Jaarverslag 2021.
Daar de strenge coronaregels begin van het jaar konden er geen viswedstrijden gevist worden
en was er ook geen gelegenheid om de nieuwjaarsreceptie te houden, vadaar dat de voorzitter
het volgende schrijven op de website van de vereniging had geplaatst.
2021 NIEUWJAARSREDE VAN DE VOORZITTER
Het jaar 2020 was voor de vereniging een erg slecht jaar dat
wij zo snel mogelijk moeten vergeten. Al hoewel ik denk dat
dit zeer moeilijk zal zijn. 2020 zal de boeken in gaan als
rampjaar voor de hele wereld.
Door corona waren wij niet in staat om competities voor de
afdelingen te organiseren. In het midden van het jaar werden
een aantal individuele wedstrijden georganiseerd waarbij de
deelname goed te noemen was. Communicatie met onze
leden en vrijwilligers was ook niet mogelijk.
Er werd 2 maal een poging gedaan om een algemene ledenvergadering te houden.
Helaas vond er beide keren annulering plaats. Zodra het mogelijk is wordt in 2021 een ALV
uitgeschreven waarin de organisatorische en financiële ontwikkelingen over de jaren 2019 en
2020 worden behandeld. Het bestuur is nog een aantal keer bij elkaar geweest maar er viel
helaas niet veel te bespreken.
In 2020 moesten wij helaas van een aantal Arnoud-iconen afscheid nemen. Ons erelid Jan
Romijn overleed begin dit jaar. Jan stond aan de basis van de oprichting van onze vereniging.
Helaas moesten wij ook afscheid nemen van Jaap van Gijlswijk. Jaap was een Arnoud lid in hart
en nieren en heeft tot zeer hoge leeftijd aan de activiteiten van onze vereniging deelgenomen.
Jaap heeft ook veel betekend voor de jeugd-en ouderenafdeling. Tot groot verdriet moesten wij
na een tragisch ongeval ook afscheid nemen van Ben Persoon. Ben was voorzitter van de
ouderencommissie en bestuurslid.
Toch is er nog wat positiefs te melden. Door de corana maatregelen gingen veel mensen weer
vissen. Deze ontwikkeling heeft er toe geleid dat wij meer dan 200 nieuwe leden mochten
begroeten.
Per 31 december hadden wij 1550 leden.
Wij richten ons nu op 2021. Het is koffiedik kijken hoe dit jaar eruit zal zien. Als de vaccinatie
aanslaat kunnen wij in het 2e kwartaal waarschijnlijk versoepeling van de maatregelen
verwachten. Wij kunnen dan hopelijk de diverse competities en wedstrijden weer organiseren.
Ik verwacht echter dat pas in het 2e halfjaar het (sociale) leven weer enigszins normaal zal zijn.
Ondanks alles wens ik u en uw naasten een gezond 2021 toe en hoop velen van u weer te zien
aan de waterkant om van onze mooie en gezonde sport te genieten.
Piet Vlag
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Op 1 juni verstuurde de voorzitter het volgende bericht naar de deelnemende leden van de
ouderencommissie.
Hallo mannen,
Ik heb goed nieuws. Ik heb vanmorgen contact gehad met de wedstrijdafdeling van de Federatie
Sportvisserij MidWest Nederland, en daar de coronaregelingen versoepeld zijn werd mij
medegedeeld dat vanaf 5 juni de onderlinge verenigingswedstrijden weer worden toegestaan.
Men is momenteel bezig met wat wijzigingen/ aanvullingen aan te brengen in de te verstrekken
vergunningen. Mij is toegezegd dat uiterlijk 5 juni de vergunningen bij Piet ter Veen zijn
aangeleverd. Voorstaande houdt dus in dat wij op 16 juni starten met een competitie van 10
wedstrijden. Zodra de vergunningen binnen zijn ontvangen jullie van mij een lijst met
viswateren.
Mede door die versoepelingen kon op 13 juni de competitie van start gaan bij de senioren met
een wedstrijd in het
Noord-Hollands kanaal nabij Spijkerboor.
Er waren bij de wedstrijdsecretaris 20 aanmeldingen binnen gekomen, vandaag waren 18
vissers aanwezig.
GROEP A: Cees van de Burg is de eerste koploper van deze
competitie, met 23.320 gram liet hij zien dat hij zijn titel
wilde prolongeren.
Jos Aartman wist 17.390 gram te vangen, 1.100 gram
meer dan Marcel van de Burg die 16.380 gram ving.
Jack de Kan wist 14.920 gram te vangen en Stefan Vester
14.200 gram
