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Agenda jaarvergadering 2020 
 
 

1. Opening 
 

2. Mededelingen in ingekomen stukken 
 

3. Notulen van de extra algemene vergadering op 21 november 2019 
 

4. Financiën en toelichting 
- Financieel jaarverslag 2019 
- Balans 2019 
- Begroting en realisatie 2019 
- Bijgestelde begroting 2020 en begroting 2021 
- Vaststellen contributie 2021 
 

5. Verslag kascontrolecommissie 
 

6. Benoemingen 
In maart 2020 heeft Simon van der Kolk bedankt als bestuurslid. Er zijn geen bestuursleden 
aftredend. 
Het bestuur is op zoek naar uitbreiding met een secretaris en een jeugdcoördinator. 

 
7. Jaarverslagen 2019 

- secretaris en ledensecretaris 
- commissie Jeugdvissen 
- commissie vliegvissen 
- commissie ouderen 55+ 
- commissie baars 
- commissie water- en visstandbeheer 
- commissie wedstrijdvissen zoet 
 

8. Vaststellen nieuwe statuten en huishoudelijk reglement.  
 

9. Clubhuis 
- huur clubhuis Elza Boules 
- nieuwbouw clubhuis Elza Boules 
 

10. Rondvraag 
 

11. Sluiting. 
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Voorwoord 
 
Hierbij het jaarverslag over 2019 van Hengelsportvereniging Kennemerland. Ons eerste en tevens 
laatste voorwoord namens het “oude bestuur”. Want in 2020 is dit oude bestuur verleden tijd.  
 
Het jaar 2019 is een bewogen jaar geweest voor de hele vereniging, ook voor ons als bestuur. 
Naast het besturen van de vereniging, kwamen er veel zaken van buitenaf op ons af. 
 
Hengelsport Rik is gestopt. Het sluiten van deze winkel is een verlies voor vele sportvissers uit 
Beverwijk en zeer ruime omgeving.  Bij deze winkel kon elke sportvisser vismaterialen en aas kopen. 
Hierbij kreeg de visser deskundige begeleiding, maar ook actuele informatie over waar en wat er in 
de omgeving kon worden gevangen. Deze kennis kwam dan van Rik zelf, zijn personeel of andere 
aanwezige vissers. 
Door het sluiten van de winkel verloor de vereniging een verkooppunt voor VBL’s.  Met het 
aanschaffen van een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap kon een nieuwe visser meteen gaan vissen. 
 
Onze vereniging is jarenlang huurder geweest van de duivenvereniging “Ons Genoegen”. In onderling 
overleg gebruikten wij hun clubhuis als ons clubhuis. Het bestuur was al lange tijd op de hoogte dat 
de duivenvereniging op termijn zou stoppen en zou vertrekken van de locatie Hoflanderweg 13a. Het 
bestuur heeft actief gezocht en gekeken naar andere locaties in de omgeving. Alle andere locaties 
vielen af, door te hoge kosten of omdat een ruimte niet voldeed aan de wensen van onze actieve 
leden en vrijwilligers. 
Toen de duivenvereniging aan HSV Kennemerland aangaf dat zij echt op korte termijn zouden 
stoppen, is er veelvuldig contact geweest tussen beide verenigingen. Een optie had kunnen zijn dat 
een derde vereniging het gebouw zou overnemen en onze vereniging op ongeveer dezelfde manier 
weer als huurder in het clubhuis zou komen. Deze derde vereniging kreeg dit binnen hun eigen 
vereniging niet rond, waardoor deze mogelijkheid voor ons ook is afgevallen. 
Een andere optie was dat onze vereniging het gebouw zou overnemen. Voordeel zou zijn dan we een 
eigen onafhankelijke locatie zouden krijgen, waar de vereniging zelf mee kan doen wat ze willen. 
Grote nadelen waren er natuurlijk ook. Fors hogere kosten van aanschaf, gebruik en onderhoud.  
De schoonmaak en exploitatie zou ook door onze eigen vereniging moeten worden geregeld. 
Het oude bestuur zag dit niet zitten en wilde dat niet voor hun rekening nemen. Vooral omdat de 
bestuursleden in meerderheid al hadden aangegeven hun bestuurslidmaatschap te beëindigen. 
 
In de ledenvergadering op 11 april 2019 is, zoals vooraf aangekondigd, de voorzitter Martijn van 
Bemmelen afgetreden als voorzitter en bestuurslid. De penningmeester Wouter Huijzendveld en 
bestuurslid Bianca de Reus gaven aan om aan het eind van het jaar 2019 te stoppen. 
In de afgelopen jaren is het bestuur veelvuldig bezig geweest om nieuwe bestuursleden te vinden. 
Actieve zoektochten binnen de vereniging, hun eigen netwerken en ook buiten de vereniging hebben 
helaas geen nieuwe bestuursleden opgeleverd. Ook een advertentie in de krant bracht geen 
verlichting. 
 
Een vereniging heeft een actief en betrokken bestuur nodig. Niet alleen om bepaalde zaken te 
regelen, maar ook omdat dit wettelijk verplicht is. Als op 31 december 2019 nog twee leden van het 
bestuur zouden stoppen, zou de vereniging niet meer voldoen aan hun eigen statutaire eis van 
minimaal 3 bestuursleden. De mogelijkheden zijn dan niet groot, op een gegeven moment leken de 
enige haalbare opties het opheffen van de vereniging, fuseren met een andere vereniging, of alsnog 
voldoende bestuursleden vinden. Voor al deze mogelijkheden zouden (extra) ledenvergaderingen 
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moeten worden uitgeschreven. De ledenvergadering van een vereniging is het hoogste beslisorgaan 
van een vereniging. 
 
Om de leden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen heeft het bestuur, in samenspraak met 
andere betrokken leden, besloten een avond te organiseren om uitleg te geven aan alle leden. Op 29 
augustus 2019 is deze bijeenkomst geweest in het oude clubhuis. Het was een hectische avond, maar 
de opkomst was groot. Een bewijs dat vele leden zeer begaan zijn met onze vereniging. Op deze 
avond zijn een aantal zaken besproken. Het bestuur werd gesterkt in hun beslissing het clubhuis niet 
over te nemen. 
Bijna alle aanwezigen wilden, koste wat het kost, dat de vereniging bleef bestaan. Er moesten dus 
voldoende nieuwe bestuursleden worden gevonden en het liefst op zeer korte termijn. 
Ons lid Lees Schotanus bood aan om een nieuw en volledig bestuur te formeren en dan in een 
ledenvergadering deze bestuursleden te laten benoemen. Als dit zou lukken dan zou de vereniging 
verder kunnen blijven bestaan. Onze voormalig voorzitter Martijn van Bemmelen heeft deze zaken 
begeleid; de andere nog zittende bestuursleden behandelen de normale, lopende zaken. 
 
Op 21 november 2019 is een algemene ledenvergadering gehouden en is een nieuw bestuur 
voorgedragen. Het verslag van deze vergadering wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
eerstvolgende ledenvergadering in 2020. Het nieuwe bestuur bestaande uit Kees Schotanus, Bert 
Jansen, Bert Castricum en Simon van der Kolk is inmiddels officieel aangetreden. 
 
