes op 81-jarige leeftijd helaas is 
overleden. Piet was al enige tijd serieus ziek. Piet heeft zich vele jaren met hart en ziel  
ingezet voor onze vereniging en blijft in onze gedachte als een zeer betrokken en gedreven 
persoonlijkheid. We zullen Piet missen op de verenigingsbijeenkomsten. 
 

 
Piet Staartjes (zittend in de boot) met mede erelid Aart van Doorn (staand). 
 



De competitie vanuit de wedstrijdcommissie kon dit jaar geen doorgang vinden, alle 
voorbereidingen ten spijt. Wel zijn in de zomer een vijftal wedstrijden georganiseerd binnen 
de gemeentegrens met in achtneming van de corona beperkingen.  De Paaswedstrijd, Tien- 
uurswedstrijd, de Bekerwedstrijd en Kerstwedstrijd zijn eveneens afgelast. 
 
Onze roofviscommissie is vanwege persoonlijke omstandigheden (verhuizingen, tijdgebrek) 
begin 2020 helaas gestopt. We zoeken vrijwilligers om het stokje van  over te nemen van 
Rob, Steve en Marc.   
 
De beheercommissie heeft HSV Maarssen vertegenwoordigd in een enkele bijeenkomst van 
de waterschappen en is verder druk geweest met het stekonderhoud aan de Kleine Plas. 
 
De karpercommissie heeft een visuitzetting georganiseerd aan de Jan Verhoefgracht. Ook 
kon in september nog net de karper koppelwedstrijd doorgang vinden aan de Kleine Plas. 
 
De Oranjewedstrijd voor jong en oud kon niet worden georganiseerd en er was ook geen 
vrijwilligersmarkt op winkelcentrum Bisonspoor dit jaar. 
 
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. Eén stalen roeiboot is in bezit van HSV Maarssen en is in principe 
beschikbaar voor vrijwilligers van HSV Maarssen. Wil je er een dagje mee vissen, neem dan 
even contact op met de karpercommissie voor de sleutel. 
 
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. 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 hengelsport-
vereniging 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 en Eric Adamse zijn de content-beheerders namens de 
vereniging. Marcel Krijthe van Dpi-Art doet voor ons het technisch beheer. Ruud Pannekeet 
beheert de social media. 
 
De traditionele vrijwilligersavond kon helaas niet worden georganiseerd, ook dit vanwege 
Corona. 
 
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 2021. 
 
Bestuur en commissies HSV Maarssen, 
 
Herman Nagtegaal, Peter van Drie en Eric Adamse. 

 



Financiële verslaglegging 2020 en ontwikkeling lidmaatschap 
 
Hieronder vindt u de staat van baten en lasten (jaarrekening) van HSV Maarssen over 2020.  
 

 
 
Het ledenaantal is veel hoger uitgekomen dan voorzien. Dit heeft consequenties op zowel de 
baten (lidmaatschapsgelden, inschrijfgelden) als kosten (afdrachten Federatie MidWest, 
Sportvisserij Nederland). Vanuit SVN/MidWest is eenmalig geld teruggevloeid voor de 
afroming van het eigen vermogen aldaar. Als gevolg van het nauwelijks kunnen organiseren 
van activiteiten zijn de kosten daarvoor achter gebleven bij de begroting. HSV Maarssen sluit 
2020 financieel af met een voordelig saldo van € 14.959,58.  Dit resultaat is hoger dan 

Staat van Baten en Lasten HSV Maarssen Begroot 2020 Werkelijk 2020 Begroot 2021

Leden aantal 2600 leden 2967 leden 2900 leden

Baten 

Contributie inkomsten 70.000.00         68.360.40         70.000.00         

Contributie online 8.300.00          16.687.00         13.000.00         

Rente -                  51.15               -                  

Afroming eigen vermogen SVN / MidWest -                  4.534.00          -                  

KC Nachtvispassen 3.650.00          5.885.00          5.525.00          

KC Liggelden Kleine Plas 1.000.00          1.080.00          1.000.00          

KC Overige activiteiten 350.00             482.75             650.00             

KC Bijdrage vanuit bestuur -                  -                  -                  

KC Vrijval vooruitontvangen bedragen 1.885.00          -                  1.885.00          

