
TU
SS

EN
RIET

1e Jaargang, nr 1 maart 2021

FISH OF A 
LIFETIME

UITGAVE VAN HENGELSPORTVERENIGING WADDINXVEEN



3

TU
SS
ENRUISEND

RIET

Foto van het 
kwartaal

In iedere uitgave van ons clubblad 
willen we de foto van het kwartaal 

plaatsen. Hierbij gaan we er van uit 
dat we per jaar 4 uitgaven van ons 
blad gaan maken. In dit nummer niet 
één foto maar drie. Als jullie leu-
ke foto’s hebben stuur ze ons toe!  
(info@hsvwaddinxveen.com )

1. Eend op de wacht!

2. Onze Poolse karpervissers heb-
ben ons onlangs verrast door 
spontaan twee karpervisvakken te 
gaan aanleggen. En hier geldt ze-
ker ‘jong geleerd is oud gedaan!’ 
Nogmaals dank mannen !
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Wat een vreemde tijd zitten we in. Ik hoop en 
spreek namens het bestuur van de vereniging 

onze wens uit dat jullie gezond zijn. Mocht dat niet 
het geval zijn wensen wij jullie sterkte en indien er-
ger, kracht aan jou en je naasten.

Als bestuur van de vereniging zijn we ondanks co-
rona eigenlijk best druk. Het is alleen jammer dat 
onze Algemene Ledenvergaderingen vanwege co-
rona niet meer hebben plaatsgevonden. Graag 
hadden wij daar met de leden over de activiteiten 
in bijvoorbeeld 2019 gesproken. We hebben al onze 
activiteiten in 2019 wel in een document op de 
website geplaatst www.hsvwaddinxveen.com/alge-
meneledenvergadering/ Onderaan die pagina zien 
jullie het ‘Jaarverslag 2019’. Leuk om eens door te 
kijken. Ook in 2020 hebben we weer het nodige ge-
daan, maar het moment dat we een Algemene Le-
denvergadering kunnen hebben lijkt nog niet nabij. 
Dus wederom geen gelegenheid om die activiteiten 
te bespreken.

Eén van de opdrachten die wij als bestuur van de 
leden in 2018 hebben meegekregen, is meer aan-
dacht te besteden aan ‘de verbinding’ met de leden. 
Inmiddels hebben we de website een facelift geven. 
Hierop voor iedere commissie een eigen pagina en 
regelmatig nieuwsberichten. Daarnaast zijn we bij-
zonder actief op facebook en instagram. Er is wei-
nig wat er in de vereniging gebeurt wat niet met de 
leden wordt gedeeld. Leuk te horen van leden dat 
dit wordt gewaardeerd. Wat ook blijkt uit het aantal 
website bezoeken, het aantal keer dat de ledenbe-
richten worden gelezen en leden lid worden of lid 
willen worden van de facebookgroepen. Wat daar 
vervolgens weer een resultaat van is, is dat sponso-
ren ons weten te vinden en bereid zijn een steentje 
bij te dragen (Jercin Baits, Carpspots, Van Ameron-
gen Timmerbedrijf, Schults Timmer- en Bouwbe-
drijf, Multicopy en makelaarskantoor Houtman en 
de Vogel). Het ledental, óók geholpen door coro-
na, groeit gestaag. Inmiddels zijn het er eind 2020: 
1332, terwijl dat er in mei 2019 nog 1104 waren. De 
grootste en zonder subsidie draaiende vereniging 
van Waddinxveen. Kortom, er is veel beweging!

Eén belangrijke pilaar onder onze communicatie 
en het contact met leden ontbrak nog. Dat is een 
clubblad. Iets wat je kunt oppakken, op tafel kunt 
leggen en gewoon eens lekker doorheen kunt bla-
deren. Plus dat ook niet iedereen iets met social 
media heeft. Halverwege 2020 hebben we besloten 
de stap te gaan zetten. We begonnen samen met 
de leden een leuke naam te zoeken. Veel reacties 
en veel creativiteit. Daarnaast moet je een goede 
inhoud bepalen waarmee je zoveel mogelijk leden 
kunt boeien. Daarbij wil je niet te veel herhalen wat 
al op de website staat, wat al bekend is gemaakt op 

social media en ook wil je voorkomen dat leden die 
niet op social media zitten dingen gaan missen. 
Tenminste net zo belangrijk is ook het geld te heb-
ben om er echt iets leuks van te maken. We zijn 
daarbij enorm geholpen door het sponsoraanbod 
van een van onze leden Jeroen Zalm om ons met 
zijn bedrijf Multicopy The Communication Company 
te ondersteunen.

Met trots presenteren wij als bestuur jullie de eer-
ste uitgave van ons nieuwe clubblad ‘Tussen Rui-
send Riet’. Daarin een interview met Gert van den 
Bosch die de winnende inzending voor de nieuwe 
naam heeft gedaan, een nadere kennismaking met 
een van onze leden Patrick van Esseveld, een agen-
da met belangrijke data voor de vereniging, een 
achtergrondartikel over de Pette door Guus Bras, 
een eerste deel van een prachtig verhaal van Rinus 
Reichard over het wedstrijdvissen en een interes-
sant verhaal van een voormalige voorzitter van onze 
vereniging. Ook de presentatie van het jeugdvisplan, 
een kruiswoordpuzzel met een prijs voor de jeugd 
en ‘wist u dat-jes’. Daarnaast nog tal van andere 
zaken. Veel leesplezier. Wij zijn benieuwd naar jullie 
reacties, en gaan weer aan de slag voor de tweede 
uitgave net voor de zomer.
 
Peter Loef
Voorzitter HSV Waddinxveen
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DIT KEER IN GESPREK 
MET PATRICK VAN 
ESSEVELD Door Peter Loef

In volgende nummers van ons clubblad willen we 
iedere keer de mens achter een van onze leden 

in beeld brengen. Het is zeker in een vereniging, 
leuk om eens wat meer over de persoon te weten 
te komen die je aan de waterkant treft maar dan 
vaak alleen over onze favoriete hobby spreekt. Een 
ontzettend leuk idee wat Patrick van Esseveld ons 
aanreikte. Daarbij was hij ook de beroerdste niet 
om zich als eerste aan te melden zich voor te stel-
len. Hij deed ons daarbij nóg een tweede leuk idee 
aan de hand. Aan het eind van ieder interview vra-
gen we aan welke twee personen hij denkt waar-
van het ook wel leuk zou zijn die te interviewen.  
Aan de hand van een foto starten we ieder inter-
view met de vraag wat we op die foto zien en waar-
om dit zoveel zegt over wie die persoon is.

