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2. Voorwoord Voorzitter 
 

Als Hengelsportvereniging proberen wij de nodige activiteiten te organiseren, zoals wedstrijden, 
lezingen, cursussen, etc. Wat opvalt is dat de laatste jaren de belangstelling teruglopend is, behalve 
bij de jeugd. Ik wil daarom ieder lid aansporen om zich meer te verdiepen in de activiteiten die wij 
organiseren, want we zijn meer dan alleen een uitgiftepunt van de Sportvisacte en een 
incassobureau van Sportvisserij Nederland! Op onze website worden alle activiteiten aangekondigd, 
dus bezoek onze site of ga naar onze Facebook pagina. Belangrijk is ook dat wij nu en in de toekomst 
over voldoende vrijwilligers kunnen beschikken die al dan niet een bestuursfunctie willen bekleden. 
Mocht er interesse zijn of indien u vragen heeft, schroom dan niet om een van de bestuurders aan te 
spreken. 
Wij hebben afgelopen najaar een grote hoeveelheid spiegelkarpers uitgezet en hiervan een speciaal 
project gemaakt. Alle vissen zijn gemeten en gefotografeerd. Mocht u een spiegelkarper vangen dan 
zouden wij het zeer waarderen indien wij daarover geïnformeerd worden. Op de website staat een 
compleet overzicht van alle uitgezette spiegels, dus ze zijn herkenbaar. Graag zouden wij van de 
gevangen vis het nummer, datum van vangst, lengte en gewicht en de vangplaats ontvangen. 
Hiermee kunnen wij de groei/ontwikkeling en migratie van de vissen monitoren en ons uitzetbeleid 
aanpassen/verbeteren. Kortom wij hebben uw input nodig. 
Zonder een behoorlijke groep vrijwilligers was dit project niet mogelijk, dus bij deze dank ik iedereen 
die zich heeft ingezet. Tijdens de leden/jaarvergadering geeft Bente Mors een presentatie van dit 
spiegelkarperproject. 
Nog een persoonlijk noot: ik heb afgelopen jaar eindelijk meer gevist en nog nooit zoveel snoek 
gevangen. Ook in diverse vijvers in onze gemeente zit een aardige snoekpopulatie. Dus met het 
huidige visbestand kunnen we stellen dat dit in veel vijvers best wel puik is. Tel daarbij op de karpers 
die we de afgelopen jaren hebben uitgezet, dan kunnen we spreken van een meer dan puike visstand 
in diverse vijvers. Dit zal niet in alle vijvers mogelijk zijn, omdat het onze inschatting is dat het niet 
verantwoord is om alle vijvers een goede visstand na te streven. 
 

 
 
Met vriendelijke sportgroeten, 
Klaas Lusthof (voorzitter) 
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3. Agenda 
 
De vergadering wordt gehouden op vrijdagavond 7 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 Pauze 
6 Verkiezing bestuursleden/commissieleden 
7 Aftredende bestuursleden: geen 
8 Nieuwe bestuursleden Jeugd: geen 
9 Wisselingen bestuur: geen 
10 Aftredende commissieleden: geen 
11 Aftredend uit de kascontrole commissie: ? 
12 Vacatures bestuur: geen 
13 Nieuwe commissieleden VBC: ? 
14 Uitreiking presentjes aan jubilarissen 
15 Uitreiking bekers viswedstrijden 
16 Tankval 
17 Presentatie Bente Mors (Spiegelkarperproject 2016) 
18 Rondvraag 
19 Sluiting 

 
 

 
Tankval 2016 
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4. Notulen jaarvergadering 2016 

Hengelsport Vereniging Castricum 

Notulen algemene ledenvergadering 2016 

Datum: 15 april 2016 

   

 

 

 

 

Presentielijst: 

R.faasse B.Morsch T. Groot G. Lute M. Nieuwenhuizen 

J. Veldt B. Veldt C. Cunmery K. Bedeke G.J. de Zeeuw 

A. Stroosnijder R. Engelkes R. Heemskerk H. Serlijn R. Zonneveld 

J. Zonneveld G. Welp G. Groentjes   

 

De jaarvergadering is in het clubhuis van de zeehengelvereniging De Salamander gehouden. 

Waarschijnlijk vanwege de harde regen waren er slechts 18 leden. 

Opening vaststellen agenda 
De voorzitter opende de vergadering en heet iedereen welkom 

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

N. van den Hoed   

 

Notulen vorige jaarvergadering 
Er waren geen op- of aanmerkingen op de notulen van de ALV (algemene ledenvergadering) van 
2015.  
 

Ingekomen stukken 
Er waren geen ingekomen stukken. 
 

Jaarverslag bestuur 
Zie jaarboekje 2016.  
 

Aanwezig K. Lusthof M. Zomerdijk D.Derriks M.Groot 

P. Veldt    

Afwezig E. van Duuren    
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Opmerkingen over het VBC jaarverslag: 
Voorzitter Klaas geeft aan dat het bestuur sinds vorig jaar geen VBC bestuurslid meer heeft en dat 
het bestuur momenteel niet alle taken over kan nemen van een missend VBC bestuurslid. Hij doet 
daarom oproep in de zaal of er iemand zich wil aanmelden voor deze functie. Al vrij snel geeft heer 
Richard Engelkes aan zich in te willen zetten hiervoor. Bente Morsch geeft aan Richard te willen 
ondersteunen. Alle aanwezige leden stemmen in voor het benoemen van Richard Engelkes als nieuw 
VBC bestuurslid. 
 