Totaal Baten 85.185.00         97.080.30         92.060.00         

Lasten

Sportvisserij Nederland Vispas 54.000.00         63.119.25         62.500.00         

Sportvisserij Nederland Visblad 7.000.00          6.251.05          6.500.00          

Sportvisserij Nederland Ledenadministratie 3.100.00          3.199.75          3.500.00          

Kantoormaterialen 650.00             594.66             900.00             

Huur opslagruimte 1.450.00          1.440.16          1.450.00          

Porti-kosten 300.00             266.52             300.00             

Bank-kosten 150.00             133.46             150.00             

Telefoon-kosten 550.00             337.44             450.00             

Website-kosten 600.00             577.47             600.00             

Bestuurskosten 700.00             325.00             700.00             

Vrijwilligersavond 1.500.00          -                  1.500.00          

Vergaderkosten 700.00             581.90             800.00             

KC Kosten Recreatie Midden Nederland 1.250.00          1.269.66          1.286.00          

KC Karperuitzettingen etc. 2.530.00          1.927.94          4.500.00          

KC Stek onderhoud etc. 5.100.00          2.069.31          3.250.00          

KC Kosten Overige 725.00             995.70             2.650.00          

KC Vooruit Ontvangen Nachtvispassen 2.260.00          300.00             

Kosten beheercommissie 250.00             110.52             200.00             

Wedstrijdcommissie 1.700.00          -67.54              1.800.00          

Jeugdcommissie -                  -                  -                  

Roofviscommissie 500.00             -1.436.53         -                  

Afdracht verkooppunten 295.00             200.00             250.00             

Diversen 250.00             225.00             250.00             

Totaal Lasten 85.560.00 82.120.72         93.836.00         

Saldo -375.00 14.959.58         -1.776.00         



begroot en is voor een belangrijk deel terug te voeren op het bijzondere jaar met Corona 
maatregelen waardoor veel meer mensen zijn gaan vissen. 
 
De volgende bijzonderheden kunnen worden opgemerkt bij de jaarrekening: 
 

 HSVM sluit af met 367 leden meer dan begroot; 

 De meeste mensen worden nu lid via de website (online); 

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

 We genieten weer enige rente inkomsten op onze reserves; 

 Inkomsten nachtvispassen is hoger dan begroot omdat we in 2020 al vroeg zijn gaan 
innen voor 2021. Het animo voor het nachtvissen neemt nog steeds toe. 

 Inkomsten uit liggelden is stabiel gebleven; 

 We hebben eenmalig € 4534,- ontvangen van MidWest vanuit een besluit in de ALV 
aldaar een deel van het eigen vermogen af te romen; 

 Er zijn karpers uitgezet in de Jan Verhoefgracht, voor 2021 is een bestelling gedaan 
voor uitzettingen van grotere karpers in de plassen en Fort Ruigenhoek; 

 Er zijn kosten gemaakt voor stekonderhoud aan de Kleine Plas, ook in 2021 zijn 
hiervoor voorzieningen getroffen; 

 Overige kosten KC zijn voor 2021 opgehoogd voor de aanschaf van eigen (HSVM) 
materiaal ten behoeve van jeugdclinics;  

 Kosten roofviscommissie zijn niet opgenomen vanwege het ontbreken van een 
commissie; 