Wij wensen het nieuwe bestuur en de alle andere lenden van onze mooie vereniging een sportieve 
en gezonde toekomst! Dat onze vereniging een mooie vereniging mag blijven met veel leden die hun 
geliefde hobby kunnen blijven uitvoeren. Maar ook een vereniging die zijn plaats behoudt binnen de 
Beverwijkse gemeenschap en daar waar mogelijk bijdraagt aan een leefbare samenleving. 
 
 
Namens het oude bestuur, 
 
Jerry de Jong, Wouter Huijzendveld en Bianca de Reus. 
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Notulen van de Extra Algemene Ledenvergadering, gehouden op 21 november 2019 in het 
clubgebouw Elza Boules, Laan van Meerestein 1 te Beverwijk. 
 
Aanwezig: 40 leden     
Afwezig met kennisgeving: Vooraf zijn geen afmeldingen ontvangen. 
 
Opening en vaststellen agenda 
Martijn opent de vergadering om 20:10 uur. We zijn hier om een nieuw bestuur te kiezen.  
 
Mededelingen en ingekomen stukken 
Controle of iedereen de presentielijst heeft ingevuld, in verband met het stemmen. Alle aanwezigen 
blijken hun naam op de lijst te hebben ingevuld. 
 
Clubhuis 
We zijn hier in het nieuwe clubhuis van HSV Kennemerland dat wij huren van Jeu de Boules-
vereniging Elza Boules. Deze locatie is gehuurd op verzoek van de laatste algemene ledenvergadering 
in april 2019. De jaarlijkse huurkosten vallen binnen de begroting. 
 
Clubkampioen Witvissen 
Felicitaties aan de witvissers die kortgeleden kampioen zijn geworden. Dit is hartstikke goed en wij 
willen hier graag aandacht aan besteden, maar daarvoor kiezen wij een geschikte gelegenheid op een 
later moment.  
 
We willen tijdens deze vergadering ook graag even stilstaan bij het overlijden van Dia Teeling en 
houden hiervoor een moment stilte.  
 
Nieuw lid kascontrolecommissie 
Bert Jansen stelt zich beschikbaar als penningmeester en kan dus niet langer de kascontrole van het 
afgelopen jaar doen. Aan de aanwezigen wordt gevraagd of iemand van hen zich beschikbaar stelt 
voor de kascontrole van dit jaar. De vergadering kan hier even over nadenken.  
 
Notulen vorige algemene vergadering d.d. 11 april 2019  
Deze zijn niet door iedereen gelezen, maar er komen geen opmerkingen dus worden ze aangenomen 
en zijn ze akkoord. De notulen van de vergadering op 11 april zijn daarmee vastgesteld. 
 
Benoemingen 
Het huidige bestuur treedt af per 01-01-2020, mits er een nieuw bestuur wordt gekozen. Hiervoor is 
een speciale bijeenkomst eerder geweest om de leden te informeren over de stand van zaken. Laten 
we vooropstellen dat we hier zijn om het voortbestaan van de vereniging te waarborgen.  
 
Kees Schotanus heeft zijn best gedaan om langs mensen te gaan en mensen verzocht om toe te 
treden tot het bestuur. Hij heeft 4 personen gevonden die zich kandidaat stellen voor een 
bestuursfunctie.  
 
Martijn wil graag het woord geven aan de kandidaat-bestuursleden om zich voor te stellen.  
 
Als eerste krijgt Kees de microfoon. Hij geeft nogmaals aan dat hij veel heeft gedaan om mensen te 
benaderen. Er zijn 3 aanmeldingen geweest. Hij geeft aan een kern bestuur te willen. Kees stelt zich 
hierna voor. Waarbij hij ook aangeeft dat hij tijdelijk de rol als voorzitter op zich neemt, hij is 
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voornemens om twee jaar zitting in het bestuur te nemen, totdat hij 70 jaar wordt. Hij heeft ruime 
ervaring in besturen. 
 
Bert Castricum stelt zich daarna voor. “Een vereniging kan toch niet zonder bestuur”.  Hij stelt zich 
kandidaat voor het ledensecretariaat.  
 
Bert Jansen is de beoogde penningmeester. “We gaan er weer de schouders eronder zetten”. 
 
Simon van der Kolk is een geboren Beverwijker en wedstrijdvisser. “Het zou zonde zijn als zo’n oude 
vereniging ten onder zou gaan”.  
 
Martijn licht de procedure toe om te stemmen over een nieuw bestuur, en legt uit dat de stemming 
schriftelijk al zijn. Voor het verzamelen en tellen van de stemmen zoeken we nog 2 vrijwilligers. 
Gerrit van Weert en Mandy Schouws staan hiervoor op.  Na een vraag van Puck Verhart geeft Kees 
aan tot zijn 70ste in het bestuur te willen zitten maar men moet zich niet gedwongen voelen om nu al 
toe te treden. 
 
Benoeming bestuursleden 
De stemming over personen is schriftelijk. De uitslag is: 
Bert Jansen > Penningmeester (DB) Voor = 30 / Tegen = 9 / Blanco = 1 
Kees Schotanus > Secretaris/voorzitter (DB) Voor = 30 / Tegen 9 / Blanco = 1 
Simon van der Kolk > Bestuurslid Voor = 29 / Tegen 9 / Blanco = 2  
Bert Castricum > Bestuurslid Voor = 32 / Tegen = 8 / Blanco 0 
 
Martijn feliciteert en bedankt de nieuwe bestuursleden. 
 
Benoeming tweede lid kascommissie 
Bert Jansen kan niet langer in de kascontrolecommissie zitten en moet hierdoor vervangen worden.  
Gert Lute meldt zich aan voor de kascontrole commissie.  
 
Jerry de Jong treedt ook per 31-12-2019 uit het bestuur.  
 
Rondvraag 
Nico Out dankt het oude bestuur voor hun inzet en betrokkenheid.  
 
André Pel: Met wie moeten wij afspreken om in het clubhuis af te spreken? 
Tot nu toe is dit Wouter Huijzendveld, maar vanaf nu graag via het nieuwe bestuur.  
 
Sluiting 
Martijn sluit de vergadering om 21:10 uur. 
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Financieel jaarverslag 2019 
 
Zoals u weet is dit mijn laatste financiële verslag voor HSV Kennemerland! Ik neem u graag voor de 
laatste keer mee in de financiën van het afgelopen jaar. 
Ondanks een verwacht negatief resultaat hebben we in 2019 opnieuw een financieel goed jaar 
gehad. Het resultaat is uitgekomen op € 976 positief, waardoor het eigen vermogen van de 
vereniging is toegenomen tot ruim € 94.749. Na een eerdere reeks ‘negatieve’ jaren, is 2019 
inmiddels het achtste jaar op rij dat HSV Kennemerland een positief resultaat behaalt. Na de 
positieve reacties van vorig jaar heb ik de jaarlijkse ontwikkeling van ons financiële resultaat en ons 
eigen vermogen opnieuw in onderstaande grafiek weergegeven. Ter illustratie: het eigen vermogen 
bedroeg in 2011 nog ‘slechts’ € 39.000. Een mooi overzicht, en een resultaat waar ik nog steeds trots 
op ben! 
 

