Jaaroverzicht 2017
Beste leden,

Het was een moeizaam jaar, door stijging van de kosten werd het steeds moeilijker om de
eindjes aan elkaar te knopen, dat si de reden dat er op de algemene ledenvergadering voor
het nog langer verstrekken van het Visblad is gestemd. Zodat de contributie niet verhoogd
hoefde te gaan worden.
We gaan er van uit dat deze maatregel weer een gezond financieel resultaat gaat geven.
Ook hebben wij het voor elkaar om nu voor onze leden een 3 hengelvergunning voor een
deel van onze wateren te hebben en wel voor de grotere wateren waar dit niet op bezwaren
stuit.
Dit jaar hebben we weer een leuke vrijwilligersdag gehad bij Toms Creek in Lelystad en daar
na een leuke dag vissen afgesloten met een fijne barbecue.
Ons ledental is licht gestegen wat afwijkt met het landelijke ledental waar gemiddeld een
daling was van 3%. Hier zijn we zeer content mee, we rekenen het komende jaar op nog
meer groei in ons ledental.
Wat betreft de visrechten hebben wij een mooie overeenkomst kunnen sluiten met de
gemeente Heemstede, op 4 wateren na maag er nu overal gevist worden in Heemstede.
Uitzonderingen zijn de wateren rond de begraafplaats aan de Herfstlaan, de wateren in het
park Groenendaal een deel van de vijvers rond het Oude Slot en de wateren achter de
woningen aan de Cesar Franklaan/Hendrik Andriessenlaan. Verder is alles vrij gegeven.
Met de gemeente Bloemendaal was ons contract ook afgelopen, dit wordt het komende jaar
verlengd met behoorlijk wat uitbreidingen o.a. de wateren in Bennebroek komen er bij,
behalve de wateren langs de Meerweg omdat die in particuliere handen zijn. Maar de
verdere vijvers en vaarten worden in de vergunning gezet.
Ik denk dat we alles bij elkaar een goed resultaat hebben geboekt wat uitbreidingen van
viswateren betreft.

Donald Pranger uw voorzitter.
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Samenstelling:
Kees Adema
Rien Boon

De roofvisafdeling is in 2015 opgericht en telt 36 leden.
Het afgelopen roofvis seizoen zijn er 5 wedstrijden gehouden.
Het parkoers is geheel vrij, vissen kan in alle wateren die men mag bevissen met de VISpas.
Ook hoe je wilt vissen is geheel vrij, vanaf de kant of met een boot. We vissen dan op Baars,
Snoekbaars en Snoek.
In verband met de veiligheid en controle wordt er in koppels van minimaal twee personen
gevist.
De gevangen roofvis telt boven de wettelijke maat.
Alle wedstrijden zijn Catch & Release
Per wedstrijd zijn er voor de eerste 3 met het hoogst aantal centimeters gevangen vis leuke
prijzen te winnen.
Na de laatste wedstrijd zijn er ook prijzen voor de 1e drie over de totaal geviste wedstrijden.
In totaal is in seizoen 2017 over alle 5 de wedstrijden 3077,5 cm aan lengte vis gevangen.
Naast de Hvh roofviswedstrijden worden ook de Paul Goedvolk bootjes wedstrijden
georganiseerd. Deze wedstrijden worden uitsluitend vanuit een boot gevist op een vooraf
vastgesteld parcours.
Het seizoen is afgesloten met een gezellige nazit met een hapje en een drankje.