Kees Bedeke heeft de vraag gesteld of de federatie nog ondersteuning bied bij grote partijen zoals 
het HHNK. Er wordt aangegeven dat het bestuur nu redelijk korte lijnen heeft met de mensen van 
het HHNK die juist deze regio beheren en dus vrij snel kunnen schakelijk. Tot nu toe is het dus nog 
niet nodig geweest. 
 
Rick Heemskerk heeft de vraag gesteld over hoe het zit met het recht op de aanwezige vis bij het 
mogelijk niet verlengen van de machtiging voor het vissen in het “Meertje van Vogelenzang”. Mark 
Zomerdijk geeft aan dat de vereniging hier absoluut geen recht op heeft maar het recht behoort bij 
de PWN en Hein Dil. 
 

Opmerkingen over het financieel jaarverslag: 

 
De kosten en het ledenverloop worden getoond en toegelicht op de beamer en er worden een aantal 
copy’s ter onder steuning uitgedeeld.  
 
Het bestuur vraagd toestemming aan de leden voor het uitzetten van nieuwe pootvis, hier wordt 
mee ingestemd.  
 
Ook wil het bestuur een reservering maken voor het vieren van het 90 jarig bestaan van de 
vereniging, ook hiermee wordt ingestemd.  
 
De contributie stond verkeerd aangegeven in het jaarverslag, enkel de contributie van de senioren 
was verhoogd naar 30 en niet de overige vispassen. Dit is wel het geval. 
 
Er waren geen verdere vragen over het jaarverslag van het bestuur. 
 

Pauze 
 

Verkiezing bestuurs-/ commissieleden 
Voor de VBC bestuursfunctie is de heer Richard Engelkes benoemd. 
 

Aftredende bestuursleden 
Er zijn geen aftredende bestuursleden 
 

Nieuwe bestuursleden 
 Voor de VBC bestuursfunctie is de heer Richard Engelkes benoemd. 
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Aftredende commissieleden 
Er zijn geen aftredende commissieleden.  
 

Kascontrole commissie 
Er wordt door de kascontrolecommissie Arjan Vonk en Han Kriek een schriftelijke goedkeuring 
verleend over de financiële boekhouding 2014/2015. 
 
Er wordt decharge verleend door de vergadering over het boekjaar 2015/2016. Met dank aan de 
penningmeester Mark Zomerdijk en toezichthouder Kees Bedeke. 
 
Volgend jaar wordt de kascontrole gedaan door Arjan Vonk (2e en laatste jaar) en Kees Jan Castricum 
(1e jaar). Het reserve kascontrolecommissielid is Gert Jan de Zeeuw.  
 

Vacatures bestuur: VBC 
Zie punt 8. 
 

Nieuwe commissieleden 
Als nieuw commissielid is Bente Morsch aangenomen ter assistentie van de VBC. 
 

Uitreiking bedankjes aan jubilarissen 
De bedankjes werden aan de aanwezige jubilea uitgereikt.  
 

Uitreiking bekers viswedstrijden 
De Bekers werden door Piet Veldt aan de winnaars uitgereikt.  
 

Website HVC 
De website van de HVC is nu Ruim een jaar actief en wordt bijgehouden door het bestuur. Het 
bestuur wil in de toekomst graag zoveel mogelijk informatie delen via de website. Houdt de website 
daarom goed in de gaten.  
 

Presentatie Bente Morsch 
Bente Morsch gaf wederom een indrukwekkende presentatie, dit keer over Feeder vissen. Er werd 
met veel enthousiastme en bewondering geluisterd. 
 

Rondvraag 
Kees Bedeke vraagt hoe de prijsuitreiking van de zomeravond voor het komende jaar gepland staat. 
Voorheen werdt er een aparte avond voor genomen maar afgelopen jaar niet.  
Piet Veldt geeft aan dat de prijzen aankomend jaar waarschijnlijk gelijk aan de waterkant worden 
uitgereikt. 
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Kees steld te vraag of de secretaris is benaderd door het HHNK voor het zetten van een handtekening 
die benodigd is van drie verenigingen voor het maaien of baggeren bij een water. Mark Groot spreekt 
dit door met Eik van Duuren die deze avond niet aanwezig kon zijn. 
 

Sluiting 
Het bestuur bedankt de leden voor hun aanwezigheid tijden de vergadering.  
 
De leden bedanken het bestuur voor de inzet van afgelopen jaar en zijn trots op het bestuur wat er 
nu is. 
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5. Jaarverslag bestuur 

5.1. Ledenbestand en administratie 
 
Het seniorledenbestand. 

Aantal seniorleden over 2015 per 1-11-2015 508 
Afgevoerd wegens Overlijden, Opzegging en Wanbetaling 61 

 _____ - 
 Resterende seniorleden 447 
 

Leden instroom uit de jeugdafdeling 8 
Nieuwe seniorleden in 2016 48 
Afgevoerde nieuwe seniorleden -7 
 ____ + 

 Toegevoegd aan de seniorleden 49 
 _____ + 

Aantal seniorleden over 2016 per 1-11-2016 496 
 
Het jeugdleden (met vispas) bestand. 