GROEP B: in deze groep was het Fred van Eeden die
13.730 gram wist te vangen en Jan Vink haalde 13.200
gram naar binnen. Frans van Heusden die op kop zat had 9.210 gram.
En op 16 juni kon eindelijk de competitie van Ouderenafdeling weer van start.
Na bijna 2 jaar geen competitiewedstrijden gevist te hebben vanwege de corona lieten de
meeste vissers zien dat zij het nog niet verleerd waren. Onder zonnige omstandigheden werd er
in de Ringvaart ter hoogte van de kistenfabriek uitstekend gevangen. De 22 aanwezige vissers
vingen samen 125 kilo.
In groep A werd Arie van den Burg dag winnaar met 19.300 gram. Uitstekend tweede werd Jan
Vink met een vangst van 12.400 gram en Gijs Geerlings veroverde de derde plaats met een
resultaat van 9.000 gram
In groep B deed Jan Vrolijk van zich spreken met een vangst van 10.400 gram. Jan Slobbe viste
ook een goede wedstrijd en werd tweede met 7.300 gram, en de derde plaats was voor Piet
Vlag met een vangst van 6.000 gram.
In groep C werd Fred van Eeden dag winnaar. Hij wist 7.400 gram te bemachtigen.
Nieuwkomer Bert Tukker bewees dat hij een versterking is voor de ouderenafdeling.
Hij harkte 5.800 gram naar binnen. Derde werd Chris Knook met 2.400 gram
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Onder prettige weersomstandigheden werd de tweede wedstrijd van de Ouderenafdeling gevist
in het Amstel-Drechtkanaal nabij Vrouwenakker. In dit water waren de vangsten tot nu toe erg
wisselvallig. Vandaag werd er redelijk vis gevangen. Door de 22 aanwezige vissers werd er ruim
71 kilo ter weging aangeboden.
In groep A werd Cees van den Burg met 8900 gram dag
winnaar. Broer Arie zat hem dicht op de hielen, met 8.700
gram werd hij tweede. Naast de kop viste good old Piet
Halfschepel een goede wedstrijd. Met 5.100 g ram
behaalde hij de derde plaats.
In groep B werd Jan Went winnaar. Achter in het
parcours wist hij 5.160 gram naar binnen te halen. De
tweede plaats was voor Piet Vlag met 3.000 gram, en Jan
Vrolijk bemachtigde de derde plaats met 2.600 gram.
In groep C was nieuwkomer Bert Tukker de beste. Hij wist 5.700 gram te bemachtigen.
Fred van Eeden verstevigde zijn koppositie in deze afdeling. Hij werd tweede met 4.500 gram.
De derde plaats werd behaald door Chris Knook met 3.600 gram
De stand na 2 wedstrijden :
Groep A
Groep B
Groep C.
1. Arie van den Burg 28.000
1. Jan Vrolijk 13.000
1. Fred van Eeden. 11.900
2. Cees van den Burg 15.700
2. Jan Went. 9.960
2. Bert Tukker.
11.500
3. Jan Vink
14.400
3. Piet Vlag.
9.000
3. Chris Knook.
6.000
De 3e wedstrijd van de Ouderenafdeling werd onder regenachtige omstandigheden gevist in de
Ringvaart tussen Bennebroek en Cruquius. De vangsten waren niet om naar huis te schrijven.
Met 23 man werd ruim 46 kilo gevangen. 5 deelnemers vingen niets. De verwachting was dat
aan het begin van het parcours de meeste vis zou worden gevangen. Dit kwam helemaal uit.
Naast de kop ving Gijs Geerlings 6.400 gram en dit resultaat was goed voor de dagwinst.
Groep A
Gijs Geerlings werd dus eerste in deze groep met 6400 gram. Op
de kop zat Jan Vink. Hij ving slechts 100 gram minder, 6.300 en dit
resultaat was goed voor de tweede plaats in deze groep. Derde
werd Piet Halfschepel. Deze krasse tachtiger harkte achter in de
baan
4.000 gram naar binnen.
In groep B greep Jan Slobbe de groepswinst met een vangst van
3.500 gram. Toon Duwel en Piet Vlag eindigden gelijk op plek 2 en
3 met
3.400 gram. Laatstgenoemde viste in een aquarium. Hij wist namelijk een mooie goudwinde te
vangen.
In groep C was de winst voor Bert Tukker met een gewicht van
3.600 gram. Bert nam hierdoor de leiding in het klassement van deze groep.
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Chris Knook werd tweede met 2000 gram en nieuwkomer Frans Vrolijk bemachtigde de derde
plaats met 1.200 gram.
De stand na 3 wedstrijden:
Groep A
1. Arie van den Burg 29.700
2. Jan Vink.
20.700
3. Cees van den Burg. 18.300