Voor dit eerste nummer gaan we dus op bezoek bij 
Patrick van Esseveld. Hiernaast twee foto’s die hem 
typeren en zijn antwoorden op onze vragen.

Op deze foto’s, waarvan de kleinste zijn profielfoto 
is, zien jullie Patrick van Esseveld, 40 jaar oud, ge-
trouwd met Loraine en trotse papa van 4 kinderen 
in de leeftijd van 1 tot 10 jaar. “Je zult begrijpen, op 
dit moment minder tijd om te vissen dan een paar 
jaar geleden”, grapt Patrick direct. Door direct aan 
te vullen: ‘Maar dat gaat het komende jaar weer 
veranderen hoor, daar heb ik het al over gehad met 
Loraine.” Op de achtergrond hoor je Loraine lachen 
en wat naar Patrick roepen. 

Eigenlijk hoef ik weinig vragen aan Patrick te stellen. 
Een gezellige vent die makkelijk over van alles en 
nog wat het gesprek aan gaat.
 
“Vissen doe ik al zo lang als ik mij kan herinneren. 
Ik ging als kleine jongen altijd mee met mijn vader 
en de buurman. Natuurlijk in het begin op een klein 
stoeltje er naast zitten en de vissen vasthouden die 
mijn vader ving. Later met een kort telescoop hen-
geltje er naast zelf op de voorntjes. Op een gegeven 
moment een klein werphengeltje er alleen op uit om 
baarsjes te vangen. Maar tot mijn grote schrik en 
dat moment heeft grote indruk op mij gemaakt, een 
metersnoek aan de blinker. De slip niet afgesteld, 
maar daar trok hij gewoon doorheen. Gelukkig was 
er iemand in de buurt om te helpen want ik had echt 
knikkende knieën. Een ervaring voor het leven.”
Patrick praat ondertussen lekker verder en ik maar 
schrijven. Wat een enthousiasme.

“Ik weet nog goed”, vervolgt Patrick zijn verhaal, 
“dat ik met die werphengel voor het eerst aan de 
slag ging. Ik moest natuurlijk bovenhands ingooien, 
want dat zag ik iedereen altijd doen. Dus ondanks 
het advies van mijn vader in plaats van onderhands 
ingooien ik toch bovenhands. En ja, je raadt het al, 
vast in de heining en mijn dobbertje kapot. 
Een ander leuk verhaal, was toen ik als kleine jongen 
ook wel eens naar de Winterdijk wilde. Iedereen had 
het daar maar over toen. Ik had mij er daardoor een 
voorstelling van gemaakt dat het daar wel erg koud 
moest zijn en er waarschijnlijk sneeuw of ijs zou lig-
gen. Ik had er in mijn hoofd een mega-groot verhaal 
van gemaakt. Wat een ander beeld toen ik daar aan-
kwam en het gewoon een smal pad bleek te zijn met 
aan twee kanten een sloot en weilanden. Maar mooi 
was het er wel en is het overigens nog steeds.”

“Op een gegeven moment kwam ik in contact met 
het karpervissen en dat doe ik nog steeds. Zoals ge-
zegd, vorig jaar met de geboorte van onze jongste 
dame in het gezin, kwam er eigenlijk niet veel meer 
van. Voor volgende jaren ben ik wel van plan in Wad-
dinxveen weer wat vaker te gaan vissen. Dan vooral 
af en toe een weekend lekker ook de nacht aan het 
water doorbrengen. 

Wat mij enorm enthousiast heeft gemaakt en anders 
naar de vereniging en alles wat jullie doen heeft laten 
kijken, is toen ik een karper ving, de foto toestuurde 
aan Nico Smith, voorzitter van de Karper Commis-
sie, en ik na een half uur een foto terug kreeg van 

DE MAN OF VROUW ACHTER DE VISSER

Waar komt de naam 
‘Tussen Ruisend Riet’ 
vandaan? Door Peter Loef

Toeval bestaat niet, maar daarover later meer. Kort 
geleden belde ik Gert van den Bosch. Hij heeft de 

winnende naam voor ons nieuwe blad verzonnen. Wat 
een enthousiasme toen ik hem belde. “Natuurlijk wil 
ik een bijdrage leveren en toevallig ben ik van de week 
ook al geïnterviewd voor het kerkblad.” Het blijkt dat 
Gert de titel van een visboekje heeft. Dat boekje had de 
naam ‘Tussen ruisend riet en plompeblad’. Het boekje 
beschrijft het vissen met Jan Schreiner, die ingaat op de 
verschillende technieken om onze zoetwatervissen aan 
de haak te krijgen. Het komt nog heel regelmatig voor 
dat als Gert aan het vissen is en hij zit in de buurt van een 
plompeblad, hij dan aan dat boekje moet denken. ‘Dus 
toen het bestuur ons uitdaagde een naam te verzinnen 
voor het nieuwe clubblad, toen moest ik meteen aan het 
boekje denken. Eigenlijk had dat tweede deel ‘tussen 
plompeblad’ er ook nog wel bij gekund”, zei Gert. “Maar 
ja, dit is ook een mooie titel zo anders zou de naam te 
lang worden. Op de foto het voorblad van het boekje en 
de fles wijn die Gert van de HSV Waddinxveen heeft ge-
kregen voor het inbrengen van de winnende titel.  

Maar waar heeft nu die beginzin ‘dat toeval niet bestaat’ 
betrekking op?  Een hobby van de schrijver van dit stukje 
is naast het vissen af en toe ook een tekening of schilderij 
te maken. In 1989, 31 jaar geleden, heb ik dit boekje als 
voorbeeld gehad voor het maken van de onderstaande 
tekening. Toeval bestaat niet. 

Gert wenst ons succes met dit blad en is er erg enthou-
siast over en spreekt de hoop uit dat dit een lang leven 
beschoren is. Tot slot biedt hij nog aan, dat hij graag mee 
helpt het blad in Boskoop te verspreiden. Ook dat is Gert!!

Oproep 
terugvangstmeldingen 
gevangen karpers  

Door Nico Smith

In twee van de artikelen in dit blad wordt mel-
ding gemaakt van het doen van terugvangsten 

van in Waddinxveense wateren gevangen kar-
pers. De waarde hiervan is erg groot. We kunnen 
dan de ontwikkelingen van de karpers volgen. 
Dit biedt ons en met name voor de Commissie 
Waterkwaliteit en Visstandbeheer alsook voor de 
Karpercommissie tal van inzichten. 