 
 
De meest opvallende financiële resultaten kunt u terugvinden in de realisatie op de volgende pagina. 
Voordat ik afsluit wil ik hierbij voor de laatste keer alle vrijwilligers, het bestuur en alle andere 
actieve betrokkenen bedanken en complimenteren voor hun inzet voor onze vereniging in de 
afgelopen jaren. Zonder jullie zouden de mooie resultaten van de afgelopen jaren niet mogelijk zijn 
geweest! 
 
Dit worden mijn laatste regels als penningmeester van HSV Kennemerland. Mijn opvolger Bert Jansen 
wens ik de komende jaren succes in deze rol! Ik hoop dat hij de financiën van de vereniging goed 
voor u blijft beheren, en dat u hem net zo scherp houdt als u bij mij heeft gedaan. Ik wens u een 
mooie en sportieve toekomst, en blijft u vooral gezond! 
 
Wouter Huijzendveld (penningmeester). 
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Begroting en realisatie 2019 
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Balans 2019 
 

 
 
 



 

9 
 

Bijgestelde begroting 2020 en begroting 2021 
 
 

Begroting 2020 Begroting 2021

Ontvangsten 2020 Ontvangsten 2021
Opbrengst Contributie 48.000€   Opbrengst Contributie 47.000€               
Opbrengst Rente -€        Opbrengst Rente -€                     
Diverse Baten 1.500€     Diverse Baten 1.500€                 
Totaal ontvangsten 49.500€   Totaal ontvangsten 48.500€               

Uitgaven 2020 Uitgaven 2021
Afdracht Sportvisserij Nedederland 32.500€   Afdracht Sportvisserij Nederland 32.500€               
Incassokosten 1.000€     Incassokosten 1.000€                 
Acceptgirokosten 1.000€     Acceptgirokosten 1.000€                 
Het Visblad -€        Het Visblad -€                     
Porti/bezorgkosten 100€        Porti/bezorgkosten 100€                    
Cursussen -€        Cursussen -€                     
Promotiekosten 1.000€     Promotiekosten 1.000€                 
Drukwerk/kantoorkosten 300€        Drukwerk/kantoorkosten 300€                    
Consumpties 500€        Consumpties 500€                    
Bijdrage wedstrijdcommissies 2.250€     Bijdrage wedstrijdcommissies 2.250€                 
Commissie Jeugd 1.000€     Commissie Jeugd 1.000€                 
Bijdrage commissie Water/Visstand 250€        Bijdrage commissie Water/Visstand 250€                    
Medewerkersattenties 2.000€     Medewerkersattenties 2.000€                 
Bestuurskosten 1.250€     Bestuurskosten 1.250€                 
Telefoonkosten -€        Telefoonkosten -€                     
Vooraangegeven Jubilea 500€        Vooraangegeven jubilea -€                     
Abonnementen 50€          Abonnementen 50€                      
Website 200€        Website 200€                    
Incidentele uitgaven 1.700€     Incidentele uitgaven 200€                    
Huur Clubhuis 1.500€     Huur Clubhuis 1.550€                 
Huur Visrechten 200€        Huur Visrechten 200€                    
Afschrijvingskosten -€        Afschrijvingskosten -€                     
Reis/vergaderkosten 100€        Reis/vergaderkosten 100€                    
Bankkosten 300€        Bankkosten 300€                    
Onvoorzien 100€        Onvoorzien 100€                    
Totaal uitgaven 47.800€   Totaal uitgaven 45.850€               

Verschil inkomsten vs. uitgaven 1.700€     Verschil inkomsten vs. uitgaven 2.650€                 
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Contributie 2021 
 
De begroting 2021 vertoont een overschot. Dit is voor het bestuur aanleiding om de contributie voor 
leden van 14 jaar en ouder met € 1,00 te verlagen. In de begroting 2021 is deze aanpassing reeds 
verwerkt.  
 
De contributies in 2021 zijn dan als volgt: 
VISpas    € 32,00  
VISpas 65+   € 31,00 
JuniorVISpas 14 t/m 17 jaar € 26,25 * 
JeugdVISpas < 14 jaar  €   7,10 
Extra VISpas   € 20,00 
Extra VISpas 65+  € 19,00 
Jeugdvergunning één hengel in viswateren in Beverwijk < 14 jaar gratis. 
 
* Van Sportvisserij MidWest Nederland ontvangen wij een bijdrage van € 5,75 per junior lid 14 t/m 
17 jaar uit het jeugdstimuleringsfonds. 
 
 
 
Kascontrolecommissie 2019 
 
De kascontrole over het boekjaar 2019 is vanwege de bijzondere corona-omstandigheden digitaal 
uitgevoerd. Een huisbezoek bij de penningmeester was helaas niet mogelijk.  
 
De administratie, die ons digitaal is aangeleverd, is door ons gecontroleerd en zonder aanpassingen 
akkoord bevonden. Achterliggende stukken zijn door ons niet in de controle meegenomen aangezien 
die zich bij de penningmeester bevonden. Wij gaan er vanuit dat die stukken aanwezig waren maar 
dit hebben wij niet kunnen controleren.  
 
Wij willen de penningmeester complimenteren met de wijze waarop hij de financiële administratie 
voert en de wijze waar op hij het aan ons presenteert. 
De administratie is door ons gecontroleerd en zonder aanpassingen akkoord bevonden. 
 
Wij adviseren de ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen voor de financiële administratie 
over het jaar 2019. 
 
Getekend, 
 
De kascontrolecommissie 2019: 
 
 
Nico Schouws en Gert Lute. 
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Benoemingen 
 
Bestuur 
Het bestuur van onze vereniging bestaat nu weer uit 4 leden. 
De laatste drie oude bestuursleden zijn aan het einde van het jaar 2019 gestopt. 
 
Commissie Baars 
De commissie baars is gestopt met haar werkzaamheden. Wel heeft de heer Heino Timmerman 
aangegeven in het nieuwe jaar een drietal wedstrijden baars te organiseren. 
 
Commissie water -en visstandbeheer. 
De commissie is gestopt met haar werkzaamheden. Wel zullen enkele leden nog meedoen met het 
monitoren van vis voor het onderzoek van de Ravon. 
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Jaarverslag Secretaris 
 
De jaarvergadering is gehouden op 11 april 2019. Er waren 18 leden aanwezig; 5 leden hadden zich 
afgemeld. 
 
Het bestuur is in 2019 jaar zeven keer bijeen geweest voor een bestuursvergadering. Bestuursleden 
hebben de ledenvergaderingen en de thema-avonden van de federatie MidWest Nederland bezocht. 
Er is overleg geweest met bestuursleden van het oude clubhuis en het nieuwe clubhuis. Ook is er met 
“nieuwe” bestuursleden gesproken ter voorbereiding van de extra ledenvergadering van 
21 november 2019. In deze ledenvergadering zijn 4 nieuwe bestuursleden benoemd. 
Op zondag 19 mei 2019 hebben leden van onze vereniging meegedaan aan de Sportfair voor de 
jeugd van de gemeente Beverwijk bij sporthal de Walvis. 
 
Helaas is het afgelopen jaar geen visuitje of andere activiteit vanuit de vereniging voor onze 
vrijwilligers georganiseerd. Vrijwilligers zijn uitermate belangrijk voor de vereniging. Daarom hoop ik 
dat in het nieuwe jaar hieraan extra aandacht wordt besteed. Voorstellen hiervoor mogen natuurlijk 
ook komen van de vrijwilligers zelf. 
 
