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2. Voorwoord Voorzitter

Soms zijn er initiatieven die goed bedoeld zijn, maar waarvoor geen animo blijkt te zijn.
Dit was het geval voor de lijst van ereleden. Er is vanuit de vereniging geen reactie gekomen, dus dit 
onderwerp kan dus wat mij betreft de prullenmand in. Gelukkig zijn er ook veel initiatieven waar wel 
animo voor blijkt te zijn. Zo was de lezing van Arnout Terlouw afgelopen jaar redelijk goed bezocht en 
gezien de hoge kwaliteit van de lezing, kunnen we deze als zeer succesvol noemen. Ook was de 
nieuwjaarsreceptie redelijk bezocht en zeker voor herhaling vatbaar. Een mooi moment om andere 
leden te leren kennen.
De bereidheid van de gemeente om met ons samen te werken is gegroeid. Dit is al te zien aan de 
vijvers waarvan de kanten gemaaid en gesnoeid zijn. De inzet is voor een betere bevisbaarheid van 
de vijvers.
Afgelopen winter heb ik 1 x aan een baarswedstrijd deelgenomen. Een bijzondere ervaring en dito 
visserij.  Puur op gevoel een baars vangen. Zeer speciaal en een echte aanrader, omdat het ook een 
truly gezellige visserij is. Omdat de animo de laatste jaren voor de baarswedstrijden terug gelopen is, 
is besloten om in het najaar een baarsviscursus op te zetten. Alle informatie hierover komt uiteraard 
op onze website te staan. 
Verder heeft Rien Faasse weer een prachtig verhaal geschreven en dit vind ik altijd bijzonder prettig 
om te lezen en is een leuke aanvulling op het jaarboekje. Als laatste initiatief wil ik melden dat de 
nieuwe website succesvol gelanceerd is en hierop is alle informatie van onze vereniging te vinden. 
Jammer is nog steeds dat wij slechts van 80 leden een e-mailadres hebben. Dus de bereikbaarheid 
schiet te kort. Dus voor leden die het afgelopen jaar geen e-mail ontvangen hebben, betekent dit dat 
wij van dit lid geen e-mailadres hebben. Graag alsnog via de website aan onze secretaris doorgeven.
Onze penningmeester Marien Faasse had vorig jaar te kennen geven dat hij wenste te stoppen. In 
eerste instantie leek het erop dat er geen vervanging was, maar de tijd heeft geleerd dat er vanuit de 
jongere leden belangstelling is om iets voor de vereniging te doen. Kortom we kunnen 4 nieuwe 
bestuursleden/commissieleden verwelkomen. Hierdoor kunnen we nog meer werk verrichten.
Omdat het Jaarboekje via de website te downloaden is, is er conform de vorige jaarvergadering geen 
financieel verslag te vinden. Dit wordt op aanvraag via de secretaris verstuurd.

Met vriendelijke sportgroeten,

Klaas Lusthof (voorzitter)
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3. Agenda

De vergadering wordt gehouden op vrijdagavond 4 april om 20.00 in het clubhuis van de 
zeehengelsportvereniging De Salamander gelegen op het sportpark Wouterland te Bakkum.

1. Opening/Vaststellen agenda
2. Notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken, mededelingen bestuur
4. Jaarverslag bestuur
5. Kascommissie
Pauze
6. Verkiezing bestuursleden/commissieleden

Aftredende bestuursleden: Marien Faasse (Penningmeester)
Aftredende commissieleden: geen
Aftredend uit de kascontrole commissie: ?
Vacatures bestuur: Penningmeester & Jeugd
Vacatures commissieleden: VBC & Jeugd

7. Uitreiking bloemen aan jubilarissen
8. Uitreiking bekers viswedstrijden
9. Presentatie Website
10. Rondvraag
11. Sluiting

4



4. Notulen jaarvergadering 2013

Hengelsport Vereniging Castricum
Notulen algemene ledenvergadering 2013

Datum: 8 mei 2013

Aanwezig K. Lusthof E. van Duuren M. Faasse K. Bos

P. Veldt M. Zomerdijk M. Groot

Afwezig

Presentielijst:
K. Bedeke M. Zomerdijk H. Boomsma G. Groentjes S. Zwikker
B. Veldt M. Duijn E. van Duuren F. Ditmarsch M. Faasse sr.
M. Faasse J. Veldt C. Duinmeijer M. Groot T. Groot
M. Nieuwenhuizen K. Lusthof J. Kuijl K. Castricum F. Meeusen
J.C. Slager J. Coenen P. Veldt A. Duin J. Zonneveld
H. Serlijn B. Groentjes A. Broekhuizen J. Kriek K. Bos

De jaarvergadering is in het clubhuis van de zeehengelvereniging De Salamander gehouden. Met 30 
aanwezige leden was de opkomst goed.

De voorzitter opende de vergadering met de mededeling dat het jaarverslag voortaan per e-mail / 
website beschikbaar worden gesteld.

In de toekomst wil het bestuur van de vereniging een lijst met ereleden aan maken, leden die zich 
erg hebben ingezet voor de vereniging. Tot nu toe zijn er drie leden die in aanmerking komen om op 
de lijst te komen, dit zijn: Cor Nuijens, Ber Veldt, Kees Bedeke. Het bestuur geeft aan graag inbreng te 
hebben voor de erelijst, leden kunnen opgegeven worden via secretaris@hsvcastricum.nl.

Met een ogenblik van stilte werd het overlijden van de volgende leden herdacht:

M. Arkenbout R.K. van der Bijl K. Bijtenhoorn
F.H.A. Bruggeman C.W. Meijne H. Ypenburg
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Notulen vorige jaarvergadering

Er waren geen op- of aanmerkingen op de notulen van de ALV (algemene ledenvergadering) van 
2012.

Jaarverslag bestuur 2012

Voorzitter Klaas Lusthof lichtte het jaarverslag van het bestuur toe:

Het bestuur is de laatste paar jaar verjongd en dit brengt automatisch nieuwe inzichten
en aanpak van lopende zaken. Een van de belangrijkste wijzigingen is de automatische
incasso geweest. Hiermee wordt enorm veel tijd bespaart voor de 
penningmeester/ledenadministratie. 

