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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 2021  
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 bij het schrijven van dit verslag aangesloten bij Hengelsport Federatie 
MidWest en het landelijke Sportvisserij Nederland. Dat betekent dat je als lid beschikt over 
de landelijke VisPas en je met je 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 je 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. De algemene ledenvergadering  
kon als gevolg van de beperkingen niet in het voorjaar maar pas later in de zomer plaats 
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. 
 
HSV Maarssen was altijd aangesloten bij de Gewestelijke Pachtcommissie Utrecht (GWPU). 
De GWPU heeft in 2021 besloten zichzelf op te heffen. Reden is dat alle aangesloten 
verenigingen reeds zelf viswater huren, zij direct kunnen aansluiten bij de federatie en dat er 
geen opvolgers lijken voor de zittende bestuursleden die aangegeven hebben te gaan 
stoppen.  De juridische en financiële afwikkeling van de opheffing worden begin 2022 
afgerond en in dat boekjaar verrekend. 
 
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 (Green Deal) en een generieke gedragscode voor 
alle sportvissers zoals gebruik van leefnetten e.d.. 
 



Voor de ondersteuning van jeugd hebben vier enthousiaste leden zich beschikbaar gesteld. 
Herman Verkerk is met de portefeuille "jeugd" toegetreden als algemeen bestuurslid. In de 
zomer heeft de jeugdcommissie samen met de Stichting Evenementen Stichtse Vecht een 
grootse jeugdsnoekdag georganiseerd op de Vecht. Vanuit het bestuur is voldoende budget 
beschikbaar en vanuit de Federatie en Sportvisserij Nederland is flink wat subsidie 
beschikbaar voor het organiseren van jeugdactiviteiten. 
 
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 startte dit jaar pas in juni vanwege Corona. Van 
de geplande 16 wedstrijden konden er tien afgewerkt worden. Ook de koppelwedstrijd, de 
bekerwedstrijd, de nachtviswedstrijd en de kerstwedstrijd konden worden georganiseerd. 
 
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 en 
karperuitzettingen op diverse wateren.. 
 
De karpercommissie heeft kleine ondersteuningsuitzettingen uitgevoerd op de Grote en 
Kleine Plas en Fort Ruigenhoek.  



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 vertrouwde 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. Deze vindt nu plaats in april 2022. 
 
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 2022. 
 
Bestuur en commissies HSV Maarssen, 
 
Herman Nagtegaal, Peter van Drie, Herman Verkerk en Eric Adamse. 

 
  



Financiële verslaglegging 2021 en ontwikkeling lidmaatschap 
 
Hieronder vindt u de staat van baten en lasten (jaarrekening) van HSV Maarssen over 2021.  
 

 
 
Het sterk gegroeide ledenaantal van 2020 als gevolg van Corona heeft HSV Maarssen weten 
vast te houden. Dit werkt door op zowel de baten (lidmaatschapsgelden, inschrijfgelden) als 
kosten (afdrachten Federatie MidWest, Sportvisserij Nederland). Als gevolg van het beperkt 
kunnen organiseren van activiteiten zijn de kosten daarvoor achter gebleven bij de 
begroting. HSV Maarssen sluit 2021 financieel af met een voordelig saldo van € 4.407,03.  Dit 
resultaat is hoger dan begroot en is voor een belangrijk deel terug te voeren op een hoger 
ledenaantal dan begroot en de lagere uitgaven vanwege het beperkt aantal activiteiten. 
 

Staat van Baten en Lasten HSV Maarssen Begroot 2021 Werkelijk 2021 Begroot 2022

Leden aantal 2900 leden 2959 leden 2900 leden

Baten 

Contributie inkomsten 83.000.00         88.060.45         85.000.00         

Rente -                  -                  -                  

Subsidie Sportvisserij Nederland -                  332.75             -                  

KC Nachtvispassen 5.525.00          5.162.50          5.150.00          

KC Liggelden Kleine Plas 1.000.00          1.400.55          1.000.00          

KC Overige activiteiten 650.00             356.99             450.00             

KC Bijdrage vanuit bestuur -                  -                  -                  

KC Vrijval vooruitontvangen bedragen 1.885.00          -                  -                  

Totaal Baten 92.060.00         95.313.24         91.600.00         

Lasten

Sportvisserij Nederland Vispas 62.500.00         63.980.75         62.000.00         

Sportvisserij Nederland Visblad 6.500.00          6.695.00          6.500.00          

Sportvisserij Nederland Ledenadministratie 3.500.00          3.942.50          3.800.00          

