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Verslag van de ledenvergadering WHSV 
 

Waar  : O&O gebouw te Wassenaar. 
 
Wanneer : Donderdag 28-10-2010 
 
Aanvang  : 20.00 uur 
 
Aanwezig : André Breijer   Voorzitter / notulist 

Adri de Troije  Secretaris/Ledenadministratie en 
Penningmeester 

   Johan Vreeburg  Commissaris Wedstrijdzaken 
   Willem Stoutjesdijk  Commissaris Externe betrekkingen 
   Dennis Oomen  Commissaris Karperzaken   
   Bram Zwanenburg  Assistent/Secretaris/ 
       Assistent Wedstrijdzaken 
   Eus van de Ham  Feestcommissie 
    
   Robert van Duijn  (W V) 
   Cor Jollie   (W V) 
   Leon de Mooy 
   John den Haan  (W V) 
   Cor de Wit   (W V) 
   Piet Mieloo   (W V) 
   Hans Rijsberger  (W V) 
   Fred van Polanen  (W V) 
   Fred van Eijk   (W V) 
   Francis Scott 
   Ton Hakkeling  (W V)  
   Paul van de Pol  (W V) 
   Cor Slats     
   Frank Hoogenboom 
   Jan van den Oever  (W V) 
   Dirk Koolmoes  (W V) 
   Willem van Duijn  (W V) 
   Vincent de Reede  (W V) 
   (W V) = wedstrijd Visser! 

  
Afgemeld : Boet Kastanja, Jan Spek, M. de Bode, J.H. Jansen,  
   W.H. Hazelaar.  
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1. OPENING DOOR DE VOORZITTER 

”Heren ik wil bij deze de ledenvergadering 2010 openen en vraag u om even 
te gaan staan zodat we een moment stil kunnen staan bij het herdenken van 
de ontvallen leden en oud leden van de WHSV….. 
  
Agenda  
De agenda voor vanavond ziet er als volgt uit: 
 
1. Opening door de voorzitter; 
2. Vaststelling verslag ledenvergadering 2009; 
3. Mededelingen van het bestuur; 
4. Rekening en verantwoording over de financiële huishouding 2008/2009; 
5. Mededelingen secretariaat/ledenadministratie; 
6. Verkiezing Kascontroleur. 
 
Pauze. 
 
7. Wedstrijdzaken 2010/2011. 

a. Competitie: 
i. Terugblik 2010; 
ii. Vooruitblik 2011. 

 
b. Bijzondere wedstrijden: 

i. Kinderwedstrijd; 
ii. Wedstrijd Kanaal door Voorne; 
iii. Koppelconcours; 
iv. Verrassingswedstrijd; 
v. Ontmoetingswedstrijd. 

 
8. Karper Afdeling 
 
9. Activiteiten. 

a. Thema avond 15 nov 
b. Jeugdcursus 2010/2011 
c. Feestavond 

 
10. Rondvraag. 

 
2. Accorderen van het verslag van de ledenvergadering 2009. 

 Ik wil u vragen of u akkoord gaat met de notulen van de Algemene 
Ledenvergadering van 2009 . Er kwam vanuit de aanwezigen geen 
commentaar. 
Hiermee verklaar ik de notulen aangenomen en kunnen ze worden 
opgeborgen in het archief.
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3. Mededeling van het bestuur: 

 
Wat heeft het bestuur als Belangenbehartiging van de leden dit jaar voor 
u gedaan? 
Bestuursvergaderingen. 
Voorheen elke eerste dinsdag, maar met ingang van 1 september 2010, elke 
eerste maandag van de maand komt het bestuur bijeen in de Mijlpaal in 
Katwijk om de bestuurlijke zaken van de vereniging te bespreken en uit te 
voeren.  
Afwijkende data kunnen via de website worden teruggevonden. 
Deze vergadering zijn openbaar en voor ieder lid van de WHSV toegankelijk. 
Ook de bestuurlijke stukken zoals notulen van de vergaderingen zijn voor een 
ieder toegankelijk, ze zijn opvraagbaar bij de voorzitter.  
 
Groei van de vereniging: 
In 2009 zijn we gestopt met 932 betalende leden, volgens onze 
secretaris/penningmeester Adri de Troije is 2010 afgesloten met een 
ledengroei van 25 %. 
  
Ook het afgelopen jaar is dit veel werk geweest voor Adri, waarbij mijn dank. 
Zoals bekend Adri krijgt ondersteuning van Bram Zwanenburg, die Adri waar 
nodig helpt, waarvoor ook mijn dank. 
 
Ook de andere leden van het bestuur wil ik danken voor hun inzet het 
afgelopen jaar voor de WHSV. 
 