Het huidige bestuur heeft vorig jaar al aangekondigd steeds meer te
willen automatiseren. Dit doen wij omdat bijvoorbeeld het maken van het Jaarboekje ca. 40 uur tijd 
kost. Dit is een complete werkweek en niemand in het huidige bestuur heeft hiervoor deze 
hoeveelheid tijd beschikbaar. Dus vandaar dat u het Jaarboekje dat Kees Bedeke
jarenlang met veel bezieling gemaakt heeft niet meer zult ontvangen. In de toekomst zal de 
informatievoorziening meer en meer via e-mail en website lopen.

Wij hebben de leden over het verzeten van de ledenvergadering via de e-mail geïnformeerd, echter 
hier blijkt dat veel e-mailadressen niet meer bestaan. Ik wil dan ook alle leden oproepen om een e-
mail te sturen naar onze secretaris Kris Bos en hun correcte e-mailadres door te geven. U zult dan 
beter op de hoogte blijven van alle informatie die de vereniging verspreidt. Het mag duidelijk zijn dat 
dit kosten bespaard van het drukken en verspreiden van het Jaarboekje. Hierdoor hopen wij de 
kosten van de vergunning de komende jaren op hetzelfde tarief te houden. Dus een ieder die de 
afgelopen weken geen e-mail ontvangen heeft van onze secretaris roep ik hierbij op zijn correcte e-
mailadres door te geven aan:secretaris@hsvcastricum.nl. Zo had u bijvoorbeeld uitgenodigd geweest 
voor een lezing van Arnout Terlouw, welke onlangs een prachtige lezing heeft gegeven over 
specimen hunting op o.a. brasem, zeelt, snoek en graskarper.

Als slotwoord wil ik melden dat het bestuur besloten heeft een lijst aan te maken van leden die in het 
verleden veel betekent hebben voor de vereniging of zich bijzonder onderscheiden hebben voor de 
vereniging. Er wordt dus gewerkt aan een lijst van Ereleden. Indien u iemand kent die hiervoor in 
aanmerking komt, dan kunt u dit kenbaar maken aan onze secretaris.
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Financieel verslag over 2012

Penningmeester Marien lichte de Inkomsten, Uitgaven, Bezittingen en Schulden toe.

De procedure met de machtiging loopt redelijk soepel. Er zijn een aantal leden waarbij het 
automatisch incasseren niet is gelukt. Deze krijgen middels een 2e batch of een acceptgiro nog een 
kans. Verder loopt dit naar tevredenheid en bespaard dit de ledenadministratie en penningmeester 
veel tijd. Omdat er nog steeds een aantal leden zijn die geen machtiging hebben afgegeven en dit ons 
veel werk bezorgt, vragen wij daarom om deze machtiging als nog getekend in te leveren. Ter 
informatie er zijn tot op heden geen klachten ontvangen van leden die deze machtiging hebben 
afgegeven.
De samenwerking met de Salamander is op papier gezet, zodat iedereen duidelijk weet wat de regels 
zijn. Een korte opsomming: HSV Castricum betaald ieder jaar een vergoeding van € 350/jaar. 
Hiervoor kunnen we gebruik maken van hun clubhuis voor de jeugdviscursus, prijsuitreikingen, 
lezingen, jaarvergadering, opslag materialen etc. Dat alles natuurlijk in goed overleg.

Er was een opmerking van Jos Coenen. Het viel hem op dat er geen balans was bijgevoegd in  het 
verslag. Dit zal voortaan gemaakt worden.

Kascontrolecommissie

De Penningmeester las het verslag voor waarin de kascontrolecommissie, bestaande uit de 
heren Martin Nieuwenhuizen en Jos Coenen, verklaren dat de financiële boekhouding over 
het boekjaar 2012 in orde is bevonden. Dit verslag werd door de vergadering geaccordeerd 
zodat de penningmeester voor het financiële beleid over 2012 is gedechargeerd.

In het jaar 2013 zullen Kees Bedeke en Han Kriek de kascontrole van het boekjaar 2013 
uitvoeren.

Contributies

Het bestuur stelt voor om voor het jaar 2013 de contributies gelijk te houden
aan 2012. Onderstaand een overzicht.

← BETREFT →  
Categorie Bestaande leden Nieuwe leden
Donateur n.v.t. n.v.t.
Vispas 18/74 jarigen € 27,00 € 35,00
Vispas 75 jaar en ouder € 22,00 € 35,00
Vispas 14/17 jarigen  € 22,00 € 35,00
JeugdVispas € 12,00 € 15,00
Jeugdvergunning BASIS n.v.t. € 6,00

Opmerking: De kolom “Nieuwe leden” is van toepassing op de verkoop van visdocumenten 
via onze wederverkoper hengelsportwinkelier van Leeuwen.

De mensen die geen machtiging voor automatische incasso willen afgegeven, zullen dit keer 
nog via een acceptgiro of een factuur kunnen betalen. Maar ze moeten hun Vispas dan zelf 
komen ophalen.
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Verkiezing bestuursleden

Onze huidige penningmeester Marien Faasse heeft aangegeven dat hij in 2014 stopt. We zoeken dus 
een nieuwe penningmeester. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris en het zou 
natuurlijk hartstikke fijn zijn als we dit jaar al een nieuw bestuurslid konden verwelkomen. Hij zou 
dan als tweede penningmeester alvast mee kunnen draaien. 

Tijdens de vergadering heeft echter niemand zich aangemeld om marien zijn functie als 
penningmeester over te nemen.

Jubilarissen

De aanwezige jubilarissen met een lidmaatschap van 40 jaar hebben een beker ontvangen:

A. Broekhuizen
C.J. Castricum
H.J. Kriek

De aanwezige jubilarissen met een lidmaatschap van 25 jaar hebben een speld ontvangen:

M. Faasse (junior)
B. Groentjes
J.P.M. Meeusen
J.C. Slager

Uitreiking bekers viswedstrijden

Piet Veldt reikt de wisselbeker voor de zomeravond competitie uit aan Rien Faasse. Ook bedankt het 
bestuur Kees Bedeke voor de organisatie van de zomeravondcompetitie. 

Als organisator van de baarscompetitie reikte Piet Veldt de wisselbeker uit aan Teun Slagter.

Water- en visstandbeheer

In het afgelopen najaar is een plan geschreven voor het uitzetten van graskarpers. We hebben hierin 
veel contact gehad met de gemeente, echter door tegenwerking van het Hoogheemraadschap zijn 
deze plannen afgekeurd en op het moment van schrijven is er nog geen uitzicht op verbetering in 
deze situatie. Dit plan is gemaakt omdat er een aantal vijvers zijn waar zo veel plantengroei is dat 
hierin helemaal niet meer gevist kan worden.