 
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 toegenomen tot maar liefst 2967 leden. We krijgen via onze website aanmeldingen uit 
Australië, Litouwen, Polen, België en Duitsland. Vooral de warme zomer in combinatie met 
dat weinigen op vakantie konden is debet geweest aan de aanwas van nieuwe leden. Het 
aantal jeugdleden is eveneens sterk toegenomen. Eind 2020 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. Een deel van de 
toegenomen liquiditeit bevindt zich bij de commissies. In 2021 zijn relatief grote bestedingen 
voorzien (visuitzet, stekonderhoud, aanschaf materiaal voor de jeugd) die hiermee 
gefinancierd gaan worden. We begroten een conservatief ledenaantal van 2900 leden 
(afname) en dus een beduidend lagere inkomsten uit inschrijfgelden ten opzichte van 2020.  
 
 

Jaar 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Leden 2727 2416 2358 2269 2273 2223 2211 2119 1911 1866

Jeugdleden 233 148 166 160 193 201 252 246 230 202

Ereleden 7 7 7 7 6 6 5 5 5 5

Totaal 2967 2571 2531 2436 2472 2430 2468 2370 2146 2073



 

 

  

ACTIVA PASSIVA

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019

Inventaris 1.00 1.00 Algemene Reserve 106.179.65 99.714.99    

Voordelig resultaat                                - 14.959.58    6.464.66      

Liquide middelen 161.141.82 141.646.07

Liquide middelen commissies 21.294.51 18.241.83 Vooruitontvangen contributie 58.157.85    50.569.00    

Vooruit ontvangen KC 1.885.00      1.885.00      

Nog te betalen posten 1.925.25      1.925.25      

Vooruitbetaald c.q. te ontvangen 670.00 670.00

Totaal 183.107.33 160.558.90 183.107.33 160.558.90

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019

Totaal Inventaris 1.00 1.00

Kas 0.00 0.00

ING gewone rekening 64.829.74 47.785.14

ING bonus rekening 96.312.08 93.860.93

 ING spaarrekening kwartaal 0.00 0.00

Totaal liquide middelen 161.141.82 141.646.07

Karpercommissie 16.792.54 15.607.40

Wedstrijdcommissie 2.978.94 1.111.40

Jeugdcommissie 86.50 86.50

Roofviscommissie 1.436.53 1.436.53

 Totaal liquide middelen commissies 21.294.51 18.241.83

KPN depot porti 360.00 360.00

Borg opslagruimte 310.00 310.00

 Totaal vooruitbetaald / ontvangen 670.00 670.00

PASSIVA

Nog te betalen posten

Definitieve afrekening VISpas 1.925.25 1.925.25

Totaal 1.925.25 1.925.25

Toelichting op de balans per 31 december 2020



Beheercommissie 
 
De beheercommissie heeft vergaderingen bijgewoond van de visstandbeheercommissie van 
het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Voorzien is dat begin 2021 gaat 
worden gebaggerd in de singels van Maarssenbroek. Het baggerplan is opgesteld in 
samenspraak met HSV Maarssen. 
 
De wens van HSV Maarssen is om in de toekomst meer gefaseerd te maaien, zodat het water 
beter bevisbaar 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. 
 
HSV Maarssen heeft inbreng gehad bij het opstellen van het Waterbeheerplan van 
Hoogheemraadschap Amstel Gooi & Vecht.  Het betreft voor ons vooral de wateren in het 
Oostelijk Vechtplassengebied waar wij visrechten hebben (Maarsseveense Plassen, singels 
Maarssen Dorp, Machinekade en Gagelbos). 
 
Er is bezwaar gemaakt tegen de plaatsing van een bedienbare stuw bij Fort Maarsseveen die 
de vistrek tussen de Grote en Kleine Plas gaat bemoeilijken, helaas zonder succes, de stuw is 
inmiddels geplaatst. We zijn nu in overleg met AGV over het bedieningsregime en onze rol 
daarin. In de periode van paai streven we naar een open verbinding. De stuw is geplaatst om 
in periodes van droogte te voorkomen dat water van de Kleine Plas (Vechtwater) richting de 
Grote Plas stroomt. 
 