Kantoormaterialen 900.00             803.35             1.100.00          

Huur opslagruimte 1.450.00          1.453.99          1.500.00          

Porti-kosten 300.00             1.94                 100.00             

Bank-kosten 150.00             150.32             155.00             

Telefoon-kosten 450.00             328.32             400.00             

Website-kosten 600.00             975.88             900.00             

Bestuurskosten 700.00             540.00             600.00             

Vrijwilligersavond 1.500.00          1.375.00          

Vergaderkosten 800.00             863.19             900.00             

KC Kosten Recreatie Midden Nederland 1.286.00          1.286.17          1.320.00          

KC Karperuitzettingen etc. 4.500.00          3.476.43          

KC Stek onderhoud etc. 3.250.00          2.743.93          700.00             

KC Kosten Overige 2.650.00          412.67             1.400.00          

KC Vooruit Ontvangen Nachtvispassen 300.00             

Kosten beheercommissie 200.00             674.75             700.00             

Wedstrijdcommissie 1.800.00          1.931.87          1.800.00          

Jeugdcommissie -                  258.42             1.000.00          

Roofviscommissie -                  

Afdracht verkooppunten 250.00             110.00             100.00             

Diversen 250.00             276.73             250.00             

Totaal Lasten 93.836.00 90.906.21         86.600.00         

Saldo -1.776.00 4.407.03          5.000.00          



De volgende bijzonderheden kunnen worden opgemerkt bij de jaarrekening: 
 

 HSVM sluit af met 59 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 geen rente inkomsten op onze financiële reserves; 

 Inkomsten nachtvispassen lijkt lager dan begroot, hier vindt echter een 
administratieve trendbreuk plaats door niet meer te werken met een vrijval en 
kruisposten. Dit op aangeven van de kascontrolecommissie 2021. 

 Inkomsten uit liggelden is iets toegenomen; 

 Er zijn wat grotere (K4) karpers uitgezet in diverse wateren, voor 2022 worden geen 
uitzettingen voorzien; 

 Er zijn kosten gemaakt voor stekonderhoud aan de Kleine Plas, ook in 2022 zijn 
hiervoor voorzieningen getroffen; 

 Overige kosten KC zijn voor 2021 opgehoogd voor de eenmalige 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 bijna 3000 leden. We krijgen via onze website aanmeldingen uit 
Australië, Litouwen, Polen, België en Duitsland. Vooral de mooie zomer in combinatie met 
dat niet iedereen op vakantie kon is debet geweest aan de stabiliteit van hetledenaantal. Het 
aantal jeugdleden is iets gedaald, waarschijnlijk omdat een aantal jeugdleden senior zijn 
geworden. Eind 2021 telde HSV Maarssen zes ereleden (Luuk Tabor, Zeeg van Eijk, 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 wedstrijdcommissie, die van de karpercommissie 
is afgenomen. We begroten een conservatief ledenaantal van 2900 leden (afname) en dus 
iets lagere inkomsten uit inschrijfgelden ten opzichte van 2021. Vanwege lagere te 
verwachten uitgaven verwachten we derhalve een positief resultaat voor 2022. 
 
 
 

  

Jaar 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Leden 2730 2727 2416 2358 2269 2273 2223 2211 2119 1911

Jeugdleden 223 233 148 166 160 193 201 252 246 230

Ereleden 6 7 7 7 7 6 6 5 5 5

Totaal 2959 2967 2571 2531 2436 2472 2430 2468 2370 2146



  

Balans HSVM 31 december 2021

ACTIVA PASSIVA

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020

Inventaris 1.00 1.00 Algemene Reserve 121.139.23 106.179.65 

Voordelig resultaat                                - 4.407.03      14.959.58    

Liquide middelen 167.228.60 161.141.82

Liquide middelen commissies 20.939.91 21.294.51 Vooruitontvangen contributie 61.408.25    58.157.85    