Ledensecretaris 
In 2019 is het aantal leden nagenoeg gelijk gebleven aan het aantal leden in 2018. 
 

Categorie 2018  Contributie  Categorie 2019  Contributie 
Tot 14 jaar 106 leden € 12,00  Tot 14 jaar 111 leden €  7,00 
Vanaf 14jaar 1361 leden € 33,00  Vanaf 14 jaar 1362 leden € 33,00 
Extra vispassen  13 leden € 20,00  Extra vispassen   13 leden € 20,00 
Ereleden  2 leden € 0,00  Ereleden   2 leden € 0,00 
         
Totaal 1482 leden   Totaal 1488 leden  
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Jaarverslag jeugdcommissie 2019 
 
In het afgelopen jaar is een cursus jeugdvissen geweest van 3 lessen in het clubhuis. Ondanks het 
lage aantal jeugdvissers is daarna toch ook een competitie gevist van 7 wedstrijden. Als laatste is een 
koppelwedstrijd gehouden op 25 juni 2019. Op 26 juni 2019 zijn in het clubhuis de diploma’s en de 
prijzen uitgereikt.  
 
Uitslag competitie 

1. Ege Kiraz 
2. Matthias Compier 
3. Senne van Riemsdijk 

 
Uitslag koppelwedstrijd 

1. Matthias Compier / Jack Valk 
2. Ege Kiraz / Siem Strootman 
3. Senne van Riemsdijk / Opa van Riemsdijk 

 
Joop Waterlander beker 
 
De Joop Waterlander beker is het afgelopen jaar uitgereikt aan  Senne van Riemsdijk. Deze beker is 
een beloning voor de visser, die zich aan de waterkant het best heeft gedragen. Dit geldt zowel voor 
het netjes behandelen van de gevangen vis als het schoonhouden van de visplek. 
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Jaarverslag vliegvisafdeling 2019 
 
Algemeen 
De groep vliegvissers is een hechte groep van ongeveer 22  visvrienden. De samenstelling blijft al 
jarenlang gelijk.  Er gaan geen vliegvissers weg; helaas komen er ook geen nieuwe vissers bij. In de 
winterperiode van september tot mei komen zij bij elkaar in het clubhuis. In de zomer doet een 
aantal mee met de onderlinge competitie in de nabije omgeving. 
  
Bindavonden 
De vliegvissers zijn het afgelopen jaar van januari tot en met april om de  twee weken op de 
maandagen bijeen geweest in het clubhuis. Vanwege onzekerheid omtrent het clubhuis zijn de 
vliegvissers van september tot en met december uitgeweken naar een andere locatie. Hier konden zij  
niet op maandag terecht en daarom is toen besloten naar de woensdagavond te gaan. Vanaf januari 
2010 zijn de vliegvissers weer terug in het nieuwe clubhuis en ook weer terug naar de 
maandagavond. Het grootste deel van de vliegvissers vist  en bind al vele jaren. De vliegendozen 
zitten al helemaal vol en er is bij sommigen niet zo’n grote behoefte om nog meer vliegen te binden. 
Tenzij er iets speciaals wordt voorgesteld of er toch aanvulling moet komen voor een specifieke 
vistrip. Gezellig wordt het toch en het blijft leuk te  vertellen waar en wat er in de afgelopen weken is 
gevangen. Voor diegenen die dus niet hadden gevist, wordt duidelijk waar de komende weken kans 
op vis is. Afspraken worden dan meteen gemaakt. 
Op een avond is een fotopresentatie gegeven over een kampeer- en visvakantie in Canada. Veel tips 
over kamperen in een schitterende omgeving. Helaas konden er geen foto’s worden getoond van 
overvloedige vangsten. Voor vliegvissers is dit geen probleem, de beleving is belangrijker dan het 
vangen. 
De (bind)avonden zijn geweest op de maandagavonden 7 en 21 januari, 4 en 18 februari, 4 en 18 
maart, 1, 15 en 29 april. Na de zomervakantie zijn de vliegbinders doorgegaan op de 
woensdagavonden 4 en 18 september, 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november en 11 december. 
 
Activiteiten 
Behalve het  vissen  in de zomercompetitie  is er weer veel samen gevist. In kleine, steeds wisselende 
groepjes werd vooral  dicht in de buurt gevist. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Beverwijk, Heemskerk, 
Akersloot, Limmen, Alkmaar, Zaandam en Oostzaan. Soms werd verder weg gevist in de grote 
rivieren, Zuid-Holland of zelfs een betaalde visvijver. Korte en langere visreizen werden vooral 
gemaakt naar Duitsland en Denemarken. De te vangen vis was dan vlagzalm, forel en zeeforel. 
 
Zomercompetitie 
Vanaf 13 mei tot en met 26 augustus is de zomercompetitie van 8 wedstrijden gevist. 
Bijna alle wedstrijden waren op zoet water en er werd dicht in de buurt gevist. De vislocaties waren  
“ park Assumburg” in Heemskerk, “de ganzenvijver”  in Wijk aan Zee en “de Jagersplas” in Zaandam. 
Eén zoute wedstrijd is gevist bij de Noordpier. Negen vliegvissers hebben aan één of meerdere 
wedstrijden mee gedaan. Uiteindelijk hadden wij in 2019 een nieuwe winnaar, te weten Martin de 
Bruijn. 
 
Namens de commissie vliegvissen: Jerry de Jong 
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Jaarverslag baarscommissie 2019  
 
Overlegvergadering        
De baarscommissie heeft voor het seizoen 2019 zijn overlegvergadering met de baarsvissers 
gehouden op dinsdag 5 februari 2019. 
Ook voor dit seizoen werd besloten om 14 wedstrijden te vissen met 4 slechtste wedstrijden als 
aftrek, waarbij de vislocatie niet van tevoren bekend worden gemaakt. Verzamelen bij parkeerplaats 
‘Tolhek’ Heemskerk. 
 
Jan Delij Memorial Cup        
De “Jan Delij Memorial Cup”, is dit jaar op zaterdag 30 maart gevist. Gevist is er in Beverkoog 
Alkmaar, met 11 deelnemers werden er slechts 108 baarzen gevangen.  
Uitslag: 

1. Edwin Teeling – 18 baarzen 
2. Arie Goossen – 15 baarzen 
3. Gerrit van Weert – 13 baarzen 

Gemiddelde van 10 baarzen gevangen door 11 deelnemers.  
Grootste baars werd gevangen door Joop Waterman, hij ving een baars van 18,3 CM  
Geen inschrijfgeld. Is betaald door de vereniging 
 
Zomercompetitie  
14 wedstrijden, waarvan 4 aftrek. 
Het wedstrijdseizoen 2019 was voor de baars afdeling een redelijk jaar, met als uitschieter wedstrijd 
nr. 11 in Uitgeest, die leverde 352 baarzen op met een gem. van 88 baarzen. De totaalstand van de 
competitie was 1776 baarzen. Slechts 4 deelnemers.  
Uitslag: 

1. Edwin Teeling – 559 baarzen (na aftrek 524) 
2. Jack Valk – 496 baarzen (na aftrek 445) 
3. Joop Waterman – 367 baarzen (na aftrek 349) 
4. Gerrit van Weert – 445 baarzen (na aftrek 324) 

De grootste baars van 26,5 CM werd gevangen door Edwin Teeling. 
Alle wedstrijden bij elkaar opgeteld zijn 2820 baarzen gevangen. 
 
