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Jaarverslag 2020 
 
We beginnen het jaarverslag met de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter. 

Het jaar 2019 was voor onze vereniging een 
goed jaar. Hoewel ook bij onze vrijwilligers 
(circa 40) vergrijzing optreedt zijn wij er met 
zijn allen weer in geslaagd vele succesvolle 
activiteiten te organiseren. De deelname 
aan zowel de senioren- als de 55+ 
competitie was uitstekend. Tijdens deze 
competities werd er in 2019 veel vis 
gevangen. Bij beide competities was er 
sprake van een vangstrecord. De deelname 
aan de grote koppelwedstrijd door  

75 koppels gaf een  stijging te zien. Hieruit blijkt dat dit evenement nog steeds 
bestaansrecht heeft. Het bestuur kijkt ook tevreden terug op het afgelopen jaar.  
Door de inzet van de vele vrijwilligers verliep alles naar wens. Hoewel de definitieve 
financiële jaarcijfers nog niet bekend zijn is er sprake van een gezonde financiële situatie. 
Het eigen vermogen is dusdanig groot dat eventuele grote financiële tegenvallers 
opgevangen kunnen worden. 
Toch waren er niet alleen positieve ontwikkelingen. In ons land wordt steeds vaker 
gesproken over vergroening. De politieke partij Groen Links en de Dierenbescherming 
lobbyen steeds vaker om het vissen te verbieden. In veel grote steden en  enkele 
provincies heeft Groen Links bestuursrecht. Zo stelde de wethouder van de gemeente 
Utrecht voor om het vissen te ontmoedigen en geen nieuwe visrechten meer af te 
geven. Vertegenwoordigers van Sportvisserij Nederland gingen in gesprek met 
raadsleden van die gemeente en uit die gesprekken bleek dat men heel weinig afwist 
van de hengelsport en de positieve werkzaamheden die de vele visverenigingen 
verrichten. Sport Visserij Nederland (de KNVB van het vissen) heeft zich aangesloten bij 
het NOC/NSF. Met een ledental van 545.000 is onze bond de 2e sportbond van 
Nederland. De Arnoud doet van al haar activiteiten verslag in de plaatselijke (sociale) 
media. Bij de politiek zijn wij minder bekend. Daarom zijn wij lid geworden van de 
Sportraad Noordwijk. Nieuwe landelijke ontwikkelingen zijn het Sportakkoord en de 
Omgevingsvisie die ook door de gemeente Noordwijk worden opgepakt. Wij volgen de 
ontwikkelingen op de voet. 
Rest mij jullie een voorspoedig en gezond 2020 toe te wensen. 
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Na een korte onder breking van een aantal weken, wegens de feestdagen, werd de 
wintercompetitie weer hervat op zaterdag  4 januari .  
Als wedstrijdwater had men  gekozen voor Landsmeer, het Noord Hollands kanaal.  
Er waren op deze morgen 20 vissers aanwezig die hun eerste visje wel wilden vangen in 
2020. 

GROEP A: in deze groep zat de dag winnaar, 
de trotse koploper Eric van de Burg wist 6.900 
gram te vangen en liep hierdoor weer wat uit 
op zijn broer Marcel v/d Burg die 2.590 gram 
had gevangen. Ook Jos Aartman had een 
goede start van 2020 hij ving 5.980 gram.  
Arie v/d Burg ving 3.940 gram en Marck de 
Kan 3.490 gram. 
Stand in groep A: 1 Eric v/d Burg 99.710 gram, 
2 Marcel v/d Burg 82.700 gram, 3 Piet ter 
Veen 59.770 gram 

In de B groep ging Wim Beekhuizen als koploper met 0 gram naar huis. Hij zag wel dat 
concurrent Gijs Geerlings 6.050 gram wist te vangen. Ruud Uittenbogaard ving 
4.250 gram en Kees Went ving  3.340 gram. 
Stand in groep B: 1 Wim Beekhuizen 47.620 gram, 2 Gijs Geerlings 45.850 gram, 3 Henk 
Zonneveld 37.820 gram. 
 
De zevende wedstrijd  van de wintercompetitie werd gevist op 18 januari in het Noord-
Hollands kanaal bij molen Neck . 
Er waren 20 vissers aanwezig die regelmatig een buitje moesten trotseren. 
6 vissers gingen deze dag helaas met een 0 naar huis. 
 