Samen met de karpercommissie is een begin gemaakt met het onderhoud van de nachtvis-
stekken op de kleine Plas. We doen dit in nauw overleg en samenwerking met de eigenaar 
van de plas Recreatie Midden Nederland. In oktober zijn de onderhoudswerkzaamheden 
gestart waarbij alle stekken zijn afgevuld met kleiachtige grond. Gekozen is voor deze grond 
om uitspoeling door regen te voorkomen. De klei is ook beter bestand tegen het ontstaan 
van nieuwe graafgaten. Drie stekken worden groots onderhanden genomen met hardhouten 
schoeiingen. Bij de stekken zijn overhangende takkenbossen aangepakt en er zijn bomen uit 
het water getrokken die daar stormen waren ingevallen. 
 

 
Stek 13 wordt flink onderhanden genomen. 



Ondanks de beperkingen i.v.m. Corona konden we toch een grote groep vrijwilligers 
mobiliseren die ons bij het werk hielpen. Vele handen maken licht werk. We hadden enorme 
mazzel met het weer, de zon scheen alle dagen, het was zeer zacht en er stond nauwelijks 
wind. Tamara van Emst en Gert van Dommelen stonden garant voor koffie, broodjes, soep 
en drinken. Iedereen had het zichtbaar naar z’n zin en er hebben gelukkig geen ongelukken 
gehad. We willen iedereen heel erg bedanken voor z’n inzet en de gezelligheid. 
 

   
 

   
De sfeer en saamhorigheid was weer top tijdens het klusweekend. 
 
Zonder anderen tekort te doen speciale dank voor Tom Rossewij en Frank de Rooij die drie 
volle dagen in het water aan het werk zijn geweest, enorm veel voorbereidend werk hebben 
verricht (Tom!), materiaal hebben geleverd en ’s nachts zelfs in hun tentje gewaakt hebben 
over de eigen en gehuurde spullen die we allemaal bij ons hadden 
 
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. 
 
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. 
 



   
De steiger aan de Kleine Plas met o.a. de HSVM-roeiboot. 
 

 
HSV Maarssen beschikt over een stalen roeiboot met inmiddels ook roeispanen. Deze boot is 
in beheer bij de karpercommissie. 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. 

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 2020 bemensen Erik van Emst, Tom Rossewij en Eric Adamse de Beheercommissie. 
 

Wedstrijdcommissie 
 
2020 is in alle opzichten een apart jaar geweest, zowel op het persoonlijke vlak als bij het 
georganiseerd vissen in groepsverband hebben we met een groot aantal maatregelen te 
maken gekregen om het Corona virus de baas te worden. Het programma voor 2020 was 
klaar en de vergunningen waren binnen toen we te  horen kregen dat wedstrijden tijdelijk 
geen doorgang meer mochten hebben. Dit is vervelend maar het was niet anders. De start 
van de competitie is daarom ook uitgesteld.  
 
Al gaande weg bleek het dat de sportieve lockdown langer zou gaan duren dan dat was 
verwacht. Omdat er misschien weer gevist zou kunnen worden als de competitie al 
halverwege zou zijn is er besloten om de competitie voor 2020 af te blazen en voor wat het 
de losse wedstrijden betrof zou er per keer gekeken worden naar de mogelijkheden om te 
mogen/kunnen vissen. 
 
Toen er aan het eind van de zomer weer enige ruimte kwam om georganiseerd te gaan 
vissen, heeft de wedstrijdcommissie bij de gemeente Stichtse Vecht navraag gedaan wat er 
mogelijk was. Met in acht name van een aantal strikte regels was het mogelijk om een 5-tal 
wedstrijden binnen de gemeente grens (Amsterdam Rijnkanaal) te houden voor vissers 
welke anders de competitie zouden hebben gevist. 