Jan Teeling Bokaal  
Deze bokaal werd geschonken door Sportvisserij Nederland i.v.m. 75-jarig bestaan. 
Deze wedstrijd is gevist in de Noordervaart met 10 deelnemers.  
Uitslag: 

1. Paul de Reus – 55 baarzen 
2. Henk v.d. Kamp – 53 baarzen 
3. Paul Bel – 50 baarzen. 

Grootste baars – 22cm - Arie de Reus 
Totaal 355 baarzen met een gemiddelde van 35,5 per visser. 
Geen inschrijfgeld. Is betaald door de vereniging. 
 
Koppelwedstrijd   
Dit jaar is ook geen koppelwedstrijd gevist door te weinig deelnemers. 
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Reüniewedstrijd  
Dit jaar bestaat de baars afdeling 35 jaar. 
Gevist is er in de Gouw Zaandam met 14 (oud)-baarsvissers en gelukkig wisten alle deelnemers hun 
baarsje te vangen. Totaal zijn er 458 baarzen gevangen en geeft een gemiddelde van 33. De grootste 
baars is gevangen door Bert Groot, hij wist een baars te vangen van 20,8 CM. Na de wedstrijd ging 
iedereen huiswaarts om zich op te knappen en om vier uur waren 28 personen aanwezig voor de 
prijsuitreiking en het buffet en ging iedereen weer naar huis met een prijs en een aandenken. 
 
Wintercompetitie 2019   
10 wedstrijden, waarvan 2 aftrek. 
De wintercompetitie werd door 7 vissers gevist en in deze wedstrijden mag met made of worm gevist 
worden. 
Uitslag: 

1. Jack Valk – 12 klassementspunten (504 baarzen) 
2. Henk v.d. Kamp – 13 klassementspunten (431 baarzen) 
3. Jannes Diekema – 16 klassementspunten (374 baarzen) 

De beker voor de grootste baars ging naar Henk v.d. Kamp met 24 cm 
Uitschieter was wedstrijd 1 met 301 baarzen in Het Stet met een gemiddelde van 60 baars per visser. 
De totale vangst was 2074 baarzen.  
 
Sint Nicolaaswedstrijd  
Deze wedstrijd is gevist met 13 deelnemers in de Dogsloot en Zienervaart.  
Uitslag: 

1. Paul de Reus – 85 baarzen 
2. Jannes Diekema – 77 baarzen 
3. Henk v.d. Kamp – 66 baarzen 

Totaal werden er 581 baarzen gevangen en dat geeft een gemiddelde van 45 baars, wat zeker niet 
slecht is. Geen grootste baars. Geen inschrijfgeld. Is betaald door de vereniging. 
 
De commissie kijkt terug op een succesvolle competitie en een gezellige prijsuitreiking.  

 
Helaas waren dit de laatste competities omdat er niemand is die het over wil nemen en er te weinig 
deelnemers zijn. 

 
 
De baarscommissie: Jack Valk,  Edwin Teeling, Gerrit van Weert  
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Jaarverslag witvis voor ouderen 55 + commissie 2019 
 
Manny Kanon Bokaal 
De 55+ leden zijn hun wedstrijden weer begonnen met de Manny Kanon bokaal wedstrijd die werd 
gevist in het Stet te Limmen met bedroevende resultaten. Er waren 12 vissers aanwezig en in totaal is 
er door 2 vissers 1 visje gevangen. Tom Moolevliet ving de grootste, een visje van 17 cm en werd 
daarmee de winnaar van de Manny Kanon Bokaal. 
 
Competitiewedstrijden 
 

Wedstrijdnr Geviste plaats Uitslag 
1 De Dije, langs Rosamanussingel (Heemskerk) Geen vis gevangen!! 
2 Westerwatering (Zaandam) 1. T. Colonnello 
3 Noord-Hollands Kanaal (tegenover West 

Grafdijk) 
1. J. Cabrera  
2. T. Colonnello  
3. T. Moolevliet 

4 De Knip (Breedweervijver) 1. T. Moolevliet  
2. T. Kanon  
3. J. Valk  

5 Het Stet (Limmen) 1. T. Colonnello  
2. J. Valk  
3. G. van Weert  

6 De Dije, langs Rosamanussingel (Heemskerk) 1. T. Moolevliet  
2. T. Kanon  
3. T. Colonnello 

7 De Kuil (Uitgeest)  1. G. van Weert  
2. T. Colonnello  
3. A. van Pel 

8 De Dije, langs Rosamanussingel (Heemskerk) 1. G. van Weert  
2. T. Moolevliet / T. Colonnello  
3. P. Hakkenberg  

9 Fredericahof te Heiloo 1.    G. van Weert  
 

10 De Dije, langs Rosamanussingel (Heemskerk) 1. G. van Weert 
2. T. Moolevliet  
3. T. Colonnello 

11 Noord-Hollands Kanaal (tegenover West 
Grafdijk) 

1. T. Moolevliet  
2. J. Cabrera  
3. Bert Castricum  

12 De Dije, langs Rosamanussingel (Heemskerk) 1. T. Moolevliet  
2. F. Rusman  
3. J. Valk 

13 Westerwatering (Zaandam) 1. T. Moolevliet  
2. B. Castricum  
3. T. Kanon 

14 De Dije, langs Rosamanussingel (Heemskerk) 1. T. Moolevliet  
2. T. Kanon  
3. A. van Pel 
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De eerste competitiewedstrijd, een thuiswedstrijd in de Dije, was al een net zo’n saaie wedstrijd als 
de Manny Kanon wedstrijd. Hier was de vangst nog slechter. Niet één van de deelnemers wist een 
visje te vangen, nog sterker, niemand heeft beet gehad. De oorzaak is zo goed als zeker het 
glasheldere water waar je als je lokvoer in het midden gooide je het duidelijk zag liggen. 
 
Dan eindelijk een wedstrijd met veel vis. Er werd gevist in de Westerwatering te Zaandam waar 
totaal 863 vissen werden gevangen door 10 vissers. Iedereen had 40 vissen of meer!  
Omdat het water in de Dije nog steeds glashelder was zijn we voor de 4de wedstrijd uitgeweken naar 
de Knip (Breedweer vijver) waar de vangsten matig waren maar waar iedereen toch zijn visje wist te 
vangen.  
 
Dan de 5de wedstrijd waarvoor we naar het Stet gingen te Limmen. Opvallend en in tegenstelling tot 
eerdere wedstrijden in dit water blijken nu de mensen op de midden stekken 5 en 7 de meeste 
vissen te vangen.  
 
Op 27 juni weer een thuiswedstrijd die we gevist hebben in de Dije langs de Rosamanussingel te 
Heemskerk. André had hier de maandag vooraf aan deze wedstrijd even proef gevist omdat de 
eerste wedstrijd in de Dije uitliep op een 0-wedstrijd. Hij wist toen in 1 ½ uur tijd 42 visjes te vangen 
dus aanleiding toch weer in dit water te gaan vissen. Er werd weer vis gevangen en hier werd de 
meeste vis weer wel in op de buitenstekken gevangen.  
 