Vooruit ontvangen KC 1.885.00      1.885.00      

Nog te betalen posten -                1.925.25      

Vooruitbetaald c.q. te ontvangen 670.00 670.00

Totaal 188.839.51 183.107.33 188.839.51 183.107.33

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020

Totaal Inventaris 1.00 1.00

Kas 0.00 0.00

ING gewone rekening 68.516.52 6.829.74

ING bonus rekening 98.712.08 96.312.08

ING spaarrekening kwartaal 0.00 0.00

Totaal liquide middelen 167.228.60 103.141.82

Karpercommissie 15.793.38 16.792.54

Wedstrijdcommissie 3.623.50 2.978.94

Jeugdcommissie 86.50 86.50

Roofviscommissie 1.436.53 1.436.53

 Totaal liquide middelen commissies 20.939.91 21.294.51

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 0.00 1.925.25

Totaal 0.00 1.925.25

Toelichting op de balans per 31 december 2021



Beheercommissie 
 
Met de opheffing van de GWPU zijn ook de visrechten van de Maarsseveense Plassen en 
enkele wateren die van Amstel Gooi en Vecht ( De Vliet, Maarsseveense Vaart, Zogwetering) 
werden gehuurd overgenomen. Daartoe zijn nieuwe huurovereenkomsten gesloten met 
Recreatie Midden Nederland en Waternet (Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht). Het 
betreft huurovereenkomsten voor een periode van 6 jaar met stilzwijgende verlenging. Deze 
moeten nog worden goedgekeurd door de Kamer van Binnenvisserij. Dat zal eerdaags 
gebeuren. Vanuit Waternet hebben we de restrictie van loodvrij vissen opgelegd gekregen, 
ook mag niet in de nabijheid van vistrappen en stuwen gevist worden. We zijn benieuwd of 
dit stand houdt bij de Kamer, we hebben ook Sportvisserij MidWest betrokken bij deze 
ontwikkelingen. In de voorwaarde van Recreatie Midden Nederland is opgelegd dat we een 
visplan dienen op te stellen en aan te leveren dat dient te worden goedgekeurd door 
Waternet (waterkwaliteitsbeheerder).  
 
De beheercommissie heeft vergaderingen bijgewoond van de visstandsbeheercommissie van 
het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). In 2021 is gebaggerd in de singels 
van Maarssenbroek. Dat baggerplan was opgesteld door HDSR in samenspraak met HSV 
Maarssen en de gemeente. De singels zijn nu een stuk schoner en dieper geworden. Het plan 
is om in 2022 gezamenlijk met gemeente en waterschap een visserijkundig onderzoek uit te 
voeren om de soortensamenstelling en aantallen te bepalen. Visuitzet vindt plaats na 
afronding van het onderzoek plaats. De uitzet van karper dient plaats te vinden in overleg 
met HDSR en gemeente en conform het landelijk toetsingskader. 
 
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.  
 
De Green Deal Loodvrij Vissen (2018, Unie van Waterschappen, Vereniging Natuur-
monumenten, Sportvisserij Nederland, Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo, Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) loopt af en er gaat een nieuwe worden 
afgesloten. Ambitie van de waterschappen is om de verplichting in 2027 om loodvrij te 
vissen te versnellen. Sportvisserij Nederland lijkt zich aan die ambitie gecommitteerd te 
hebben, we wachten af waartoe dit leidt. Verenigingen en de federatie zijn er niet gelukkig 
mee. 
 
De beheercommissie heeft Waternet aangesproken op het beheer van de stuw achter Fort 
Maarsseveen. Deze belemmert de vismigratie tijdens de paai als die gesloten is. In 2016 
hadden wij bezwaar gemaakt tegen de komst van de stuw, Waternet kwam ons tegemoet 
door de stuw bedienbaar te maken ten behoeve van de vismigratie. Wij proberen daar nu 
afspraken over te maken, maar het waterschap is weinig meedenkend. 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 verder gewerkt aan 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 2020 zijn de onderhoudswerkzaam-
heden 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 (1, 5 en 13) zijn 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. Het recreatieschap gaat nog wat zand 
aanvullen en we krijgen boomstammen om de stekken die erg open zijn af te schermen. 
 