GROEP A: in deze groep zat de dag winnaar, in de persoon van Piet ter Veen. 
Hij trof het deze dag want hij had de staartplek geloot en wist 12.850 gram te vangen. 
De kopplaats was voor nummer 2 in het 
klassement, Marcel v/d Burg, en hij wist 9.080 
gram te vangen. Zijn broer en koploper in de  
A groep, Eric v/d Burg ging naar huis met een 
vangst van 6.860 gram. 
Ook Jos Aartman had een goede en ving 
8.130 gram en Arie v/d Burg ving 6.540 gram. 
De tussenstand in groep A: 1 Eric v/d Burg 106.570 
gram, 2 Marcel v/d Burg 91.780 gram, 3 Piet ter 
Veen 72.620 gram. 
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In de B groep was het Floris Duijndam die uit haalde met een vangst van 11.060 gram en 
koploper Wim Beekhuizen wist 3.200 gram te vangen. 
Gijs Geerlings ving 3.140 gram en Pim Duiven ving 7.620 gram. 
De tussenstand  in groep B: 1 Wim Beekhuizen met 50.820 gram, 2 Gijs Geerlings met  
48.990 gram en 3 Floris Duijndam met 44.960 gram. 
 
Wedstrijd 8 van de wintercompetitie werd gevist op 1 februari. 
De keuze van het wedstrijd water was dit keer gevallen op West Oost Grafdijk. 
Er stond een gure wind deze morgen. 
Er waren 18 vissers aanwezig en iedereen bood vis aan ter weging. 
In de A groep werd er bij elkaar 59.570 gram gevangen en in de B groep 51.200 gram. 
 
GROEP A: de strijd tussen de gebroeders Eric en Marcel van de Burg gaat maar door. 
Met een vangst van 17.950 gram werd Marcel van de Burg dag winnaar en daar Eric van 
de Burg 7.760 gram wist te vangen werd de voorsprong tussen de nummer 1 en 2 
verkleind tot 4.600 gram nog steeds in het voordeel van Eric van de Burg 

Ook Jack de Kan had een goede dag met 7.080 
gram en Bert Tukker ging naar huis met 9.650 gram. 
De tussenstand in groep A: 1 Eric v/d Burg 114.330 
gram, 2 Marcel v/d Burg 109.730 gram, 3 Piet ter 
Veen 77.650 gram. 
GROEP B: in deze groep ving koploper  
Wim Beekhuizen 7.260 gram. 
Jan Went had ook een goede dag, hij ving 13.850 
gram, Siem Zuiderduin ving 8.160 gram. 

De tussenstand in groep B: 1 Wim Beekhuizen 58.080 gram, 2 Gijs Geerlings 48.990 
gram, 2 Floris Duijndam 48.990 gram. 
 
Vandaag, op 11 februari, kwam bij het bestuur het bericht 
binnen dat de oprichter van onze vereniging 
 “De Arnoud”  Jan Romijn op 9 februari op 87 jarige leeftijd 
is overleden. In de jubileumeditie "Tussen kop en Staart" 
staat het volgende: In 1972 kwam Jan Romijn op het idee 
om zijn passie, de hengelsport, te delen met andere 
medevissers. Hij plaatste een advertentie in het plaatselijk 
huisblad "De Buijze Pers" en al snel bleek dat er meerdere 
vissers waren die met dezelfde gedachten liepen als Jan. 
In een brief van 5 maart 1972 aan de Hr. Huijsen ( van de 
A.H.B te Leidschendam) staat de volgende zinsnede: Tot 
mijn groot genoegen kan ik u berichten dat wij er in 
geslaagd zijn in Noordwijkerhout op 23 februari een hengelsportvereniging op te richten. 
Hij vraagt in die brief hoe te handelen met de statuten en wat voor procedure er gevolgd 
diende te worden en vermeldde dat er tot nu toe 60 leden waren geregistreerd. De brief 
was ondertekend met "Voorlopig voorzitter Jan Romijn". 



4 
 

Op 29 maart van dat jaar werd hij op de eerste ledenvergadering gekozen als secretaris 
en op 16 oktober werd tijdens de feestavond ter afsluiting van het seizoen Jan officieel 
benoemd als oprichter van de vereniging en ontving hij uit handen van de voorzitter Jan 
Slingerland een kleinood in de vorm van een houtsnijwerk van een sportvisser gemaakt 
door de Noordwijkerhoutse kunstenaar Dhr. Molenaar.  
Jan was in 1979 tevens medeoprichter van de jeugdafdeling en voor al zijn 
werkzaamheden werd hij in 2008 benoemd tot erelid van de vereniging. 
Wij wensen zijn vrouw Miep en alle kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe. 
 
De negende wedstrijd werd gevist op 15 februari bij JIspersluis in het Noord Hollands 
kanaal. 
De wind stond pal zuid en dus gunstig voor de 16 vissers die er vandaag waren. 
GROEP A: in deze groep zat de dag winnaar in de persoon van Eric v/d Burg. 
Hij had 20.500 gram en deelde hierbij een forse klap uit aan zijn broer Marcel v/d Burg 
die vandaag niet verder kwam dan 5.940 gram. 
Ook Piet ter Veen had een goede dag en ving 10.800 gram en verstevigde hiermee zijn 
derde plaats. Onderin deed Bert Tukker goede zaken met een vangst van 9.920 gram. 
Stand groep A: 1 Eric v/d Burg 134.830 gram , 2 Marcel v/d Burg 115.670 gram , 3 Piet 
ter Veen  88.450 gram. 
 