We roepen de leden dan ook op, dat als zij in de 
Waddinxveense wateren een karper vangen om:
• de rechter en de linkerflank op de foto te zet-

ten (boven een mat of cradle);
• de lengte te meten;
• het gewicht te meten;
• het water te noemen waarin je de vis gevangen 

hebt;
• de datum aan te geven waarop de vangst is ge-

daan en;
• een foto van jouw vispas te maken;
• deze gegeven bij ons te melden. Het email-

adres is skpwaddinxveen@gmail.com    

Leuke bijkomstigheid is, dat degene die in 2021 
de meeste terugvangstmeldingen doet een 
mooie prijs krijgt uitgereikt. Dit is een set van 2 
Fox mini microns plus draadloze ontvanger. 
Bij voorbaat dank voor de medewerking en on-
dersteuning om een goed visstandbeheer te 
kunnen doen!
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diezelfde vis toen die werd uitgezet. Geweldig te zien 
hoe jullie dit als vereniging al zoveel jaar bijhouden 
om zo te bepalen hoe het bestand zich ontwikkelt. 
Guus Bras doet dit al vanaf de allereerste uitzettin-
gen, vandaar dat wij weten dat sommige vissen al 
meer dan 30 jaar oud zijn. “Nogmaals geweldig”, 
herhaalt Patrick! 
“Ook mooi dat er een prijs komt voor die visser die 
de meeste terugvangsten aan de vereniging meldt. 
Enerzijds een leuke impuls en stimulans en ander-
zijds tegelijkertijd ook van grote waarde.  

“Daarnaast wil ik de Pette ook leren doorgronden. 
De aanleiding lag in een gebeurtenis met mijn vis-
maatje Johan Star. Hij vist al vele jaren langer in de 
Pette dan ik dat doe. Hij adviseerde mij een keer toen 
ik een nachtje ging vissen, dat ik mijn boilie op een 
bepaalde plek moest leggen. Hij vertelde daarbij dat 
ik niet te veel moest voeren en de kans dan groot 
zou zijn dat ik dan tussen 23.00 uur en 24.00 uur die 

avond die ene karper zou kunnen vangen. Om 23.30 
uur kreeg ik een run. Ik dacht nog nergens aan, maar 
toen ik die ene vis in het net zag liggen en ik op mijn 
horloge keek hoe laat ik hem gevangen had, viel mijn 
mond open!! Ik wil de Pette leren kennen en kijken of 
ik ook de patronen kan ontdekken.”

Patrick wil nog kwijt dat hij het erg leuk vindt hoe 
wij als vereniging bezig zijn. Ook met elkaar bezig 
zijn met dingen rondom onze wateren zoals de op-
schoondagen, het aanleggen van de visvakken en de 
avonden met elkaar over vissen kletsen. 

Voor een volgend nummer zou hij het stokje voor 
deze rubriek door willen geven aan Johan Star of aan 
Konrad! Benieuwd of een van hun de handschoen 
oppakt!

Patrick sluit af door ons succes te wensen met het 
nieuwe blad!!

Door: Rinus Reichard 

Toen ik werd benaderd door de voorzitter om een 
artikel te schrijven voor de eerste uitgave van dit 

nieuwe clubblad hoefde ik niet lang na te denken. 
Zeker als ik dan ook nog dicht bij mijn favoriete on-
derwerp kan blijven, wedstrijdvissen. Een link is snel 
gelegd naar mijn jaren bij de wedstrijdcommissie – 
het zijn er ruim 40 met een enkele onderbreking – en 
vanuit die positie kan ik een aardig beeld schetsen 
van de ontwikkeling in deze tak van visserij zowel bin-
nen HSV Waddinxveen (HSW) als daarbuiten.

Laat ik eerst even stilstaan bij de geschiedenis van het 
wedstrijdhengelen, die is namelijk net zo oud als er 
hengelsportverenigingen zijn, maar pas vanaf de jaren 
54-55 van de vorige eeuw bloeide deze tak van visserij 
in al zijn facetten op. Dat leidde ertoe dat halverwege 
de jaren ‘50 ook het eerste Europese Kampioenschap 
(EK) wedstrijdvissen werd gehouden dat spoedig over-
ging in een Wereldkampioenschap (WK), vooralsnog 
met bijna uitsluitend Europese landen. Dit alles onder 
de auspiciën van de CIPS (voluit Confederation Inter-
nationale de la Peche Sportive). Het eerste Nederlands 
Kampioenschap (NK) werd gehouden in 1960 aan het 
Merwedekanaal te Gorcum. Niet geheel toevallig zagen 
juist in deze periode veel wedstrijdclubs het levenslicht. 
Duidelijk was inmiddels wel, dat wilde een hengelaar 
dit (inter)nationale niveau bereiken, hij niet alleen over 
technische en tactische vaardigheden moest beschik-
ken, maar ook over concentratie, fysieke instelling en 
lichamelijke conditie. Later hier meer over.

Start Hengelsport Vereniging Waddinxveen (HSW)
De HSW is op 27 augustus 1962 opgericht en uit overle-
vering ben ik te weten gekomen dat de pioniers in deze 
afkomstig waren van de toenmalige meubelfabriek 
Kempkes. Mannen als de gebroeders Hoogerdijk (Ries 
was de eerste voorzitter van HSW), Van Egdom en Van 
der Stelt, organiseerden al wedstrijdjes voor het perso-
neel en dat kreeg locale bekendheid. Zo ontstond een 
groepje wedstrijdvissers dat via een oprichtingsverga-
dering de basis legde voor de huidige HSW.
In de eerste jaren van het bestaan werden voornamelijk 
wedstrijdjes ‘dicht bij huis’ gehouden, voornamelijk in 
de wateren rondom Waddinxveen en bij hoge uitzonde-
ring een ‘verre’ wedstrijd in de Oude Rijn. Niet zelden 
was het vervoer per (brom)fiets of met 3 man in een 
auto. Dat was niet zo moeilijk want naast een foedraal 
met een korte en lange hengel en een schepnet had je 
met een stoeltje/zitmand en emmer de benodigde hen-
gelspullen compleet. De prijzenpot bestond uit een set 
hand- of theedoeken of een ander artikel uit het huis-
houdelijke assortiment. Helaas is over deze periode 
(1962-1967) weinig bekend, in het archief is geen enkel 
document te vinden.
Voor het eerst werd in het jaarverslag van 1968 (HSW 
telde toen 291 leden) uitgebreid stilgestaan bij het wed-

strijdgebeuren van de club. Dat jaar werden 9 wedstrij-
den gehouden waarvan er 6 telden voor de competitie. 
Daarnaast werd deelgenomen aan het Sportweekcon-
cours en de Ring Zevenhuizen (destijds met 145 deel-
nemers!). De herfstdagwedstrijd werd met ruim 40 
deelnemers in de Breevaart gevist, in de pauze paste 
een controleur (in die tijd 3 man bij elke wedstrijd) op de 
hengelspullen terwijl de rest aan de koffie ging bij Café 
Van Dam. Er werd in die tijd op aantallen en op cm’s 
gevist. ’s Avonds werden de prijzen van de competitie en 
de herfstdag uitgereikt in het verenigingsgebouw aan 
de Stationsstraat. Heel origineel werd een erepodium 
neergezet voor de eerste drie in de competitie. Na de 
pauze was er muziek, bingo of werd een hengelsport-
journalist uitgenodigd die enkele visfilms draaide. Zo’n 
avond trok meer dan 130 mannen en vrouwen. 

