De Sportvisser

HSV de SPORTVISSER is opgericht 24 mei 1949
Koninklijk goedgekeurd op 7 december 1972.
Adres Clubgebouw: Bosweg 2a, 2202 NV Noordwijk
Adres Strandlocatie: Zeereep 101, 2202 NW Noordwijk
Postadres: Postbus 348, 2200 AH Noordwijk
Tel: 071-3618985
Verschijnt 8x per jaar			
Nr. 1 Februari/Maart 2018
Website: www.hsvdesportvisser.nl
Facebook: www.facebook.com/hsvdesportvisser
E-mail: info@hsvdesportvisser.nl
Bankrekeningnummer: NL89ABNA051 63 16 087
Aangesloten bij:		

Erevoorzitter		
Erelid

Sportvisserij Nederland
Lid van N.F.B.
Federatie Sportvisserij Midwest Nederland.
: C.L.P. Lassooy.
				: T.M.F. van Schie
: F. Nekeman ( postuum)
				: H. v.d. Voort
				: H.Menken
: A. Bogaards

Clubblad/website
Chris Marijt, Schoolstraat 33, 2202 HD Noordwijk
Mob: 06 14 96 61 42
E mail: chrismarijt@gmail.com
INLEVEREN KOPIE TOT EN MET DINSDAG 13 Maart 2018
Dagelijks Bestuur.
Voorzitter		
Hans Melchers, Jac. Urlusstraat 4, 2202 SK Noordwijk
Mob: 06- 57 54 17 96
Vice Voorzitter en Secretaris
Henk Zonneveld, Hyacinthstraat 22, 2201BX Noordwijk
Tel: 071 36 136 21		
Mob: 06 57 56 21 42
Email: henkzon@casema.nl
E-mail: info@hsvdesportvisser.nl
Penningmeester
Eric Houwaart, Egbert de Grootstr. 30, 2202 RD Noordwijk. Mob: 06 23 44 46 00
Email: penningmeester@hsvdesportvisser.nl
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Bestuursleden
Dimitri Poncin, Elzenkant 14, 2203 NL Noordwijk. Mob: 06 16 21 37 17
ledenadministratie@hsvdesportvisser.nl
Algemene zaken:
Bram Riemvis, Prins Bernhardstraat 16, 2202 LH Noordwijk
Tel: 071 36 197 02
Ben Zonneveld, Derk Bolhuisstraat 4, 2202 VG Noordwijk			
Tel: 071 36 156 57
Bootafdeling:
Teun van Beelen Noordwijk. Mob: 06 54 10 25 33

Strandafdeling:
Wianda van Elswijk, Dorpsstraat 253, 2391 CD Hazerswoude-dorp
Mob: 06 22 21 52 10
Binnenwater:
Henk Zonneveld, Hyacinthstraat 22, 2201BX Noordwijk			
Tel: 071 361 36 21		
Mob: 06 57 56 21 42
Email: henkzon@casema.nl
Email: info@hsvdesportvisser.nl
Jeugdafdeling:
Henk Zonneveld, Hyacinthstraat 22, 2201BX Noordwijk			
Tel: 071 361 36 21		
Mob: 06 57 56 21 42
Evenementen:
Mieneke Walen, Schaalhoren 29, 2201 VB Noordwijk
Tel: 071 36 176 20
Botenstalling
Cees Wijnands, Golfbaan 6, 2202 TC, Noordwijk.Mob: 06 53 37 86 49
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Wedstrijdcommissie Boot
Voorzitter:
Teun van Beelen Noordwijk. Mob: 06 54 10 25 33
Penningmeester:
N.E.van Dee, Hoekstand 11, 2203 NZ Noordwijk. Tel.: 071 36 170 22
Secretaris:
Dimitri Poncin, Elzenkant 14, 2203 NL Noordwijk. Mob: 06 16 21 37 17
Commissieleden:
Nick Bavius, Jan van Henegouwenweg 48, 2202 HZ Noordwijk. Mob: 06 51 01 87 21
Gerard Hoekstra, Leytwech 2, 2201 NK Noordwijk. Mob: 06 41 60 04 80
Richard v.d.Stelt, Mob:06 24 39 70 12
Rolph Kooy, Herenweg 30, 2201 GB Noordwijk. Mob: 06 34 20 35 06
Gerrit Verbeek, Jan Cramerhof 8, 2202 VT Noordwijk. Mob: 06 53 24 71 65
Koos Regeer, Albert Verweijstraat 16, 2202 NM Noordwijk. Mob: 06 54 10 25 33

Wedstrijdcommissie Strand
Voorzitter en Penningmeester:
Wianda van Elswijk, Dorpsstraat 253, 2391 CD Hazerswoude-dorp
Mob: 06 22 21 52 10
Secretaris:
Ton van Elswijk, Dorpsstraat 253, 2391 CD Hazerswoude-dorp. Mob: 06 22 60 78 26
Commissieleden:
Jan Witteman, Breeland 1, 2191 XA de Zilk Tel: 0252 51 89 83 Mob: 06 43 99 58 59
Marko van Kimmenaede, Hoekgat 37, 2191 XJ de Zilk. Tel: 0252 51 95 22
Peter Koeleman, Weegschaalstraat 2, 2394 NM Hazerswoude Rijndijk
Mob: 06 23 68 14 86
Kees van Elswijk, Breitnerlaan 47, 2391 GB Hazerswoude-dorp. Mob: 06 46 05 78 28
Berend Duindam, Schoener 77, 2377 DC Oude Wetering. Mob: 06 13 95 05 21
Jeugdafdeling:
Henk Zonneveld, Hyacinthstraat 22, 2201 BX Noordwijk. Mob: 06 57 56 21 42
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Wedstrijdcommissie Binnenwater
Voorzitter/secretaris en penningmeester:
Henk Zonneveld, Hyacinthstraat 22, 2201 BX Noordwijk. Mob: 06 57 56 21 42
Commissieleden:
Frank Steenvoorden, Herenweg 42, 2201 GC Noordwijk. Tel: 071 36 257 90
Chris Marijt, Schoolstraat 33, 2202 HD Noordwijk. Mob: 06 14 96 61 42
Rob Bosman, Zeeweg 95, 2225 DB Katwijk.Mob: 06 41 29 98 19
Jan de Ridder, Reinout 23, 2202 PN Noordwijk. Mob: 06 26 09 43 33
Jan van Beelen, Dr. H. van Neslaan 2, 2201 GD Noordwijk. Tel. 071 36 186 51
John de Haan, Troelstrastraat 2, 2221 RK Katwijk, Mob: 06 23 56 91 02
Bardienst coördinator
Caroli Zonneveld, Schaalhoren 33, 2201 VB Noordwijk. Mob: 06 22 26 65 91
Barinkoop:
Wil Rodenburg, Zeekoet 2, 2201 XX Noordwijk. Mob: 06 54 22 01 37
Bingo commissie:
Wianda van Elswijk, Dorpsstraat 253, 2391 CD Hazerswoude-dorp.
Mob: 06 22 21 52 10
Corrie Riemvis, Prins Bernhardstraat 16, 2202 LH Noordwijk. Tel: 071 361 97 02
Kaart commissie:
Cees van Velzen, Hadriaan van Neslaan 104, 2201 GG Noordwijk.Tel: 071 8881780
M.Does, Dompad 3, 2201 LN Noordwijk. Tel. 071 36 158 84
Schoonmaak coördinator
Huug van der Voort
Tractor instructeur:
Gerard Hoekstra, Leytwech 2, 2201 NK Noordwijk. Mob: 06 41 60 04 80
Lief en Leedcommissie
Lenie den Hollander, Oranje Nassaustraat 71 2202 TK Noordwijk
Mob: 06 29 37 17 89
Verkooppunt vispassen:
Dier en hengelsportzaak Peter Koelewijn Schoolstraat 47, Noordwijk
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Beste Lezers, het eerste clubblad van dit jaar.
We beginnen bij de strandvissers, waar de strijd is
losgebarsten, het onderling verschil tussen de top 5 in de A
poule, is maar 6 punten.
In de B Poule is het een stuk minder spannend, Marco van
Kimmenaede staat hier 1, op eenzame hoogte.
En in de C Poule, staat Leo Kempe er goed voor, om eerste
te worden. Met nog maar 4 wedstrijden te vissen.
Bij de bootvissers wordt er gewerkt aan de agenda. De data voor de botenkeuring is
wel bekend.
Bij de binnenwatervissers is er een gedeelte van de agenda al bekend,
verderop leest u hier meer over.
Onze darters van hsv de sportvisser, staan er helaas niet heel goed voor.
Na 14 van de 26 wedstrijden gespeeld, staan zij op de een na laatste plaats, met 51
punten. Hopelijk gooien ze de 2 seizoenshelft beter.
Veel lees plezier
De redactie
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Wilt u up to date blijven, hou dan onze website
www.hsvdesportvisser.nl in de gaten.
Deze wordt constant bij gehouden met uitslagen,
foto’s, berichten en nieuwtjes.