GROEP B: in deze groep gaat het Wim Beekhuizen 
voor de wind, hij ving 5040 gram Floris Duijndam 
ving 7.560 gram en staat nu tweede in deze 
groep. 
Jan Went zat op kop en ving 8.500 gram. 
Stand groep B: 1 Wim Beekhuizen 63.120 gram, 2 
Floris Duijndam 56.550 gram,3  Gijs Geerlings  
46.990 gram. 
 
 

 
De tiende wedstrijd werd gevist bij Akersloot. 
Op deze dag, 29 februari, waren er 16 vissers aanwezig, die de wind trotseerden en 
moesten uitkijken dat vanwege de vele regenval dat de auto niet in de berm bleef 
steken. 
Akersloot is een stuk water waar er de laatste jaren niet zulke goede resultaten vandaan 
kwamen, vandaag was dat  gelukkig anders. 
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GROEP A: in deze groep zat de dag winnaar de naam Bert Tukker,  
hij ving 12.870 gram. Koploper Eric v/ d Burg had 2.500 gram en zijn 
broer Marcel v/d Burg ving 8.340 gram. 
Ook Jos Aartman had een goede dag met een vangst van 10.470 
gram 
Stand groep A: 1 Eric v/d Burg 137.330 gram, 2 Marcel v/d Burg 
124.010 gram, 3 Piet ter Veen 92.770 gram. 
 
GROEP B: in deze groep was het Jan Went die een gooi naar promotie gaat doen want hij 
haalde 10.450 gram naar binnen. 
Kees Went had ook een goede dag met een vangst van 8.110 gram. 
Wim Beekhuizen blijft gewoon koploper in deze groep hij ving vandaag 4.380 gram 
Stand groep B: 1 Wim Beekhuizen 67.500 gram, 2 Floris Duijndam 56.550 gram, 3 Gijs 
Geerlings 54.730 gram. 
 
De een na laatste wedstrijd, de elfde, werd gevist op 14 maart bij West- Oost Grafdijk. 
Er waren 20 man aanwezig die een behoorlijke felle en koude wind moesten trotseren. 
De vangsten waren goed en deze keer bij Oost Grafdijk beter dan West Grafdijk. 
 
Groep A: in deze groep zat de dag winnaar in de persoon van koploper Erik van de Burg.  
Hij ving 9.430 gram en verstevigde zijn koppositie daar broer Marcel v/d Burg 6.000 
gram ving. Piet ter Veen ving 8.290 gram. Kees van de Burg ving 8.650 gram. 
Stand groep A 1 Erik van de Burg 146.760 gram, 2 Marcel v/d Burg 130.010 gram, 3 Piet 
ter Veen 101.060 gram 
GROEP B: In deze groep ving Wim Beekhuizen 9.400 gram. Jan Went ving 4.140 gram  
Pim Duivenvoorde ving 8.850 gram en Kees Went ving 8.130 gram. 
Stand groep B: 1 Willem Beekhuizen 76.900 gram, 2 Gijs Geerlings 60.190 gram, 3 Floris 
Duijndam 58.140 gram. 
 
Op 4 april kwam bij de voorzitter het volgende bericht binnen. 
 
Hallo mannen, 
Van morgen kreeg ik het bericht dat oud deelnemer Jaap van Gijlswijk op 84 jarige 
leeftijd is overleden. Hij zal 8 april i.v.m. coronamaatregelen in besloten kring begraven 
worden. Tot zijn 81ste  jaar is Jaap een prominent deelnemer van ons clubje geweest. 
Vanwege de coronamaatregelen werd Jaap in besloten kring begraven. 
 
Het jaar 2020 stond ook in het teken van de coronavirus. 
Deze griepvirus begon in een provincie in China en verspreidde zich vervolgens over heel 
de wereld. 
Ook Nederland ontkwam niet aan deze virus, het begon in Brabant waar veel mensen 
terug kwamen na een weekje skiën uit Italië en tijdens het carnaval op andere mensen 
het virus over brachten. 
Rond half maart werd het rigoureus aangepakt en moesten voor, voorlopig drie weken, 
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alle  restaurants dicht en werden er allerlei evenementen afgelast, zo ook het 
wedstrijdvissen, via  een e-mail van sportvisserij Nederland, waarin men mededeelde 
dat alle vergunningen voor het wedstrijdvissen werden ingetrokken en geadviseerd werd 
om geen wedstrijden meer te vissen. 
Het hield tevens in dat de jaarvergadering, die gepland stond voor half maart, geen 
doorgang kon vinden.     
Daar er geen wedstrijden gevist konden worden en het gegeven dat dit toch wel 
uitzonderlijk was, heb ik de e-mail berichten die toen werden verstuurd naar het 
bestuur, de leden, en het plaatsen op de website in het jaarverslag opgenomen. 
De bestuursleden kregen van de voorzitter op 17 maart de volgende e-mail. 
Hallo mannen, 
Van morgen keek ik op de site van Sportvisserij Nederland en constateerde dat zij de 
einddatum van de maatregelen gewijzigd heeft van 15 april naar 6 april. Ik denk dat men 
dit gedaan heeft om synchroon te lopen met de datum die gehanteerd wordt bij een 
groot deel van de maatregelen in de sportwereld. 
Verwarrend is het wel. 
Ik stel voor voorlopig de datum tot en met 15 april te handhaven om verwarring te 
voorkomen. Tussen 6 april en 15 april zitten 2 wedstrijden van de Ouderenafdeling. Die 
zijn makkelijk via een e-mail te benaderen. Mocht de datum 6 april gehandhaafd blijven 
dan passen wij de datum in onze verklaring aan. De oudjes gaan dan gewoon beginnen 
aan de competitie. 
Ik zal me iedere dag op de hoogte stellen van de ontwikkelen 
 