Aantal jeugdvispasleden over 2015 per 1-11-2015 49 
 

Doorstroom naar seniorlidmaatschap 8 
Afgevoerd, Opzegging en Wanbetaling 11 
 ____ + 

  19 
 _____ - 
 Resterende jeugdvispasleden 30 
 

Nieuwe leden 2016 met een jeugdvispas 13 
 _____ + 
Aantal jeugdvispasleden over 2016 per 1-11-2016 43 

 
 

Het jeugdleden BASIS-vergunning 

Aantal jeugdvergunningen BASIS over 2015 per 1-11-2015 49 
 

Aantal jeugdvergunningen BASIS over 2016 per 1-11-2016 15 
 
 

5.2. Overlijden 
Het afgelopen jaar zijn overleden: L.P.F. de Jong, Th.A.M. de Vries en H.J. Mulder. 
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5.3. Jubilea 
 

40 jaar lidmaatschap 

J.J. Schröder 

25 jaar lidmaatschap 

P. Leijen 
 



 

11 
 

5.3. Jeugd 
 

Vorig jaar schreef ik een verslag van precies 1314 woorden. Dit jaar pak ik het anders aan en 

beginnen we met een fotoreeks van de activiteiten van 2016 

 

Activiteiten 2016 

 
De jeugdviscursus ook dit jaar weer een succes. 

 

De kinderen maakte kennis maken met de         De wedstrijden werden weer goed bezocht! 

grote vissen die in Castricum rondzwemmen.     
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 Ook de vaders profiteerde van de jeugdactiviteiten en viste lekker mee. 

 

  

 

 

Dat karpers zware vissen 

kunnen zijn, ondervond 

ook Ziggy. 

            

 

 

 

  Het streetfishing werd ook in 2016 doorgezet. Er werd baars en 

  snoekbaars in Amsterdam gevangen.  

 

 

 

 

 

             

De jeugd profiteert van 

de uitgezette 

karpertjes.  

De snoekcursus met kunst- en doodaas leverde mooie vissen op! 
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Ook werd er weer fanatiek gebaarspeuterd.                  De jeugd richt zich al meer op de grotere vissen. 

 

Plannen 2017 

 

De indeling van 2017 staat nog niet vast. Wel is het zeker dat er weer een reeks jeugdviswedstrijden 

aankomen. Of er een jeugdviscursus komt, is op het moment van schrijven nog niet duidelijk. Het 

vissen promoten door vismeesters naar basisscholen te sturen  is voor 2017 namelijk ook een serieus 

idee. Door de website en Facebook goed in de gaten te houden, worden jullie onder andere hiervan 

netjes op de hoogte gehouden.  

 

De jeugd heeft in 2016 kennis gemaakt met vele verschillende manier van vissen. Zo werd er gevist 

op voorns, karpers, brasems, snoekbaars, baars en snoekbaars. Steeds meer lijkt de interesse van de 

jeugdleden naar de grotere vissen te gaan. Wellicht is het zo dat hoe ouder ze worden, ze meer 

uitdagingen zoeken. Door als jeugdcommissie hierop in te spelen, passen we in 2017 het programma 

aan naar de behoeftes van de jeugd. 

 

Groepssapp 

 

Na de snoekcursus kwam de jeugd op het idee om een groepsapp aan te maken. Vissende ouders, 

jeugdleden en begeleiders zijn lid van deze groep. Er komen steeds meer vissers bij. Er worden foto’d 

van vangsten met leuke visverhalen gedeeld, filmpjes van live-aanbeten, er worden vistripjes gepland 

en elkaar tips gegeven. Dat whattsapp een steeds grotere rol gaat spelen is goed te zien. In plaats van 

een maand van te voren alles inplannen gaat het nu veel makkelijker. Er wordt gevraagd wie zin 

heeft om een paar uurtjes te gaan methodfeederen bij een bepaalde sloot en wie er zin in heeft gaat 

mee.  

 

Twee weken geleden vroeg de jeugd of we een keer met z’n allen op stap gingen. Zo gezegd, zo 

gedaan. Door acht man werden de sloten in Heemskerk en Beverwijk afgevist met 14 mooie vissen 

als resultaat. Hier zaten een aantal prachtige karpers van 70cm en een beauty van een ‘volschub’ bij.  

 

Door deze app weten we direct waar de jeugd interesse in heeft en waar er behoefte naar is. Zo 

komt er dankzij de app een leuke cursus karpervissen met de pen. Wie lid wilt worden van deze 

groepsapp kan zijn/haar nummer mailen naar jeugd@hsvcastricum.nl .  

 

Vriendelijke en visrijke groet, 

Dick Derriks 

mailto:jeugd@hsvcastricum.nl
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5.4. VBC 

Visstand Beheer Commissie 
Sinds april vorig jaar ben ik gekozen als bestuurslid van het VBC binnen onze vereniging en daar ben 

ik erg trots op. Het was een roerig jaar, waarbij het grootste obstakel, de visbaarheid binnen 

Castricum, was en is. De laatste jeugdwedstrijd kon helaas niet doorgaan vanwege de onmogelijkheid 

om te vissen. 