Hieronder de winnaars van de gehouden wedstrijden: 
 
9 augustus 2020 N. Renes  11,600 kg 
22 augustus 2020 J.Vermaak  18,750 kg 
13 september 2020  W.Renes         8,375 kg                                                                               
26 september 2020 D.Stooker  10,750 kg                                                                                  
11 oktober 2020   D.Stooker    2,400 kg 
 
Naast de competitie zijn de Paaswedstrijd, de Tien-uurswedstrijd, de Bekerwedstrijd en 
Kerstwedstrijd ook niet doorgegaan. De prijsuitreiking, ook beter bekend als het heerlijk 
avondje met een hapje en drankje heeft dit jaar niet plaats gevonden, de winnaars van de 
losse wedstrijden hebben inmiddels hun envelop met inhoud ontvangen. 
 
Ondanks dat er nog niets duidelijk is heeft de wedstrijdcommissie gemeend om toch alle 
voorbereidingen voor 2021 op te starten. Inmiddels zijn de aanvragen voor de te houden 
wedstrijden de deur uit. Van een enkele vereniging hebben we al een positieve reactie 
mogen ontvangen, en sommige hebben laten weten dat het vanwege de onzekere tijden iets 
later gaat worden. Afwachten maar en hopelijk gaat alles in 2021 weer zo als gepland. 
 
Einde 2020 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 het bestuur, 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.  
 
Als gevolg van de Corona beperkingen zijn er dit jaar geen activiteiten georganiseerd met 
jeugd. Plan was in ieder geval om wederom een nachtelijke jeugdclinic te organiseren met 
jonge karpervissertjes. Deze hopen we nu in 2021 te kunnen organiseren. 
 

 
Karpercommissie 
 
De karpercommissie is dit jaar ondanks de Corona restricties actief geweest met meerdere 
activiteiten; het faciliteren van een Fish-inn van de selectievissers van CC-Moore, een 
karperkoppelsessie aan de Kleine Plas, een uitzetting aan de Jan Verhoefgracht en het grote 
stekonderhoud aan de  Kleine Plas. 
 
In het weekend van 18 tot 20 september verwelkomden we een dame en meerdere mannen 
van het BeNeLux team van CC-Moore aan de Kleine Plas. Als gevolg van quarantaine 
maatregelen niet in volledige getale maar toch voldoende om de plas te belagen met hun 
drie soorten boilies en vistechnieken. 
 



 
Indian summer aan de Kleine Plas 
 
Het weer was haast zomers en met al die drukte rond de plas lag een grote groep karpers 
midden op het water met opgestoken middelvin heerlijk van het zonnetje te genieten. Er is 
behoorlijk aanloop geweest van onze lokale vissers die op Belgische wijze gastvrij werden 
ontvangen. Er werd zowaar door enkelen een Duveltje uitgeschonken voor nieuwsgierige 
HSVM-ers zoals uw secretaris... 
 
Onze gasten wisten uiteindelijk vier mooie karpers te vangen. Enkele van onze zuiderburen 
werden terstond verliefd op de plas en gaven aan op de wachtlijst te willen komen voor een 
nachtvispas. Die telt op dat moment inmiddels bijna 20 personen. 
 

   
 

   
Sfeerimpressie van de Fish-inn van CC-Moore. 



   
Geen grote maar wel mooie vissen kwamen boven water. 
 
Van 23 tot 25 oktober werd een karperkoppelsessie aan de kleine Plas georganiseerd. In 
herfstige omstandigheden met een straffe wind verdeelden acht koppels zich over de 
stekken van de Kleine Plas. Zonder het gemak van voerboten, drones en dieptemeters 
probeerden de deelnemers hun slag te slaan op de stekken die ze een dag eerder mochten 
kiezen bij de verloting. Er werden acht vissen gevangen waarvan de grootste een mooie 
oude schub van 35 pond. 
 

   
 

   
Vissen in Corona-tijd... 
 