Datum

activiteit

tijd

locatie

zaterdag 27 januari 2018
woensdag 31 januari 2018
Datum

Dartstoernooi
bestuursetentje
activiteit

tijd

locatie

zondag 4 februari 2018
donderdag 8 februari 2018
vrijdag 9 februari 2018
zaterdag 10 februari 2018
vrijdag 16 februari 2018
zondag 18 februari 2018
vrijdag 23 februari 2018
zaterdag 24 februari 2018
zaterdag 24 februari 2018
woensdag 28 februari 2018
Datum

11e comp. Strandafdeling
TFC Zilveren Kruis
darts/ kaartavond
Klusdag
kaartavond
12e comp. Strandafdeling
darts
klusdag
NFB strandwedstrijd
DB vergadering
activiteit

19.30‐22.30
19.30‐24.00

clubgebouw
clubgebouw

19.30‐24.00

clubgebouw

tijd

locatie

zondag 4 maart 2018
maandag 5 maart 2018
woensdag 7 maart 2018
vrijdag 9 maart 2018
dinsdag 13 maart 2018
vrijdag 16 maart 2018
zondag 18 maart 2018
zondag 18 maart 2018
woensdag 21 maart 2018
vrijdag 23 maart 2018
zaterdag 24 maart 2017
zaterdag 24 maart 2018
zondag 25 maart 2018
zondag 25 maart 2018
vrijdag 30 maart 2018

13e comp. Strandafdeling
Bestuursvergadering
Geert Pakvis/ Peter van der Willik
darts/ kaartavond
kopydatum
kaartavond
1e competitiewedstrijd binnenwater
14e comp ( paas) strandafdeling
bootkeuring
darts
bootkeuring
PKC strandwedstrijd
eierenwedstrijd binnenwater
inhaalwedstrijd strandafdeling
algemene ledenvergadering

19.30‐24.00

clubgebouw

botenloods
19.30‐24.00
botenloods

19.00‐21.00
clubgebouw
09.00‐13.00

januari‐18

februari‐18

maart‐18

H.S.V.”De Sportvisser”

7

8

H.S.V.”De Sportvisser”

H.S.V.”De Sportvisser”

9

Buiten stormde het en was het flink koud.
Binnen gezellig en lekker warm tijdens de Nieuwjaars
receptie. Tijdens de stormachtige dagen daarna vlogen de
pannen van het dak van het clubhuis,echter nog geen dag
later waren alweer nieuwe geplaatst. Fantastisch.
Het bestuur heeft de eerste vergadering er alweer opzitten.
Gedurende deze vergadering heb ik aangegeven dat ik
mij voor de periode van 1 jaar herkiesbaar heb gesteld. Er
zijn nog punten welke ik in deze periode wil starten en de
voorbereidingen treffen voor ons jubileum jaar 2019 waarin
HSV De Sportvisser 70 jaar bestaat. Dat jaar willen we niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Tevens willen we zoeken naar een nieuwe voorzitter,
die gedurende deze periode alvast mee zou kunnen draaien, om zo het reilen en
zeilen van de vereniging te leren kennen. Het bestuur is akkoord met het voorstel.
Uiteraard zal tijdens de ALV hier toestemming voor gegeven moeten worden.
Van de bestuurders tafel.
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 en heet alle aanwezigen welkom.
In het bijzonder Teun van Beelen die zijn eerst vergadering als voorzitter van de
bootcommissie bijwoont. Koos Regeer had al eerder aangegeven dat door drukke
werkzaamheden hij als voorzitter wilde stoppen.
De voorzitter geeft aan dat de beslissingen die het DB heeft genomen worden in het
vervolg met het bestuur te delen. Van deze beslissingen wordt een lijst gemaakt en
de voorzitter zal deze uitleggen aan het bestuur.
1.
Botenloods aanpassen regels.
Zaterdag 20 januari zal er overleg plaatsvinden tussen Cees Wijnands, een
afvaardiging van de bootcommissie ( botenloods) en het bestuur waarin besproken
gaat worden de nieuwe regels voor huur en gebruik van een vak in de botenloods.
Een belangrijk item hierin is hoe gehandeld gaat worden indien er een vak vrij komt
en wie daar dan voor in aanmerking komt.
Er bestaat nu een wachtlijst, waarop enkele personen die lid zijn, voorkomen.
Eerder is al besproken dat we zoveel mogelijk boten (Zowel boten voor zee als
boten voor binnenwater) is de kas willen, waar hij ook oorspronkelijk voor is bedoeld.
Zo willen we trachten het aantal deelnemende boten tijdens boot wedstrijden op zee
te verhogen.
Na deze bijeenkomst zal het contract aangepast worden aan de nieuwe regels
en deze zal aan iedere nieuwe huurder worden uitgereikt en ondertekend moeten
worden.
De coördinatie hiervan ligt in handen van Cees Wijnands, de beheerder van de
botenstaling.
2.
Barvergadering
Zaterdag 13 januari heeft er weer een barvergadering plaatsgevonden, waarin het
barrooster voor de komende tijd weer is ingevuld.
Vooralsnog lukt het iedere keer weer om alle dagen van openstelling ingevuld te
krijgen.
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3.
Bootcommissie:
Zaterdag 13 januari was de bootcommissie bijeen voor een vergadering. Hiervoor
waren ook Hans en Henk uitgenodigd om antwoord te geven op enkele vragen die
iedere vergadering weer terug kwamen en waarover wat irritatie bestond.
4.
Tractoren:
De nieuw tractor is op een haar na klaar. Nog enkele kleine dingen moeten worden
gedaan, waarna hij verscheept kan worden naar Noordwijk.
Dan zal in overleg met Ton, Sjaak en Martijn een veiligheidsdag gepland gaan worden
waarin alle bootleden en de leden die met de strandwedstrijden gebruik maken van
de tractor zullen moeten oefenen met de nieuwe tractor.
Dee oude tractor zal daarna volledig worden nagekeken.
Ids van Niet heeft aangegeven dit gehele strand vis seizoen zijn tractor beschikbaar
te stellen en te willen rijden tijdens strandvis wedstrijden. Ook als hij zelf niet mee
vist i.v.m. drukke werkzaamheden. Uiteraard zijn we hier heel blij mee. Dit biedt wat
ruimte
5.
Opzetten Kayak afdeling:
Enige tijd geleden heeft John Waasdorp in een gesprek aangegeven een Kayak
afdeling te willen opzetten. Het bestuur staat hier niet onwelwillend tegen over.
De komende tijd gaan we eens kijken hoe we dit vorm kunnen geven
.
6.
Agenda Komende maanden
De data voor de bootkeuringen worden wel vastgesteld en wel op:
21 maart van 19.00- 21.00 uur
24 maart 09.00-13.00 uur
De volgende DB vergadering staat gepland op woensdag 28 februari 2018om 19.30
uur,
De volgende bestuursvergadering wordt gehouden op maandag 5 maart 2018
aanvang 20.00 uur
Hans Melchers.
Voorzitter.