Nationaal niveau
Tot dan werd door HSW nog weinig ‘nationaal’ gevist 
maar dat veranderde toen in 1968 het NK voor het eerst 
in twee categorieën werd gehouden, ‘alle maten’ en 
‘maatvis’. Om hieraan mee te kunnen doen werden se-
lectiewedstrijden gehouden, aanvankelijk per provincie 
(onder auspiciën v/d Algemene Hengelaars Bond) en 
later per federatie (via Sportvisserij Nederland). 10% 
van de deelnemers kon zich plaatsen voor (één v/d twee 
categorieën op) het NK. All rounders konden zich met 
elkaar meten in de alle maten wedstrijd waarbij veel 
ondermaatse visjes ook veel wedstrijdpunten oplever-
den. Dat kleine grut was goed te vangen met ‘vers de 
vase’ (ook wel muggenlarve of bloedworm genoemd) 
en dat aas werd voornamelijk ‘geschept’ in Brabant en 

ONTWIKKELING WEDSTRIJDVISSERIJ, VROEGER EN NU

VANGST DOOR ONZE 
JEUGD 

In iedere uitgave van dit blad plaatsen we een foto van 
een jeugdlid met een voor hem of haar bijzondere 

vangst. 

In dit nummer bijt Pim Smith het spits af. Pim is 11 jaar 
en ving op 21 december 2020 samen met zijn oom die 
ook fanatiek vist, zijn eerste snoek. “Pim, onwijs knap 

en erg goed gedaan, zelfs op de foto de onthakingsmat 
er onder zoals ook in de vergunning staat, klasse!! En 
wat wil je nog meer, jouw eerste snoek in het eerste 
nummer van ons nieuwe clubblad! Wij wensen jou nog 
veel mooie vangsten toe en dank voor het delen van dit 
moment met ons.”

Ook je foto plaatsen?
Mocht je als jeugdlid ook een voor jou bijzondere foto 
hebben die je met ons wilt delen, stuur hem dan aan 
ons toe (info@hsvwaddinxveen.com). Zorg dan wel dat je 
jouw naam erbij zet, jouw leeftijd en de vangstdatum.
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Limburg, niet zelden door de vissers zelf. Niet verwon-
derlijk dus dat de categorie alle maten beheerst werd 
door vissers uit deze provincies.
Bovenstaande had zijn uitwerking op het wedstrijdge-
beuren binnen HSW, in het jaarverslag van 1969 is te le-
zen dat een kleine meerderheid instemde met de invoe-
ring van een alle maten en maatvis competitie. Juist, bij 
de categorie ‘alle maten’ mocht met bloedworm gevist 
worden en dat leidde op het laatst tot reuring binnen de 
groep. De aanschaf van deze beestjes was namelijk een 
kostbare zaak en zelf scheppen ging moeizaam in onze 
contreien. Deelnemers die wel een poging waagden 
(vindplaats moest geheim blijven!) vonden voornamelijk 
wat grote larven die als haakaas konden dienen. Hier-
mee was je toch licht in het voordeel!
Inmiddels is het 1973 geworden, het jaar waarin ik 
voor het eerst deelnam aan de wedstrijden van HSW. 
In die tijd moest je een strookje uit het wedstrijdboekje 
scheuren, invullen en vóór vrijdagavond inleveren bij Fa. 
Hoogendoorn aan de Kerkweg, onder gelijktijdige be-
taling van 2 gulden 50 inleggeld. Op zaterdag was er 
dan de wedstrijd, om de week een alle maten of een 
maatvis. Hiervoor waren twee wedstrijdcommissies in 
het leven geroepen hetgeen tot twee ‘kampen’ leidde 
binnen de club, een ongewenste situatie in feite. In de 
jaren die volgden ontstonden mutaties in de commissie, 
één ervan heb ik opgevuld en ben er zodoende ingerold. 
Op de vergadering van 23 februari 1977 werden de 2 ca-
tegorieën vaarwel gezegd en werd het meer ‘diervrien-

delijke’ wegen van vis ingevoerd.

Puntensysteem
Om weerstand te bieden aan de soms hoge vangst-
gewichten (uitschieters) in club- en regionale wed-
strijden waardoor een hoge positie in het klassement 
haast onbereikbaar is, werd bij competities ‘op gewicht’ 
naast het wegen van de vis ook een ‘puntensysteem’ 
ingevoerd. Hiermee werden eerlijke en gelijke kansen 
gecreëerd voor het klassement. Bij HSW werd in de 
vergadering van 3-10-2005 (tot dusver de laatste…!?) 
de invoering van een dergelijk puntensysteem aange-
nomen en staat tot op de dag van vandaag nog in het 
reglement. Wie aan het eind v/d competitie de minste 
punten heeft wordt kampioen en ontvangt in de regel 
naast een winstbedrag (hand- en theedoeken zijn uit 
de tijd) een wisselbeker. Die waren er in overvloed bij 
HSW in de afgelopen 58 jaar, van de B. van As wissel-
beker destijds voor de meeste ondermaatse vis, via de 
C. Broer beker voor de winnaar v/d wintercompetitie tot 
aan de huidige F. van Steenderen beker voor de winnaar 
zaterdag c.q. zomercompetitie.

Tot slot
Ik ben me bewust dat het hierboven geschetste beeld 
over de ontwikkeling van het wedstrijdvissen uitgebrei-
der kan, maar daar ontbreekt de ruimte voor. In een vol-
gend nummer zal ik onder andere in gaan op WK-weet-
jes, over de lengte van de hengels en het feederen.