De Tankval is tevens nader bekeken en dan met name de situatie van het hek en de plantengroei op 
de oevers. Het bestuur heeft een brief gestuurd naar de Stichting Hoge Weide en gevraagd om 
maatregelen te nemen. Er is correspondentie gevoerd met de Stichting Hoge Weide inzake het hek 
en maaibeleid rondom de Tankval. De Stichting wil geen wijziging in de situatie doorvoeren.
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Voor het Meertje van Vogelenzang en de voortzetting van onze visrechten is nog geen actie 
ondernomen, doordat het maken van diverse factsheets en het graskarperproject alsmede overleg 
met de gemeente al veel tijd hebben gekost. Nieuwe actie naar het PWN en indien noodzakelijk de 
Provincie Noord Holland staan gepland. Er is afgelopen jaar geen pootvis uitgezet en er is ook geen 
vissterfte geconstateerd. 
Doelstelling

Er zijn de volgende doelstellingen geformuleerd waar het bestuur zich het komende jaar op gaat 
richten:
- Benaderen PWN om visrechten te behouden bij het Meertje van de Vogelenzang.
- Verbetering vismogelijkheden vijvers, o.a. het benaderen van de gemeente om maaibeleid   
  en het graskarperproject.
- Digitalisering: Nieuwe website maken en uitbreiden database met e-mailadressen van 
  de leden.

Rondvraag

Hielke Boomsma:
Naar mijn mening is het raar dat het financieel jaarverslag op de website staat, dit hoeven 
overige partijen niet te weten.

Antw.: Dit zal verwijderd worden van de website, zal er in de toekomst niet meer op komen.

Ber Veldt:
In de polder zijn plasbermen aangemaakt, bij hoog water zwemmen daar karpers in. Na het 
zakken van de waterstand zitten deze karpers opgesloten. Is daar iets aan te doen.

Antw.: Afgelopen jaar heeft de HVC de opgesloten karpers gered, vervolgens melding gemaakt bij de 
gemeente. De gemeente geeft aan dat er niets gewijzigd mag worden aan de situatie.

Han Kriek:
Zijn wij als visvereniging niet te mild naar de gemeente, moeten wij ons niet harder opstellen 
tegen deze partij.

Antw.: Het is beter om de gemeente te vriend te houden, wij willen in samenwerking met de 
gemeente de conditie van de viswateren verbeteren. Wij gaan opnieuw actie ondernemen, 
rekening houdend met de lange reactietijd van de gemeente.

Han Kriek:
Ik wou graag het bestuur bedanken voor hun diensten.

Sluiting

De voorzitter kon om 22.15 uur afsluiten en bedankte de leden voor hun aanwezigheid en het goede 
verloop van de vergadering. Na afloop bleven er nog velen wat napraten en bieren tot in de kleine 
uurtjes.
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4. Jaarverslag bestuur

4.1. Ledenbestand en administratie

Voor het visseizoen 2013 zijn er door onze vereniging  454 Vispassen en 50 
JeugdVispassen uitgegeven. 

Aantal seniorleden over 2012 (per 1-11-2012) 449

- Overleden 5
- Lidmaatschap opgezegd 22
- Afgevoerd wegens wanbetaling 34

____+
Afgevoerd: 61

_____ -
Resterende seniorleden 388

- Leden instroom uit de jeugdafdeling 5
- Overige nieuwe leden 43

_____ +
Nieuwe leden 48

_____ +
Aantal seniorleden over 2013 (per 1-11-2013) 436

Aantal jeugdvergunningen BASIS 2012 82
Aantal JeugdVISpassen 2012 45

_____ +
Aantal jeugdleden over 2012: 127

Aantal jeugdvergunningen BASIS 2013 60
Aantal JeugdVISpassen 2013 50

_____ +
Aantal jeugdleden over 2013: 110

In het afgelopen jaar zijn, de volgende hengelaars overleden:
M. Arkenbout, C.W. Meijne, K. Zonneveld
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4.2. Jubilea

Er zijn 12 jubilarissen met een 40 jarig lidmaatschap:
H. Boomsma, C.A. van Leesten, T.P. Meijer
J. Metselaar, J.G.A. Roemer, M. Schermer-Houtenbos
N.C. v/d Veen, C. Wielenga, T.A.M. de Winter,
B. Zijlstra, J.N. Zijp, P.J.A. Zonneveld

Verder zijn er acht jubilarissen met een 25 jarig lidmaatschap:
J.J. Hoek, H. Hof, A. Lute,
C. Lute, M. Mol, C.D. Pronk,
Th.A.M. de Vries, K.L. Wendt

Op de vergadering ontvangen de jubilarissen een bos bloemen en een attentie. We rekenen 
dus op hun aanwezigheid!

4.3. Contributie en betaling
Contributie voor 2014/2015

Het bestuur stelt voor het jaar 2015 de contributies gelijk te houden.
Onderstaand een overzicht.

Categorie Bestaande leden Nieuwe leden*

Donatuer n.v.t. n.v.t.
Vispas 18/74 € 27,00 € 35,00
Vispas 75 en ouder € 22,00 € 35,00
Vispas 14/17 jarigen € 22,00 € 35,00
Jeugdvispas € 12,00 € 15,00
Jeugdvergunning basis n.v.t € 6,00

* Verkoop loopt via Van Leeuwen
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4.4. Jeugdvissen

Jaarverslag jeugdcursus  2013.

Ook dit jaar stond de jeugd cursus weer op het programma. We selecteren in ons leden bestand de 
leeftijd van 9 tot en met 12 jaar, die kinderen krijgen een schriftelijke uitnodiging per post of per 
mail. Dit jaar hebben we 68 uitnodigingen verstuurd. Het kan dus zijn dat kinderen het jaar daarvoor 
ook een uitnodiging hebben gehad maar niet hebben mee gedaan, deze kinderen worden dus weer 
uitgenodigd. Uit eindelijk hebben 12 kinderen zich op gegeven voor de cursus.  Gezien het aantal 
verstuurde uitnodigingen valt dit aantal iets tegen maar hierdoor is de groep erg overzichtelijk en elk 
kind krijgt de aandacht die men nodig heeft. 