  
 

  
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 twee 
volle dagen in het water aan het werk zijn geweest, enorm veel voorbereidend werk hebben 
verricht (Tom!) en materiaal hebben geleverd. 
 
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. 
 
Onze botensteiger aan de Kleine Plas ligt verscholen onder bomen en krijgt weinig zonlicht. 
Dat betekent dat vocht, bladval en mos groei snel grip krijgt op het hout. Periodiek steken 
we daarom de handen uit de mouwen om met serieus materieel de steiger schoon te 
spuiten zodat de booteigenaren weer veilig over de steiger kunnen lopen. Met hulp van 
Alexander Schulpen en gehuurd materiaal van Boels heeft de beheercommissie de steiger 
weer ontdaan van z’n groene jas. Dit is altijd weer een dankbare klus omdat het zo enorm 
opknapt. Aan alle booteigenaren het verzoek om hun boten regelmatig te bezoeken en leeg 
te hozen. 
 

  
 

  
Schoonmaken van de botensteiger 
 

 
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. 
 
In oktober 2021 werd door Waternet een visstand bemonstering uitgevoerd op de Grote 
Plas. Een lid van de beheercommissie mocht daar een avond bij aanwezig zijn. De resultaten 
waren die avond tegenvallend, zowel met diepe als ondiepe zegers en kuilnetten werd er 
slechts wat witvis en een enkele snoek gevangen. Die avond liet geen enkele karper zich 
zien, de avond ervoor waren er wel enkele gevangen. Dit past in het beeld van vorige 
bemonsteringen, de plas blijkt door z’n diepte van 32 meter moeilijk afvisbaar. 



 

  
 

  
 
Einde 2021 bemensen Erik van Emst, Tom Rossewij en Eric Adamse de Beheercommissie. 
 

Wedstrijdcommissie 
 
Vanwege de perikelen rondom Corona en de daarbij opgelegde beperkingen konden we dit 
jaar pas in juni beginnen met het georganiseerd wedstrijdvissen. 
Het eerste evenement was de 8 uurs koppelwedstrijd voor leden. Deze wedstrijd stond 
gepland voor het Noord Hollands-kanaal, maar vanwege werkzaamheden aan de walkant is 
besloten om uit te wijken naar het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Maarssen en Breukelen. De 
prijswinnaars zijn K. Duizer en C. Verhoef met 16,750 kg. 
                                                                                                        
De competitie die normaal 16 wedstrijden omvat is dit jaar vanwege de al eerder genoemde 
corona perikelen ingekort tot 10 wedstrijden. Maar liefst 24 enthousiaste wedstrijdvissers 
zijn dit jaar de sportieve strijd met elkaar aangegaan. Speciale aandacht is er voor het                 
competitie dag record wat al vele jaren staat op 140 kg. Tijdens de 4e wedstrijd dit jaar in de 
Amstel nabij de Zwarte kat is dit record gesneuveld en werd het naar boven bijgesteld naar 
maar liefst 166,850 kg. Waar bij moet worden vermeld dat de prijswinnaar van deze dag 
maar liefst 31,450 kg wist te vangen en dat nummer 6 ook nog 13,200 kg in zijn net had. 
 
De prijswinnaars van de competitie 2021 zijn: 

 M.Nagtegaal  13 punten 

 C.van Montfoort 29 punten 

 P.van Drie  39 punten 

 H.Nagtegaal  41 punten 



 W.Renes  51 punten 

 R.van der Werf 66 punten 
 
De bekerwedstrijd waarin er alleen met de vaste hengel gevist mag worden werd dit jaar 
gevist in het Hilversums kanaal bij de steiger aan de Vreelandse weg. Tonnie Neerings ging er 
met de beker vandoor, een gewicht van 17,550 kg bracht hem op de bovenste trede en 
leverde hem de titel van clubkampioen op. 
 