Door: Martijn Verweij

A ls jongentje van 5 ben ik begonnen met vissen.      
Op 10-jarige leeftijd ging ik gericht op kar-per 

vissen. Inmiddels zijn we 20 jaar verder en vis ik nog 
steeds op karper. Vanaf het moment dat mijn ogen 
op het karpervissen waren gericht, werden er ook de 
nodige magazines en boeken bekeken en gelezen. 
Daar was toen ook de eerste foto van de bekende 
brug en de verhalen van het karpermecca Lac Saint 
Cassien! De verhalen die me al die tijd het meest bij 
zijn gebleven, zijn die van Steve Briggs en zijn win-
tervisserij daar. 

Jaren gaan voorbij en de verhalen en foto’s blijven 
tot de dag van vandaag altijd voorbijkomen. Door het 
vissen in Frankrijk heb ik inmiddels heel wat Franse 
vissers ontmoet waarmee ik ook bevriend ben ge-
raakt! In de zomer van 2019 maakte ik in mijn eentje 
een roadtrip door Frankrijk. Ik bezocht wat vrienden. 
Ik maakte toen ook kennis met het prachtige Cas-
sien. Ik viste daar vier dagen. Op de eerste dag, na 5 
uur vissen wist ik direct al een dikke oude strijder te 
vangen. Ik was dan ook direct verkocht. De plannen 
werden toen al gemaakt om op Cassien een winter 
sessie te gaan vissen. 

De winter van 2020 brak aan en de plannen waren 
gemaakt. Na een lange rit was het heerlijk om ‘s 
ochtends met een zonnetje en 10 graden op de ther-
mometer aan te komen. Snel werden de boten in-
geladen en maakte we koers naar de beoogde stek, 
die gelukkig vrij was. We hadden ons goed voorbe-
reid dus we wisten exact hoe we zouden gaan vissen 

waar-door alles al snel ‘op scherp’ lag. Omdat water 
koud was kozen we ervoor om niet veel te voeren, 
maar heel verspreid met klein aas zoals zoete ver-
kruimelde boilies, mais en tijgernoten. Als haakaas 
werden tijgernoten en boilies gebruikt! 

Het was genieten en eigenlijk nog voordat ik besefte 
dat ik op Cassien aan het vissen was, liep mijn hen-
gel af. Dat kwam natuurlijk helemaal uit het niets, 
want onze verwachting zeker voor de eerste dag, 
was niet groot. Snel gingen we de boot in naar de 
vis. Eenmaal boven de vis, werd snel duidelijk dat het 
om een grotere vis ging! Na een minuut of 10 werd 
in de diepte de eerste schim gezien. We zagen dat 
het om een hele dikke schub ging. Na nog eens 5 
minuten lag de vis in het en wist ik dat ik een ‘fish 
of a life time’ had gevangen. Wat een moment, een 
jongensdroom die uitkwam. En dat op de eerste dag! 
We wogen de vis en de naald sloeg door de 25 kilo 
heen en bleef steken op 25.4 kilo, wat een vis! Na 
het nodige film en foto werk kreeg de vis de vrijheid 
terug en kon het nagenieten beginnen. 

Voor mij was de sessie in 1 klap geslaagd! De dagen 
erna bleek het een hele pittige sessie te worden met 
veel regen en kou. Het blijven doorzetten en volhou-
den werd nog beloond met een drietal vissen in de 
laatste twee dagen. De auto werd weer geladen en 
kon de 12 uur durende reis naar huis weer beginnen. 
Wel een reis met een rugzak aan mooie herinne-rin-
gen erbij. Terugkijkend was het een sessie die me 
altijd zal bijblijven. 

Tight lines  

FISH OF A LIFETIME 

RIJNLAND GAAT EINDELIJK 
BAGGEREN
Door Peter Loef

Tenminste drie keer per jaar voeren we een overleg met de 
Gemeente. We hebben op basis van de goede contacten met 
de gemeenten en ook met steun van Sportvisserij Zuid West 
Nederland het goede bericht ontvangen dat het Hoogheem-
raadschap Rijnland begin dit jaar eindelijk gaat baggeren in 
Waddinxveen. Het bestuur is hier tenminste al vier jaar voor 
aan ‘het bellen, schrijven en mailen’. 

Er wordt in elk geval ook een gedeelte van de Water Zuive-
ringsplas uitgebaggerd. Rijnland geeft aan dat de werkzaam-
heden starten eind februari 2021 en tijdens het broedseizoen 
(15 maart tot 15 juli) tijdelijk worden onderbroken. Hier de 
kaart waar ze gaan baggeren.
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Door: Een voormalig voorzitter

Ooit heb ik onze vereniging mogen ‘dienen’ als 
bestuurslid en later als voorzitter. Als dit eer-

ste artikeltje van mijn hand in ons Verenigingsblad 
verschijnt, ben ik bijna 82 jaar oud. Ik vis nog een of 
tweemaal per week. Dit doe ik ook op winterdag zo-
lang het niet vriest of erg hard regent. De bedoeling 
is dat in het aankomende jaar, van mijn hand een aan-
tal stukjes in de eerste edities van ons blad verschij-
nen. Dit verhaal start met de eerste vis-ervaringen 
uit mijn jeugd, die ik deels doorbracht op het toenma-
lige eiland Rozenburg en verder grotendeels in het 
stadje Den Briel, tegenwoordig Brielle geheten.

Mijn vader en enkele oudere neven brachten me de 
eerste beginselen van onze mooie sport bij. Van regels 
was toen nauwelijks sprake, iedereen deed maar wat. 
Alleen het vissen op de Nieuwe Waterweg was gebon-
den aan een zogenaamd “consent“, dat bij het Ge-
meentehuis kon worden opgehaald. Voor mij onnodig, 
want “de Zuurballenwet” was van toepassing (ik was 
dus te jong  voor een vergunning).

Stel je voor: het was enkele jaren na de oorlog, materi-
aal om te vissen was er nauwelijks:
• een dobber maakte je van een glad geschuurde 

kurk;
• haakjes waren er wonderlijk genoeg wel;
• loodjes maakte je zelf door brokken lood plat te 

kloppen;
• nylon kwam pas na 1950 dus snoer werd gemaakt 

van een soort getwijnd ijzergaren en;
• een hengel moest je de eerste jaren na de oorlog 

zelf maken van lange bamboe staken, die je langs 
de Nieuwe Waterweg of aan het strand van wat nu 
de Maasvlakte is werden gevonden, soms wel tot 6 
meter lang. Als hengel waren deze bamboestok-
ken voor een ventje van een jaar of zeven niet te 
hanteren, dus met drie meter kon je vissen. Aas 
was een regenworm, heel of een klein stukje daar-
van. Op het zoete water ving je het assortiment vis-
sen die de jeugd ook nu nog vangt.