Uitbreiding viswater WHSV: 
Het bestuur heeft contact gehad met Staatsbosbeheer regio West gevestigd in 
de duinen bij Noordwijk. Dit naar aanleiding van ons verzoek over het water 
Lentevreugd. 
Helaas moeten we mededelen dat al onze inspanningen tevergeefs zijn 
geweest, aangezien Staatsbosbeheer het water alleen toegankelijk wilde 
stellen voor de maanden augustus – december. De rest van het jaar zou het 
water rust moeten krijgen vanwege de broedvogels. 
 
Maar niet getreurd, we hebben uitbreiding gekregen van viswateren binnen de 
gemeente Wassenaar, t.w: 

1. De vijver in de wijk Weteringpark II, die als uitloper van de Zijlwatering 
tegen over de jachthaven ligt. 

2. De vijver in de wijk Weteringpark II, nabij de kinderboerderij aan de 
Rodenburglaan. 

Dit zijn hele mooie vijvers waar volgens onze karper deskundige Dennis 
Oomen mooie vis zit. Ook is dit water goed toegankelijk voor kinderen en 
mindervaliden. 
Ook hiervoor mijn dank aan onze Secretaris/Penningmeester die hiervoor veel 
werk heeft verzet. 
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Gratis Gemeentelijke Jeugdvispas: 
Naar het succes van 2009 hebben we onze samenwerking met de gemeente 
Wassenaar voortgezet bij het uitreiken van de gratis gemeentelijke vispas 
voor de jeugd tot 14 jaar. 
Ook in 2010 heeft de gemeente ons ontwerp voor de pas gratis gedrukt en 
een begeleidend schrijven gemaakt met gedragsregels aan de waterkant voor 
de jeugd. Er zijn dit jaar 36 gratis jeugdvergunningen 2010 verstrekt. 
 

Externe verplichtingen: 
Willem Stoutjesdijk, Eus van de Ham, Cor Schenk en Johan Vreeburg  
hebben weer een bijdrage geleverd aan een topcompetitie, dit blijft een enorm 
mooi ervaring en zal de komende jaren, voor zover mogelijk worden herhaald. 
 
Eigen website: 
We hebben een prachtige website, bijna dagelijks onderhouden door onze 
Webmaster Johan Vreeburg, de website wordt gemiddeld 2500 x per maand 
bekeken. 
Deze site is van en voor de leden dus iedereen kan er een bijdrage aan doen, 
zoals foto´s van bijzondere vangsten, als je spullen te koop wil zetten, leuke 
anekdotes etc.  
 
De Hall of Fame: 
Hierbij geven voorgedragen personen een blik achter hun hobby vissen. 
Tot nu tot zijn dat geweest: 

1. Willem van Duijn; 
2. Piet Durieux; 
3. Willem Stoutjesdijk; 
4. André Breijer; 
5. Adri de Troije; 
6. Dennis Oomen; 
7. George van Hutten; 
8. Johan Vreeburg  
9. Jan den Oever. 

10. Eus van de Ham 
 

Feestcommissie: 
We hebben in Eus van der Ham de nieuw commissaris feestcommissie met 
als doel de feestcommissie gestalte te gaan geven, met eventuele nieuwe 
ideeën voor de feestavond in dec. en voor invulling van ons 60 jarig jubileum 
in  2011. 

 
4. Rekening en verantwoording over de financiële huishouding 2008/2009. 

 
Hiervoor geef ik het woord aan onze Secretaris/penningmeester Adri de 
Troije. 

 
 Punten van Secretariaat : aan het woord is Adri de Troije 
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1. Lijst van wateren 2011 komt met VISpas 2011 en na betaling. De Lijst van 
wateren zal voor de komende 2 jaar dunner zijn, er staan alleen wateren in 
van Zuid West Nederland. Wil men elders in het land vissen dan moet men 
via de site www.visplanner.nl het water uitprinten waar men buiten de Fed 
ZWN wil vissen.    
 

2. Onze federatie heet voortaan Sportvisserij Zuid West Nederland. 
 

3. Verhuisbericht altijd via web -site WHSV naar secretariaat. 
 

4. Iets wat te maken heeft met N.A.W. gegevens altijd contact opnemen met 
secretariaat. 
 

5. Onderhandelingen met gemeente Wassenaar omtrent nachtvissen, daar 
de wetgeving in 2008 is verandert per gemeente. Hou de website van de 
WHSV in de gaten voor meer informatie. ( Komt een APV Wassenaar ??) 
 