H.S.V.”De Sportvisser”
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Klusdag 10 februari
In navolging op de zeer succesvolle klusdag van 11 november
willen we hier een vervolg aan geven, omdat er nog tal van
werkzaamheden verricht moeten worden, waarbij we uw
hulp hard kunnen gebruiken.
Deze klusdag wordt gepland op zaterdag 10 februari met als
reservedag 24 februari.
Wilt u zich aanmelden geef Henk Zonneveld of Bram Riemvis
jr. even een berichtje of een belletje , dan zien we u graag op
deze dag.
Henk Tel: 06 57 56 21 42 of mail : henkzon@casema.nl
Bram Tel: 06 32 02 80 44 ( na 18.00)
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Oudejaarskaarten
31 december was het weer zover, het traditionele oudejaars klaverjassen,
georganiseert door Ed en Caroli.Het was al vroeg een drukte van belang en de koffie
werd al rijkelijk geschonken. Hoeveel tafels? Dat was de
vraag. Dit omdat de
Meerniet een dag ervoor de
kaartcompetitie had, werden er
toch meer mensen verwacht.
Uiteindelijk waren er 10 tafels.
Om 12.00uur gaf Ed het
startsein om te beginnen,
er heerste een gezellige
sfeer,tussendoor
Werden er hapjes
geserveerd,ook op zo,n dag als
vandaag konden de oliebollen
niet ontbreken,Alk en Richard
Stelt Arriveerden met schort
nog voor met een grote doos
oliebollen,verser kon je ze niet hebben.4 potjes werden er gespeeld.
Het was gezellig en ook de voorzitter kwam nog langs om een woordje te spreken.
uiteindelijk de prijsuitreiking! Er werd druk gerekend en
uit eindelijk kon de uitslag bekent gemaakd worden.
Op de 1e plaats ronald Caspers met 8038 punten
Op de 2e plaats Cor van Houten met7733 punten.
Op de 3e plaats Joke Muilwijk met 7287 punten.
Er was voor iedereen prijs.Er was voor iedereen een
lekkere rollade,Na het kaarten was het nog heerlijk
ontspannen bij de bar
Waar ook nog warme snacks geserveerd werden.
Moe maar voldaan, verlieten wij 18.30 de club.
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Makreel uit de wok
Ingrediënten
600 gram makreel
2 eetlepels sojasaus
2 eetlepels citroensap
3 eetlepels zonnebloemolie
2 gesnipperde uien
2 teentjes fijngehakte knoflook
2,5 deciliter visbouillon
halve theelepel gemberwortelpoeder
halve theelepel zout
halve eetlepel maïzena
2 eetlepels water
3 eetlepels voorjaarsuitjes
Bereiding
Reken voor 4 personen op 600 tot 700 g filets van makreel . De filets dient u van
tevoren te marineren in een mengsel van 2 eetlepels zoute sojasaus en 2 eetlepels
citroensap. Laat ze er een kwartier in liggen. Maak ze daarna goed droog met
keukenpapier.
Verhit in een wok (wadjan) 3 eetlepels zonnebloemolie.
Fruit er onder voortdurend omscheppen 2 grote gesnipperde uien in tot ze wat kleur
beginnen te krijgen.
Voeg dan 2 ragfijn gehakte teentjes knoflook toe en schep alles enkele malen om.
Leg er vervolgens de visfilets bij en laat ze niet langer dan 2 minuten bakken. Doe er
dan 2 1/2 dl kippe- bouillon of visbouillon bij en voeg 1/2 theelepel
gemberwortelpoeder, 1/2 theelepel zout en een beetje gemalen peper toe.
Maak 1/2 eetlepel maïzena aan met 2 eetlepels koud water.
Roer het mengsel door de inhoud van de wok en schep er daarna 3 eetlepels
fijngesneden voor- jaarsuitjes door.
Dien het gerecht onmiddellijk daarna op.
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Noordwijk
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen
Februari 2018
datum
1
do

2
vr

3
za

4
zo

5
ma

uu:mm

HW LW
cm NAP

datum

3:21
11:25
15:32
23:45

115

11
zo

4:05
12:10
16:17

116

0:29
4:55
13:06
17:06
1:26
5:35
13:49
17:49

139

143

116
142
115
138

2:16
6:25
14:46
18:35

112

2:55
7:05
15:36
19:26

107

7
wo
LK 16:54

3:44
7:56
16:26
20:20

100

8
do

4:36
8:45
17:07
21:14

90

5:15
9:56
17:46
22:34

79

4:50 *
11:16
18:20

74

6
di

9
vr

10
za

129

117

103

87

74

-79

HW LW
cm NAP

datum

0:06
5:50 *
12:25
19:17

73

21
wo

1:05
9:05
13:19
21:17

80

1:56
10:05
14:06
22:26

89

2:33
10:40
14:45
22:55

95

15
do
NM 22:05

3:09
11:15
15:16
23:15

101

16
vr

3:45
11:41
15:49
23:40

106

4:11
11:54
16:26

110

-64
-85

-64
-91
-65
-96
-66
-96
-64
-92
-60
-83
-55
-73
-52
-65
-52
-59

12
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18
zo

19
ma

20
di

uu:mm

0:16
4:45
12:25
16:56

91

101

110

118

125

128

110
127

0:40
5:15
13:04
17:27

107

1:26
5:48
13:56
18:06

105

Referentievlak: NAP
LAT = NAP-103 cm
* = Voorspeld tijdstip valt aan het begin van de laagwaterperiode

18

80

125

122

-54

2:00
6:25
14:25
18:46

-56
-63

22
do

2:46
7:10
14:54
19:31

-58
-73
-61
-78

-61
-87

119
104
112

24
za

4:15
9:06
15:10 *
21:50

91

5:10
10:26
18:25
23:16

86

26
ma

6:25
11:45
19:44

90

27
di

0:36
8:15
12:56
21:10

81

1:29
9:30
13:46
21:54

91

25
zo

-57
-82

104

3:14
8:00
13:40 *
20:36

-57
-79

HW LW
cm NAP

23
vr
EK 9:09

-60
-78

uu:mm

28
wo

100
99

87

79

102

116

-68
-88
-64
-83
-60
-78
-57
-73
-54
-67
-55
-69

-63
-74
-75
-74

-66
-91
-68
-91

Nederlandse tijd
Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD
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Noordwijk
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen
Maart 2018
datum