Er waren verschillende manieren om vis te vangen. 
Met een gepunte stok kon je bot prikken, die bij laag 
water in bijna drooggevallen strandplassen waren ach-
tergebleven en die zich in zeer ondiepe gedeelten van 
de plas hadden ingegraven. Met de zon in je gezicht 
kon je dan de ronding van een bot zien en de boven het 
zand uit stekende ogen. Een flinke stoot met de gepun-
te stok en er was een vis binnen, als je tenminste snel 
genoeg was. Overigens was bot tijdens de na-oorlogse 
jaren voor ons belangrijk onderdeel van het eten. Dus 
je moeder was blij met vis. Deze methode van vissen 
was overigens verboden, maar niemand lette erop.
Een andere manier was vanaf de Buitendijk van de 
Nieuwe Waterweg met een lange en wat dikkere Bam-

boestaak, aan de dunne top voorzien van een Y (een 
mik dus) van ijzerdraad. De lijn moest erg lang zijn, 
voorzien van een brok plat lood van 250 gram of meer. 
Een wat ervarener visser gooide wel 50 meter of meer. 
De lijn was voorzien van soms wel 10 haken, als aas 
een regenworm of zeepier, in de winter stukjes spie-
ring, die toen met een korte staak volop te vangen was 
vanaf de kade. De lijn werd opgeschoten op de grond, 
aan het eind werd het onderstuk met lood door middel 
van de gevorkte stok omhoog gehouden en met een 
grote zwaai te water gelaten.
Zo gingen mijn neven, die een jaar of 8 ouder waren 
dan ik, in de winter vissen op schar, wijting en af en toe 
een gulletje. We hadden 10 lijnen die in een veilingkist 
mee werden genomen naar de Buitendijk of naar het 
strand. De lijnen werden na de worp aan een latje van 
een meter lang tussen de bazaltblokken of in het zand 
vastgezet op een onderlinge afstand van een meter of 
tien. Als ze allemaal gereed waren liepen de “vissers” 
terug naar de eerste, die werd ingehaald, opgeschoten 
en beaasd voor de volgende worp. De lange stok met 
de vork eraan, werd omhoog gehouden om te voorko-
men dat het lood vast kwam te zitten tussen de onder 
water gelegen bazaltblokken. In de zomer kon je mooie 
schollen vangen, een paling was meestal een ramp 
omdat de hele onderlijn een slijmerige kluwen was ge-
worden. In het najaar en in de winter vingen Wijting, 
schar en soms een gulletje.

Later, toen mijn Vader in 1952 werd overgeplaatst naar 
Den Briel, maakte ik met assistentie van een handige 
oom, zelf een werphengel van een bamboestaak, 5 me-
ter lang. Ik werd lid van de Hengelsportvereniging “de 
Watergeus“. Een vooroorlogse reel kreeg ik van mijn 
oom, die ook een vaste hengel regelde van 6 meter en 
dat was voor toen al heel wat. Den Briel was (en is nog) 
een ideale plek om te vissen, in de winter barst de ha-
ven van de dikke voorns, ’s zomers ving je in de rondom 
de stad gelegen ruisvoorn, zeelt en baars. In de winter 
viste je op snoek. Zo ongeveer in 1950 kwam het nylon 
op de markt en dat gaf een boost aan de hengelsport. 
Ook werd er al veel aan wat je nu “streetfishing“ noemt 
gedaan.

De Brielse Maas was een eldorado; in 1956 ving ik 
mijn eerste snoekbaars, je viste voor de pot, dus die 
ging mee naar huis. Er zouden er nog veel volgen. Ook 
blankvoorns tot wel 40 cm en grote Baarzen kwamen, 
soms wel in grote aantallen op de wal. Je ziet dat niet 
meer, maar toen werden de grotere Baarzen met be-
hulp van enkele op een latje omgekeerd vastgeschroef-
de bierdoppen geschrapt, gefileerd en op de boterham 
gegeten. Lekker !!!

In de volgende editie van ons blad belicht ik de periode 
vanaf mijn diensttijd tot aan de verhuizing naar Wad-
dinxveen. Ik ben benieuwd naar wat jullie van mijn ver-
haal vinden.

DE HISTORIE VAN ‘DE PETTEPLAS’75 JAAR VISSEN, TOEN EN NU

Door: Guus Bras

In dit verhaal vertelt Guus Bras de ontstaansge-
schiedenis van de parel van onze vereniging, de 

Petteplas. Met oude en nieuwe foto’s neemt hij ons 
mee in het verhaal van vroeger tot nu. Leuk als je zit 
te vissen en je weet hoe het er vroeger uit zag. 

Het ontstaan van de Petteplas

Tekening 1:

 

De Pette plas is een veenplas. Deze veenplas is ont-
staan in 1840. Dit als gevolg van een laatste stuk verve-
ning. Daarvoor was het een moerassig gebied vol met 
bomen en struiken, voornamelijk elzen en wilgen. Al-
leen aan de westzijde van de Petteplas is nog een moe-
rassig stukje zoals het vroeger was (zie foto 2). Daarom 
noemen wij als vissers dit ‘de moerashoek’. Als je niet 
uitkijkt waar je loopt, zak je er meters in weg. 

Dichtbij de oude begraafplaats lag ruim 110 jaar te-
rug nog een griend. Een  griend  is een vochtige ak-
ker waarop wilgenhout werd verbouwd. Soms kregen 
ze de status van natuurgebied. Dat stuk griend bij de 
oude begraafplaats noemde ze ”Het Bos van Herfst”. 
Het was een overgebleven gebied waar men niets mee 
kon. Om die reden werd het in de 19e eeuw, tussen 
de Kerkweg en de Jan Dorrekenskade afgegraven. Het 
veen werd gedroogd tot turfblokken en deze werden 
vooral naar Gouda verscheept. Hier werd het turf volop 
gebruikt als brandstof voor de kleipijpen industrie.
 
De oorspronkelijke naam van de huidige Petteplas was 
‘de Kleine Putte.’ Men mocht dit gebied niet verder af-
graven dan 2 meter diepte. Men was bang dat de ka-
des anders in gevaar kwamen. Om die reden moest 
men stoppen met het uitvenen van het gebied tussen 
de huidige Kerkweg en de Jan Dorrekenskade.

In de moerashoek is nog wel een origineel stuk van 
‘Het Bos van Herfst’ bewaard gebleven. Dat is op de 
foto’s hieronder zichtbaar. Dit is dus hoe het grootste 
gedeelte van de Petteplas er vroeger heeft uitgezien 
voordat men met het afgraven van het veen begon.
Nu groeien er nog steeds voornamelijk Elzen en Wil-
genbomen. Als je niet uitkijkt waar je loopt zak je zo’n 
2 meter weg. Je loopt er als het ware op het oude ont-

stane veen. Deze zeer oude veenlaag zit op sommige 
stukken tot 8 meter diepte. Gevaarlijk dus om te lopen 
en dus ook niet doen!!
   