 

In 2016 hebben we 2 maal vis uitgezet, in april snoekbaars en in november karper. Met behulp van 

de vele vrijwilligers en van het VBC team, hebben we een mooi bestand vis weggezet. De karper 

uitzet is zeer gedetailleerd verlopen, waarbij we alle vissen hebben gefotografeerd, gewogen en 

gemeten. De vissen zijn ook terug te vinden in ons bestand. We willen dan ook iedereen verzoeken, 

die een karper vangt, deze te melden bij het VBC zodat we de ontwikkeling van deze vissen kunnen 

volgen. 

 

Visbaarheid is het belangrijkste doel voor 2017. Afgelopen jaar is er reeds met de Gemeente 

gesproken en met het Hoogheemraadschap. De Gemeente is in opdracht van het HHNK bezig met 

het creëren van natuurvriendelijke oevers en dit wordt verder vervolgd in 2017. De eerste aanzet is 

gegeven in de Trompvijver en de Henri Dunantvijver. We hebben met de Gemeente gesproken over 

de plantengroei op de kant en met HHNK over plantengroei in het water plus het maaibeleid 

(periode van het jaar alsmede de dode vissen als gevolg van het maaien). Heel veel lobby in 2016 en 

zal nog doorgaan in 2017. 

 

Het doel voor 2017 is verwerkt in een plan, waarbij er bijvoorbeeld stekken worden gecreërd welke 

wij als vereniging kunnen onderhouden.  

 

De vijvers die in het plan zijn benoemd, zijn: 

 

- Casimirvijver (plantengroei op de kant en verstopte duikers) 

- Trompvijver (beplanting in het water) 

- Helmkade (beplanting op de oever) 

- Wederik (beplanting op de oever en in het water) 
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Een voorbeeld van locaties zoals beschreven in het plan: 

 
 

Daarnaast is het doel om een groep mensen om ons heen te verzamelen die willen helpen bij het 

schoonhouden van de duikers en in mindere mate de vijvers zelf (takken verwijderen bijvoorbeeld). 

De Gemeente en het HHNK zijn de verantwoordelijke instanties.  

 

Het plan is ook gedeeld met de Gemeente en de eerste gesprekken met Wijkbeheer zijn gevoerd. Er 

zullen nog meer gesprekken om zodoende een concreet plan te hebben waarmee de 3 partijen 

tevreden zijn.  

 

De eerste stap in het proces is de aanpak van het riet bij de Helmkade en Kastanjelaan. Dit gaat nu 3 

maal per jaar gebeuren ipv 1 keer per jaar. Dit om te zorgen de rietkraag (Lisdodde) goed wordt 

aangepakt en niet weer 3 meter dik wordt.  

De tweede stap in het proces is, dat wij als vereniging na overleg met de wijkbeheerders, zelf de 

duikers mogen schonen of rotzooi voor de duikers mogen verwijderen.  

De derde stap zijn de vervolg gesprekken. 

 

Vooralsnog heel veel te doen en we zien met goede moed naar een mooi visbaar Castricum. 

 

Richard Engelkes (Visstand Beheer Comissie) 
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5.5. Financiën 
 

We kunnen tegenwoordig online lid worden van de Hengelsport Vereniging van Castricum, we 
kunnen digitaal een visplek zoeken en aanvragen of we er mogen (wedstrijd) vissen. We hebben een 
mooie website en 95% van de leden maakt gebruik van de automatische incasso. We gaan met onze 
tijd mee!  
 
Er zijn echter nog dingen die de penningmeester handmatig moet doen zoals het invoeren van de 
cijfes in het boekhoud programma en de leden die hun contributie nog niet automatisch laten 
afschrijven een factuur sturen. Daarnaast vierden we ons 90 jarig bestaan. Alle leden van de HVC 
kregen een uitnodiging voor een gezellige avond bij Restaurant Fase Fier in Bakkum. 
 
Na 90 jaar kunnen kunnen we nog steeds trots zijn op onze vereniging! Bijna 500 senioren leden, 43 
jeugd leden en 15 jeugd basis leden. We staan er financieel gezond voor en ook ons viswater krijgt 
weer de aandacht die het verdiend. 
 
Na de telramen, de handgeschreven boeken, de Texas Instrument rekenmachines en ontelbare 
pakken papier, zelfs nog de stenen hieroglieven van onze voor vaderen, is het digitale tijdperk ook 
voor een 90 jaar oude dame nu een feit! 
 
Naast mijn functie als penningmeester worden er nog meer taken verdeeld binnen het bestuur. 
Vooral de nieuwe VBC kan uw hulp goed gebruiken, het bestuur kan het niet alleen. We hebben 
handen nodig om werkzaamheden te verrichten aan de waterkant. We mogen van de gemeente 
Castricum zelf visstekken maaien en waterplanten verwijden voor de jeugd wedstrijden. Daar kunnen 
we u hulp goed bij gebruiken! 
 
Dus naarst alle bit-jes en bite-jes, Ram geheugen en Chase geheugen, Eentjes en Nulletjes, Word, 
Acces en XL, hebben we ook de anaologe imput nodig; MAN POWER! 
 

Mark Zomerdijk  (penningmeester) 
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5.6. Doelstelling bestuur 
 

Hoofddoelstelling in 2016 was het opzetten van een VBC, waarvan 1 bestuurslid en 2 

commissieleden. Dit is gelukt. Richard Engelkens is in 2016 toegetreden tot het bestuur en heeft is de 

bestuurder van de VBC. 