Best vangende koppel was Jan Lensen en Radi van Arkel (24, 35 en 32 pond) gevolgd door 
Toni Pavic en Martijn Terpstra (33 en 26 pond). Het koppel Vincent Hoogendoorn en Bobby 
Klanchantra (24 en 27 pond) volgde en ook het koppel Tom Rossewij en Ronnie Koot wisten 
een karper te verschalken van 8 pond en een mooie grote zeelt. 
 



   
 

   
Geweldige vissen werden er gevangen dat weekend. 
 
Troostprijs ging dit keer naar het koppel Jan Willem Boer en Cor Belo dat een jonge duikeend 
wist te vangen die op grote diepte het aas kwam ophalen. Het dier kwam met de schrik vrij 
(haakpunt in snavel) en kon z’n vrijheid weer vervolgen. 
 

   
 

 
Sfeerimpressie karperkoppelsessie Kleine Plas. 
 



 
Organisatie en winnaars na afloop van de sessie. 
 
Hengelsport Utrecht (dank aan Sander van Kooten) ondersteunde deze koppel sessie met 
mooie waardebonnen. Organisatie lag in handen van John Penninx en Edwin Barkey, ook 
dank aan hen voor de inzet die een dergelijk evenement altijd weer vraagt. En alle 
deelnemers bedankt voor jullie bijdrage aan dit gezellige weekend. 
 

 
John Penninx en Edwin Barkey. 
 
Begin november 2020 hebben de karpercommissie en beheercommissie gezamenlijk  een 
uitzetting verzorgd van jonge spiegelkarpers in de Jan Verhoefgracht. In dit water zwemmen 
weinig spiegelkarpers, het heeft vooral een schubkarperbestand, voornamelijk vissen 
(Valkenswaardjes) die enkele jaren geleden zijn uitgezet. Deze vissen doen het goed en zijn 
al tot zo’n 20 pond terug te vangen. Deze krijgen nu gezelschap van zogenaamde “special 
carps” van Etkovis, mooi getekende spiegelkarpers met een gewicht van zo’n drie pond. We 
hebben bewust even gewacht met het aan de grote klok hangen om onze jonge aanwinst in 
alle rust aan hun nieuwe leefomgeving te laten wennen. 
 

 
Prachtige spiegels worden uitgezet in hun nieuwe habitat. 
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Frank de Rooij en Jasper Kooijman zijn in hun nopjes met de nieuwe aanwinst. 
 
Let op: Karper en snoek dienen in ons viswater altijd na vangst en foto direct weer terug 
gezet te worden in hetzelfde water. Het laten zakken van vissen, of meenemen is verboden 
en strafbaar. Doe dat dus nooit! Vang je een karper op de Jan Verhoefgracht? Stuur dan eens 
een foto naar mailto:karpercommissie@hsvmaarssen.nl . Zo kunnen we een beetje volgen 
hoe het onze vissen vergaat. 
 
Aan het einde van 2020 bemensden Gert van Dommelen, Frank de Rooij, John Penninx, 
Jasper Kooijman en Eric Adamse de karpercommissie. 
 

Roofviscommissie 
 
Begin 2020 heeft de roofviscommissie bestaande uit Steve Wolrabe, Marc Koumans en Rob 
Bredewoud aangegeven te gaan stoppen met de activiteiten. Redenen zijn verhuizing ver 
buiten de gemeente en de tegenvallende opkomst van leden voor de activiteiten die de 
commissie organiseerde. Het bestuur zou graag zien dat een nieuwe groep rovers de 
mouwen opstropen en de commissie nieuw leven inblazen. Vanuit het bestuur is voldoende 
budget beschikbaar gesteld voor het organiseren van leuke evenementen. Ook vanuit de 
federatie en Sportvisserij Nederland komt hulp voor het organiseren met jeugdactiviteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 secretaris@hsvmaarssen.nl  
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