Rien Faasse nam de eerste cursus avond voor zijn rekening, op het programma stond het omgaan 
met de vissen centraal. “weidelijkheid” noemen wij dat. Wat heb je nodig aan de waterkant, welke 
vergunningen zijn er en vooral wat de ervaring is van de deelnemers. 

Emil Kuijs deed op de tweede avond de biologie les. In twee grote aquariums lieten we zien wat er 
zoal aan vis en water dieren te vinden zijn en ook diverse waterplaten waren aanwezig. Aan de hand 
van zoekkaarten moesten de cursisten bekijken welke vissen en planten ze konden herkennen. 
Hoogtepunt van deze les avond was de enorme paling die Kees Bedeke speciaal voor deze cursus had 
geregeld. Na de cursus zijn alle dieren weer terug gezet in het water waar ze vandaan kwamen. De 
paling OOK!

Op de derde avond staat het maken van een goed tuigje centraal. Het draag gewicht van de dobber, 
het uitloden, monteren van het haakje en het peilen van de waterdiepte kreeg uitvoerig de aandacht.  
Ook het maken van een lokvoertje, gebruik van aas en het correct gebruiken hiervan passeerde de 
revue.  Op de vierde cursus avond is het de bedoeling dat de deelnemers hier daadwerkelijk mee 
gaan vissen………..

Helaas ging de vierde avond niet door omdat dit gelijk viel met de school vakantie, 10 van de 12 
kinderen gingen lekker op vakantie. Besloten werd om deze avond af te lassen. De kinderen kregen 
het tuigje uiteraard wel mee naar huis en werden allen uitgenodigd om mee te doen aan een 
wedstrijdje. Uiteindelijk heeft iedere deelnemer alsnog hun diploma thuis gestuurd gekregen!

Hierbij wil ik de vrijwilligers van de jeugd cursus hartelijk bedanken voor hun bijdrage;
Rien Faasse, Bente Morsch, Kris Bos, Nils van Duuren en Kees Bedeke.

Namens de Jeugdcommissie,
Mark Zomerdijk.
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Verslag jeugd wedstrijden 2013.

Ook dit jaar zijn er weer vier wedstrijden gevist door de jeugd.  Dit jaar was er een speciale wedstrijd 
in het teken van het dertig jarige bestaan van Handyfish in Heiloo. Bente Morsch is zeer nauw 
betrokken bij de jeugd activiteiten en werkzaam bij Handyfish. Hij regelt tevens de prijzen en de prijs 
uitreiking. Bert Schouten, eigenaar van Handyfish, kwam voor deze gelegenheid persoonlijk de prijs 
uitreiking doen. Elke visser krijg een bonnetje voor de loterij en kon kans maken op fantastische 
prijzen! Eerst was de prijs uitreiking voor de wedstrijd, daarna de loting van Handyfish. Op zeer 
enthousiaste wijze wist Bert de sfeer er goed in te krijgen en hadden alle kinderen uiteindelijk een 
prijs. 

Ook de koppel wedstrijd was goed bezocht. Het is de bedoeling dat een kind samen met een 
volwassene vist, het totaal van de twee telt. Hier wordt echter niet te krap naar gekeken, broers, 
zussen, opa’s of oma’s, iedereen is welkom!

Tijdens deze wedstrijden worden alle gevangen vissen geteld maar als er een vis tussen zit die echt 
duidelijk groter is wordt dit ook genoteerd. Aan het eind van de vierde wedstrijd, na de prijs 
uitreiking, is er een extra prijs voor de grootste vis! Hierbij hoort een flinke prijs en een mooie beker.
Dit jaar is die gewonnen door Mees Beerkens (6jr)met een vis van 18cm. Het was extra bijzonder 
omdat dit de aller eerste keer was dat hij mee deed!

Ook voor 2014 staan de jeugdcursus en de viswedstrijden weer op het programma. 
Kijk op onze vernieuwede website voor de datums!

Namens de Jeugdcommissie,
Mark Zomerdijk.
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4.5. VBC

Verslag VBC 2013-2014

Opnieuw opstarten overleg gemeente

Klaas Lusthof en Erik van Duuren zijn het overleg met de Gemeente weer opnieuw
Opgestart, wat cruciaal is voor de VBC. 
Dit vanwege het onderhoud, maai en baggerbeleid van de vijvers.

De opstelling van de Gemeente is hierin positief ervaren.
Zo kunnen we nu rechtstreeks contact opnemen met de wijkbeheerders om ter plaatse de vijvers te 
bekijken, wat wel en niet tot de mogelijkheden behoort en kan er nu indien
Nodig ook snel geschakeld worden.

Ook zijn wij blij, dat we nu ook onze mening kunnen geven over cruciale zaken als
Baggerbeleid e.d.
Alhoewel we dit niet moeten overschatten omdat dit zeer grote projecten zijn waar 
Veel  partijen bij betrokken zijn en waarbij het om zeer grote geld bedragen gaat.

De Gemeente heeft ook aangegeven het beheer en onderhoud van de vijvers over te gaan dragen 
aan het Hoogheemraadschap HHNK. 
Het wordt dus zaak dit goed te volgen en ook hierna met het HHNK een periodiek
Overleg op te starten.

Het volgende overleg staat gepland op 14 april a.s. waar door de VBC ook het plaatsen
Van aalscholverkooien besproken gaat worden

Uitzetting schubkarper najaar 2013

Er is in 7 vijvers met een totaal wateroppervlak van ongeveer 4 ha een uitzetting gedaan
Van 400 kg schubkarpers van gemiddeld 1,8 kg per stuk. Ongeveer 240 stuks.
Zie verder het separate verslag hiervan.

Plaatsing aalscholverkooien

Uit het visserijkundig onderzoek van 2012 in een aantal vijvers van is gebleken dat 
Een hele generatie witvis ontbreekt door Aalscholvervraat. 
In overleg met Sportvisserij MidWest Nederland is het plan naar voren gekomen voor het plaatsen 
van Aalscholverkooien waarin de vis kan schuilen.

Zie de aparte bijlage hierover.

In het volgende overleg met de Gemeente wordt dit ook besproken. 

Erik van Duuren
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Uitzetting schubkarper

Uitzetting schubkapers 2013

2 Jaar geleden is al met succes een partij spiegelkarpers uitgezet in een aantal vijvers.
Doordat nagenoeg alle vijvers via duikers met elkaar verbonden zijn, hebben deze spiegelkarpers zich 
aardig kunnen verspreiden. Tevens zijn ze goed gegroeid, wat betekent dat er meer dan voldoende 
voedsel aanwezig is.