Ook de kerstwedstrijd welk elk jaar 2 weken voor de kerstdagen in het Amsterdam-
Rijnkanaal word gevist stond weer op de agenda. Cor Kalkman wist met 6.550 kg de eerste 
plaats te behalen. Na afloop werden de enveloppe met inhoud uitgedeeld aan de 
prijswinnaars en tevens was er net zo als voorgaande jaren voor elke deelnemer een rollade 
om de kerst alvast mee te starten. 
 
Ook in 2022 worden er naast de competitie weer een paas, koppel, beker en kerstwedstrijd 
gehouden. De wedstrijdcommissie hoopt dat er net als in 2021 weer vele HSVM leden hun 
weg naar de georganiseerde evenementen weten te vinden. 
 
Einde 2021 bemensen Herman Nagtegaal, Peter van Drie en Nico Renes de wedstrijd-
commissie. 
 
 

Jeugdcommissie 
 
Bij de laatste algemene ledenvergadering heeft Herman Verkerk zich bereid getoond zich in 
te gaan zetten voor jeugdactiviteiten. In die hoedanigheid is hij tevens toegetreden tot het 
bestuur. De jeugd is de toekomst voor de sportvisserij en vanuit het bestuur, de Federatie 
MidWest en Sportvisserij Nederland worden budget en handvatten aangereikt voor 
jeugdactiviteiten. Herman Verkerk vormt samen met Ruud Pannekeet, Talitha Berns, Dirk 
Stooker en Rob Bredewoud het team dat hiervoor de handen uit de mouwen wil steken.  
 
Tientallen kinderen, veel stoere boten op de Vecht en vooral veel plezier in de buitenlucht. 
De eerste visdag voor de jeugd van Stichtse Vecht op snoek en andere roofvis is zeker voor 
herhaling vatbaar. De visdag, gehouden op 12 juni, is tot stand gekomen op initiatief van 
Arjan van den Hoek ( Haven Oud Zuilen), HSV Maarssen en Visvereniging Tienhoven. 
Aanleiding was het door Corona overlijden van “oma” Wil van Leeuwen die deze visdag altijd 
organiseerde voor haar kleinkinderen en vriendjes. 
 

  
 



  
 
De grootste snoek van 92 centimeter werd gevangen door Evano Fokker. ‘Het was een prima 
dag, goed weer en er is flink gevangen. De visstand in de Vecht is prima, ook mooi dat de 
roofblei weer terug is. We hebben zelfs gehoord dat de meerval al bij Weesp is gezien, dus 
binnenkort wordt die ook hier gevangen’, aldus organisator Arjan van den Hoek. De 
prijsuitreiking was door wethouder Van Liempdt en kinderburgemeester Mahdi.  
 

  
 

 1e prijs grootste snoek – Evano Fokker 92 cm 

 2e prijs grootste roofblei – Faiz Asfad 85 cm 

 3e prijs grootste snoekbaars – David Brinkman 51cm en ook Jim Eestermans 

 4e prijs grootste baars – Thijn Verver 29 cm 

 Grootste totale lengte – Rob Bredwoud 171 cm 

 Lukas Bar Poedelprijs – Lars Kerkhoff heeft een mossel gevangen 

 Jongste deelnemers prijs – Pepijn te Water 9 jaar 
 

Karpercommissie 
 
De karper commissie heeft zich dit jaar vooral bezig gehouden met stekonderhoud en 
uitzettingen. Er werden geen wedstrijden en clinics georganiseerd. Deels vanwege corona, 
deels vanwege tijdgebrek. In 2022 gaan we dat weer wel doen. 
 
Eind november 2021 hebben de karpercommissie en beheercommissie gezamenlijk  een 
onderhoudsuitzetting verzorgd van vierjarige (grotere) schub- en spiegelkarpers in enkele 
van onze wateren. Dit keer betroffen het uit Duitsland geleverde vissen met Hongaarse 
bloedlijnen. 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. 
 



  
 
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 in een van onze wateren? 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 2021 bemensden Gert van Dommelen, Frank de Rooij, John Penninx, Julia 
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. 
 
Desalniettemin hebben we toch een roofvis evenement kunnen organiseren, namelijk voor 
de jeugd. Deze hebben we opgenomen bij de jeugdcommissie. 
 
2022 secretaris@hsvmaarssen.nl  
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