6. Er via de Wassenaarse blaadjes 2011 weer over de WHSV zal worden 
geschreven b.v. jeugd viscursus, jeugdviswedstrijd, 60 jarig bestaan, e.d. 
dit zal in overleg gaan met Willem Stoutjesdijk 
 

7. Oprichten Karperclub 2009 in de WHSV door Dennis Oomen gestart ( Hier 
komen we later bij de activiteiten 2011 op terug) 

 
8. De gegeven Jeugdcursus 2010 is door geen inschrijvingen niet 

doorgegaan  
 

9. Adri en Johan naar de regio vergadering 18 november gaan van 
Sportvisserij ZWN, als er punten zijn van de leden geef dat dan even door. 

 
Punten van Ledenadministratie 
 
1. Betalingsbrieven 2011 worden medio december verstuurd 

 
2. In 2011 er weer een gratis jeugdvergunning wordt afgegeven aan de jeugd 

onder de 14 jaar (streef datum 01-01-2011 geen 14 jaar) 
 

3. Betaal op tijd zodat u de VISpas 2011 op tijd weer in huis hebt. 
 

4. Lidmaatschap Vliegende Visser en toegang voormalige Vliegveld 
Valkenburg 2011, na betaling van € 5.00 . 
 

5. Er weer 105 leden niet betaald en opgezegd hebben in 2010. Opzegging 
moet voor 01-oktober van het lopende jaar bij de Ledenadministratie 
binnen zijn. 
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6. Jeugdleden zijn leden die per 01-01-2010 geen 14 jaar zijn en betalen dus 
voor de Jeugd –VISpas en lidmaatschap € 15,- 
 

7. Het leden aantal is in 2010 doorgegroeid, van 932 naar 1171,  
1012 Senior leden 159 Jeugdleden 
105 opzeggingen met of zonder afzegging 
36 gratis Jeugdleden voor de wateren van de WHSV uitgegeven. 
 

8. Visblad niet meer te verkrijgen vis de WHSV. De leden die in 2011 een 
Visblad willen ontvangen moeten deze aanvragen bij Sportvisserij 
Nederland via de website www.sportvisserijnederland.nl  
 

9. Dankwoord aan Piet Meijvogel voor de uitgifte van ± 300 tijdelijke 
VISpassen 2010 en hopelijk ook weer in 2011. 
 

10. Dankwoord aan Frans en Frank van ALLSails Wassenaar voor de uitgifte 
van ± 60 tijdelijke VISpassen 2010 en hopelijk ook weer in 2011. 
 

11. Er weer veel tijd gestoken is in het oplijnen van het ledenbestand met 
Sportvisserij Nederland a.w. VISpas. Tevens moest er meer tijd worden 
gestoken in de enorme aangroei van nieuwe leden. 
 

12. Ik nu de mogelijkheid heb om op de website bij Sportvisserij Nederland in 
het HSV ledenbestand Online te kunnen kijken en aanpassen van de 
verwerkte leden, dit zijn de leden die geregistreerd staan bij sportvisserij 
Nederland en dus een VISpas hebben ontvangen in 2010, niet de extra 
VISpassen. 
 

13. Het lidmaatschap nummer van de WHSV kan anders zijn dan wat er op uw 
VISpas staat, dit komt door dubbele nummering van onze eigen 
Ledenadministratie en van Sportvisserij Nederland. Het begint altijd met  
16-01-506 en dan  het lidnummer. 
 

14. Ik alle uitgegeven VBL’s  2010 zelf naar Sportvisserij Nederland heb 
gestuurd dus alle leden hebben een VISpas ontvangen en staan 
geregistreerd bij Sportvisserij Nederland, en hierdoor krijg ik van alle leden 
(± 1171) een nieuwe VISpas 2011. 
 

Punten van de Penningmeester 
 

1. Door de toereikende financiën is het niet nodig het Lidmaatschap te verhogen 
en blijft voor 2011 het zelfde als in 2010. Alleen de tweede VISpas wordt 
goedkoper voor leden buiten de Federatie en voor de leden in de Federatie 
wordt het iets duurder in 2010. 

 
2. Senior leden 

 a. VISpas en Lidmaatschap WHSV   € 29.50 
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 b. Tweede Vispas afdracht en Lidmaatschap €13.50  

 
3. Er moet wel de normale afdracht €29.50 worden gedaan. Teruggaaf geschied door 

mij of door Sportvisserij Nederland  nadat u via de website  www.vispas.nl  de 
dubbele afdracht hebt terug gevraagd. 

  
4. Junior leden  € 15.00 

 
5. Er Jeugdleden zullen zijn die in 2011 Seniorlid zijn geworden en dus een  

hoger bedrag zullen aantreffen in de betalingsbrief 2011. 