De VBC had dit jaar besloten om ook een partij edel schubkarpers uit te zetten. Vissen met een 
minimum maat van 1,5 kg, waarbij er ook exemplaren van ruim 2 kg bij zaten. Van deze uitzetting 
verwachten wij dezelfde groeiresultaten als 2 jaar geleden. Gezien het formaat zijn ze aalscholver- 
bestendig. Deze vissen kunnen uitgroeien tot vissen van 20-25 pond.

In de volgende vijvers is de uitzetting gedaan:
Helmkade: 50 kg
Kastanjelaan vijver: 50 kg
Tromp vijver: 50 kg
Van Speijkade: 50 kg
Handelstraat vijver: 75 kg
Kooiweg/Tulpenveld: 60 kg
Walstro: 100 kg

Dus totaal 435 kg schubkarper.
Hieronder enkele foto's van de uitzetting.
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Van Speijkade Handelstraat vijver

Helmkade
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4.6. Financiën

Van de penningmeester

Voor mij het laatste jaar als penningmeester van de HSV Castricum. Tijd om de balans op te maken.

Eigenlijk had ik maar één doelstelling; graag wilde ik alle leden de contributie laten betalen  middels 
een machtiging. Dat is, met hulp van het hele bestuur, gelukt! Natuurlijk blijft er een beperkt aantal 
leden die dat weigert (helaas). Daarnaast lijkt het verstandig om leden van boven de 70 jaar op dit 
gebied niet te pushen. 95% van onze leden voldoen nu de contributie middels de machtiging en daar 
zijn wij, als bestuur, hartstikke trots op.

Terloops is, door o.a. het stoppen van de gebroeders Veldt, de samenwerking met De Salamander 
geïntensiveerd. Dat is erg prettig want zo kunnen wij gebruikmaken van het clubhuis op Wouterland 
en is er voor hen een hoger inkomen. We zitten elkaar niet in de weg en plukken hier dus samen de 
vruchten van.

Het laatste anderhalf jaar kon ik door omstandigheden niet heel veel meer doen. Dit en het bereiken 
van het doel (de machtiging) heeft mij vorig jaar doen besluiten om het penningmeesterschap zo 
goed mogelijk af te ronden en over te dragen.

Op de vergadering zal Mark Zomerdijk zich beschikbaar stellen als penningmeester en ik heb in hem 
het volste vertrouwen.

Ik wens (mits Mark natuurlijk gekozen wordt!) hem veel succes en plezier!

Met vriendelijke groet,
Marien Faasse

Financiële stukken

Overige financiële stukken worden niet in dit jaarboekje of op de website vertoond. Dit in verband 
met de privacy van de hengelsportvereniging. De overige financiële stukken kunnen worden 
opgevraagd via secretaris@hsvcastricum.nl

Het verslag van de kascontrole commissie zal ook in het financiële verslag opgenomen worden.

17

mailto:secretaris@hsvcastricum.nl


4.7. Doelstelling bestuur
De volgende doelstelling zijn geformuleerd:

 behoud visrechten Meertje van Vogelenzang/Karpervijver
 verbetering vismogelijkheden in Castricum
 onderhouden contacten met de gemeente
 verbetering visbestanden
 betere bereikbaarheid leden (e-mail)

5. Contributie voor 2015
Contributie voor 2014/2015

Het bestuur stelt voor het jaar 2015 de contributies gelijk te houden.
Onderstaand een overzicht.

Categorie Bestaande leden Nieuwe leden*

Donateur n.v.t. n.v.t.
Vispas 18/74 € 27,00 € 35,00
Vispas 75 en ouder € 22,00 € 35,00
Vispas 14/17 jarigen € 22,00 € 35,00
Jeugdvispas € 12,00 € 15,00
Jeugdvergunning basis n.v.t. € 6,00

* Verkoop loopt via Van Leeuwen
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6. Viswedstrijden 2014

6.1. Karperwedstrijd 2014

Voorwoord

Vanwege het grote succes van de karperwedstrijd in 2012 heeft er op 5 juli 2013 een vervolg 
plaatsgevonden. De wedstrijd werd gehouden op het Geestmerambacht in Noord-Scharwoude.  De 
stekken werden verloot onder koppels die door de deelnemers zijn samengesteld. De wedstrijd werd 
gehouden in de nachten van 5 t/m 7 juli van vr. 19:00 tot zo 12:00 uur. De leeftijdscategorie is vanaf 
16 jaar. 

De wedstrijd

De karperwedstrijd van 2014 is met totaal 6 koppels bevist. Dit klinkt weinig maar dit is een goede 
opkomst voor de wedstrijd. Er zijn 2 nachten gevist op het Geestmerambacht. 1 koppel is na de 
eerste nacht helaas vertrokken. Tijdens de gehele wedstrijd hebben we schitterend weer gehad. 
helaas was dit niet erg goed voor de vangst. De wedstrijd is uiteindelijk met totaal 48 pond 
gewonnen door het team: "Ultiem roze" oftewel: Huib Roos en Bente Morsch. Op de tweede plaats is 
met totaal 19 pond geëindigd het team: ''The Butchers'' oftewel: Bob de Graaf en Arjan Vonk.  De 
andere koppels hebben niets gevangen. Ik heb erg genoten van de goede sfeer van de deelnemers 
onderling. 
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Proef voorvoeren

 Voorafgaand aan de wedstrijd van 2013 was er de mogelijkheid om 1 week voor te voeren op de van 
de voren verloten stekken. Dit heeft voor veel ophef gezorgd bij de deelnemers. Velen meldden mij 
dat zij niet in staat waren elke dag te voeren en dat dit een oneerlijke wedstrijd zou veroorzaken. De 
wedstrijd is uiteindelijk gewonnen op een stek waar niet was voorgevoerd. Tijdens de prijsuitreiking 
heb ik voorgesteld om het voorvoeren af te schaffen en de volgende wedstrijden instant te bevissen. 
Dit voorstel is goedgekeurd door de deelnemers.