Dan op 4 juli een wedstrijd in de Kuil te Uitgeest. We konden terecht aan de zijde van de 
parkeerplaats waar nog wel eens karper vissers zitten maar nu waren alle stekken vrij. Opvallend was 
hier dat er allemaal kleine visjes werden gevangen behalve door Andre die van de 31 vissen er 26 had 
met grote voorns. 
 
De 8ste wedstrijd werd weer gevist in de Dije. Hierover even een opmerking. Volgens sommige 
waterkaarten staat de Dije aangegeven waar de Knip (Breedweervijver) is en staat er niets vermeld 
bij waar wij vissen langs de Rosamanussingel. Er zijn ook kaarten waar de Breedweervijver wordt 
aangegeven als de Knip en het water langs de Rosamanussingel als de Dije.  Maar even de wedstrijd; 
Tom Moolevliet die tijdens de 2de wedstrijd een brasem ving van 39 cm en tot de 8ste wedstrijd de 
grootste vis had gevangen is tijdens deze wedstrijd van de troon gestoten door Paul Hakkenberg die 
een brasem ving van 49 cm.  
 
De 9de wedstrijd wordt er gevist in Heiloo in de vijver bij de Fredericahof. Vooraf aan de wedstrijd 
kregen alle deelnemers van Tom Moolevliet een handige hakensteker houdertje die je vast kon 
maken aan je kleding en door een katrolletje in het apparaat kon worden uitgetrokken. Bij deze 
wedstrijd waren twee uitersten. Gerrit van Weert op een buitenstek met 88 vissen en André van Pel 
met stek 3 met 3 vissen. André heeft zijn zinnen gezet op de grootste vis omdat hij het mooie beeldje 
dat je hiervoor krijgt zo graag weer wil winnen. Of hij geslaagd is moeten we afwachten maar met de 
grote brasem van 56 cm die hij ving zal het moeilijk worden daar overheen te gaan, maar je weet 
nooit. Ook een zeelt van 46 cm was een mooie vangst en ook nog een brasem van 50 cm. André viste 
dus duidelijk alleen maar op het grote spul vandaar zijn 3 vissen en laatste plaats. 
 
Verder met de 10de wedstrijd die weer in de Dije wordt gevist. Erg wisselende vangsten, ving de een 
er slechts 4 of 7 waren er enkele uitschieters met 31 en 21. 
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De 11de wedstrijd visten we in het Noord Hollands kanaal. Altijd prachtig vissen daar. We visten 
tegenover het dorpje West Grafdijk. Vangsten echter matig met een winnaar die 29 vissen ving en 5 
man die er minder vingen dan 10. Tom Moolevliet en André van Pel vingen een prachtige Giebel.  
 
De 12de wedstrijd werd gevist in de Dije met eerst wind in de rug maar die draaide tijdens de 
wedstrijd waardoor hij dwars op de sloot kwam te staan. Er is redelijk tot goed gevangen en helaas 
voor André is zijn vis van 56 cm niet meer de grootste vis. Eerst ving Tom Moolevliet een prachtige 
brasem van 60 cm maar ook dat was niet genoeg om in aanmerking te komen voor de titel grootste 
vis vanger want Toon Colonnello wist er een te vangen van 61,5 cm en daar zal niemand 
waarschijnlijk overheen komen. 
 
De op een na laatste wedstrijd vissen we in de Westerwatering te Zaandam waar erg veel vis is 
gevangen. André van Pel wist een prachtige zeelt te vangen maar helaas niet de grootste vis. De zeelt 
was 56 cm.  
 
De 14de wedstrijd, tevens laatste van de competitie was een wedstrijd met matige vangsten. Er werd 
gevist in de Dije. Er was een uitzondering, dat was Tom Moolevliet die eerste werd met 65 vissen, 
gevolgd door Teun Kanon met 26 vissen en als 3de eindigde Andre van Pel met 22 vissen. Toen het 
tellen was volbracht en Andre terugliep naar zijn net om het op te bergen bleken er nog 6 vissen in te 
zitten die onder toezicht oog van Jean Cabrera nog even werden geteld. Helaas overleefde 2 visjes 
het niet toen ze werden teruggezet. 
 
Koppelwedstrijd 
Tenslotte op donderdag 29 september de koppelwedstrijd die we zouden vissen in het water langs 
de Vlaskamp (Citadel) te Heemskerk maar daar bleek bij controle vooraf geen mogelijkheid te zijn 
omdat het alles is begroeid met erg veel planten zowel in als naast het water. Dan maar uitwijken 
naar de Breedweervijver in Heemskerk waar André voor de wedstrijd zoveel mogelijk waterplanten 
heeft weggeknipt maar het bleef moeilijk vissen omdat alle waterplanten met de schaar niet 
bereikbaar waren. 
 
Uitslag wedstrijd:  
1. Jack Valk / Bert Castricum – 71 vissen 
1. André van Pel / Paul Hakkenberg - 71 vissen  
2. Toon Colonnello / Rob Sprengers -  60 vissen  
3. Gerrit van Weert / Jean Cabrera - 58 vissen  
4. Teun Kanon / Frans Rusman - 56 vissen  
 

 
Na de koppelwedstrijd was de prijsuitreiking in het clubhuis waar we voor de laatste keer in konden. 
Eerst werd er begonnen met het uitdelen van een mooie balpen in een hoesje. Inscriptie op de pen 
luidt “40 Jaar vissen voor 55+ HSV Kennemerland”. Vervolgens kregen Jack Valk, Bert Castricum en 
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Gerrit van Weert een attentie voor de vele vissen die ze iedere wedstrijd opnieuw hebben geteld en 
dat waren er in totaal 4291, ga er maar aan staan !  
Daarna was er een verloting van diverse spullen en tenslotte de prijsuitreiking van de bekers en 
trofeeën. 
 
Uitslag competitie: 

1. T. Moolevliet 
2. T. Colonnello 
3. G. van Weert 

 
Grootste vis – T. Colonnello – Brasem 61,5cm 
 
Omdat de 55+ groep 40 jaar bestaat kreeg Toon niet 
alleen het mooie beeldje dat een wisselprijs is maar 
ook een bekertje met een vis erop die hij mocht 
houden. 
 
Dan, niet te vergeten onze dank aan de sponsoren 
van de vele prijzen die beschikbaar zijn gesteld door 
Federatie MidWest Nederland, DEEN uit Heemskerk 
en dierenspeciaalzaak van Someren eveneens uit 
Heemskerk. Ook mevrouw Sprengers die gezorgd 
heeft voor lekkere hapjes, dank u wel. Teun Kanon 
heeft zijn steentje bijgedragen door te zorgen voor 
een heerlijk schotel met zoute haring en Gerrit van 
Weert was ook deze keer onze barman die zorgde 
voor de drankjes en de knabbeltjes en het uitdelen 
van de hapjes. 
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Jaarverslag commissie water- en visstandsbeheer 2019 
 
Voorzitter   Joop Joosten 
Secretaris/penningmeester Puck Verhart 
Leden    Paul Bel en Jack Valk 
 
 
Activiteiten 
Tijdens de Sportfair bij de sporthal aan de Hoflanderweg hebben we weer veel enthousiaste kinderen 
kennis laten maken met het vissen en alles wat er bij komt kijken.  
Er waren dit jaar geen meldingen van dode vis.  
We hebben maandelijks het zuurstofgehalte in de vijvers gemeten. Het gemiddelde gehalte lag net 
als de voorgaande jaren tussen de 72 en 93%.    
 