 
6. Leden met dubbele afdrachten en verkeerde N.A.W. gegevens per vereniging 

kunnen via de website van Sportvisserij Nederland hun teveel betaalde afdrachten 
retour krijgen op hun bank- of girorekening: zie website  http://www.vispas.nl 
(dubbele afdracht) 

 
7. Financieel overzicht vanaf 01-10-2009 t/m 30-09-2010 

Tijdens de behandeling van het financieel overzicht kwam een foutje aan het 
licht door Willem Stoutjesdijk, hierdoor heeft Adri van de voorzitter nog geen 
decharge gekregen. 

 
8. De inkomsten van 2010 hoger zijn dan 2009, dit komt omdat er dit jaar weer  een 

leden aangroei was, ongeveer 25%. 

 
9. De uitgaven 2010 iets hoger zijn dan 2009 dit komt door meer afdrachten en nog 

een afdracht van 2010 aan Sportvisserij Nederland. 
 
Door de vereniging zijn er 9 VISpassen en 9 Visbladen met de somma van € 241.20 
gratis uitgegeven. 

 
10. Het eindsaldo van 2010 flink hoger is dan 2009. (meer leden).  

 
11. De kascommissie (Piet Mieloo en Fred van Polanen) hebben kascontrole uitgevoerd 

van 01-10-2009 t/m 30-09-2010 en geen onregelmatigheden gevonden. Zij vonden 
de kas overzichtelijk en hebben hun goedkeuring d.m.v. een handtekening bevestigd. 
Dank hiervoor 

 
Opmerking van Piet Mieloo: 
De kascontrole was altijd prima in orde. Altijd tot in de puntjes verzorgd. Goed en 
duidelijk uitgevoerd. 
 

12. Het derde lid uit één gezin met dezelfde NAW  gegevens krijgt € 5.00 korting. 
voorbeeld pa en ma en zoon zijn lid. 29.50 + 29.50 + 15.00 –5.00 = € 69.00 
 

13. Van de 932 leden van 2009 heeft 93 % betaald en 7 % NIET betaald voor 
2010, deze niet betaalde VISpassen zijn retour gestuurd naar Sportvisserij 
Nederland, teven zijn de opgezegde VISpassen ook retour gestuurd. 
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14. Alle niet gebruikte VBL’s zijn 01-10-2009 terug gestuurd naar Sportvisserij 
Nederland. 
 

15. Er van de leden gevraagd wordt om de betaling VISpas 2011 na ontvangst 
betalingsbrief binnen 30 dagen te voldoen zodat de ledenadministratie niet 6 
maanden bezig is om de betalingen te verwerken. 
 

De Vliegende visser 
De tokens (druppels) van de leden Vliegende Visser worden per 31-12-2010 
geblokkeerd, dus geen toegang meer op vliegveld tot betaling 2011 op 
giro 2307719  t.n.v. Wassenaarse Hengelsportvereniging te Wassenaar  is 
gestort. Betalingsbrief wordt december verzonden. 

 
5. Verkiezing kascontroleur. 

Aangezien Piet Mieloo 2 jaar gefunctioneerd heeft als kascontroleur moet hij  
c.f. de statuten worden vervangen door een andere vrijwilliger, die deze 
functie voor een periode van 2 jaar voor zijn rekening neemt. 

  
De voorzitter spreekt een ieder toe om zich op te geven, maar allen hullen zich 
in stilzwijgen, gelukkig had Johan Vreeburg al een hengeltje uitgegooid naar 
Hans Rijsbergen of hij soms genegen zou zijn om dit te gaan doen. 
Hans stemde toe dus is hij de nieuwe kascontroleur voor 2010 – 2011 en een 
groot gedeelte 2012. 

 
PAUZE, 
 
De leden kunnen namens het bestuur een gratis drankje aan de bar halen. 
Over 15 minuten gaan we verder met de ledenvergadering. 
 

6. Voor het punt Wedstrijdzaken 2008/2009 geef ik het woord aan ons 
bestuurslid wedstrijdzaken Johan Vreeburg: 
 
Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod: 
c. Competitie  

Terugblik 2010 
Johan neemt het woord en vertelt dat 2010 een leuk en goed wedstrijdjaar 
is geweest. Het  was zeer spannend en competitief. 
Er is tijdens een wisselend beeld ontstaan van de vangsten.  
Er is besloten tot een ledenstop bij 26 in verband met de ruimte die we 
hebben bij het uitzetten van het parcours, hierdoor hebben we zelfs mensen 
moeten teleurstellen. Zoals altijd zullen de opgedane ervaringen weer 
worden gebruikt voor de volgende jaren. 
 

d. Bijzondere wedstrijden 
i. Kinderwedstrijd. 