De voorzitter stuurde vervolgens de volgende e-mail naar de vissers die deelnemen aan 
de 55+ competitie. 
 
Hallo mannen, 
Het bestuur van HSV De Arnoud heeft op 17 maart 2020 besloten al de geplande 
activiteiten tot en met 15 april 2020 te annuleren. Het bestuur had de mededeling ook 
op de site geplaatst  
 
Op 18 maart kregen wij van de voorzitter via een e-mail het volgende trieste bericht 
door. 
Hallo mannen, 18 maart 
Gisterenavond belde Rineke Persoon mij met de mededeling dat Ben gisterenmiddag is 
overleden. Zo is er een einde gekomen aan een zeer trieste geschiedenis. In de jaren dat 
Ben lid was van onze vereniging ontpopte hij zich tot een  goede vrijwilliger voor onze 
vereniging. Voor ons clubje heeft hij ook vol enthousiasme de handen uit de mouwen 
gestoken. Wij verliezen derhalve een dierbare deelnemer van onze afdeling. In deze 
roerige tijden is nog onbekend of wij afscheid van Ben kunnen nemen. Voor de 
uitvaartbranche zijn ook maatregelen genomen ter bestrijding het corona virus. Zodra ik 
meer weet over de uitvaart van Ben laat ik dit jullie weten. 
 
Op 20 maart ontvingen we de volgende e-mail van de voorzitter. 
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Hallo allemaal, 
Hierbij treffen jullie de rouwkaart van Ben aan. De uitvaart zal zijn op maandag 23 maart 
om 11.00 uur bij crematorium Duin- en Bollenstreek Achterweg-Zuid 62 te Lisse.                                                       
Helaas kunnen wij door de corona virus perikelen niet bij de uitvaart  aanwezig zijn. Wel 
is er de mogelijkheid de uitvaart live mee te maken via een livestream op je computer.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Hiermee sluiten wij een triest hoofdstuk van ons visclubje af. 
Groeten. 
 
 
Daarnaast zette de voorzitter het volgende bericht op de website van de vereniging. 
In Memoriam Ben Persoon 
Bestuurslid Ben Persoon is na een noodlottig ongeval, dat enkele weken geleden 
plaatsvond, gestorven op 73-jarige leeftijd. Circa 35 jaar geleden leerde ik Ben kennen. 
Hij was timmerman die van s ’morgens vroeg tot s ’avonds laat aan het werk was. Zijn 
specialiteit was de dakkapel. Ik denk dat de helft van de woningen in de Zilk een 
dakkapel van Ben hebben. Ben stond midden in het leven en heeft menig feestje 
gevierd. Hij was o.m. actief als klaverjasser, speelde jeu de boule en heeft ook fanatiek 
gebowld. Bij de diverse verenigingen heeft hij veel vrijwilligerswerk verricht.                               
Na zijn pensionering stopte hij met al het werk en heeft hij tot aan zijn dood vol van het 
leven genoten. Samen met Rineke heeft hij veel van de wereld gezien. Hij ging ook vissen 
en werd lid van onze vereniging. Ben ontpopte zich als een enthousiaste visser die aan al 
de vis-wedstrijden meedeed. In de loop der jaren is Ben belangrijk geworden voor onze 
vereniging. In 2013 werd hij voorzitter van de 55+ commissie. Toen er een vacature 
ontstond voor de ledenadministratie zorgde hij ervoor dat zijn vrouw Rineke deze 
belangrijks taak op zich nam. In 2019 trad hij toe tot het bestuur. 
Wij verliezen aan Ben een echte visvriend. 
Ik wens Rineke en de overige familie heel veel sterkte bij de verwerking van dit grote 
verlies. 
Piet Vlag 
 
Op 25 maart ontvingen wij van de voorzitter de volgende e-mail.  
Helaas moet ik jullie meedelen dat de periode van annulering van viswedstrijden 
verlengd is tot 1 juni 2020. 
Hopelijk kunnen wij na 1 juni als nog van start gaan. 
 