Info:
Meer informatie vindt u op onze website: www.hvhaarlem.nl onder de rubriek Roofvissen.
Nieuwsgierig geworden? Wil je een keer meedoen, meld je dan aan bij info@hvhaarlem.nl of
neem contact op met een van de organisatoren.
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Samenstelling: Freek Koole ( secretaris )
Rinus de Lange ( instructeur )
Kees Adema ( instructeur )
Rob Buijs ( instructeur )
Leden
Het aantal deelnemers aan de gezellige maandelijkse bind- praatavonden en aan de werpen
visinstructie bedraagt in wisselende samenstelling bijna dertig.
Cursus
Er is een vliegbindcursus voor beginners evenals een instructie voor gevorderden. Daarnaast
is er de mogelijkheid om op de vrije tafel vliegen naar eigen keuze te binden. Instructeurs
zijn Rinus de Lange voor de beginners en Kees Adema voor de gevorderden.
De vliegbindcursus voor beginners start in september en geïnteresseerden kunnen ook
tussentijds gaan deelnemen. Zij kunnen zich opgeven bij de Flyclub of bij HSV Haarlem.
Onderdeel van de cursus is dat beginnende vliegvissers bepaalde vliegen leren binden en
zodoende al snel de verschillende bindtechnieken onder de knie krijgen.
Met behulp van deze technieken kan men daarna haast iedere vlieg binden. Te dikke vingers
of te onhandig zijn speelt hier geen enkele rol. Haast al onze deelnemers zijn zo begonnen.
Van elke te binden kunstvlieg wordt vooraf een duidelijk bindpatroon naar de leden gemaild
waarin het maken van de betreffende kunstvlieg stap voor stap wordt behandeld, zodat men
al van te voren weet welke materialen nodig zijn. De materialen voor de beginners worden
door de Flyclub beschikbaar gesteld. Voor de meer ervaren vliegbinders worden speciale
bindpatronen behandeld voor bijvoorbeeld forel in forelvijvers, voor snoek, zeebaars, wilde
forel enz. Op de bindavond in december is het bouwen van een “kerstvlieg” al een aantal
jaren een leuke activiteit, waarbij zowel beginners als gevorderden kans maken op de
beschikbaar gestelde waardebon. Eén of twee avonden worden besteed aan de montage
van vliegenlijn, backing, leaders en wordt er werp- en visinstructie aan het water gegeven.
In het verleden heeft een aantal leden hun eigen vlieghengel gebouwd. Ons ervaren lid Rob
Buijs gaf hiervoor de instructie. Na een aantal avonden was er een verbluffend resultaat: tien
prachtige vliegenhengels in verschillende lijnklassen met trotse eigenaars.
Vis trips
Net als andere jaren organiseert de Flyclub weer een aantal vis trips naar Duitsland, waar de
vereniging een mooie rivier gevonden heeft met een prima bestand aan forel, vlagzalm en
barbeel.
Daar leren de leden elkaar beter kennen, wat er weer voor zorgt, dat de maandelijkse
Flyclub avonden ook een trefpunt van bevriende vliegvissers worden waar onder het genot
van een drankje de laatste nieuwtjes uitgewisseld worden.
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En ook dit jaar bezoeken we weer de wateren van hoofddorp om daar met de vlieg op voorn
te vissen en staan er ook dagtrips naar forellenvijvers en het vissen met de streamer op de
planning.
Info
Meer informatie vindt u op onze website: www.hvhaarlem.nl onder de rubriek vliegvissen.
Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs op onze clubavonden die op de voorlaatste
donderdag van iedere maand gedurende september t/m mei in ons nieuwe clubgebouw
worden
gehouden.
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Wedstrijdcommissie:
verslag 2017
Ieder jaar opnieuw organiseren we de zomeravondcompetitie. Deze competitie bestaat uit 6
wedstrijdavonden en staan hoog in het vaandel van de wedstrijdvisser.
De competitie kenmerkt zich door het ongedwongen karakter. Jong en oud kunnen hieraan
deelnemen (Wat ouder overheerst echter wel).Er zijn leuke prijsjes te winnen, zoals de
beruchte poedelprijzen. Voor elke visser die het laagste gewicht aan gevangen vis per avond
weet aan te brengen, ontvangt, een door Nel Lamfers samengesteld levensmiddelen pakket.
Onder de deelnemers worden waardebonnen verloot, beschikbaar gesteld door de
vereniging. De winnaar krijgt natuurlijk de wisselbokaal.
Dit jaar is het Dirk van der Schaft die met de eer ging strijken. Om als 1 e te eindigen moest er
hard gewerkt worden. Met slechts 1 punt verschil weet Dirk beslag te leggen op de eerste
plaats en moet Peter Bos genoegen nemen met de 2e plaats. De eindstand is als volgt.
1 Dirk van der Schaft, 2 Peter Bos, 3 Sipke Golstein,
4 Piet Onderwater, 5 John Ravelli, 6 Leo

Lenaarts,

7 Bertus Vorstenbos, 8

Cees

van der Schaft, 9

10 Peter Koopman, 11

Rob Verdam, 12 Wesly

14 Jan Pijlman, 15 Co Smit, 16 Andre de

Erik van den Boogaard,
Tuin, 13 Jurgen Golstein,

Reede, 17 Klaas Dunnik, 18 Ruud Luijten.

In 2017 hebben we opnieuw een wedstrijd in het B-kanaal georganiseerd. Het was een
vastestok/matchhengel en feeder wedstrijd. De belangstelling voor deze wedstrijd is enorm
groot en we zouden het deelnemersveld wel kunnen verdubbelen. Om overbevissing tegen
te gaan worden er alleen wedstrijden toegestaan voor maximaal 20 koppels.
Zowel leden als niet leden kunnen zich inschrijven voor deze wedstrijd. Er moet gevist
worden met een feeder en vaste stok of matchhengel. De vangsten zijn goed. De wedstrijd
wordt gewonnen met 31.040 gr door het koppel Sip en Jurg Golstein die met 20 gram
verschil het koppel Dirk vd Schaft/Ron Cramer weten te verslaan. Het A-vak wordt
gewonnen door Piet Onderwater en Cees vd Schaft met 29.420 gr. In 2018 zal dit een
nachtwedstrijd worden.
In 2016 werd het al genoemd en in 2017 waargemaakt. De Hv Haarlem heeft zijn eigen
streetfishing team. De jongens doen mee aan diverse landelijke wedstrijden en
vertegenwoordigen onze vereniging. Gestoken in een mooi jack proberen zij hun visjes te
vangen in de stadswateren. We zullen vragen of zij zich in een volgende vissersvoer willen
presenteren.
Namens de Wedstrijdcommissie:
Herman Lamfers en Jurgen Golstein
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De karpercommissie heeft in samenwerking met water en visstandbeheer in 2017, 2
spiegelkarperuitzettingen gedaan op Rijnlandsboezem noord onder volledige monitoring. 1
uitzetting in maart en de 2de in december.
Elke linkerflank van de projectspiegel is gefotografeerd en samen met lengte en gewicht
genoteerd. Dit om bij terugmeldingen van gevangen spiegels, te kunnen bepalen hoe onder
andere de groei en trekgedrag is van deze spiegels. Tevens zeggen deze gegevens veel over
de draagkracht van het water.
Het aantal terugmeldingen in 2017 bleef bij 18 meldingen steken. Van deze 18 meldingen
komen de meeste bij ons terecht via de coördinatoren van aangrenzende projecten zoals
Amsterdam en Leiden. Door een goede samenwerking tussen deze projecten, zijn we in
staat om veel gevangen spiegels te “matchen”.
Van de 18 terugmeldingen zijn er 6 positief “gematcht” als projectspiegel van HVHaarlem.
Wat opvalt is dat de uitzetting van 2001 nog steeds een van de meest voorkomende
terugmeldingen is. Gevolgd door uitzetting 2005 en 2003.
Namens de karpercommissie
Peter Herenmans
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