We zijn weer van plan om een kinderwedstrijd te organiseren aan het 
eind van de jeugdcursus 
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ii. Wedstrijd Kanaal door Voorne. 
Ook in 2011 gaan we hier 2 wedstrijden organiseren, we zitten wel met 
een kleine dilemma, op 23 april valt Paaszaterdag en op 30 april valt 
zoals vele jaren Koninginnendag. 
 

iii. Koppelconcours 2010 zijkanaal B. 
Terugblik op deze wedstrijd , is goed verlopen, goede vangsten 
 

iv. Koppelconcours 2011 zijkanaal B. 
Dit gaat dit jaar niet door, hiervoor wordt op 24 juni, t.g.v. het 60 jarig 
jubileum een viswedstrijd georganiseerd voor de wedstrijdvissers, het 
bestuur en genodigden in een karperput in België. Meer details hierover 
volgen later. 
 

v. Verrassingswedstrijd 
Deze laten we gewoon doorgaan 
 

vi. Gelote koppelwedstrijd. 
Voor deze wedstrijd was erg weinig animo, er komt een voorstel van de 
leden om de gelote wedstrijd 2011 te laten vervallen en hiervoor het 
Koppelconcours in het zijkanaal B te houden. Johan neemt het in 
beraad. 
 

Ook komt er een verzoek tot het organiseren van een vaste stok wedstrijd, 
hierover wordt gestemd en dit verzoek wordt afgewezen. 
 
Het volgende verzoek komt van Fred van Eijk, of we voor het wegen een 
driepoot kunnen gaan gebruiken, Johan werd een beetje moedeloos, want hij 
is dan altijd degene die dit moet gaan sjouwen en daar heeft hij geen zin in. 
Het aanschaffen van nieuwe weegnetten die aan de bovenkant dicht zijn wordt 
wel overwogen. 
 
Van Vincent de Reede komt het verzoek tot het gebruik van imitatie aas 
tijdens de competitie, ook dit voorstel wordt in stemming gebracht en met 8 
voor en 11 stemmen tegen afgewezen door de wedstrijdvissers. 

 
Johan deelt mee dat het inschrijfgeld  voor volgend jaar voor de wedstrijden 
van te voren zal moeten zijn betaald, betaald betekent ingeschreven, zoals we 
ook bij de losse bijzondere wedstrijden doen. Dit betekent in de praktijk dat er 
een bedrag van € 80,00 zal moeten zijn betaald voor aanvang competitie, is 
dit financieel niet mogelijk kan er een regeling worden getroffen met Adri. 
Dit voorkomt fouten aan de waterkant, een tekort in kas hierdoor en weer een 
last minder voor Johan. Uiteraard wordt achteraf het bedrag verrekend met de 
niet geviste wedstrijden met een minimum van 10 wedstrijden (deelname kost 
dus minimaal 10 x €5 = € 50.. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Behandeling van de enquête. 
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Er zijn 18 formulieren teruggestuurd, waarbij heel duidelijk naar voren komt 
dat de Zijl door iedereen wordt afgekeurd. Het voorstel van Johan is dan ook 
om de Zijl uit de wedstrijdlijst te halen en de Markervaart er in te brengen, ook 
om de Noorderspaarne (Mooie Nel) 1 maal er uit te halen en de Ringvaart ook 
1 maal te verwijderen, hiervoor 2 x extra op de Amstel vissen, Dit voorstel 
wordt ook unaniem aangenomen. 
 
Maximum aantal vissers blijft 26. 
 
Zie bijlage voor de verdere uitwerking van de enquête. 
 
 

7. Karperzaken 
 

Aan het woord komt Dennis Oomen 
 
Hij begint uit te leggen wat de eigenlijke bedoeling was 
 

De karper groep die aanvankelijk was aangeroepen bleek in de praktijk maar 
moeizaam bijeen te krijgen. Daarom is besloten om de groep als zodanig te 
ontbinden en om alternatieven te zoeken om de belangen van de karper 
vissers van de WHSV goed te kunnen vertegenwoordigen. 
 
Daarom is gekozen om de website als ontmoetingsplaats in te richten. De 
website heeft een aparte kop met “ karper “ gekregen, waar informatie is te 
vinden over het karper vissen. Ook kwamen hier verhalen te staan.  
 
Belangrijk daarbij is de input die door de karpervissers gegeven moet worden. 
Er is vorig jaar een thema-avond geweest, met als gastspreker Eric Verhiest. 
Deze werd prima bezocht, maar in de toekomst willen we toch het voltallige 
karpervolk bereiken, daarover straks meer. 
 