Op dinsdag 30 juni een e-mail van de voorzitter aan de bestuursleden met het volgende. 
Hallo mannen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Vandaag is op de site van Sportvisserij  MidWest Nederland een update m.b.t. 
coronavirus verschenen. In deze update staat vermeld dat per 1 juli viswedstrijden weer 
zijn toegestaan. In deze update staat niet vermeld of het protocol van Sportvisserij 
Nederland nog moet worden opgevolgd. Wel moeten de richtlijnen van het 
sportprotocol van NOC/NSF in acht genomen worden. De programmering (voor 
coranatijd) van de activiteiten van onze vereniging na 1 juli was als volgt:                                                                                                                                                                           
Zomercompetitie senioren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Door bestuursbesluit om tot 1 september niet te vissen heeft er geen inschrijving 
plaatsgevonden en wordt deze competitie in 2020 niet gevist.                                                                                              
Competitie Ouderenafdeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Inschrijving voor deze competitie had reeds plaatsgevonden voor de coronacrisus. De 
competitie bestaat uit 20 wedstrijden. Door bestuursbesluit zijn er 14 wedstrijden niet 
gevist. Als je deze competitie alsnog zou beginnen vis je 6 wedstrijden en een 
koppelwedstrijd.                                                                                                                                                                                                                  
 
Kampioenschap van Noordwijkerhout                                        
Aangezien er door het bestuursbesluit om niet te vissen er geen bekendheid is gegeven 
van deze wedstrijd kan hij niet plaatsvinden.                          
Nachtwedstrijd                        
Door ons bestuursbesluit om niet te vissen heeft Cor Schenk aan de deelnemers 
medegedeeld dat deze wedstrijd dit jaar niet doorgaat.                                       
Voorstel                       
Gezien de onduidelijkheid of het protocol van Sportvisserij Nederland nog moet worden 
nageleefd stel ik voor geen acties te ondernemen en het besluit om tot 1 september 
geen activiteiten te organiseren te handhaven. Vanaf 1 september worden de geplande 
activiteiten ( met uitzondering van de Grote Koppelwedstrijd) weer georganiseerd.      
Als iemand het niet eens is met dit voorstel moet hij zich voor 4 juli  melden.                                                      
Eerstvolgende vergadering 
Ted Augustinus heeft de locatie achter zijn huis ter beschikking gesteld om te 
vergaderen. De 1,5 meter maatregel kan daar gehandhaafd worden. De planning is om in 
de 1e helft van augustus een  vergadering uit te schrijven. Ted zal hiervoor 2 data 

bepalen en aan ons doorgeven. 
Nieuw commissielid.                            
Theo de Hooghe en ik hebben gesproken over de opvolging van Ben Persoon in de 
commissie. Wij waren het er over eens dat Jos Aartman de ideale kandidaat zou zijn.  
Ik heb Jos benaderd met de vraag of hij de functie van Ben (inclusief voorzitterschap) 
wilde overnemen. Jos antwoordde dat hij dit niet wilde. In een nader gesprek heb ik Jos 
uitgelegd dat het voor de continuïteit van de Ouderenafdeling van groot belang is dat er 
voor mij een goede plaatsvervanger is. Na dit gesprek was Jos bereid om plaats te 
nemen in de commissie. Het voorzitterschap wilde hij niet.  
De samenstelling van de commissie is nu als volgt: 
Piet Vlag  voorzitter/secretaris, Theo d’Hooghe  penningmeester,  Jos Aartman 
commissielid. 
Inleggelden 2020 In februari hebben wij allemaal het inleggeld voor de competitie 2020 
betaald. In principe blijft dit geld staan voor de competitie 2021. Als je toch je inleg terug 
wil kan dit natuurlijk. Dan moet je contact met Theo opnemen. Jammer dat het dit jaar 
zo heeft moeten lopen. Gelukkig zijn jullie zover ik weet niet besmet geraakt. Ik wens 
jullie veel sterkte toe de komende tijd en hoop jullie volgend jaar allen te kunnen 
begroeten. 
Met vriendelijke groet 
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Op woensdag 1 juli een e-mail van de voorzitter naar het bestuur met de volgende 
mededeling:  Viswedstrijden weer toegestaan. 
Hallo mannen, 
Afgaande op een aantal reacties concludeer ik dat er interesse is om toch nog een aantal 
activiteiten te organiseren. Ik heb daar geen problemen mee. Wel wil ik eerst met het 
bestuur samenkomen om één en ander door te spreken. Dit moet op korte termijn 
gebeuren. Mijn voorkeur gaat uit naar begin volgende week. Ik zal met Ted kortsluiten of 
dit bij hem kan. 
Groeten 
 