 
Financiële zaken 
 
Inkomsten   Uitgaven  

HSV Kennemerland 250,00  Km-vergoeding P. Bel   35,00 
   Km-vergoeding P. Verhart   35,00 
   Overige vergoedingen 180,00 

Totaal 250,00  Totaal 250,00 
 
 
Inventaris 
1 schepnetten 
2 zuurstofmeters, waarvan 1 aan vervanging toe is 
1 waadpak 
1 zuurstofpomp 
 
Eind 2019 zijn alle leden van de commissie water- en visstandsbeheer gestopt. 
 
 
Jaarverslag controleurscommissie 2019 
 
Bij de vijvers, sloten en andere waterpartijen in Beverwijk en een gedeelte van de Broekpolder zijn 
geen  problemen geweest. Wel is er nog steeds veel zwerfvuil bij de Fortgaten en de Ringsloot.  
De door Sportvisserij Nederland aangewezen controleurs zijn: 
J. Joosten (voorzitter), J. Teeling, P. Bel en P. Verhart.  
 
 
Namens, 
Joop Joosten (voorzitter) en Puck Verhart (secretaris) 
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Jaarverslag wedstrijdcommissie Zoet 
 
Een terugblik op de activiteiten van de wedstrijdcommissie Zoet in 2019.  
 
Voor onze groep vissers was het een pracht seizoen, vaak goede weersomstandigheden, voldoende 
deelname, vangsten zouden beter kunnen maar en vooral qua sfeer een uitmuntend seizoen. Met als 
kers op de kaart het binnenhalen van het Nederlands kampioenschap Clubs.  
 
Voorjaars-koppelwedstrijd 2019.  
De jaarlijkse voorjaarskoppel werd gevist in het Noordhollandskanaal te 
Jispersluis. Het leek wel herfst deze ochtend het waaide flink met veel 
regen. Vijftien man en een dame waren aanwezig om met elkaar de strijd 
aan te gaan. De vangsten waren zeer wisselend deze morgen. Op kop wist 
het koppel Juan Cabrera en Andre van Pel deze wedstrijd met overmacht te 
winnen met ruim 10 kilo. Op afstand tweede was het koppel Hendrikje 
Sikma en Arie van de Burg zij bleven steken op 5 kilo las derde eindigde het 
koppel op staart Jean Chagineu en Tom Moolevliet met 4,6 kilo. Het koppel 
welk de laatste plek in nam wist slechts 300 gram te vangen. Een mooie 
wedstrijd waarin de koppelgenoten weer het nodige van elkaar hebben 
opgestoken. 
 
Openingswedstrijden 2019  
Aan de openingswedstrijden deden dit jaar 18 deelnemers 
mee. De wedstrijden kenden dit jaar een spannend verloop. 
Het was Simon van der Kolk die na twee wedstrijden de 
kampioen werd van de openingswedstrijden met slechts 3 
klassementspunten en ruim 31 kilo. Michiel Kraay eindigde 
een plaats hoger dan vorig jaar op plek twee met bijna 25 
kilo. En derde met dik 20 kilo eindigde Peter Krijgsman. De 
vangsten waren uitstekend, veel beter dan de laatste jaren, 
een mooie seizoenstart. 
 
Zomercompetitie 2019  
Dit jaar was er sprake van een heel goede opkomst gelijk de 
eerste wedstrijd al 24 deelnemers.  
Het hoogste vangstgewicht was dit jaar voor Simon van der 
Kolk in het Noordhollands kanaal bij Purmerland tijdens de 9e 
wedstrijd, een dobberwedstrijd met bijna 16 kilo. Opvallend 
dat vangsten boven de 10 kilo dit jaar zeldzaam waren. 
Verder viel op de wedergeboorte van de vaste stok, veel 
wedstrijden zijn afgelopen jaar gewonnen met de stok. Er 
was dit jaar geen echte strijd om het kampioenschap. Op Simon van der Kolk stond dit jaar geen 
maat, met ruime overmacht wist Simon de titel verenigingskampioen binnen te halen met slechts 9 
klassementspunten. Op plek twee met liefst 8 klassementspunten meer eindigde Peter Krijgsman en 
keurig derde werd Ton van den Nieuwboer. De A-klasse werd ook door Sjaak Veldt gewonnen, 
tweede eindigde Ton van den Nieuwboer en Nico Schouws eindigde als derde. In de B-klasse stond 
de winnaar al snel vast, Simon van der Kolk was voor de rest een maatje te groot. Tweede eindigde 
Bert Groot en derde werd Bert Jansen. Tot twee wedstrijden voor het einde leek het erop dat Juan 
Cabrera na zijn degradatie in 2018 direct weer ging promoveren. Helaas miste hij de laatste twee 
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wedstrijden waardoor het niet lukte. Andre van Pel kende een goede eindsprint maar eindigt voor 
hem helaas ook dit jaar naast de promotieplekken. Wie weet lukt het één van deze twee kanjers om 
dit jaar een plekje in de A-Klasse te bemachtigen. Waar vissers promoveren keren er ook drie vissers 
terug naar de B-klasse. Dat zijn Hendrik Moolevliet en Michiel Kraay. De derde degradant wordt 
Hendrik Delbrugge omdat die heeft aangeven in 2020 de zomercompetitie niet mee te vissen. 
Hierdoor blijft Peter Krijgsman A-visser.  
Dobberkampioen werd Simon van der Kolk, keurig tweede werd Ton van de Nieuwboer en de derde 

plek ging naar Nico Schouws. 
De wedstrijdcommissie kijkt terug op een seizoen met 
een prima opkomst van in totaal 25 deelnemers, mooi 
weer en mindere vangsten dan voorgaande jaren. Elke 
deelnemer heeft weer een tiental heerlijke 
visochtenden kunnen vissen, met een sportieve sfeer, 
elkaar lekker dollen en vooral lekker gezellig en 
plezierig vissen. Door Sjaak Veldt waren er elke 
wedstrijd mooie prijzen gekocht, voor de eerste en een 
na laatste van elk vak en dat elke wedstrijd, waar vind 
je dat voor slechts 15 euro inleggeld. 
 
 

Zomeravondcompetitie 2019 
Helaas een tegenvallend aantal deelnemers slechts elf, wel 
prima weersomstandigheden en redelijke vangsten zijn de 
belangrijkste kenmerken van de zomeravondcompetitie. 
Meerdere wedstrijden waren de vangsten in 2,5 uur een stuk 
beter dan tijdens de zomercompetitie waar we 4 uur vissen. 
Voor het derde jaar op rij werd de competitie gewonnen door 
Peter Krijgsman. Een bewijs van zijn grote klasse, nu de vraag 
wie gaat hem in 2020 van zijn vierde opeenvolgende titel 
afhouden. Tweede eindigde Willem van Tol en op de derde 
plaats de jaarlijks beter presterende Tom Moolevliet . We 
hopen dat we komend seizoen nieuwe gezichten naast alle 
bekende gezichten mogen verwelkomen. We vragen ieder 
maak reclame en spoor vissers aan de avondwedstrijden met 
ons mee te vissen. Een speciaal dank gaat uit naar Ruud 
Schoorl die elke wedstrijd keurig de prijzen heeft verzorgd.  
De wedstrijdcommissie kijkt terug op een sportieve en 
gezellige zomeravondcompetitie. 
 