Foto 1:

Foto 2:

Tekening 3: Plaat van de plas uit het jaar 1880:

Tekening 1 en 3 tonen de Petteplas (licht blauwe stuk) 
zoals het vroeger was. Om een gevoel te krijgen bij wat 
je ziet de toelichting dat de twee smalle uitlopers naar 
de Gouwe wijzen en daar bijna ook uitkwamen, zo ver 
liepen die uitlopers door. Dit is dus vóór de demping 
van een groot deel van de plas wat op een gegeven mo-
ment werd gedaan om de spoorlijn aan te leggen. Op 
de volgende bladzijde foto’s van de demping (foto’s 4 
en 5).  
Vroeger liep de plas dus richting de Gouwe en wel tot 
aan de Kruiskerk. Het water werd wel steeds smal-
ler en liep achter de Kruiskerk langs tot aan de hui-
dige Julianastraat. Men noemde deze sloot ook wel 
de Botersloot (zie tekening 4 en foto 3 op de volgen-
de bladzijde), de meeste stukken zijn al lang geleden 
gedempt en bebouwd. De Kruiskerk staat er nu nog 
steeds aan het begin van de passage. 
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Tekening 4:

Foto 3: De Botersloot die doorliep achter de Kruiskerk 
en nu gedempt is.

 
Eind jaren ‘20 werd het besluit genomen dat er een 
spoorlijn moest komen vanuit Alphen aan den Rijn, 
langs Boskoop en Waddinxveen naar Gouda. Men wil-
de een zo’n recht mogelijke spoorlijn maken wat tot 
gevolg had dat deze helaas bijna dwars door de Pette 
heen moest. 

Het zand wat voor het dempen werd gebruikt kwam 
vanuit de Katwijkse duinen. Dit gebeurde in 1929. Uit-
eindelijk is er 1,798 miljoen m3 zand gebruikt. In en 
rond de Petteplas zou het zand namelijk nog tenmin-
ste 10 meter wegzakken, zo was berekend.

Tot 1932 is men bezig geweest om een zogenaamde 
zandrug aan te leggen. In 1934 werd de spoorlijn ge-
opend.

Foto 4: Het dempen van een deel van de Pette

 

Foto 5: De mannen aan het werk

 
Links op de foto is mijn opa Piet Bras nog zichtbaar. 

Foto 6: Door de jaren heen is er op de Pette in de win-
ter veel ijspret geweest. Hier een oude foto daarvan.

 
De Petteplas in 1965

Hieronder een foto van de Petteplas in 1965. De hele 
omgeving van de plas is nog vrij kaal en aan de Noord-
kant, de kant van de Pette waar nu de flats staan, 
staan direct aan het water nog huizen. Deze werden 
afgebroken vanaf eind jaren ‘60 tot begin jaren ’70.

Foto 7:

De huidige Petteplas in 2021

Anno vandaag is de Petteplas nog steeds een prachtig 
stuk natuur midden in Waddinxveen.  
Loop er eens omheen en je zult er volop genieten van 
alle natuur die je ziet. Er komen vele vogelsoorten voor, 
zoals op foto 9 hiernaast de blauwe reiger. 

Foto 8:

De Petteplas is voor de sportvisser een waar vissers- 
paradijs. Sinds 27 augustus 1962 zijn de rechten om 
hier te vissen in handen van de Hengelsport Vereni-

ging Waddinxveen. Daarvoor was er ‘een zogenaamde 
broodvisser’ actief, de heer Joost Scheele. Hij had het 
recht om in de Petteplas zes fuiken te plaatsen. Zijn 
roeiboot lag altijd bij de steiger, die er tot vorig jaar nog 
was, in de Moerashoek.

Laten we op dit stukje natuur zuinig zijn!

Foto 9:

                                         
Foto: Lenie van Putten.

In iedere uitgave van dit blad plaatsen we een woord-
zoeker of een ander leuk spel voor de jeugd. Met het 

meespelen worden bij het goed uitvoeren van het spel 
onder drie winnaars leuke prijzen uitgereikt. 

Het ingevulde formulier kan als PDF worden gemaild 
naar info@hsvwaddinxveen.com. Dit onder vermelding 
van Naam, Adres en telefoonnummer. De winnaars 
worden met de prijs die zij gewonnen hebben, bekend 
gemaakt in de volgende uitgave van het blad.  

SPEL VOOR DE JEUGD MET DRIE PRIJZEN
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JEUGDVISCOMMISSIE 
PRESENTEERT 
JEUGDVISPLAN: Door: Martijn de Wit

Tijdens de bestuursvergadering op 14 december 
2020 heeft Martijn de Wit, voorzitter van de jeugd-

viscommissie, samen met Arie van Sluijs de plannen 
voor het jeugdvissen in het komende voorjaar gepre-
senteerd.
We starten op 16 juni met een nieuwe groep kinderen.

Inhoud programma:
Het programma bestaat uit drie woensdagen (theorie) 
en 3 zaterdagochtenden (praktijk):
• woensdag 16, 23 en 30 juni  

van 18.30 uur tot 20.00 uur
• zaterdag 19 en 26 juni en zaterdag 3 juli  

van 10.00 - 14.00 uur
Tijdens de eerste avond wordt kennisgemaakt met het 
vissen, worden spullen uitgedeeld en komen de basis-
regels van het vissen aan de orde. Tijdens de tweede 
avond starten we met het visboek en het bijbehorende 
materiaal en tijdens avond drie gaan we aan de slag 
met het maken van tuigjes en simmetjes. We hebben 
lesstof, lesprogramma’s en hengelsportmateriaal bij 
Sportvisserij Nederland aangeschaft alsook stellen zij 
materiaal beschikbaar. Daarnaast schaffen we  zelf 
aanvullend materiaal in de viswinkel aan.

Leeftijdscategorie:
Het gaat om kinderen van 6 tot en met 12 jaar.

Omvang van de groep:
De groep kan maximaal uit 15 kinderen bestaan. Het 
programma gaat sowieso door, ongeacht het aantal 
kinderen dat wordt aanmeld.

Werving:
We gaan een flyer maken die we breed gaan versprei-
den. Dit doen we onder ander:
• via scholen;
• via supermarkten;
• via sportkantines;
• via onze eigen website en sociale media en;
• ook willen we het programma onder de aandacht 

brengen van Hart van Holland.