HW LW
cm NAP

datum

2:25
10:26
14:35
22:34

100

11
zo

2
vr
VM 1:51

3:09
11:05
15:16
23:19

107

3
za

3:51
11:49
15:57

112

1
do

4
zo

5
ma

uu:mm

0:10
4:35
12:39
16:42

127

134

137

115
136

1:06
5:15
13:29
17:25

116

1:45
5:55
14:26
18:05

115

2:36
6:36
15:06
18:56

111

3:16
7:11
15:40
19:40

105

9
vr
LK 12:20

3:45
8:00
16:04
20:36

94

10
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3:30
9:06
16:00
21:30

79

6
di

7
wo

8
do

130

120

108

94

77

61

-81
-70
-85

12
ma

-68
-90

-68
-95
-70
-99
-73
-98
-72
-91
-68
-81
-64
-71
-64
-66

13
di

uu:mm

HW LW
cm NAP

4:24
10:26
17:07
23:26

67

5:20 *
11:50
18:36

70

52

0:36
6:14 *
12:49
20:20

61

1:30
9:05
13:35
21:45

74

2:04
9:55
14:16
22:36

84

2:46
10:45
14:49
22:54

93

17
za
NM 14:12

3:16
11:15
15:21
23:36

101

18
zo

3:46
11:34
15:55
23:34

108

4:19
12:04
16:28

112

14
wo

15
do

16
vr

19
ma

20
di

0:20
4:51
12:45
17:05

83

96

107

117

125

129

129

112
126

-66
-61
-67
-58

-66

datum
21
wo

22
do

23
vr

-59
-71
-67
-79

4:56
9:34
16:20
22:35

-70
-90
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111
119
111
112
109
101
103
85
91
70

5:47
11:16
18:57

27
di

0:06
7:15
12:29
20:45

62

1:15
8:55
13:39
21:54

68

2:19
10:16
14:35
22:44

81

3:04
11:00
15:15
23:14

92

3:56
11:55
15:58

101

28
wo

29
do

30
vr

31
za
VM 14:37
Referentievlak: NAP
LAT = NAP-103 cm
* = Voorspeld tijdstip valt aan het begin van de laagwaterperiode

HW LW
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26
ma

-65
-86

2:26
6:46
14:24
19:11

25
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-64
-82

1:35
6:02
14:06
18:25

2:54
7:35
14:47
20:15
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Kerststukjes maken 09-12-2017
Al sinds vele jaren bieden diverse sponsoren ons de gelegenheid om met tal van
dames en belangstellenden kerststukjes te maken.Zo ook dit jaar 2017.
Zo’n 30 tal , voornamelijk dames hadden zich van te voren aangemeld bij de
organisatie, om deel te nemen. Iets
minder als voorgaande jaren, maar naar
onze mening ruim voldoende
Zaterdag ochtend was de organisatie
al druk doende om het talrijke materiaal
uit te stallen, de diverse kersttakken te
verdelen en de tafels en stoelen zo neer
te zetten dat er voldoende werkruimte
over bleef.
Wetende dat de eerste deelnemers al
vroeg in de middag aanwezig zouden
zijn, was het belangrijk om op tijd klaar
te zijn. De eerste dames kwamen dan
ook al om 13.15 uur binnendruppelen.
Omstreeks 14.00 uur mocht de
kerstman de middag openen en heette
hij alle aanwezigen welkom en kon de
middag van start gaan.
Prima gedisciplineerd wisten de dames
al hun materiaal van de uitgestalde
tafels te bemachtigen, werden de eerste takken gestoken en werden de juiste vormen
opgezet.Tijdens het steken werden de dames voorzien van diverse lekkere koekjes,
jägerthee en gluhwijn door onze kerstman, vergezeld door de kerstvrouw.
Prachtige creaties in velerlei vormen werden deze middag mee naar huis genomen,
wat een leuk bedrag opleverde voor de clubkas, waarmee dan weer allerlei andere
activiteiten opgezet kunnen worden.
Namens de organisatie wil ik alle aanwezigen hartelijk bedanken voor de uitermate
leuke sfeer, de kerstman en kerstvrouw voor hun enthousiasme en Peter Koeleman
voor zijn vakkundige bijdrage. Als laatste, maar eigenlijk als eerste natuurlijk de
sponsoren, die geheel belangeloos het materiaal aan ons hebben geschonken,
waarmee al
deze prachtige
creaties
gemaakt
konden worden,
waardoor alle
aanwezigen
met een
voldaan gevoel
huiswaarts
konden gaan.
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8e competitiewedstrijd strandvissers KERST
Vissen willen we altijd en zeker de inmiddels de traditionele kerstwedstrijd van de
strandvissers.
Durf dan ook wel te zeggen dat alle vissers er naar toe leven,maar ook na het vissen
waar ook altijd de niet vissende leden welkom zijn .Het is gewoon een wedstrijd waar
velen naar toe leven zowel voor het vissen en zeker ook na het vissen .
Na het inschrijven op naar het strand ,ondanks de kou was het al gauw beter dan de
vis dagen hier voor! wat het weer betreft dan.Het vissen deze dag viel niet echt mee,
je stinkend je best doe om wat te vangen ! en dat was niet voor iedereen weggelegd .
Wie er wel voor iedereen was ,was de Kerstman en Kerstvrouw zij moesten hun
rendieren sparen voor de komende drukke dagen ! dus met tractor en platte kar
gingen alle visser langs met en versnapering .Met veel drukte op het strand kon
de kerstman er niet onderuit om met veel strandgangers op de foto te gaan,mooie
plaatjes schieten van kerstvrouw en
kerstman op ons Noorwijkse strand hoe
mooi is dat!!
Ondanks het vis vangen niet voor elke
visser een feest was binnen was dat er
wel ,een schitterend versierde boom meter
onder heel veer mooie kerst cadeau's en
kerststukken.
Voorafgaand aan de prijsuitreiking
en loterij staan we altijd even stil bij
onze vissers en leden die van ons zijn
heengegaan, in het moment van stilte zijn
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onze gedachten bij hen.
MOMENT VAN NAGEDACHTENIS.
Na de stilte gaan we beginnen met de memorie bokaal die Anton Ruigrok dit jaar
heeft gewonnen, Anton gefeliciteerd.
Traditie getrouw zetten we deze ook onze medewerkers in het zonnetje,want wat
kunnen we zonder al deze geweldige mensen?
Bedankt in één groots woord BEDANKT.voor jullie tomeloze inzet.
De vis winnaar van de dag.
A klasse Marcel van Houten 9 stuks 177 cm.
B klasse Hessel Landstra 7 stuks 187 cm.
C klasse Anton Ruigrok
9 stuks 213 cm
Ook deze dag was er weer de kantprijs verloot onder de aanwezige vissers John v/d
Jacht mocht deze in ontvangst nemen.
Na al dit moois nog de schitterende loterij waar geen eind aan leek te komen zo veel
zo mooi !
Eigenlijk deze dag waren er alleen maar winnaars,toch!!!!
Corrie en Wianda waren ook nog aan de freubel geweest ,kleine kerst cadeautjes met
kerstgroet die na afloop werden uitgedeeld.
We spreken weer oven een geweldige dag en een zeker weten prachtige afsluiting
van 2017.
Ieder wel thuis en fijne Feestdagen.
M.V.G de strandcommissie.
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9e competitiewedstrijd strandvissers
We zijn alweer in 2018 en beginnen alweer aan de 9e competitie vis dag,de weer
goden zijn ons goed gezind .
S,morgens eerst een lekker bakkie met een stroopwafels van Peter van Dam ,nou dat
ging er in als koek ,peet bedankt.
Voor afgaand nog even een mededeling van Wianda LET OP!!!!!!!De ZEEBAARS
mag absoluut niet meer meegenomen worden ,algeheel meeneem verbod landdeljik.
Dus mocht je er vangen snel meten en terug zetten.
We willen immers onze naam als sportvissers niet ten grabbel gooien!!!!!
Zo als ik al zij een mooie dag ,maar koud war wij vissers wel tegen kunnen ! mits
goed gekleed.
Gelukkig het koude oosten windje in de rug en een zonnetje in,t vooruit zicht dan kan
het bijna niet meer mis !
Om het nieuwe jaar zo met vissen te beginnen is mooi toch!nog mooier was dat er al
vlot vis gevangen werd ,met als hoofdzaak bot en schar.
En als de scharren er zijn is de wijting meest al ook wel aanwezig,ook deze vis werd
er regelmatig gevangen.
Hoewel het niet overal makkelijk te vissen was en het niet voor iedereen mogelijk was
goed over de bank te kunnen vissen waren de vis vangsten erg verdeeld over het
parcours.
Soms was heel ver gooien het goede ding als je dat in je hebt?
Dennis is er zo één! hij wis maar liefst 29 stuks vissen te vangen echt een uitschieter
vandaag ,want om de eerst volgende 12 vissen achter je laten is nog al wat.
Er waren 417 vissen en een lengte van 97 meter te meeting aangeboden ,best goed
om het nieuwe jaar mee te beginnen.
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Nu was Dennis wel 29 en 696 cm de beste vandaag maar waar hij het van geleerd
heeft ! zijn vader André Ooyendijk met 17 stuks en 400 cm deed het ook super.
Martin v Rhijn die als dag visser een hengeltje uitgooide in Noordwijk ving er 16 en
in totaal 366 cm ,die zal de rest van de week wel met zijn borst naar voren lopen in
Katwijk!
Onze altijd bescheiden Jan Jong had ook een goede dag 15 stuks en 333 cm ,lekker
hoor Jan
A klasse 1e André Ooyendijk 17 stuks 400 cm.
B klasse 1e Jan Jong
15 stuks 333 cm.
C klasse 1e Dennis Ooyendijk 29 stuks 696 cm.
Dagprijs visser 1e Martin v Rhijn 16 stuks 366 cm.
Hopelijk nog en paar van deze wedstrijden,zo dat we lachende de competitie kunnen
voortzetten.
M.V.G. de strandcommissie
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10e competitiewedstrijd strandvissers.
Het is alweer de tweede visdag dit jaar en de vierde voorlaatste van onze competitie,
dus de 10e wedstrijd die we vandaag vissen.
De competitie lijk wel voorbij te vliegen,nog drie hierna en er zijn nu al vissers
voorzichtig aan,t rekenen.!
Oké we gaan vandaag de zuid in ,altijd leuk om eens ergens anders te staan,nu maar
hopen of de vis er ook aanwezig is?
Natuurlijk allemaal op tijd op de kar het is best een hele tour om 47 visser met hun
hele hebben en houwen op de stek te krijgen.
Dit was voor de uitzetters ook spannend hoe ze het nieuwe parcours aan zouden
treffen na de storm van afgelopen week?
Gelukkig was de wind
op tijd weg gevallen en
was het een zeker dat
we konden vissen ,wat
heet al vroeg kwam
het zonnetje door en
leek het wel voorjaar .
Altijd fijn als je het
weer mee hebt ! maar
hoe was ons nieuwe
stekkie?en zit de vis
er?
Nou de vis lied het
wel wat afweten
! kan natuurlijk
ook zo zijn dat de
botten opeens pleite
zijn?waarschijnlijk naar
de paai gronden!
Het werd dus een
matige visdag onder
het genot van een
zonnetje,op een nieuw
stekkie! ach waar
klagen we eigenlijk
over!