Op 30 juni een e-mail van Piet ter Veen waarin hij het volgende schreef: 
Heb met Cor Schenk gesproken en alles is vrij gegeven. 
Dus geen aanvragen bij gemeentes. 
Wel opletten om 1,5 meter ruimte te houden. 
Cor wil de nachtwedstrijd door laten gaan bij genoeg deelname. 
Alle deelnemers van afgelopen jaar krijgen een e-mail. 
Als dat zo is dat alles weer als van ouds is, wel 1,5 meter in acht nemend, kunnen we 
bijvoorbeeld een gescheiden koppel wedstrijden houden. 
Voorstel is dan om op 2 augustus een gescheiden koppelwedstrijd te houden. 
We hebben twee visstekken toegewezen gekregen  namelijk bij Oost en West Graftdijk. 
Gescheiden koppel houdt in dat je niet naast elkaar zit maar 1 man bij West Graftdijk en 
1 man bij Oost Graftdijk. 
Dan zitten we toch ver van elkaar vandaan. 
Natuurlijk moet er wel genoeg deelname zijn om in twee vakken te kunnen vissen. 
Prijsuitreiking aan de waterkant met waardebonnen. 
Voorstel is om ook de 7,5 uurs wedstrijd op 22 augustus door te laten gaan. 
Hier ook een gescheiden koppelwedstrijd van maken.  
( Oost Graftdijk  en Spijkerboor ) 
Prijsuitreiking aan de waterkant met waardebonnen. 
En dan eventueel de laatste wedstrijd van afgelopen winter te vissen op 12 september 
en als het mogelijk is de prijsuitreiking van de wintercompetitie 2019/2020 te houden. 
Op 17 oktober de koppelwedstrijd te vissen bij Landsmeer. 
En daarna gewoon beginnen met de wintercompetitie 2020/2021 op 17 oktober 2020. 
Ik hoor wel wat jullie hier van vinden. 
 
Zomer senioren 2020 
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Verslag nachtwedstrijd Noorder Buitenspaarne 
Door de coronamaatregelen kon de jaarlijkse nachtwedstrijd van de Arnoud op 11-12 juli 
in het NoorderbuitenSpaarne aanvankelijk niet doorgaan en was al afgelast, maar door 
de verruimingen voor sportwedstrijden per 1 juli en snel schakelen tussen de voorzitter 
Piet Vlag en de wedstrijdsecretaris Piet ter Veen kon de organisatie toch weer opgestart 
worden. Bleef natuurlijk wel de vraag hoeveel van de eerder 16 aangemelde koppels nu 
op deze korte termijn nog zin/tijd hadden om te gaan vissen. In een mum van tijd gaven 
12 koppels aan mee te willen doen. Dus met 2x 6 koppels per vak is de wedstrijd alsnog 
gevist. Om ondanks de corona-beperkende maatregelen (o.a. vermijden groepsvorming, 
1.5m afstand houden, enz.) de wedstrijd te kunnen vissen zijn er een aantal maatregelen 
genomen om e.e.a. in goede banen te leiden, zo is de loting vooraf d.m.v. beeldbellen 
verricht en het resultaat middels een mail 2 uur vóór aanvang wedstrijd aan de 
deelnemers rondgestuurd, is het maximaal aantal “teamleden” bepaald op 2, een 
verbod op het bij elkaar “buurten”, niet meelopen met de weegploeg en de 
prijsuitreiking middels bankoverschrijving.  
Om 18.00 klonk het startsignaal en om 06.00 uur was het gedaan. 
 
Uitslag vak A: 
Cor de Wit en Jeroen Gruys vissend op plaats  3 met 85900 gram. 
Mike Brama en Walter Derksen vissend op plaats 4 met 66750 gram. 
Bert Tukker en Jan Vink vissend op plaats 6 met 46200 gram.  
Mark de Kan en Jack de Kan vissend op plaats 2 met 40350 gram. 
Jos Aartman en Floris Duijndam vissend op plaats 1 met 38020 gram. 
Arie de Graaf en Rinus van de Berg vissend op plaats 5 met 32850 gram. 
 
Uitslag vak B: 
Willem Beekhuizen en Pim Duivenvoorde vissend op plaats 11 met 62590 gram. 
Fred van Eijk en Fred Verhoeven vissend op plaats 12 met 59160 gram. 
Stephen Smit en Michael Pickering vissend op plaats 7 met 49240 gram. 
Ben van de Bergh en John Kanij vissend op plaats 10 met 40420 gram. 
Jurgen Golstein en Sip Golstein vissend op plaats 9 met 40340 gram. 
Cor Schenk en Hans Mieremet vissend op plaats 8 met 28700 gram.  
 