Het mooie weer

Zoals ik al eerder heb vermeld was het weer tijdens de wedstrijd enorm goed! Om te zonnen. Helaas 
niet om op karper te jagen. Het was begin juli en we waren samen met zijn alleen in een enorme 
hittegolf terecht gekomen. Dit weer was heerlijk om te recreëren maar de vangsten vielen tegen. 
tijdens de prijsuitreiking in de salamander is dit ook ter sprake gekomen. Ik heb het voorstel gedaan 
de wedstrijd in het voorjaar te houden. Om dit weertype voor te zijn en de verse vis te vangen. Dit 
voorstel is ook goedgekeurd door de deelnemers. 

Graag wil ik alle deelnemers bedanken voor hun bijdrage aan deze wedstrijd!

Met vriendelijke groet,

Kris Bos
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6.2. Uitslag zomeravond competitie

Zomeravondcompetitie 2013

Winnaar 10 punten
Aanwezig 3 punten

Eerste wedstrijd
Datum 24-5-2013
Viswater Henri Dunantsingel te Castricum
Licht bewolkt
Windstil
Temperatuur 12°C

Plaatsing Stek nr. Naam Vissen Wedstrijdpunten
stuks aantal

1 6 Erica Veldt 29 10
2 2 Piet Veldt 7 4
3 4 Co Duinmeijer 5 4
4 3 Kees-Jan Castricum 3 3
5 1 Kees Bedeke 2 3
6 5 Rien Faasse 2 3

___________ +
Totaal 6 Deelnemers 48 Vissen               27 ptn

Gemiddelde 8 vissen/deelnemer

21



Tweede wedstrijd
Datum 7-6-2013
Viswater Frederica's Hof te Heiloo
Licht bewolkt
Matige wind
Temperatuur 18°C

Plaatsing Stek nr. Naam Vissen Wedstrijdpunten
stuks aantal

1 1 Erica Veldt 52 10
2 2 Rien Faasse 32 7
3 7 Kees Bedeke 32 7
4 5 Co Duinmeijer 28 6
5 6 Martin Nieuwenhuizen 17 5
6 3 Kees-Jan Castricum 10 4
7 4 Herman Scholten 1 3

___________ +
Totaal 7 Deelnemers 172 vissen 42 ptn

Gemiddelde 25 vissen/deelnemer

Derde wedstrijd
Datum 21-6-013
Viswater Het Stet te Limmen
Bewolkt
Matige wind
Temperatuur 14°C

Plaatsing Stek nr. Naam Vissen Wedstrijdpunten
stuks aantal

1 2 Piet Veldt 26 10
2 6 Erica Veldt 18 7
3 8 Henk Serlijn 16 7
3 4 Rien Faasse 16 7
5 1 Kees Bedeke 13 6
6 5 Kees-Jan Castricum 5 4
7 3 Martin Nieuwenhuizen 4 4
8 7 Annet Stroosnijder 3 3

___________ +
Totaal 8 Deelnemers 101 vissen 48 ptn

Gemiddelde 13 vissen/deelnemer
Vierde wedstrijd
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Datum 12-7-013
Viswater De Dije te Heemskerk
Bewolkt
Windstil
Temperatuur 16°C

Plaatsing Stek nr. Naam Vissen Wedstrijdpunten
stuks aantal

1 5 Kees-Jan Castricum 54 10
2 4 Kees Bedeke 51 9
3 2 Piet Veldt 48 9
4 3 Rien Faasse 46 8
5 6 Erica Veldt 43 8
6 1 Martin Nieuwenhuizen 20 5

___________ +
Totaal 6 Deelnemers 262 vissen 49 ptn

Gemiddelde 44 vissen/deelnemer

Vijfde wedstrijd
Datum 23-8-013
Viswater Casimirvijver te Castricum
Zonnig
Windstil
Temperatuur 25°C

Plaatsing Stek nr. Naam Vissen Wedstrijdpunten
stuks aantal

1 1 Piet Veldt 88 10
2 2 Henk Serlijn 56 7
3 7 Co Duinmeijer 43 6
4 3 Kees Bedeke 37 5
5 6 Erica Veldt 18 4
6 5 Kees-Jan Castricum 11 3
7 4 Rien Faasse 4 3

___________ +
Totaal 7 Deelnemers 257 vissen 38 ptn

Gemiddelde 37 vissen/deelnemer
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Einduitslag klassement

Wedstr. Wedstr. Wedstr. Wedstr. Wedstr. Punten
Aantal 

geviste Eindstand
Plaatsing Naam 24-mei 7-jun 21-jun 12-jul 23-aug Totaal Wedstrijden Score

1 Erica Veldt 10 10 7 8 4 39 5 35
2 Piet Veldt 4 10 9 10 33 4 33
3 Kees Bedeke 3 7 6 9 5 30 5 27
4 Rien Faasse 3 7 7 8 3 28 5 25
5 Kees-Jan Castricum 3 4 4 10 3 24 5 21
6 Co Duinmeijer 4 6 6 16 3 16
7 Martin Nieuwenhuizen 5 4 5 14 3 14
8 Henk Serlijn 7 7 14 2 14
9 Annet Stroosnijder 3 3 1 3

10 Herman Scholten 3 3 1 3

Totaal aantal punten 27 42 48 49 38

Aantal deelnemers 6 7 8 6 7
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6.3. Uitslagen Baarswedstrijden
Baarscompetitie (5 wedstrijden)

De organisatie van de baarscompetitie was weer in handen van Piet Veldt en Erica Veldt.

22 september   Golfbaan  Heiloo
1 Teun Slagter              26 st. .
2 Rien Faasse                26 st.                                            . 
 3    Erica Veldt                 18 st.

20 oktober    Ringvaart   Opmeer
1 Erica Veldt 43 st.
2 Rien Faasse 22 st. .
3 Henk Serlijn 18 st.

11 november, Zienervaart te Uitgeest
1 Teun Slagter 43 st.
2 Rien Faasse 32 st.
3 Henk Serlijn 22 st.

25 november   Oosterbos   Heiloo
1     Rien Faasse             77 st.

  2     Teun Slagter           37 st.
  3     Erica Veldt              34 st.

1 december   Karwei  Heiloo
   1    Teun Slagter            43 st.
   2    Co Duinmeijer          33 st.
   3    Rien Faasse            20 st.

Eindstand van de baarscompetitie (de hoogste 4 wedstrijden)
1 Teun Slagter 19 punten
2 Rien Faasse 18 punten
3 Erica Veldt 13 punten

Gemiddeld 9 deelnemers per wedstrijd.
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6.4. Uitslagen Jeugdviswedstrijden

Jeugdviswedstrijden

Koppelwedstrijd Jong + Oud, Casimirvijver 31 mei, (14 koppels).