De website geeft nu ook een aparte waterkaart, waar specifieke karpervisinfo 
is te vinden. Deze lijst moet nog worden verfijnd, daar is input voor nodig. 
 
Ook was begonnen met vangstregistratie. Dit is een snelle dood gestorven, 
want er waren maar weinig karpervissers bereid om hun vangsten door te 
geven, wellicht uit angst voor stekkenpezen. Hierop moet in de toekomst nog 
een antwoord worden gevonden. 
 
Verder is de WHSV bezig geweest met het water aan de Buurtweg, 
Voorlinden genaamd. Dit water is van KPN. KPN bleek na overleg niet bereid 
om karpervissers van de WHSV toe te laten, helaas. 
   
Twee personen uit de karpercommissie zijn op cursus geweest over het 
karpervissen en de jeugd. Daaruit kwam ook de gedragscode van de KSN die 
de WHSV ook hanteert duidelijk naar voren, immers jong geleerd = oud 
gedaan!  
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Tenslotte is de WHSV actief bezig geweest om de gemeente Wassenaar te 
overtuigen dat aanpassing van de APV noodzakelijk is, (ingediend 01-10-
2010) om overlast tegen te gaan. Uit gegevens van de politie blijkt er 
regelmatig een loopje te worden genomen met de regels. Dit is door de 
controleurs van de WHSV zelf ook geconstateerd. De WHSV pleit voor het 
toelaten van een eenvoudig kampeermiddel voor de karpervisser, met als 
tegenhanger duidelijke spelregels om overlast te voorkomen en dit door de 
IOR en Politie handhaafbaar te maken. De gemeente moet nog antwoord 
geven op een verzoek van de WHSV op dit punt. 

 
Wat  is er nodig om toch succes te hebben in de toekomst. 
Zoals eerder genoemd is het grootste probleem dat er input nodig is van de 
karpervissers die de WHSV rijk is om de belangen juist te behartigen. De WHSV 
kreeg de mogelijkheid om eenmaal per maand de zaal “ De Mijlpaal” te Katwijk te 
reserveren voor ontmoetingen van leden.  
 
Er is een thema-avond georganiseerd voor de 15e november 2010, waar het 
vissen op karper centraal zal staan. Er zal een presentatie worden gegeven door 
Dennis Oomen, over het vissen bij obstakels. Daarna is de mogelijkheid om 
ervaringen te delen. Blijkt dit een succes, dan overweegt de WHSV om er een 
maandelijkse avond voor in te richten om zo het voltallige karpervolk van de 
WHSV te bereiken en zo het inputprobleem te ondervangen. Zo kan de 
commissie karperzaken prima discussies opzetten over actuele zaken om zo de  
mening van deze groep te toetsen. 
 
Dennis hoopt dat dit doorgang vindt om zo een actieve enthousiaste groep 
mensen bijeen te krijgen en te houden om in de toekomst leuke zaken te 
ontwikkelen en zelfs het karpervolk enthousiast te krijgen voor de feestavond. 
 
De bedoeling is om regelmatig verslag te doen van de meetings op de website, 
zodat een ieder kan lezen wat er leeft onder de karpervissers. Daarmee is de 
informatiestroom van en naar de karpervissers in de toekomst veiliggesteld. 
 
De karpercommissie zal in het volgende jaar bestaan uit ondergetekende en één 
reserve en zal zich blijven inzetten voor de belangen van de karpervissers van de 
WHSV. 
 

Er komt een vraag of de vereniging ook van plan is een wedstrijd voor karper te 
organiseren. Het antwoord hierop is Neen, in ieder geval voorlopig niet. Dit heeft 
te maken met het feit dat er eerst een goede communicatie met de achterban 
nodig is om dit te kunnen organiseren (anders organiseer je iets en komt er 
niemand!!). 

 
8. Activiteiten. 

De voorzitter neemt nu het woord en geeft aan dat er de volgende activiteiten 
staan gepland: 
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o Feestavond 18 dec. 2010, als afsluiting op de competitie; 
 

o Jeugdcursus  
Aan het woord komt Willem Stoutjesdijk,  
Dit jaar was er geen jeugdcursus maar is er besloten een jeugdcompetitie 
op te zetten. Door een tekort aan aanmeldingen, namelijk een, is deze niet 
doorgegaan. 
Volgend jaar maar weer een jeugdcursus starten met een nieuw hulpje, in 
de persoon van Léon de Mooy, Léon heeft van het bestuur de cursus 
jeugdbegeleiding aangeboden gekregen en gaat deze in november doen 
Van de federatie hebben wij een subsidie gekregen voor de aanschaf van 
hengelsportmaterialen voor de jeugd, en dat is mooi meegenomen. 
In augustus waren weer de zomerfeesten, een onderdeel daarvan is de 
hengelwedstrijd. De organisatie hiervan hebben wij weer op ons genomen 
en dit doen wij al vele jaren naar tevredenheid van de Oranjevereniging.                                                                                                       
Een kleine verandering in de organisatie is dat wij de jeugd hebben 
ingedeeld in twee leeftijdsgroepen t/m 7jaar en 8 t/m 13 jaar.                                                             
De uitslagen hiervan zijn te lezen op het internet. 
 