Wel leuk me vis maatje ving de meeste vis ,ik denk een smile van oor tot oor en dat ik
de eerst volgende wedstrijd nog van zijn gezicht moet poetsen?
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Top gedaan Kees.
A klasse Koos Regeer 5 stuks 90 cm
B klasse Kees v Elswijk 9 stuks 184 cm
C klasse Marcel Noort 6 stuks 106 cm
Ook mooi is dat Teun weer eens lekker kon mee vissen en ook de dagprijsvissers
prijs binnen sleepte .
Dagprijsvisser EERSTE plaats Teun v Beelen 6 stuks 106 cm
Dit was het voor deze visdag! Nu even een ander GROOTS evenement !!!!!
LET OP !!!!!! 20 - 21 - en 22 april Yuki Masters
Inschrijven kan nog,het is een geweldig evenement bij de Sportvisser Noordwijk.
Twee dagen vissen met je koppel maatje in één vak.
Na afloop een gezellige feestelijke prijsuitreiking onder het genot van een diner!
M.V.G. de strandcommissie
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Stand Wintercompetitie Groep
Naam
1e 2e
Peter van Dam
5 3
Frits Ligthelm
12 4
Cemal Arslan
8 9
Berend Duindam
9 6
Ton van Elswijk
1 5
Frans Ras
10 1
Sjaak Witteman
4 17
Ids vd Niet
3 17
Robin Tromp
2 2
Jan Witteman
11 7
Koos Regeer
7 40
Andre Ooyendijk
40 17
Peter Koeleman
13 11
Richard v Loon
40 8
Cor van Houten
6 10
Peter Florijn
14 17
Stand Wintercompetitie Groep
Naam
1e 2e
M v Kimmenaede
1 1
Hessel Landstra
6 4
Sicco v Strien
5 6
Fred de Cock
11 12
Kees v Elswijk
2 12
Andre Broekhof
8 3
Gerard vd Zalm
10 12
Leo Steenvoorden
3 12
Louie Hermans
40 2
Jan Jong
4 5
Jan Caspers
9 12
Rick v Loon
40 12
Robin v Loon
40 12
Erik Houwaart
7 12
Stand Wintercompetitie Groep
Naam
1e 2e
Leo Kempe
3 7
Ad Bastiaenen
4 8
Jhon Jagt
6 3
Dennis Ooyendijk
40 1
Martin Bockhout
5 14
Ron de Ruiter
7 14
Jan Schut
40 2
Marcel Noort
40 4
Anton Ruigrok
40 40
Marco Baris
10 6
Jan vd Bilt
9 14
A Krijgsman Jr
40 5
Sebas Egbert
8 14
Arjan v Duijn
2 14
Yvon Brussee
1 40
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A
3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e totaal
0 0 7 2 8 3 10 12
50
0 0 3 6 13 8 2
2
50
0 0 6 12 1 7 4
4
51
0 0 1 7 11 9 5
8
56
0 0 11 3 4 16 11
5
56
0 0 5 1 3 16 13 11
60
0 0 12 4 6 4 7 10
64
0 0 15 14 2 5 5
9
70
0 0 10 8 12 10 15 13
72
0 0 9 10 14 16 8
3
78
0 0 8 9 10 2 12
1
89
0 0 13 11 4 6 1 13
105
0 0 4 5 7 16 14 40
110
0 0 2 13 9 40 9 19
140
0 0 40 40 40 1 2
7
146
0 0 14 15 40 40 16
6
162
B
3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e totaal
0 0 3 1 6 3 2 10
27
0 0 9 10 7 1 4
8
49
0 0 2 12 10 6 5
3
49
0 0 12 3 1 4 7
4
54
0 0 4 5 2 15 13
1
54
0 0 6 11 13 5 11
2
59
0 0 5 7 11 7 6 16
74
0 0 18 2 12 15 9
5
76
0 0 1 8 8 2 8
8
77
0 0 18 40 3 9 1
6
86
0 0 11 9 5 15 12 16
89
0 0 6 6 9 8 3
7
91
0 0 10 4 4 15 14 16
115
0 0 8 40 40 40 40 40
227
C
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0 0 6 2 3 2 5
4
32
0 0 2 7 2 6 6
3
38
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0 0 1 4 6 4 1
6
63
0 0 4 9 10 7 8 13
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0 0 7 11 8 8 4 13
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0 0 8 10 7 10 9
7
93
0 0 5 1 1 9 40
1
101
0 0 3 3 4 1 7 13
111
0 0 40 12 11 3 40 13
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0 0 11 13 12 40 40
1
140
0 0 40 5 9 40 3
5
147
0 0 10 40 13 16 40 13
154
0 0 40 6 40 16 40 40
198
0 0 12 14 40 16 40 40
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De jeugdcommissie van Sportvisserij Mid West Nederland regio west organiseert in
samenwerking H.S.V. De Sportvisser Noordwijk een kennismaking mogelijkheid met
het strandvissen
Datum:

Maandag 2 april ( 2e Paasdag)

Inschrijfgeld:

gratis

Verzamellocatie:

Clubhuis van HSV De Sportvisser, Bosweg 2a, 2202 NV Noordwijk

Parkeren:

Betaald parkeren. ( op wantveld)
Dagkaart € 7,50

Zaal open:

08.30 uur

Vertrek naar strand:

08.45 uur

Wedstrijdwater:

Noordzee strand te Noordwijk

Duur van de wedstrijd:

3 uur

Signaal:

10.00 uur
13.00 uur

Prijsuitreiking:

z.s.m. na einde wedstrijd in het clubhuis van HSV De Sportvisser

Inschrijvingen:

Door verenigingen (dus niet individueel) per E‐mail naar:
Henk Zonneveld secr. jeugdafd. MWN regio west
Hyacinthstraat 22
2201 BX Noordwijk
Tel: 06 57 56 21 42
Email: henkzon@casema.nl

Inschrijftermijn:

uiterlijk t/m 9 april

1e signaal vissen
2e signaal: einde wedstrijd

We willen de jeugd laten kennis maken met het strandvissen door 2 jeugdleden op pad te sturen met een senior
strandvisser.
Deze strandvisser zal jullie dan enigszins proberen weg wijs te maken in de manieren van strandvissen.
Voor hengels en Aas wordt gezorgd.
Let op: Je moet wel zelf zorgen voor warme kleding en laarzen ( op strand is het altijd kouder als op het land)
Na het vissen komen jullie terug voor de prijsuitreiking in het clubgebouw en wordt er gezorgd voor een hapje en een
drankje.
Iedere deelnemer ontvangt na afloop een strandvis diploma.
HET AANTAL DEELNEMERS IS BEPERKT ( IS AFHANKELIJK VAN AANTAL SENIOR STRANDVISSERS) DUS GEEF JE SNEL OP.

H.S.V.”De Sportvisser”
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16 januari 2018

HSV ”De Sportvisser” Noordwijk
Keuringseisen verplichte bootinventaris
Boot Nr

:……………………………………………………………………………

Naam Eigenaar

:…………………………………………………....................................

Telefoon

:……………………………………………………………………………

Email

:……………………………………………………………………………

Boot Naam

:……………………………………………………………………………

Boot Merk Lengte Min 4m Max 6m :……………………………………………………………………………
Buitenboordmotor, Min 10 pk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

:……………………………………………………………………………

Een deugdelijk anker met minstens 60 meter ankerlijn, alsmede een reserveanker……………………….. ja/nee
Een goedwerkend, gedempt vloeistof kompas. …………………………………………………………………. ja/nee
Een goedgekeurde ankerbal en een radarschild, gevoerd op minimaal twee meter boven de waterlijn….. ja/nee
Een lenspomp of hoosvat………………………………………………………………………………………….. ja/nee
Gereedschap, een startkoord , bougies, reserveonderdelen en, indien nodig, reserve breekpennen…….. ja/nee
Ruim voldoende reservebrandstof (minimaal 10 liter in een goedgekeurde jerrycan)………………………. ja/nee
Reddingsvesten voor iedere opvarende een reddingsvest met voldoende drijfvermogen………………….. ja/nee
Een signaalhoorn / scheepstoeter (geen gas of elektrisch)…………………………………………………….. ja/nee
Een 27 MC zend- en ontvangstinstallatie , aangezet op een uitluisterkanaal 11…………………………...... ja/nee
Een EHBO-doos, waterdicht verpakt…………………………………………………………………………........ ja/nee
Lucifers of aansteker en een waterdichte schijnwerper…………………………………………………………. ja/nee
Een aluminium warmtedeken………………………………………………………………………………………. ja/nee
Een goedgekeurde brandblusser (voorzien van datumsticker)………………………………………………… ja/nee
Een mes binnen handbereik………………………………………………………………………………………... ja/nee
Drinkwater……………………………………………………………………………………………………………..ja/nee
Noodsignalen voor dag en nacht (vuurpijlen of lichtpatronen)………………………………………………….. ja/nee
Een seinspiegeltje…………………………………………………………………………………………………… ja/nee
Dodemansknop plus reserve dodemansknop……………………………………………………………………. ja/nee
Lierrol op de neus van de trailer…………………………………………………………………………………… ja/nee
Lifeline voor mensen die alleen varen…………………………………………………………………………….. ja/nee
Nummer op de boot en op de trailer………………………………………………………………………………. ja/nee
Voldoende drijfvermogen in de boot………………………………………………………………………………. ja/nee
WA verzekering……………………………………………………………………………………………………….ja/nee
Advies voor aanvulling op de bootinventaris
Droge reservekleding (in plastic)
Grijplijnen aan de zijkanten van de boot
Naast de verplichte radio, wordt een marifoon aanbevolen.
Opmerking:

Handtekening eigenaar:
………………………….

Vraag, zaterdag of zondag wedstrijden.
Het Bestuur.
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Zaterdag/Zondag /of Beide
De Bootcommissie.
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Zevenblad 67
3453 TK De Meern
Tel. 030 – 294 80 80 / 06 – 34 14 23 60
www.vaarbewijsexpert.nl
info@vaarbewijsexpert.nl

Cursus en examen Basiscertificaat Marifonie

Waarom een marifoon
Marifoon is een samenvoeging van de woorden maritiem en telefoon.
Het is een handig en nuttig hulpmiddel voor de veiligheid op het water.
Als u met een mobiele telefoon hulp roept, is het nadeel dat niemand van de omliggende
schepen uw noodbericht hoort. Met een marifoon hoort iedereen in de buurt wat er
aan de hand is en kan direct hulp worden geboden.
Daarnaast is communicatie mogelijk met ander scheepvaartverkeer, de sluismeester,
brugwachter en havenmeester. Weersvoorspellingen en andere nautische informatie
worden ook via de marifoon doorgegeven.
De cursus + examen Basiscertificaat Marifonie bestaat uit:
‐Een werkboek (alle werkboeken stuur ik vooraf naar u toe)
‐Een lesavond van 19.30uur tot 22.00uur
‐Herhaling van de belangrijkste onderwerpen tijdens de tweede avond van 19.00uur tot 20.15uur
‐Het examen start de tweede avond om 20.30uur.
Hoe gaat het examen in zijn werk:
Normaal gesproken doet u het examen op een andere dag bij de Vamex of bij een door
Agentschap Telecom aangewezen exameninstantie.
Vanaf 10 personen kan het examen bij jullie in het clubhuis afgenomen worden.
Het is een schriftelijke examen van 30 meerkeuzevragen en duurt 1 uur.
Om belangenverstrengeling te voorkomen wordt het examen door een externe, officieel erkende
examinator afgenomen.
De examenavond:
Op de eerste lesavond maakt het niets uit hoe iedereen zit. Tijdens het examen moet
iedereen aan een aparte tafel het examen maken, met minimaal 1 meter tussenruimte.
Iedereen moet zijn/haar identiteitsbewijs kunnen overleggen voordat het examen begint.
Het examen wordt aangemeld bij Agentschap Telecom. We zouden controle kunnen krijgen.
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Na het examen
Direct dezelfde avond, ontvangen jullie de voorlopige uitslag.
Na ongeveer 1 ½ tot 2 weken ontvangt iedereen per mail de definitieve uitslag
Iedereen moet zelf zijn/haar uitslag met een aanvraagformulier insturen naar Agentschap
Telecom. Pas na 3 à 4 weken nadat de aanvraag is opgestuurd, ontvangt iedereen het certificaat.
Het is op geen enkele manier sneller te realiseren helaas.
De kosten:
Normaal gesproken kost een cursus Basiscertificaat Marifonie € 100,‐ per persoon
Omdat u als groep de cursus volgt, betaalt iedereen € 85,‐ per persoon, met een minimale
deelname van 10 personen. Cursuskosten zijn inclusief het werkboek en oefen‐examenvragen.
Examenkosten zijn landelijk vastgesteld en zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen.
Deze kosten bedragen € 62,‐ + € 28,‐ afgiftekosten voor het certificaat
Alle kosten bij elkaar opgeteld:
€ 85,‐ cursuskosten en werkboek
€ 62,‐ examenkosten
€ 28,‐ afgiftekosten pasje (deze betaalt u later bij aanvraag certificaat)
€ 175,‐ totaal per persoon
Extra service
‐ Mochten mensen zakken voor het examen, dan maak ik met de 'pechvogel(s)' een aparte
afspraak om de lastigste onderwerpen nogmaals door te nemen.
In overleg bepalen we de locatie en dag.
‐ Als u een tekstje aangeleverd wilt hebben om in het clubblad te plaatsen, wil ik met alle plezier
een item aanleveren, waarbij jullie uiteraard nog van alles in kunnen aanpassen.