 

Nieuwe doelstellingen voor 2017/2018: 

- Verbeteren bevisbaarheid en visstand Tankval  

- Nieuw viswater in natuurgebieden in onze gemeente 
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6. Contributie voor 2017 
 

In 2015 is de contributie voor 2016 verhoogd met € 3,- om de stijging van de afdracht naar 
Sportvisserij Nederland bij te kunnen houden. In 2017 dus geen contributie verhoging maar wel is het 
inschrijf geld nieuw leven ingeblazen. Als men lid werd via Dieris (van Leeuwen) dan betaalde men 
€5,- extra voor de administratie. Als men lid bleef van de HVC betaalde nen die vijf euro dus niet. 
Via de Online bestel module was het bedrag dan ook €30,- omdat wij geen inschrijfgeld hanteerde. 
 
Dat is natuurlijk niet eerlijk.We zagen dat leden niet hun contributie betaalde aan de club maar weer 
opnieuw hun vispas online bestelde en de penningmeester stuurde de al reeds gemaakte vispassen 
weer terug naar Sportvisserij Nederland. 
 
Om de contributie overzichtelijk te maken zijn ook de senior kortingen en de junioren korting 
vervallen. We zagen immers dat veel jeugd leden toch al een jeugdvispas bestelde in plaats van de 
Jeugd basis vergunning. Vaak namen ze meteen de vispas omdat ook de jeugd met twee hengels wil 
vissen. Senioren leden van boven de 75 jaar zijn er amper en bijvoorbeeld onze donateur betaalde 
dan € 8,- min € 5,- korting. Das raar! 
 
 
Categorie   Bestaande leden Nieuwe leden*       HSV online 
 
Vispas 18 jaar en ouder  € 30,00   € 40,00   € 40,00 
Jeugdvispas   € 15,00   € 20,00   € 20,00 
Jeugdvergunning basis  n.v.t.   € 10,00   n.v.t 
 
* Verkoop loopt via Dieris 
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7. Viswedstrijden 2016 

7.1. Jeugdviswedstrijden 2016 
Koppelwedstrijd “Jong + Oud” gevist op 27 mei 2016 in de Casimirvijver. 

Er is gevist door 14 koppels die in totaal 159 visjes vingen. 

NR. Namen van het koppel Grootste vis Aantal vissen 

1 Vincent Brands + Bente Morsch  52 

2 Geert van Klaveren + Co Duinmeijer  37 

3 Leri Huijzer + Henk Serlijn  26 

 

Jeugwedstrijd is gevist op 10 juni 2016 in de Casimirvijver. 

Er is gevist door 12 kinderen die in totaal 74 visjes vingen. 

NR. Naam Leeftijd Grootste vis Aantal vissen 

1 Tim Lind 13 jaar  22 

2 Melissa Lind 12 jaar  11 

3 Ziggy Hermans 10 jaar  10 

 

Jeugwedstrijd is gevist op 24 juni 2016 in de Casimirvijver. 

Er is gevist door 15 kinderen die in totaal 53 visjes vingen. 

NR. Naam Leeftijd Grootste vis Aantal vissen 

1 Geert van Klaveren 11 jaar  12 

2 Tim Lind 13 jaar  11 

3 Dennis de Jong 13 jaar  7 

 
 
Jeugdwedstrijd is van 8 juli is niet gehouden! 
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7.2. Zomeravondcompetitie 2016 
Wedstrijd  gevist op 3 juni 2016 in de Casimirvijver te Castricum. 

Er is gevist door 10 hengelaars die in totaal 147 visjes vingen. 

NR. Naam Aantal vissen Wedstrijdpunten 

1 Henk Serlijn 46 10 

2 Gert Lute 26 6 

3 Kees-Jan Castricum 18 5 

 

Wedstrijd  gevist op 17 juni 2016 in de Dije te Heemskerk. 

Er is gevist door 13 hengelaars die in totaal 84 visjes vingen. 

NR. Naam Aantal vissen Wedstrijdpunten 

1 Rien Faasse 20 10 

2 Gert Lute 13 7 

3 Henk Serlijn 13 7 

 

Wedstrijd  gevist op 1 juli 2016 in de vijver aan de Frederica’s Hof te Heiloo. 

Er is gevist door 10 hengelaars die in totaal 118 visjes vingen. 

NR. Naam Aantal vissen Wedstrijdpunten 

1 Henk Serlijn 36 10 

2 Co Duinmeijer 25 7 

3 Rien Faasse 17 6 

 

Wedstrijd  gevist op 15 juli 2016 in Het Stet te Limmen. 

Er is gevist door 10 hengelaars die in totaal 265 visjes vingen. 

NR. Naam Aantal vissen Wedstrijdpunten 

1 Piet Veldt 48 10 

2 Rien Faasse 47 9 

3 Kees-Jan Castricum 39 8 

 

Wedstrijd  gevist op 26 augustus 2016 in de Van Speykkade te Castricum. 

Er is gevist door 8 hengelaars die in totaal 308 visjes vingen. 