o 60 jarig bestaan in 2011 
Aan het woord komt Eus van de Ham 
Behalve de viswedstrijd in België zal er in september volgend jaar een 
receptie worden georganiseerd voor leden en oud-leden van de vereniging. 
Eus gaat hiervoor in januari beginnen in het lokale krantje om info te 
verzamelen, mocht een van de aanwezige leden foto’s etc hebben uit het 
verleden, dan graag (Willem Stoutjesdijk nodigt Eus uit om bij hem te 
komen kijken.) 

 
9.  Rondvraag 

 
Tijdens de rondvraag, kwam het verzoek van Cor de Wit, om in het vervolg de 
loting standaard te laten plaatsvinden bij het BP station op de A-44, daar sta je 
tenminste altijd droog en je kan er een kop koffie nemen terwijl je op de 
anderen wacht, dit voorstel werd unaniem aangenomen. 

 
Frank Hoogenboom vroeg of de vereniging nog steeds zoekende is naar een 
geschikte locatie als huisvesting. De voorzitter geeft aan dat de club 
momenteel tevreden is met de huisvesting in de Mijlpaal in Katwijk en dat we 
verder geen specifieke locatie hebben, maar wat niet is kan nog wel komen in 
de toekomst. 

 
Willem Stoutjesdijk vraagt aan webmaster Johan of hij de oude advertentie wil 
verwijderen van de website, Johan gaat dit per omgaande uitvoeren. 

 
10. Sluiting door de voorzitter. 

Om 22.20 uur dankt de voorzitter de leden voor hun aanwezigheid en sluit de 
algemene ledenvergadering van 2010 af. 
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Verzameling enquête 2010 - totaal     

     

Wat vindt u van de competitie in 2010 
voor wat betreft de algehele kwaliteit 
van: 

    

goed      16 x   

gemiddeld      0 x   

slecht  0 x   

     

Opmerking over de algehele kwaliteit van 
de competitie 

 Prima zoals altijd. Perfect/leuk Goed, 
afwisselend 
viswater, 
voor mij heel 
wat nieuwe 
wateren erbij. 

     

  Ik zou graag wat betere 
nummers loten ik heb 15 keer 
in  het midden gezeten 

Prima competitie en zeker allemaal 
prima geregeld van het loten en 
uitzetten tot de uitslagen 

 

     

    Wat vond u van de gekozen viswateren 
(aleen invullen als je hebt deelgenomen).     

Amstel-Drechtkanaal    Rijn bij Zwammerdam  

goed      10 x goed      12 

gemiddeld      6 x gemiddeld      4 

slecht  0 x slecht  0 
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Noorder Buitenspaarne/Mooie Nel   x Nauernasche Vaart  

goed      9 x goed      16 

gemiddeld      7 x gemiddeld      2 

slecht  2  slecht  0 

  x   

Ringvaart - Lijnden  x Ringvaart - Molengat  

goed      8 x goed      10 

gemiddeld      9  gemiddeld      8 

slecht  1 x slecht  0 

  x   

De Zijl  x Amstel   

goed      1  goed      14 

gemiddeld      3 x gemiddeld      2 

slecht  13 x slecht  0 

  x   

Noordhollands Kanaal     

goed      9 x   

gemiddeld      6 x   

slecht  0 x   

     

Bijzondere wedstrijden (aleen invullen 
als je hebt deelgenomen) 

    

Kanaal door Voorne (individuele 
wedstrijd) 

  Amsterdam-Rijnkanaal 
(verrassingswedstrijd) 

 

goed      11 x goed      5 

gemiddeld      2 x gemiddeld      5 

slecht  1 x slecht  3 

     

B-kanaal (open koppelconcours)   Noordhollandskanaal (gelote 
koppelwedstrijd) 

 

goed      11 x goed      7 

gemiddeld      2 x gemiddeld      3 

slecht  1 x slecht  0 
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Opmerking over de gekozen viswateren   
Verder prima. Behoudens de 
verrassingswedstrijd deze 
vond ik persoonlijk verkeerde 
keus. Zie liever een water met 
meer mogelijkheden wat 
betreft vistechnieken. 