Diegene die interesse hebben verzoek ik vriendelijk zich zo spoedig mogelijk aan te melden, zodat
wij met vaarbewijsexpert een aantal dagen kunnen inplannen en zodoende de cursus te gaan
starten.
Graag melden bij Henk Zonneveld ( henkzon@casema.nl) o.v.v. naam adres telefoonnummer en
mailadres.
Na aanmelding verplicht u zich ook tot betaling van de onkosten a € 175,‐‐ pp op rekeningnummer
NL 89 ABNA 0516 3160 87 tnv HSV de Sportvisser o.v.v. deelname marifoon
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Nieuwe tractor.
Zoals al eerder gemeld in een vorig clubblad is in oktober vorig jaar een
“nieuwe”tractor aangeschaft ter vervanging van een exemplaar die de nodige
mankementen ging vertonen, waardoor het raadzaam was hier niet verder mee te
rijden.
Het vorige tractorteam had te kennen gegeven dat zij wilden stoppen met deze
werkzaamheden, om uiteenlopende redenen. Er zijn daarna een aantal leden
opgestaan die samen weer een nieuw tractorteam wilden vormen.
De nieuwe tractor had nog wel een aantal aanpassingen nodig , waarna hij naar
Hazerswoude is vervoerd om deze aanpassingen te laten uitvoeren door het
tractorteam, omdat daar voldoende ruimte en gereedschap aanwezig was.
Vele ontelbare uren zijn sinds die tijd besteed om de “ nieuwe “tractor weer in
nieuwstaat te krijgen, wat prima gelukt is, waardoor we weer een tractor hebben
die de komende jaren prima dienst kan doen en waar we veel plezier aan kunnen
beleven.

Een nieuwe tractor, vergt ook weer
wat andere benaderingen, waardoor
het tractorteam in samenwerking met
de bootcommissie heeft besloten om
een zgn. veiligheidsdag ( middag) te
organiseren, waarvoor een ieder die
van deze tractor gebruik wil maken (
bootleden) uitgenodigd zal worden en
aan deel moet nemen.
Over enkele dagen zal de tractor naar
Noordwijk getransporteerd worden en kan
hij bezichtigd worden. De bootcommissie
zal een datum plannen waarop er uitleg
gegeven zal worden over het gebruik en
zal er ook geoefend kunnen worden
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Watersporter en verzekering.
De winterperiode is altijd een wat rustigere tijd voor de watersport. De boot ligt veilig
in de (winter)stalling of voor (groot)onderhoud bij de jachtwerf. Hoe zit het eigenlijk
als de boot terugkomt bij de jachtwerf vandaan of als de boot uit de stalling wordt
gehaald?

De (winter)stalling.
Uw boot staat veilig in de stalling, althans dat denkt u. Maar plots krijgt u een
telefoontje dat de stalling is opengebroken. Wat dan? Indien u alleen wettelijke
aansprakelijk verzekerd bent, dan heeft u pech, tenzij u kunt aantonen dat de
stallingseigenaar iets te verwijten valt. Bijvoorbeeld in uw stallingshuurovereenkomst
staat dat de ruimte altijd is afgesloten. Bij schade is gebleken dat de ruimte NIET
was afgesloten. Er zijn dan mogelijkheden om de schade op de stallingseigenaar te
verhalen. Bent u wettelijk aansprakelijk + casco verzekerd? Dan wordt de schade
uitgekeerd door uw eigen verzekeraar. U moet wel zelf uw eventuele eigen risico
betalen en het volgend verzekeringsjaar zal de no-claim korting worden verlaagd.
Het eigen risico en het verlies van no-claim korting kan mogelijk door u worden
verhaald op de stallingseigenaar als hem/haar iets te verwijten valt. Mocht de dader
worden opgepakt dan is ook deze aansprakelijk te stellen voor uw schade.

Tip: Zorg voor een goede stallingsovereenkomst.
Bij de jachtwerf voor (groot) onderhoud.
U geeft de boot in vertrouwde handen voor reparatie of (groot) onderhoud bij de
jachtwerf. Vraag bij de jachtwerf na of deze een verzekering heeft voor schade
welke door de eigenaar of personeel wordt veroorzaakt aan uw boot, ook tijdens de
uitvoering van werkzaamheden. Vaak staat dit ook in de algemene voorwaarden van
de jachtwerf. Pas dan laat u met een gerust gevoel uw boot achter.
Tip: Kijk uw polis na of er dekking is tijdens reparatie/onderhoud.
Nog verdere vragen? Mail dan naar info@hoevens.nl
Hoevens Assurantiën BV
Zuidstraat 135, 2225 GV KATWIJK AAN ZEE, Telefoon 071-2020201
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Binnenwatervissers
18 maart gaan we weer starten met het zomerprogramma
van de afdeling binnenwater.
De commissie binnenwater heeft getracht weer een mooi
programma voor u neer te zetten, met een grote diversiteit
aan trajecten en wateren.
Helaas kunnen we u nog niet het volledige programma
laten zien, omdat nog niet alle vergunningen binnen zijn.
Daarom hebben we in het programma alleen de wateren vermeld waar op dit moment
de vergunningen voor binnen zijn.
Uiteraard zullen we u in een volgend clubblad het volledige programma tonen.
De data zoals genoemd staan wel vast.
In ons programma hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met een aantal
grotere wedstrijden van onze collega verenigingen uit Noordwijk en Noordwijkerhout.
Gezien het aantal toezeggingen van deelnemende vissers verwachten we dit jaar
voor een record aantal vissers langs de waterkant te gaan en beloofd het weer een
spannende, maar vooral gezellige competitie te gaan worden.
Heeft u interesse in deelname schroom niet om u op te geven bij Henk Zonneveld
( 06 57 56 21 42) Voor de kosten hoeft u het niet te laten, want voor slechts € 40,-bent u verzekerd van een 10 tal wedstrijden, waarvan de 2 slechtste kunnen worden
afgetrokken. De beste 8 wedstrijden zullen uiteindelijk het eindresultaat gaan geven.
Kunt u een wedstrijd niet mee vissen dan graag van tevoren af melden.
Bent u niet afgemeld dan ontvangt u het maximale aantal wedstrijd punten en is deze
wedstrijd niet aftrekbaar.
Wilt u niet aan de gehele competitie deelnemen, maar slechts een aantal
“losse “ wedstrijden mee vissen dan is dit uiteraard ook mogelijk. U betaalt dan € 5,-per wedstrijd.
Per wedstrijd zullen er per vak 3 prijzen in de vorm van waardebonnen verdeeld
worden met de bedragen € 10,--; € 7,50 en € 5,-De loting voor alle wedstrijden zullen bij Beuk plaatsvinden, behalve die van de
eierenwedstrijd.
We zullen trachten om een app. groep in te stellen, zodat alle mee vissende leden op
een makkelijke manier te bereiken zijn bij eventuele wijzigingen. Degene die (nog)
niet in het bezit zijn van Whatts app zullen telefonisch benaderd gaan worden.
Ook is het zinvol ten alle tijden de website van hsv de sportvisser te blijven
raadplegen voor eventuele wijzigingen.
We wachten de aanmeldingen vol spanning af en spreken af dat we er een gezellige
en visrijke competitie van gaan maken.
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Hengelsportvereniging " DE SPORTVISSER "
WEDSTRIJDPROGRAMMA BINNENWATER 2018
Dag

Datum Wedstrijden

Loting Beuk

Vistijd

Viswater

Zo.