NR. Naam Aantal vissen Wedstrijdpunten 

1 Henk Serlijn 71 10 

2 Martin Nieuwenhuizen 61 9 

3 Rien Faasse 57 8 

 
EINDKLASSEMENT VAN DE ZOMERAVONDCOMPETITIE 2016 
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NR. Naam 3-jun 17-jun 1-jul 15-jul 26-aug TOTAAL SCORE 

1 Henk Serlijn 10 7 10 7 10 44 37 

2 Rien Faasse 4 10 6 9 8 37 33 

3 Kees-Jan Castricum 5 4 5 8 7 29 25 

4 Piet Veldt 4 4 4 10 6 28 24 

5 Co Duinmeijer 3 5 7 8  23 23 

6 Martin Nieuwenhuizen  3  5 9 17 17 

7 Erica Veldt 5 3 4 5  17 17 

8 Wil Slooten  5 4 4 4 17 17 

9 Gert Lute 6 7 3   16 16 

10 Kees Bedeke  4 3 4 5 16 16 

11 Martin Duijn 3 3 3 3 3 15 12 

12 Samantha Veldt 3 5    8 8 

13 Jarno van der Saag 4 4    8 8 

 
 

7.3. Baarscompetitie 2016 
Wedstrijd  gevist op 4 september 2016 in de Uitwatering te Akersloot. 

Er is gevist door 7 hengelaars die in totaal 164 baarsjes vingen. 

NR. Naam Aantal baarzen Wedstrijdpunten 

1 Piet Veldt 52 10 

2 Henk Serlijn 26 9 

3 Co Duinmeijer 21 8 

 

Wedstrijd  gevist op 25 september 2016 in de Singel te Alkmaar. 

Er is gevist door 6 hengelaars die in totaal 103 baarsjes vingen. 

NR. Naam Aantal baarzen Wedstrijdpunten 

1 Rien Faasse 38 10 

2 Piet Veldt 18 9 

3 Kees Bedeke 18 9 

 

Wedstrijd  gevist op 16 oktober 2016 in de Zienervaart te Uitgeest en in de Uitwatering te 

Akersloot. 

Er is gevist door 8 hengelaars die in totaal 495 baarsjes vingen. 

NR. Naam Aantal baarzen Wedstrijdpunten 

1 Co Duinmeijer 99 10 

2 Piet Veldt 85 9 

3 Henk Serlijn 71 8 
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Wedstrijd  gevist op 6 november 2016 in de Katsloot te Uitgeest en in de Zienervaart te Uitgeest. 

Er is gevist door 8 hengelaars die in totaal 285 baarsjes vingen. 

NR. Naam Aantal baarzen Wedstrijdpunten 

1 Piet Veldt 64 10 

2 Henk Serlijn 43 9 

3 Co Duinmeijer 42 8 

 

Wedstrijd  gevist op 27 november 2016 in de Dogsloot te Uitgeest en in de Startingervaart te 

Akersloot. 

Er is gevist door 8 hengelaars die in totaal 92 baarsjes vingen. 

NR. Naam Aantal baarzen Wedstrijdpunten 

1 Piet Veldt 23 10 

2 Co Duinmeijer 16 9 

3 Kees Bedeke 14 8 

 
EINDKLASSEMENT VAN DE BAARSCOMPETITIE 2016 

NR. Naam 4-sep 25-sep 16-okt 6-nov 27-nov TOTAAL SCORE 

1 Piet Veldt 10 9 9 10 10 48 39 

2 Co Duinmeijer 8 8 10 8 9 43 35 

3 Henk Serlijn 9  8 9 6 32 32 

4 Kees Bedeke 4 9 8 5 8 34 30 

5 Erica Veldt 7  7 7 4 25 25 

6 Wil Slooten 5 7 6 6 5 29 24 

7 Gert Lute   5 8 6 19 19 

8 Sjoerd de Jong 6 6 7   19 19 

9 Rien Faasse  10   7 17 17 

10 Annette Stroosnijder    4  4 4 
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7.4. Viswedstrijden in het komende jaar 2017 
 

Viswedstrijden voor de jeugdleden tot 14 jaar. 

Het viswater wordt bekend gemaakt op www.hsvcastricum.nl  en op Facebook. 
26 mei Koppelwedstrijd “Jong + Oud”. Vissen van 19:15 uur tot 20:45 uur.  
  9 juni Jeugdwedstrijd individueel. Vissen van 19:15 uur tot 20:45 uur.  
23 juni Jeugdwedstrijd individueel. Vissen van 19:15 uur tot 20:45 uur.  
  7 juli Jeugdwedstrijd individueel. Vissen van 19:15 uur tot 20:45 uur.  
 Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis. 
 Organisatie door Dick Derriks // emailadres:  dickderriks@hotmail.com  
 

Zomeravondcompetitie voor de seniorleden. 

Het viswater is voorlopig en wordt definitief bekend gemaakt op www.hsvcastricum.nl  
19 mei Vissen van 19:15 uur tot 20:45 uur.  Viswater  Casimirvijver te Castricum. 
  2 juni Vissen van 19:15 uur tot 20:45 uur.  Viswater  Dije te Heemskerk. 
16 juni Vissen van 19:15 uur tot 20:45 uur.  Viswater  Frederica’s hof te Heiloo. 
30 juni Vissen van 19:15 uur tot 20:45 uur.  Viswater  Het Stet te Limmen. 
14 juli Vissen van 19:15 uur tot 20:45 uur.  Viswater  Dunantsingel te Castricum. 
 Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis. 
 Organisatie door Kees Bedeke // emailadres:  kees.bedeke@casema.nl  
 

Baarscompetitie voor de seniorleden. 