Door de versoepeling van de corona maatregelen mochten er per 1 juli weer 
viswedstrijden worden georganiseerd. De ouderenafdeling van HSV De Arnoud vist deze 
zomer nog 3 wedstrijden.  
Woensdag 22 juli werd de 1e wedstrijd gevist in de Ringvaart Haarlemmermeer tussen 
Hillegom en Bennebroek. Er werd onder zonnige omstandigheden in 2 vakken gevist van 
9 man.  
De kop- en staartplek waren vandaag  doorslaggevend. Kees van den Burg had de 
staartplek geloot en dit buitenkansje buitte hij goed uit. Met een vangst van 9.600 gram 
werd hij winnaar.  
Fred van Eeden was de winnaar in het andere vak. Op de kop bracht hij 6 kilo ter weging.  
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In vak A werd Fred van Eeden winnaar met 6000 gram, op twee stond Piet Halfschepel 
mat 3600 gram en op drie stond Theo de Hooghe met 1800 gram. 
In vak B werd Kees van den Burg dus winnaar met 9600 gram op twee stond Peter Duwel 
met 5700 gram en de derde plaats was voor Arie van den Burg met 5200 gram. 
 
 
 
 
 
Op zondag 2 augustus werd er een extra wedstrijd gevist in het Noord Hollands kanaal 
bij West en Oost grafdijk. Er waren 24 deelnemers aanwezig die verdeeld over 2 vakken 
hun visje probeerden te verschalken. 
Vak A, West Grafdijk, zat de winnaar op plaats 9, Karel de Wolf ving 18.400gram en won 
met deze vangst de wedstrijd. Marcel v/d Burg werd 2e met een gewicht van 
15.000gram. Jan Vink ging met de 3e plaats naar huis, hij ving 12.750 gram, 4e werd  
Jos Aartman met 11.800 gram en de vijfde plaats was voor Fred van Eeden met een 
vangst van 10.250 gram en de zesde plek was voor Ruud Uittenbogaard  met een vangst 
van 9.180 gram 
 
In vak B,  Oost Grafdijk, wist Bert Tukker 14.530 gram te 
vangen. De tweede plaats was voor Jack de Kan met een 
vangst van 12.100 gram, Eric v/d Burg werd derde met 
11.830 gram en vierde werd Arie v/d Burg met een 
vangst van 8810 gram. Dit was iets meer dan zijn broer 
Cees v/d Burg die vijfde werd met een vangst van 8.430 
gram en zesde werd Piet ter Veen met 4.600 gram. 
 
 
Op 5 augustus viste De ouderenafdeling de tweede wedstrijd in de Ringvaart van de 
Haarlemmermeer tussen Bennebroek en de Cruquius 
 
Bij het uitzetten van de baan kregen de baanuitzetters de schrik van hun leven. Het 
geplande parcours stond vol met fuiken. De baan werd nu een stuk naar achteren 
neergezet. Het was prettig toeven aan de waterkant. Volop zon met een verfrissend 
windje, maar helaas liet de vis het afweten deze ochtend.  Vooral in het eerste vak was 
het moeilijk om een visje te vangen. In het 2e vak werd af en toe een brasem gevangen. 
Kees van den Burg werd in het 2e vak totaalwinnaar met een vangst 6.400 gram.  
Chris Knook leverde in dat vak ook een prima prestatie, Hij bracht 4.100 gram ter weging 
hetgeen hem de 2e prijs in vak 2 opleverde, de derde plaats was voor Fred van Eeden 
met een vangst van 1600 gram, vierde werd Arie van den Burg met 1500 gram en de 
vijfde plaats was voor Jan Went met 1000 gram. 
In vak 1 had Piet Vlag de kop geloot. Dit kansje buitte hij goed uit. Met een vangst van 
1800 gram wist hij dit vak te winnen. Piet Halfschepel en Jos Aartman eindigden gelijk op 
de 2e plaats met een buit van 1400 gram, vierde werd Jan Vink met 600 gram en de 
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vijfde plaats was voor Aad van Diest met 400 gram.   
 
 
 
 
 
 
 
De 3e en laatste wedstrijd van de Ouderenafdeling deze zomer werd op 19 augustus 
onder prima weersomstandigheden gevist in de Ringvaart van de Haarlemmermeer op 
het rechte stuk van de Lijnden. Er was de afgelopen dagen al druk geoefend en de 
verwachtingen waren hoopvol. Gelukkig kwamen de verwachtingen uit want de 
visvangsten waren uitstekend. Met 17 man werd er in 2 vakken 115 kilo gevangen. Het 
beste stuk op dit parcours is meestal het gedeelte achteraan na de tonnen. Ook vandaag 
werd hier, in vak 2, het meeste gevangen.  
Arie van den Burg werd algemeen winnaar. In vak 2 ving hij 16.200 gram. Zijn broer Kees 
werd winnaar van het andere vak. Naast de kop ving hij 12.800 gram. 
In vak 1 werd Kees van den Burg winnaars met 12.800 gram, de tweede plaats was voor 
Peter Duwel met 8500 gram, derde werd Piet Vlag met 5300 gram , vierde Wim 
Beekhuizen met 4800 gram en de vijfde plaats was voor Jan Vink met 4500 gram. 
In het tweede vak werd Arie van den Burg eerste met 16.200 gram, de tweede plaats 
was voor Jan Went met 15.000 gram, derde werd Fred van Eeden met 11.500 gram, 
vierde werd Jos Aartman met 8500 gram en de vijfde plaats was voor Toon Duwel met 
7000 gram. 
 