18 Mrt. 1e Competitiewedstrijd

6.00 uur-Beuk

7.30 - 12.00 uur

Amstel

Zo.

25 Mrt Eierenwedstrijd

zie clubblad

Zo.

08 Apr. 2e competitiewedstrijd

6.00 uur Beuk

7.30-12.00 uur

Zo.

15 Apr. 3e Competitiewedstrijd

5.30 uur-Beuk

7.15 - 11.45 uur

Zo.

29 Apr. 4e Competitiewedstrijd

5.30 uur-Beuk

7.15 - 11.45 uur

Ma.

21 Mei Kampioenschap van Noordwijk

zie clubblad

Zo.

03 Jun. 5e Competitiewedstrijd

6.15 uur-Beuk

Zo.

10 jun. Voorjaarswedstrijd

zie clubblad

Zo.

24 Jun. 6e Competitiewedstrijd

5.15 uur-Beuk

Zo.

01 Jul. Ver. Wedstrijd van der Niet

zie clubblad

Za.

21 Jul. Nachtkoppelwedstrijd.

16.15 uur Beuk 18.00 - 2.00 uur

Z0.

29 Jul. vastestok-feeder

6.00 uur

7.30-12.30

Zo.

5-Aug. 7e Competitiewedstrijd

5.30 uur-Beuk

7.15 - 11.45 uur

Zo.

19 aug. Ver. Wedstrijd Koelewijn

zie clubblad

Za.

25 Aug. Medewerkersavond

Steigers Leidse Vaart
Amstel Drecht
Amstel Drecht kanaal
8.00 - 13.00 uur

Akersloot
NH kanaal Viaduct

7.00 - 11.30 uur
NH kanaal Akersloot

Zo.

26 aug. 8e Competitiewedstrijd

5.30 uur-Beuk

Zo.

09 Sept. 9e Competitiewedstrijd

06.00 uur-Beuk 7.45 - 12.15 uur

7.15 - 11.45 uur

Zo.

23 Sept. 7-Uurswedstrijd

6.30 uur-Beuk

8.30 - 15.30 uur

Zo.

21 Okt. 10e Competitiewedstrijd

7.00 uur-Beuk

8.30 - 13.00 uur

Zo.

4 Nov. Prijsuitreiking competitie.
Binnenvisvergadering zomerprogr.

Bijzonderheden komen in het clubblad.

NH kanaal Akersloot C vak

Voor deelname aan de competitie graag aanmelden bij Henk Zonneveld 0657562142
U kunt ook een "losse"wedstrijd meevissen kosten €5,-- per wedstrijd
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Geert Pakvis van VGB baitfactory(Verpa Geers Barbarian) zal
een presentatie geven over Voer, Leem en de werking van
voer.
Peter van de Willik zal zijn nieuwe hengels, schepnet en
leefnetten presenteren.
Tevens zullen beiden het
een en andere vertellen
over het wedstrijdvissen,
welke tactiek gebruik je,
hoe benader je een
wedstrijd enz. enz. enz.
Iedereen is welkom en is
vrij in het stellen van vragen
Aanvang 19.30 uur Leden en niet leden gratis toegang
Bosweg 2A, 2202 NV Noordwijk
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55+ wedstrijden 2018.
In navolging van de afgelopen jaren zal ook dit jaar weer de senioren onder ons (55+)
de mogelijkheid geboden worden deel te nemen aan een serie van 12 wedstrijden in
de “Leidse Vaart”.
In tegenstelling tot vorig jaar zullen deze wedstrijden allemaal op de eigen steigers
nabij de Piet Gijzen brug gevist gaan worden.
De reden hiervan is dat we onlangs een brief van hengelsportvereniging Haarlem
hebben ontvangen ( is bezitter visrechten) dat we per vereniging nog maar 5
wedstrijden in het wedstrijdwater van HV Haarlem aan kunnen vragen. Omdat HV
Haarlem ook in het bezit is van de visrechten voor het B‐kanaal, het Noorder Buiten
Spaarne ed. en we daar ook gebruik van maken hebben we als organisatie besloten
geen gebruik meer te maken van de Leidse Vaart bij Keukenhof als wedstrijdwater.
Wilt u er vrij vissen? Geen probleem maar wedstrijden houden als vereniging gaat
niet meer lukken.
Het besluit hiertoe is door HV Haarlem genomen om zo de wedstrijd druk op de
diverse wateren te verminderen. Daarnaast komen er zo veel aanvragen voor
wedstrijden binnen dat het administratief bijna ondoenlijk wordt.
Uiteraard vinden we het jammer, maar we zullen er mee moeten dealen.
Desondanks gaan we er weer een gezellig aantal wedstrijden vissen op onze eigen
steigers en hopen we uiteraard het succes van de vorige jaren , qua aantal
deelnemers minimaal te evenaren, maar liever zelfs te verbeteren.
De data waarop gevist gaat worden zijn:
Wo.
4-apr 55+ wedstrijd
Wo. 18-apr 55+ wedstrijd
Wo
2-mei 55+ wedstrijd
Wo 16-mei 55+ wedstrijd
Wo 30-mei 55+ wedstrijd
Wo 13-jun 55+ wedstrijd
Wo 27-jun 55+ wedstrijd
Wo
11-jul 55+ wedstrijd
Wo
25-jul 55+ wedstrijd
Wo 8-aug. 55+ wedstrijd
Wo 22-aug 55+ wedstrijd
Wo
5-sep 55+ wedstrijd

De loting is op alle wedstrijddagen om 07.00 uur aan de waterkant. Gevist gaat
er worden van 08.00‐ 12.00 uur.
Het inschrijfgeld, zal € 5,‐‐ bedragen, waarvan het grootste gedeelte als prijs
terugvloeit. Een klein gedeelte zal gebruikt worden voor de catering tijdens de
prijsuitreiking.
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Golfbaan 6 2202 TC Noordwijk

Tel. 071-361758
Mobiel 06-53378649
Fax
071-361758

wand en plafond spuitbedrijf voor nieuwbouw en renovatie

Golfbaan 6

2202 TC Noordwijk

Tel. 071-3617582
Mobiel
06-53378649
Fax 071-3617582

van

Elswijk Auto’s
Dorpsstraat 257-Hazerswoude -0172 589697

Nieuwe en gebruikte auto’s
Service en reparatie voor elk merk
Selfservice Tankstation
Garantie op reparaties
Ruiten en Bandenservice

www.vanelswijk.nl
APK-keuringen
Erkend keuringsstation
APK-klaar terwijl u wacht!
Gekwalificeerde Keurmeesters

www.apkdirect.nl

de airco-dokter

www.airco-dokter.nl