Jan Beentjeswedstrijd 
De eerste verrassing al bij het loten, steknummers op een 
tablet Toblerone. Daarna gaat ieder aam de slag. De wedstrijd 
werd gevist in het Noordhollandskanaal te Oostgraftdijk. 
Vissend met de vaste stok laat Tom Moolevliet zijn klasse zien 
door de wedstrijd met bijna 10 kilo op zijn naam te schrijven. 
Op de tweede plaats eindigde Ton van den Nieuwboer en 
derde werd Nico Schouws.  
 Over het geheel gezien waren de vangsten met de stok 
acceptabel maar met de feeder viel het tegen. Een woord van dank gaat uit naar de organisatie die 
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weer had gezorgd voor prachtige prijzen. Van boodschappenpakketten, zakken vol fruit, VVV-
bonnen, bierpakketten tot winterpakket voor de auto. Met dank aan Nico Schouws voor de 
verzorging van de prijzentafel. We kijken terug op een leuke visochtend, wisselende vangsten, 
wisselende weersomstandigheden maar een prima sfeer en dat is heel prettig. 
 
Clubkampioenschap 
 

 
 
 
In het Noordhollandskanaal tussen de betoncentrale en Alkmaar is de voorselectie van deze 
wedstrijd gevist. Hier mochten we de overwinning binnen slepen en een ticket voor de finale. De 
finale vond de plaats in de Lage vaart te Almere. Met een compleet korps van 15 leden van onze 
vereniging gingen we de strijd aan met de overige korpsen uit geheel het land. Vooraf was een 
uitgestippelde tactiek afgesproken. Eerste doel was het wegvissen van de nul door 5 verschillende 
vissers. Dit werd snel bereikt, zodat ieder kon schakelen naar het vangen van grote brasem. Door de 
ingestelde groepsapp hielden we elkaar constant op de hoogte van de ontwikkelingen, Met groot 
succes bleek bij de prijsuitreiking, we mogen ons een jaar 
lang Nederlands kampioen Clubs noemen. De vissers die 
deze unieke prestatie tot stand hebben gebracht waren in 
alfabetische volgorde, Theo Breedijk, Juan Cabrera, Jean 
Chagineu, Toon Colonello, Bert Groot, Clive Hill, Bert Jansen, 
Tom Moolevliet, Ton van de Nieuwboer, Dolf Rijs, Mandy & 
Nico Schouws, Ben & Willem van Tol en Sjaak Veldt. Dat we 
hebben gewonnen is uitgebreid gevierd allereerst bij onze 
eigen vereniging, daarna door Sportvisserij Midwest 
Nederland in Assendelft en last but not least een geweldige 
huldiging door de gemeente Beverwijk. Nu kijken of we in 
2020 dit succes kunnen herhalen. 
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Najaarswedstrijden 2019  
Aan de voor het eerst georganiseerde najaarswedstrijden 
deden dit jaar 14 deelnemers mee. Omdat er ruimte in de 
kalender was tussen de zomer- en wintercompetitie werden 
deze wedstrijden toegevoegd. In jaren waar dit weer lukt, 
worden de wedstrijden voortgezet.  De wedstrijden kenden 
dit jaar een spannend verloop. Het was Nico Schouws die de 
eerste editie van de najaarswedstrijden op zijn naam mag 
schrijven. Met slechts twee klassementspunten en ruim 12 
kilo wist hij Peter Krijgsman net voor te blijven. Het was 
beide wedstrijden schrapen voor een visje, alles moest uit de 
kast worden gehaald om tot een mooi resultaat te komen. Na 
afloop van twee geslaagde wedstrijden was er voor elke 
deelnemer een prijsje.  
 
Wintercompetitie 
De wintercompetitie leek net als vorig jaar meer een 
najaarscompetitie dan een echte wintercompetitie. Met 17 
deelnemers doen we het zeker vergeleken met andere 
verenigingen niet gek. Door storm moest de laatste wedstrijd 
zelfs driemaal worden verschoven, maar van vorst hebben we 
geen enkele last gehad. Af en toe waren de temperaturen 
zelfs aangenaam, heerlijk visweer. Na zes wedstrijden waren 
er diverse titelkandidaten, de laatste wedstrijd moest de 
uitkomst brengen. Het was Dolf Rijs die met de eer ging 
strijken en zich Winterkampioen 2019-2020 mag noemen. 
Tweede eindigde Nico Schouws en de derde plaats was voor 
Arie van de Burg. Niet de vangsten waar we op hoopten, zeker 
de groet wintervoorns lieten zich maar weinig zien. Goede 
sfeer, mooie sport, leuke competitie en een stuk gezelligheid 
maakt dat we met goede zin terugkijken op de wintercompetitie. 
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Lijst bestuursleden en commissieleden 
 
Bestuur  
B.C. Schotanus - Voorzitter / Secretaris  Vanaf 21 november 2019 
B.J.J. Jansen - Penningmeester   Vanaf 21 november 2019 
B. Castricum – Ledensecretaris   Vanaf 21 november 2019 
S. van der Kolk – Bestuurslid   Vanaf 21 november 2019 
M. van Bemmelen – Voorzitter   Tot 11 april 2019 
J.R. de Jong – Secretaris / Ledensecretaris  Tot  21 november 2019. Tot 1 januari 2020 – Bestuurslid  
W. Huijzendveld – Penningmeester  Tot  21 november 2019. Tot 1 januari 2020 – Bestuurslid 
B. de Reus – Bestuurslid    Tot 1 januari 2020 
  
Jeugdcommissie  
Vacature  
 
Ouderencommissie  
T. Kanon – Voorzitter / Penningmeester 
J.H.A. Teeling - Commissaris 
A. van Pel - Secretaris 
 
Commissie water en visstandbeheer t/m 31 december 2019 
J. Joosten - Voorzitter 
P. Verhart - Secretaris 
P. Bel – Watermonsternemer 
J. Valk - Commissaris 
 
Commissie baarsvissen t/m 31 december 2019 
J. Valk – Voorzitter/Secretaris 
H. van Dessel – Commissaris Overleden 
G. van Weert - Commissaris 
E. Teeling - Commissaris 
 
Wedstrijd commissie zoet  
N.A.J. Schouws – Voorzitter / Penningmeester 
G.C.A. Lute - Commissaris 
Sj. Veldt - Commissaris 
B.J.J. Jansen - Commissaris 
W. van Tol - Commissaris 
 
Commissie vliegvissen  
J. R. de Jong – Voorzitter / Secretaris 
P. van Stralen - Penningmeester 
 
Barcommissie t/m 1 september 2019 
D. Teeling   Overleden 
G. van Weert 
 
Redactie en lay-out maandblad / website  
J. Valk 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hengelsportvereniging Kennemerland 
 

Beverwijk 
 

W www.hsvkennemerland.nl 
 

E info@hsvkennemerland.nl  
 

  HSV Kennemerland 
 
 