Het viswater wordt later bekend gemaakt door de wedstrijdcommissie.  
10 september Vertrekken om 7:15 uur vanaf de parkeerplaats Geesterduin. 
  8 oktober Vertrekken om 8:00 uur vanaf de parkeerplaats Geesterduin. 
22 oktober Vertrekken om 8:15 uur vanaf de parkeerplaats Geesterduin. 
12 november Vertrekken om 8:00 uur vanaf de parkeerplaats Geesterduin. 
  3 december Vertrekken om 8:30 uur vanaf de parkeerplaats Geesterduin. 
 Aanmelden tot de vrijdag voor de wedstrijd. Inleggeld € 3,00. 
 Organisatie door Piet Veldt // emailadres:  pietveldt@ziggo.nl  

http://www.hsvcastricum.nl/
mailto:dickderriks@hotmail.com
http://www.hsvcastricum.nl/
mailto:kees.bedeke@casema.nl
mailto:pietveldt@ziggo.nl
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8. Dikke Dora 
 
Op zondag gaan we vaak op koffie visite bij oom Cas en tante Bertha.  
Ik kom er graag. Het zijn fijne mensen en omdat ze zelf geen kinderen hebben wordt ik er altijd stik 
verwend.                                                          
Tenminste, dat zegt mijn moeder. 
Er wordt vaak gepraat over de oorlog die geweest is en ze noemen mij een oorlogskindje omdat ik 
toen werd geboren.  
Oom Cas is bij de Amsterdamse politie en ik mag altijd met zijn pet en koppelriem spelen waar hij 
dan het pistool vanaf heeft gehaald want dat is natuurlijk veel te gevaarlijk.  
Met zijn zwart wit gestreepte manchetten om mijn armen speel ik op de gang verkeersagent. Het 
fluitje, dat met een koord aan m ‘n nek hangt snerpt prachtig en ik gebruik het veel. Dat maakt het 
pas ècht. 
Meestal komt oom Cas de gang op en zegt: 
- “ Geef die fluit maar hier  Rientje, want het geluid is niet helemaal in orde. Misschien blaas je hem 
zo helemaal kapot. Morgen op het bureau laat ik de technische dienst er wel even naar kijken.” 
’t Jonge, wat hebben ze toch gammele fluitjes bij die politie want dit gebeurt nou altijd als ik er mee 
speel.                                                   
Wat jammer is dat toch. 
Omdat ik geen koffie lust maakt tante Bertha op de grijs granieten aanrecht van haar keukentje 
chocolademelk voor mij in een grote beker. 
Van die lekkere dikke met extra veel cacaopoeder en suiker erin. 
 Ik krijg er ook altijd een janhagel koekje bij en soms wel twee. 
In de herfst is oom Cas er vaak niet. 
- “ Die is weer vissen, “ zegt tante Bertha dan. 
- “ Snoeken, “ voegt ze er aan toe. 
- “ Oom Cas, wanneer mag ik mee vissen. “ 
- “ Als je tien jaar bent Rientje, “ zegt hij, “ want eerder heb je er toch het geduld niet voor. “ 
 Dat duurt nog wel een heel jaar maar vergeten doe ik zijn belofte niet en oom Cas zelf ook niet want 
op mijn tiende verjaardag krijg ik van hem een hengel.  
- “ Een echte snoekhengel, “ zegt oom Cas. 
Hij is van bruin bamboe met mooie zilverkleurige ringen eraan en een stalen top. Dat ronde draaiding 
aan het dikke handsvat noemt oom Cas een molen. Dat is om de lijn mee op te spoelen, leer ik. 
En wat ik zo ook leer is dat sommige woorden meerdere dingen beteken zoals lijn, spoelen en molen. 
 - “ Maar we moeten nog even wachten Rien, “ zegt oom Cas, “ tot het herfst is want dan gaat de 
snoek zich pas lekker dik vreten voor de winter.” 
Dat wachten gaat lang duren want het is nog maar begin zomer. 
Maar eindelijk is het zover.                                                                           
De eerste zondag van oktober. 
’s Ochtends vroeg, het is nog donker, komt oom Cas mij met zijn groene Rap brommer ophalen. Hij 
heeft alleen een leren schoudertas bij zich maar geen hengel. Vreemd hoor.                                                  
We rijden naar de boerderij van boer Ochterop in de Beemsterpolder waar hij al jaren vist. Zijn 
hengel, visstoeltje en schepnet staan daar in de schuur vertelt oom Cas me onderweg.  
Naast die schuur staat een grote ton met regenwater waar oom Cas met een schepnetje visjes uit 
haalt die hij in een akertje doet.          Zo noemt hij dat ovaal zinken emmertje. 
– “ Dat zijn genoeg aasvisjes voor vandaag,” zegt hij. 
We gaan achter de hooiberg op de kruising van twee brede sloten vissen. Oom Cas noemt het 
weteringen.   
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We zitten op een houten steiger die hier en daar met mos is begroeit.                                                                                             
Oppassen hoor,  want als je uitglijdt ga je zo koppie onder de plomp in. 
Dikke bruine sigaren steken boven het gele riet uit. 
– “ Die noemen we in Friesland bollepiesten, “ vertelt oom Cas, 
“ en dat betekent, stierenlullen. “ 
 Hij kan het weten want hij is een Fries en we lachen er allebei om. “ 
- “ ‘t Zonnetje in de rug en de wind op het handje. Als de snoek nu ook nog trek heeft zitten we 
gebakken, “ zegt oom Cas en hij steekt een dikke sigaar op. Een bollepiest denk ik en moet hard op 
mijn onderlip bijten om niet te gaan lachen.  
Onze rood witte steekdobbers doen hun best tegen de golfjes in naar de over kant te zwemmen. 
Het eerste uur gebeurt er niets. 
- “ Prima voorntjes hoor, “ zeg oom Cas, “ want ze blijven hun best doen. Daar ligt het niet aan. Maar 
nou die snoeken nog. “ 
Vrouw Ochterop komt op een rond dienblad koffie brengen.  
Ze is over zes maanden uitgerekend en dan is die nare winter gelukkig voorbij, vertelt ze. “ Dat wordt 
dan nummer vier op rij. “ 
Oom Cas slurpt aan zijn hete koffie en knikt begrijpend maar ik snap niet waar het over gaat.  
Vrouw Ochterop is net weg is als mijn dobber ineens wat raar op en neer gaat dansen en dan met 
een enorme kolk onder schiet.  
Het water is zo helder dat je precies kunt zien waar de dobber heen gaat. Hij zwemt met korte rukjes 
heen en weer en blijft dan midden op de kruising stilstaan. 
- “ Potverjammel mien jonge, dat sou wol ris in goeien ien wêze kenne, “ zegt oom Cas, die plotseling 
in het Fries gaat praten. 
Moerstaal, noemt hij dat zelf. 
- “ Hij bliuwt  op syn plak lizzen en ferskûlet him net yn ‘e reiden.  
Dat binne altiten hiele bêste, “ gaat hij verder. 
- “ Niks doen en wachten tot ik zeg dat je kan slaan want hij moet het visje eerst keren. “ 
Hè, gelukkig praat hij weer gewoon. 
Mijn hart klopt van de spanning in mijn keel.   
Als de dobber langzaam wegzwemt helpt oom Cas me met het aanslaan en het is raak maar dan ook 
echt raak want  
de snoek neemt een run naar de overkant en springt dan plotseling rechtop omhoog het water uit.                                                               
Ik schik me rot en geef m ’n hengel vlug aan oom Cas. 
Wat een joekel van een beest. Ik wist niet dat vissen in een sloot zo groot kunnen worden. 
- “ Dit gaan we heel voorzichtig doen jochie want anders verspelen we hem. Geen haast, geen haast 
en rustig moe maken.                           
Zo gaan we dat samen doen.” 
De hengel staat een beetje krom en telkens windt oom Cas een stukje lijn binnen maar de molen gaat 
ratelen als de snoek er weer vandoor gaat.   
Als de snoek eindelijk moe is geworden steekt oom Cas het grote schepnet schuin het water in en 
drukt het rubber handvat van de steel in mijn handen.  
_ “ Alleen maar vasthouden,“ commandeert hij. 
Langzaam en voorzichtig trekt hij het kolossale beest boven het net.  
En dan… Hebbus. Het schepnet is precies groot genoeg. 
De dreghaak zit aan de zijkant van de bek en wordt er met een lange tang uit gewipt 
- “ Prachtig gehaakt knul, “ zegt oom Cas en als hij mij knul noemt vind ik dat prettiger dan jochie. 
 