Tot slot willen wij met dit bericht ook onze leden op-
roepen om in hun familie, vrienden of kenniskring 
deze jeugdviscursus onder de aandacht te brengen.

Aanmelden:
Geïnteresseerden kunnen dit aangeven bij info@hs-
vwaddinxveen.com ter attentie van Martijn de Wit on-
der vemelding van ‘Jeugdviscursus’.

Dank richting sponsor:
Dit programma komt tot stand met een belangrijke 
bijdrage van onze sponsor Van Amerongen Timmer-
bedrijf die heeft aangegeven dat zijn bijdrage vooral 
ingezet moet worden richting onze jeugd.

• kunnen verdrinken in water. Net als alle levende 
dieren heeft ook een vis zuurstof nodig, wanneer 
er niet genoeg zuurstof in het water is, zal een 
vis stikken; 

• kleuren kunnen zien  en kleuren gebruiken om 
zichzelf te camoufleren of zichzelf en hun terri-
torium te verdedigen. De meeste vissen kunnen 
heel goed zien en de meesten kunnen je zeker 
naar hun zien staren in een aquarium;

• er niet meer schubben bij krijgen als ze groei-
en maar dat de schubben in grootte toenemen 
als de vis groeit. Op deze manier, vormen zich 
‘groeiringen’ op de schubben die de leeftijd van 
de vis onthullen. Net als bij een boomstam;

• die dunne vinnen hebben en een gespleten 
staart, snel kunnen bewegen en grote afstanden 
in zee kunnen afleggen. Vissen die tussen de rif-
fen of rotsen leven of op de bodem van de oce-
aan, hebben brede zijvinnen en een grote staart;

• hebben de ‘kiel’ aan hun bovenkant. Net zoals 
een schip zorgt de kiel ervoor dat de boot niet 
kan omslaan. Wanneer de zijvinnen niet meer 
werken om de vis in balans te houden, draait de 
vis om omdat het zwaarste deel het eerste zinkt. 
Dat gebeurt dus wanneer een vis dood is;

• een veelheid van geluiden kunnen produceren 
om met elkaar te communiceren. Ze kunnen 
kreunen, grommen, kwaken, donderen, sissen, 
fluiten, schreeuwen en huilen. Ze ratelen met 
hun botten en knarsen met hun tanden. Vissen 
hebben geen stembanden. Ze gebruiken allerlei 
andere delen van hun lichaam om geluid te pro-
duceren, zoals het laten trillen van spieren tegen 
de zwemblaas.

JEUGDVISCURSUS VACATURES

WIST JE DAT VISSEN.....

Door: Peter Loef

Bestuur
Onlangs heeft Arie van Sluijs zijn functie in het be-
stuur neergelegd. Het bestuur vindt dit een verlies 
maar respecteert zijn besluit. Arie blijft zich geluk-
kig samen met Martijn de Wit wel inzetten voor het 
jeugdvissen. 
 
Onze Statuten schrijven voor, dat we tenminste ze-
ven bestuursleden moeten hebben. Formeel gezien 
hebben we er op dit moment maar vijf. Martijn de Wit 
moet namelijk formeel gezien nog door de Algemene 
Ledenvergadering worden benoemd. Wel draait hij 
inmiddels met het bestuur mee om zijn steentje bij te 
dragen en ervaring op te doen. 

Kascontrolecommissie
Een keer per jaar wordt er namens de leden een con-
trole uitgevoerd of het bestuur op een correcte wijze 
met het geld is omgegaan. Dit wordt gedaan door de 
kascontrolecommissie.  Er wordt gekeken naar on-
der andere de bankstanden en de uitgaven. Tijdens 
de Algemene Ledenvergadering brengt de commis-
sie dan verslag uit aan de leden van haar bevindin-
gen. In onze statuten is geregeld dat de commissie 

uit tenminste twee meerderjarige leden 
bestaat met een vastgesteld rooster van aftreden. 
Deze commissieleden mogen geen bestuurslid zijn. 
Ook voor deze commissie zoeken we leden die deze 
controle een keer per jaar uitvoeren. 

Roofviscommissie
De vereniging heeft een aantal commissies ingesteld 
om op die manier zo goed mogelijk vanuit de inte-
ressegebieden binnen de vereniging activiteiten te 
ontwikkelen. Zo is er ook een roofviscommissie in-
gesteld. Vorig jaar hebben Martijn Snel en Dirk van 
Amerongen besloten hun activiteiten te stoppen. Ook 
dat vinden wij jammer, maar begrijpen en respecte-
ren de motivaties. Ook voor deze commissie zoeken 
wij mensen die voor de roofvissers in onze vereniging 
activiteiten zouden kunnen ontwikkelen.  

Interesse
Met dit bericht roepen wij de leden op die wel wat 
meer zouden willen weten over wat van hem of haar 
in een bestuursfunctie of in een rol in de kascontrole-
commissie of in de roofviscommissie wordt gevraagd. 
Je kunt jouw interesse of vragen kenbaar maken bij 
Peter Loef (voorzitter@hsvwaddinxveen.com). 
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KALENDER
Hieronder voor zover bekend interessante data in 2021.

25 januari 2021 Bestuur HSV
16 februari 2021 Gesprek met Gemeente Waddinxveen
24 februari 2021 Karpercommissie Ed Skillz (vanwege corona afgelast)
1 maart 2021 Bestuur HSV
12 april 2021 Bestuur HSV
17 april 2021 HSW Regio Wedstrijd In de Oude Rijn* (witvis)
19 april 2021  Algemene Ledenvergadering 19.30 uur – 22.00 uur*
31 mei 2021 Bestuur HSV
5 juni 2021 3 kamp Waddinxveen, Moordrecht ZevenhuizenIn de Oude Rijn* (witvis)
16 juni 2021 Jeugdvissen 18.30 – 20.00 uur*
19 juni 2021 Jeugdvissen 10.00 – 14.00 uur*
22 juni 2021 Gesprek met Gemeente Waddinxveen
23 juni 2021 Jeugdvissen 18.30 – 20.00 uur*
26 juni 2021 Jeugdvissen 10.00 uur 14.00 uur*
30 juni 2021 Jeugdvissen 18.30 – 20.00 uur*
19 oktober 2021 Gesprek met Gemeente Waddinxveen
3 juli 2021 Jeugdvissen 10.00 – 14.00 uur*
7 augustus 2021 Koppelwedstrijd in de Amstel* (witvis)
27 september 2021 Bestuur HSV
8 november 2021 Bestuur HSV
13 december 2021 Bestuur HSV

* Onder verbehoud vanwege corona


