
 
 
 
 
 

  Pagina 1 van 5 
 

 
Jaarverslag 2016 
 
Beste leden, 
 
Wij hebben als visvereniging een enerverend jaar achter de rug. Zeker wat betreft de 
visrechten, daar zijn wij als bestuur erg druk mee bezig geweest en zullen ons daar komend 
jaar weer volop voor inzetten. In de Haarlemmermeer hebben wij nog steeds geen volledige 
overeenkomst met de Firma van Egmond maar hopen hierin wel snel een overeenkomst te 
bereiken. Wij zijn er in zoverre al uit dat de sport (u dus ) in alle wateren van de 
Haarlemmermeer mag vissen. Van Egmond mag straks alleen in bepaalde peilvakken nog 
vissen en dat houdt in dat hij soms ook een paar honderd meter binnen de kernen mag 
vissen. De bedoeling is dat als er straks een definitieve en goedgekeurde overeenkomst is wij 
dit zullen publiceren in ons Vissersvoer zodat een ieder meer kan lezen over de details van 
deze overeenkomst. 
 
In Heemstede leek het allemaal rond te zijn maar wil de gemeente toch weer een vinger in 
de pap hebben. De bedoeling was dat er in principe op alle wateren binnen Heemstede 
gevist mocht worden met 2 uitzonderingen, namelijk de vijver in het Bos van Groenendaal 
en de wateren om de begraafplaats aan de Herfstlaan. Maar de overeenkomst moet nog 
worden ondertekend door de wethouder en daar wachten we momenteel nog steeds op. 
Wat ons zorgen baart is de terugloop van het ledental, na jarenlange groei is nu de rek er uit 
en gaan we langzaamaan terug in het aantal leden. Wij zijn erg benieuwd wat hier de reden 
van kan zijn en wij als bestuur zien graag uw ideeën om het tij te keren, want als het zo 
doorgaat zullen wij minder populaire maatregelen moeten doorvoeren met als voorbeeld 
het laten vervallen van het Visblad en evt. het Vissersvoer minder frequent te versturen.  
 
In 2016 hebben we een mooie order geplaatst voor Projectspiegelkarpers bij de Firma 
Edkovis.  Als u de foto’s heeft gezien, zag u wat een schitterende vissen dat zijn! De 
Inloopavonden worden gelukkig nog steeds goed bezocht en we doen ons uiterste best om 
goede sprekers te krijgen. Wilt u zelf een keer een presentatie houden? Dat kan altijd 
geregeld worden via uw voorzitter, maar ook als u een leuk of interessant onderwerp een 
keer voor het voetlicht wilt zetten zijn daar mogelijkheden voor. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De voorzitter HSV Haarlem 
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Roofviscommissie: 

 

Verslag 2016 
Samenstelling: 
Kees Adema 
Rien Boon 
 
De roofvisafdeling is in 2015 opgericht en telt inmiddels 36 leden. 
Het afgelopen roofvisseizoen zijn er 5 wedstrijden gevist. 1 wedstrijd werd afgelast i.v.m. 
extreem slecht weer. Het parkoers is geheel vrij, vissen kan in alle wateren die men mag 
bevissen met de VISpas. Ook hoe je wilt vissen is geheel volgens eigen inzicht, vanaf de kant 
of met een boot. In verband met de veiligheid en controle wordt er in koppels van minimaal 
twee personen gevist. Roofvis ( Snoek, Baars en Snoekbaars)telt boven de wettelijke maat. 
Uiterlijk om 13.00 uur moet de lijst met vangst gegevens ingeleverd zijn bij de 
wedstrijdleiding. 
 
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 eerste 3 winnaars over de totaal geviste 
wedstrijden. Naast de HvH roofviswedstrijden worden ook 4 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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Vliegvis- en Vliegbindafdeling Flyclub: 

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 werp- 
en 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. 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: 
Jarenlang organiseren we al de zomeravondcompetitie. Deze competitie bestaat uit 6 
wedstrijdavonden en deze staan hoog in het vaandel van de wedstrijdvissers. 
 
Deze 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 was het Cees van der Schaft 
die met de eer ging strijken. Het inschrijfgeld van € 5 per deelnemer wordt volledig 
uitgekeerd. 
 
In 2016 is er een begin gemaakt om vanuit de wedstrijdcommissie meer wedstrijden te 
organiseren. Nieuw dit jaar is de koppelwedstrijd in het B-kanaal. Zowel leden als niet leden 
kunnen zich inschrijven voor deze wedstrijd. Er moet gevist worden met een feeder en vaste 
stok/matchhengel. Als de wedsstrijd opengesteld wordt voor inschrijving is deze binnen een 
week al vol. De vangsten waren wisselend, maar het winnende koppel E v.d. Burg/ K v.d. 
Burg gaat er toch met ruim 82 kg met de 1e prijs vandoor. 
 
Volgend jaar ook een wedstrijd voor de jeugd? We denken dan 
bijvoorbeeld aan Streetfishing. 
 
Namens de Wedstrijdcommissie: 
Herman Lamfers en Jurgen Golstein 
 

Volgend jaar zullen we het aantal wedstrijddagen uitbreiden naar 8. 
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Water en visstandcommissie: 
De WVC heeft In 2016 op diverse fronten gestreden m.b.t. visrechten in Heemstede en de 
Haarlemmermeer. Dit ziet er goed uit, maar is op moment van schrijven nog niet definitief. 
Gelukkig gaat het contact met “het beroep” steeds beter en komt er positieve samenwerking 
uit voort. 
VBC Noordzeekanaal is weer levend en HVHaarlem doet hier actief in mee. Ook de 
glasaalmonitoring hebben we enthousiast en serieus uitgevoerd. 
Rijnlandsboezem noord is door de federatie aangewezen als water wat geschikt is voor 
spiegelkarperuitzettingen onder volledige monitoring. De 1e uitzetting is onder volledige 
verantwoordelijkheid en financiering van de HVH uitgezet bij ons verenigingskantoor op het 
Spaarne. Dit gaan we jaarlijks herhalen. 
 
Karpercommissie: 
De commissie heeft zich voornamelijk bezig gehouden met het terugzoeken van gevangen 
spiegelkarpers die terug gemeld werden. Wat opvalt is dat de oudere lichting. Zeg maar 
vanaf 2003 steeds verder trekt richting Leiden en verder. Diverse terugmeldingen van 
gevangen spiegels op de Westeinder en Kagerplassen die bij ons op de mooie Nel of de 
Liede waren uitgezet. De groei zit er nog steeds in en de 40ponds grens wordt door diverse 
projectspiegels al overschreden. De commissie houdt nauw contact met aangrenzende 
projecten zoals Leiden en Amsterdam. 
Firma Edkovis kweekt bijzonder mooie spiegels met een zeer gevarieerd schubpatroon en 
we hebben besloten dat Edkovis onze zogenaamde huisleverancier wordt. We hebben hoge 
verwachtingen van deze spiegels! 
 
Redactie: 
Ook in 2016 hebben we er voor kunnen zorgen dat maandelijks vissersvoer te samen met 
Het Visblad bij iedereen op de deurmat lag. Vaak was het schrapen en inventief zijn om de 
gewenste kopij op tijd bij de drukker te krijgen. Gelukkig worden er af en toe interessante 
verhalen, wetenswaardigheden en foto’s door onze leden aangeleverd, maar dit kan nog 
veel meer. Ook dit jaar doen we ons best om een knap en gevarieerd blad maandelijks aan te 
leveren. 
