Men zegt dat de vangsten ’s-zomers 
in De Zijl een stuk beter zijn 

Goed 

     

  Is goed bevallen . Met 
uitzondering van De Zijl en 
Ringvaart lijnden  dat was heel 
slecht en die zie ik liever niet 
terug.Waarom niet een keer 
naar Ringvaart Lisse  of  
Ringvaart   bij Eveleens 

De Zijl was een tegenvaller, had er 
meer van verwacht. De 
Nauernasche vaart vond ik een 
prachtig vis water. 

Ik houd 
persoonlijk 
niet van 
Kanaal door 
Voorne veel 
zieke vissen 
en vreselijk 
veel vuil 
draad blikjes 
e.d. aan de 
waterkant  

     

  1x keer Noorderbuitenspaarne 
minder. 1 x meer naar de 
Amstel of de Markervaart. 

Prima, altijd moelijk om het een 
ieder naar de zin te maken 

De Zijl later 
in het 
seizoen 
misschien 
beter, dan in 
het begin 

     

  Voor de Zijl was het misschien 
te vroeg in het jaar 

Prima  

     

Hoeveel wedstrijden zouden naar jouw 
mening in 2011 geruild moeten worden 
voor nieuwe water. 

    

Geen wisseling van wateren 4 x   

Eén water wisselen 9 x   

Twee wateren wisselen  2 x   

Opmerking:      
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Welke wateren wilt u in 2011 liever niet 
meer in het schema opgenomen willen 
zien? 

    

Amstel-Drechtkanaal  0 x   

Noorder Buitenspaarne/Mooie Nel  3 x   

Nauernasche Vaart 1 x   

Ringvaart - Lijnden 1 x   

Ringvaart - Molengat 0 x   

De Zijl 12 x   

Amstel  0 x   

Noordhollands Kanaal 1 x   

     

Welke wateren wilt u in 2011 als nieuw 
water in het schema opgenomen of vaker 
opgenomen willen zien? 

    

  De Zaan   

  NH-kanaal   

  Markervaart 5 x   

  V'burgse Meer   

  Amstel 6 x   

  Ringvaart Lisse   

  Ringvaart Eveleens   

  B-kanaal   

Wat vindt u van het aantal te vissen 
wedstrijden? 

    

te weinig wedstrijden  0 x   

te veel wedstrijden 0 x   

is precies goed 18 x   

Opmerking:     

     

Wat vindt u van de duur van de 
wedstrijden (6 uren) 

    

goed  17 x   
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te kort 1 x   

te lang 0 x   

Opmerking:     

     

We hebben dit jaar twee wedstrijden vrij 
snel achter elkaar op het Kanaal door 
Voorne gevist. Wat vond u daar van?  

    

goed en herhalen 9 x   

ging wel  2 x   

slecht en niet meer doen 0 x   

niet deelgenomen en daarom geen mening  6 x   

Opmerking     

     

Op 18 september hebben we een gelote 
koppelwedstrijd gevist. Wat vond u van 
deze wedstrijd? 

    

goed en herhalen 8 x   

ging wel  0 x   

slecht en niet meer doen 0 x   

niet deelgenomen en daarom geen mening  10 x   

Opmerking   Zal graag gescheiden koppel 
wedstrijd zien met bv vaste en 
feeder vak. 

Weinig deelnemers, maar prima 
vangsten gezellig; waar was het 
bier.  

iets eerder 
geeft hopelijk 
meer animo  

     

Hebt u nog andere opmerkingen die de 
kwaliteit van de competitie kunnen 
verhogen? 

 Wegen met een digitale 
weegschaal 

Een keer vaste stok wedstrijd Prima zo! 
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Overige opmerkingen  Wat betreft de feestavond 
deze is altijd in december en ja 
ben dit jaar wederom de hele 
maand december naar de zon 
toe. Dus zal wel weer 
clubsponsor worden 
hahahhaha. 

Johan en Bram nog bedankt voor 
alles!! 

Ik vind dit 
een zeer 
zeer goede 
vereniging 
hele goede 
organisatie 
en een zeer 
groot 
compliment 
voor de 
uitzetters 
iedere 
wedstrijd 
weer  

     

  Als ik mee doe volgend jaar 
misschien heb ik het wat 
rustiger dan zou ik graag ook 
met kunstaas willen vissen 
nepmaden e.d  

Prima, lekker zo door gaan Ga zo door 

     

  Graag meer deelnemers Prima organisatie  

 