De 7.5 uur koppelwedstrijd van de H.S.V. de Arnoud werd gevist  op zaterdag  
22 Augustus. De keuze van het viswater viel dit jaar op Spijkerboor en Oost Grafdijk. Er 
waren 18 koppels aanwezig die verdeelt werden over 2 vakken. Er stond een stevige 
wind die uit zuidelijke richting kwam. 
Het was een gunstige wind voor de vissers, die hoefden geen zware korven te gebruiken 
om op hun plaats te komen 
De vangsten waren redelijk tot goed te noemen en de winnaar van deze wedstrijd zat in 
Spijkerboor, Henk Zonneveld en Ruud van Dam wisten met een vangst van 32.370 gram 
de eerste plaats te pakken 
In vak, vissend bij Oost Grafdijk wisten Kees en Marcel v/d Burg de eerste prijs te pakken 
met een vangst van 22.090 gram, nummers twee werden Leo Zonneveld en Jaap de 
Ridder met een vangst van 20.290 gram en de 3e plaats was voor het koppel Jack de Kan 
en Frans van Heusden met 19.220 gram. 
 
In vak B, vissend bij Spijkerboor zaten dus de dag winnaars Henk Zonneveld en Ruud van 
Dam met een vangst van 32370 gram, tweede werden Stephan Smit en Jan Smit met een 
vangst van 22.550 en plaats 3 was voor het koppel Karel de Wolf en Cor de Wit met 
22.470 gram. 
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Op zaterdag 12 september werd er een individuele wedstrijd gevist in het Buiten 
Spaarne. Deze wedstrijd stond al in de planning van het zomerprogramma 2020, maar 
vanwege het gebeuren rond de corona werd er voor andere opzet gekozen. Op de 
donderdagavond voor aanvang van de wedstrijd werd er geloot voor de plaats nummers, 
zodat de vissers niet naar de verzamelplaats in Lisse hoefden te komen, maar nu 
rechtstreeks naar de visplek konden gaan. Er hadden zich 21 vissers voor de wedstrijd 
opgegeven. 
Er werd besloten in 2 vakken te vissen vanwege de prijzen. 
 

Vak A: In dit vak won Ruud Uittenbogaard met een 
gewicht van 9.150 gram, tweede werd Jack de Kan 
met een vangst van 8.040 gram en de derde plaats 
was voor Stefan Vester met een vangst van  6.900 
gram, Marck de Kan werd vierde met 6.170 gram en 
de vijfde plaats was voor Dennis van Dam met 
5.370 gram. 
 
 

Vak B: In dit vak zat de winnaar van deze wedstrijd, Piet ter Veen wist 16.330 gram te 
vangen. Cees van de Burg werd tweede met 8770 gram, de derde plaats was voor Nico 
Prins met 7.200 gram, vierde werd Peter Duwel met 7.060 gram, en de vijfde plaats was 
Michael Brama met 5.930 gram. 
 
Op zondag 27 september werd er in Landsmeer Noord Hollands kanaal een koppel 
wedstrijd gehouden die 5 uur duurde. 14 koppels hadden zich opgegeven.  
Gelukkig bleef het ondanks de harde noorden wind en de dreigende lucht de hele 
wedstrijd droog. Zoals altijd om de prijzen zo eerlijk mogelijk te verdelen  
werd er in 2 vakken gevist.  

VAK A: in dit vak zaten de winnaars van deze 
wedstrijd te weten Marck de Kan en Pim 
Duivenvoorde, zij wisten 31.710 gram te vangen. 
De nummers twee in dit vak waren Kees en 
Marcel v/d Burg die 31.250 gram vingen. De 
derde plaats was voor het koppel Piet ter Veen 
en Arie v/d Burg met een vangst van 26.200 
gram 
 
 
 

VAK B: in dit vak werden Jack de Kan en Gijs Geerlings winnaar met een vangst van 
26.430 gram. De tweede plaats was voor het koppel Maurice Vink en Jan Vink met een 
vangst van 23.740 gram.  
De derde plaats was voor het koppel Peter van Dam en Henk Zonneveld met 21.070 
gram. 
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Voor zover het verslag over het jaar 2020, want na deze wedstrijd kwamen er weer 
besmettingen en werden alle activiteiten, door deze tweede golf, voor de  rest van het 
jaar afgelast. 
Aan het eind van 2020 had de vereniging 1.563 leden, in 2019 hadden wij 1.342 leden. 
Een mooie stijging. 
 
 