1 Geert van Klaveren + Co Duinmeier 31 vissen
2 Dennis de Jong + Lydia de Jong 21 vissen
3 Roy Hoek + Ron Hoek 8 vissen
4 Irin Huijser + Henk Serlijn 7 vissen

Eerste Jeugdwedstrijd, Krophollerlaan, ( 14 juni, 14 deelnemers).

Uitslag 5 – 10 jaar Uitslag 11 – 14 jaar
1 Thomas de Jong      3 vissen 1  Ruud Koole  3 vissen
2 Geert van Klaveren  2 vissen 2 Tim Gijzen     2 vissen
3  Julian Raat   2 vissen

  
Tweede Jeugdwedstrijd, Trompvijver (28 juni, 18 deelnemers).

Uitslag 5 – 10 jaar Uitslag 11 – 14 jaar
1  Pim Kroes      3 vissen                      1  Wiet Boon  1 vis
2  Floyd Ooms   1 vis  
3  Pieter Raat    1 vis  

Derde Jeugdwedstrijd, Casimirvijver (5 juli, 19 deelnemers)

Uitslag 5 – 10 jaar Uitslag 11 – 14 jaar
1  Floyd Ooms      11 vissen  1  Tim Gijzen      14  vissen
2  Dennis de Jong  7 vissen    2  Wiet Boon        5 vissen
3  Mees Beerhuis   3 vissen   3  Daantje Visser  1 vis
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7. Nieuwe Website

Na het tijdperk Kees Bedeke, die al sinds jaar en dag de website bij hield, was het tijd voor Marien 
Faase om de website een opknapbeurt te geven. Een moderne maar eenvoudige website waar alle 
informatie opstond was een feit. Voor de HVC al een hele vernieuwing maar deze kon alleen worden 
bijgehouden door Marien Faasse. Echter Marien heeft aangegeven met zijn bestuursfunctie als 
penningmeester te stoppen.

Hiermee ontstond de wens om een website te laten maken die voor elk bestuurslid toegankelijk is en 
ook door iedereen te updaten is. De taak van het bijhouden van de website ligt nu bij het voltallige 
bestuur maar wordt in goede banen geleid door Klaas Lusthof en Mark Zomerdijk. 

Tijdens de algemene ledenvergaderingen is menig maal, ter vergeefs, een vrijwilliger gezocht voor 
het opzetten van de website maar uiteindelijk is er gekozen voor een professioneel bedrijf. Xicero 
communicatie uit Bakkum is gevraagd om onze wensen om te zetten in een goede en eenvoudige 
website waar we weer jaren mee toe kunnen. Xicero heeft dit overigens gedaan volgens een 
uitsluitend kostendekkend tarief. (lees vriendenprijsje!)

Het grote voordeel van de website is de eenvoud waarmee we de site kunnen aanpassen, verslagen 
en het jaarboekje etc. kunnen toevoegen. Het aller mooiste van de nieuwe website vind ik echter dat 
deze op elke computer, smartphone of tablet gelezen kan worden zonder dat dit te kosten gaat van 
de kwaliteit en leesbaarheid! Hiermee zijn de factsheets over de viswateren dus ook mobiel en aan 
de waterkant bereikbaar!

Op de website kunt u de informatie vinden die u gewend bent, wedstrijden, uitslagen, visstand 
beheer en het contact met het bestuur. Daarnaast is er een facebook pagina voor aankondigingen en 
evenementen en een Pinterest pagina voor alle foto’s van de vereniging.

Het is de bedoeling dat de vereniging de communicatie met de leden via de website laat verlopen.
U wordt per mail geïnformeerd wanneer er lezingen zijn, de jaarvergadering en cursussen. Op de 
website staan de wedstrijddatums, verslagen van de wedstrijden maar ook het jaarverslag. Het 
financiële overzicht is per mail aan te vragen, u ontvangt deze ook per mail.

Voor senioren leden, die geen internet hebben of hier te oud voor zijn, worden deze documenten 
uiteraard wel in een papieren versie verstrekt! Het blauwe boekje van weleer is niet meer………

Mark Zomerdijk
PR.
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 Lezing Sportvissen in Noord-Holland

Op de DVD neemt presentator Maikel van Breugel u mee naar de waterkant om de grootste, mooiste 
en meest bijzondere vissen te vangen. We vissen samen met de beste Noord-Hollandse vissers op 
onder andere karper, snoek, snoekbaars, blankvoorn en brasem. Kortom een zeer allround 
programma dat voor iedere sportvisser leerzaam is. Aanmelden bij: secretaris@hsvcastricum.nl

Uiteraard onder het genot van een drankje en een hapje dat zoals gebruikelijk door het bestuur 
verzorgt wordt. Kortom een mooie opwarmer voor het komende hengelsportseizoen.

Donderdag 17 april, aanvang 20.00 in Clubhuis van de Salamander op Sportpark Wouterland.

De koffie staat klaar vanaf 19.30. 
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9. Vreemde ontmoeting