- “ Wat een bak van een beest. Wat een schoonheid. Zeker wel een meter lang en moddertje vet. 
Wat ben jij een bofkont met zo’n eerste keer snoeken. Ik vis hier al jaren maar zo ‘n feest heb ik nog 
niet eerder meegemaakt. 
Wat een kanjer van een vis. Gefeliciteerd man.   
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Nou Rien, we zetten haar gauw weer terug want dan kan ze gaan zorgen voor een heleboel kleintjes 
want die grote snoeken zijn altijd de vrouwtjes. “ 
Statig langzaam, alsof er niets gebeurd is, zwemt de vis  bij ons vandaan en we kijken haar vol 
bewondering na.  
Vroeg in de middag gaan we terug naar huis. We hebben er niets meer bijgevangen maar dat maakt 
niet uit, zegt oom Cas; “ want deze dag heeft al een gouwe randje. “ 
Natuurlijk vertel ik thuis in geuren en kleuren over onze snoekvangst en daarna, op de volgende 
visite-zondag, doe ik het verhaal nog een keer voor tante Bertha.                                                                           
In mijn enthousiasme wordt de snoek groter en groter waarbij ik de maat van haar buik als een 
belangrijk detail met beide handen steeds forser aangeef.                                                                                 
Met een knipoog naar mijn moeder zegt tante Bertha :  
- “ Zeg Rientje, die snoek van jou gaat zo langzamerhand wel erg veel lijken op dikke Dora, de vrouw 
van de bakker hier op de hoek.”  
 
 
Dit is een visavontuur van 65 jaar geleden en mijn buurvrouw, een sympathieke vrouw van het 
vlezige type, heet Dora.  
Wat dit met elkaar te maken heeft? 
Nou, elke keer als ik haar tegen kom, en dat gebeurt natuurlijk regelmatig, zeg ik vriendelijk: “ Dag 
Dora, “ en dan komt de herinnering aan die heerlijke visdag van toen even in een flits bij mij binnen 
en…  dat verveelt me eigenlijk nog steeds niet. 

 
Rien Faasse   
Februari 2017 

 
 