Als ik de rouwkaart van Gerard Klinkhamer thuis ontvang voel ik me eindelijk vrij om 
dit verhaal  te mogen vertellen. Toch met enige aarzeling, dat wel natuurlijk na al die 
jaren, maar ik ga het toch doen. Gerard en ik hadden de afspraak hier niet over te 
reppen omdat hij het nogal gênant vond. Hij was bang voor de klanten die hem als 
kroegbaas van café  ” de Gouden Karper ” over die bizarre en ongeloofwaardige 
gebeurtenis van toen zouden gaan bevragen en hem daarna natuurlijk hartelijk  
uitlachen. Daar voelde hij helemaal niets voor en dat begreep ik best wel. Ze zouden 
hem voor gek verslijten en dat zou zijn reputatie en dorpskroegje natuurlijk niet ten 
goede komen. Vandaar.
Maar nu wil ik het toch van me af schrijven en ik doe er Gerard en zijn kroeg geen 
enkel nadeel meer mee. Het is al vele jaren geleden, ik denk zo rond 1965. Ik ben 
sinds kort de trotse bezitter van mijn eerste auto geworden, een derdehands knal 
rode en in mijn ogen prachtig lelijk eendje , als ik op een zondagmorgen met mijn  
akertje , snoekhengel en verdere visspullen richting de Grootschermer polder rij. Ik 
ben die dag wat aan de late kant omdat mijn vrouw door mij eerst voorzien moest 
worden van ontbijt en koffie want zij  liep met een been in het gips. Een handicap die 
haar overkwam door een ongelukkige val van het keukentrapje. Het is die zondag 
mistig en windstil dus nou niet bepaald het best denkbare snoekweertje, maar er 
even uit zijn en wat langs de slootkanten struinen  is een prettig vooruitzicht en geeft 
mij bij voorbaat een goed gevoel. Misschien ook nog een snoek vangen zou de kers 
op de taart betekenen, al reken ik daar niet op. Een sterke karakter eigenschap van 
mezelf vind ik, dat pessimisme. Een beetje pessimist zijn is een verstandig iets in een 
mens zijn leven. Ik noem dat zelf realistisch, maar dat is niet iedereen met me eens.  
“ Reken maar op nee, dan valt het misschien nog mee, ”  dat is mijn motto. De  ietwat 
gammele rode deux- chevaux wordt met veel geknars geparkeerd op het 
grindpleintje voor het cafeetje van Klinkhamer. Ik ga eerst samen met Gerard even 
een bakkie doen en dan  wat aasvisjes bij hem inslaan zoals altijd. We kennen elkaar 
al jaren, Gerard en ik. De aasvissen bij hem zijn altijd vers en van een puike kwaliteit, 
even als zijn koffie trouwens. Als we de gebruikelijke beleefdheden nog met elkaar 
aan het uitwisselen zijn boven ons dampende bakkie komt er plotseling een vrouw 
van middelbare leeftijd binnen die bij de deuropening blijft staan en zegt: “ Als die 
twee zwervers straks een biertje komen doen, ”  zo begint ze zonder enige inleiding 
op snibbige toon, “ zeg ze dan dat het vandaag zondag is en dat we dan om vijf uur 
precies warm eten. Als die twee heilsoldaten vissen vergeten ze geheid alle tijd,”  
en… weg is ze weer. Verbaast kijken Gerard en ik elkaar aan. Zowel de 
onbegrijpelijke tekst van de vrouw als ook haar kleding is ons een raadsel. We 
hebben het over een tijd dat er nog geen sluiers en boerkas voorkomen in Nederland 
maar deze vrouw droeg een tot de grond toe reikende vormloze witte jurk en een 
lang neerhangende hoofddoek van de zelfde kleur die heur haar verborg wat een 
moeder- Therèse- achtige indruk gaf. “ Het lijkt de maagd Maria wel, ” zegt Gerard. “ 
Ja, of een non uit de verpleging,” antwoord ik, “ want gewone nonnen dragen 
allemaal zwarte kappen met een witte band en die van haar was helemaal wit. Maar 
vreemd hoor, het roomse ziekenhuis is in Alkmaar en dat ligt toch niet vlak naast de 
deur. En wie of wat zou ze bedoelt hebben met die twee zwervers die warm bij haar 
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moeten komen  eten op zondag? Joost mag het weten.” Zo filosoferen we nog wat 
door onder het genot van een tweede bakkie troost. Ik zet tenslotte een punt achter 
deze gezellige maar nochtans vruchteloze gedachten wisseling door te zeggen:  “ 
Beste Gerard, geef me eens gauw een stuk of twintig maatse voorns van je want ik 
wil gaan vissen, anders is de dag om. Betalen doe ik vanavond wel als ik als 
afsluiting van mijn dag nog een borreltje bij je kom doen. ” Achter de kroeg schuifel 
ik, met beide handen vol visspullen, voorzichtig over de gladde plank die over de 
sloot ligt richting de polder. De mist lijkt wel dikker te worden. Als ik ongeveer een 
kilometer langs de slootkant het drassige weiland ben ingelopen bots ik haast tegen 
iemand op die daar staat te vissen naast een dikke knotwilg. Het is een jonge man 
van rond de dertig jaar die zo te zien ook aan het snoeken is. Zijn visspullen zijn 
prima in orde, dat zie ik wel, maar zijn voorkomen is hoogst merkwaardig  Een lange 
donkere baard en zijn haar tot over de schouders en , haast niet te geloven, hij is 
gekleed in een lange witte jurk, net zoals die vrouw van vanmorgen in het café. Niet 
echt een snoekvissers type dus, en ik vraag me af of ik soms hallucineer  en bij 
Gerard misschien in plaats van de koffie een paar kommetjes met geest verrijkende 
jenever heb zitten drinken die nu zijn uitwerking gaat geven. Ik zeg beleefd en niet 
echt van mijn stuk gebracht,  “ goede morgen meneer, ” en de man antwoord terug 
met de zelfde groet, alleen zegt hij geen meneer maar “ broeder.”                                 
“ Goede morgen broeder.”
Hoe zo’n babbeltje dan verder gaat ligt voor de hand.  De sportvissers onder ons 
kennen dat wel. ” Al wat gevangen? Wat een mist hé! Bent u hier alleen?”   “ Nee 
hoor, ” zegt de jonge man in de witte jurk, “ Ik ben hier samen met mijn maatje 
Petrus, die staat een eindje verderop te vissen. ”
“ Petrus, ” zeg ik verbaasd, ” dat is een wat ongebruikelijke naam vandaag de dag. 
Zo heette in de bijbel een apostel en dat was inderdaad een visserman maar dan van 
beroep. Tegenwoordig zou je gewoon Peter of Piet heten, maar Petrus? ”“ Nou, ” 
zegt de man, “ dan zal je mijn naam wel helemaal vreemd vinden, want ik heet 
Joshua. Joshua van Nazareth en ik was in die dagen waar u nu over spreekt zelf ook 
een visserman. Maar dan een visser van mensen. Niet van beroep hoor, maar meer 
door een persoonlijk principe gedreven. ” Ik begrijp nu nog steeds niet hoe ik toen 
aan de tegenwoordigheid van geest  kwam, maar ik antwoordde hem zonder enige 
aarzeling: “ O, nou, je moeder was net in die kroeg hier verderop bij Klinkhamer,  en 
die zei dat het vandaag zondag was en dat er dan bij haar om vijf uur precies warm 
wordt gegeten. Of jullie daar samen wel even om wilden denken. ”Verder herinner ik 
me nog dat er die dag door mij niets werd gevangen. Het was ook niet het best 
denkbare snoekweer met die steeds dikker wordende mist, maar dat vertelde ik al in 
het begin. 

Rien Faasse
Januari 2014
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