Groep B
1. Jan Vrolijk. 14.500
2. Piet Vlag. 12.400
3. Jan Slobbe. 11.800

Groep C.
1. Bert Tukker.
2. Fred van Eeden.
3. Chris Knook.

15.100
11.900
8.000

De tweede wedstrijd van de zomercompetitie 2021 werd gevist op 4 juli bij molen Neck (Noord
Hollands kanaal).
Het was op deze 4de juli mooi weer en daar de baan perfect was uitgezet, lekker wijd uit elkaar,
konden de 19 vissers hopen op een goed resultaat.
GROEP A: in deze groep zat de dag winnaar, Cees v/d Burg, hij
wist 9.520 gram te vangen.
De eerste wedstrijd moest hij verstek laten gaan maar met een
nieuwe hengel presteerde Piet ter Veen weer als vanouds en
had na afloop 7.300 gram
Ook Marcel van de Burg haalde 6.230 gram naar de kant, de kop
plek was voor Bert Tukker hij ving 5.200 gram.
Stand groep A: 1 Cees v/d Burg 32.840Gram, 2 Marcel v/d Burg
22.610 gram, 3 Jack de Kan 18.820 gram.
GROEP B: in deze groep was het Patrick van de Burg die het meeste vis wist te vangen namelijk
7.700 gram, Jan Verver ging naar huis met een vangst 6.990 gram en Fred van Eeden ving 5.400
gram.
Stand groep B: 1 Fred van Eeden 19.130 gram, 2 Jan Vink 18.110 gram, 3 Patrick v/d Burg 15.640
gram.
De vierde wedstrijd van de Ouderenafdeling werd op 7 juli
onder winderige omstandigheden gevist in het Spaarne nabij
Schalkwijk. Op dit mooie parcours waren de vangsten
redelijk te noemen.
Met 23 vissers werd er 81.000 gram gevangen. Even als
vorige week was Gijs Geerlings algemeen dag winnaar.
Vorige week zat hij naast de kop. Vandaag zat hij op de kop.
Hij wist 11.200 gram te vangen.
Groep A
Gijs Geerlings werd dus eerste in deze groep.
Arie en Cees van den Burg zaten naast elkaar. Vandaag werd deze broederstrijd gewonnen door
Arie. Met een vangst van 7.000 gram behaalde hij de tweede plaats. Tevens verstevigde hij
hiermee zijn koppositie. Piet Halfschepel blijft goed presteren. Op de staart ving hij 4.900 gram
hetgeen genoeg was voor de derde plaats.
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Groep B
In groep B was Piet Vlag dag winnaar. Hij viste aan het begin van het parcours 7.000 gram bij
elkaar. Door dit resultaat steeg hij naar de koppositie in deze groep. Toon Duwel zat naast de
kop en bracht 5.400 gram ter weging hetgeen genoeg was voor de tweede plaats. Jan Went
werd derde met 4.500 gram.
Groep C
In deze groep was de winst voor Bert Tukker met een
gewicht van 5.000 gram. Hiermee verstevigde hij zijn
koppositie. Zijn naaste belager Fred van Eeden ving 4.300
gram en eiste hiermee de tweede plaats op. Binnen onze
ouderenafdeling vissen een aantal 80 + ers mee. Dat zij nog
een woordje mee spreken bewees Bart de Vries. Hij
bemachtigde de derde plaats met een vangst van 4 kilo.

De stand na 4 wedstrijden:
Groep A.
1. Arie van den Burg 36.700
2. Gijs Geerlings
29.200
3. Jan Vink
21.900

Groep B.
1. Piet Vlag. 19.400
2. Jan Vrolijk. 17.500
3. Jan Went. 15.160

Groep C.
1. Bert Tukker.
2. Fred van Eeden.
3. Chris Knook.

20.100
16.200
10.000

Van zaterdag 10 op zondag 11 juli 2021 werd de inmiddels traditioneel geworden
nachtwedstrijd in het ook al traditionele Buitenspaarne Noord gevist.
Er hadden zich 15 koppels aangemeld om de strijd met elkaar aan te binden.
Met de in het vooruitzicht vermelde regen en mogelijk zelfs onweer is alles meegevallen, sterker
nog daar wij berichten kregen dat het in Leiden, Den Haag en Amsterdam regende, hebben wij
geen druppel gehad! Kennelijk omdat we het verdienden
Ik kan alleen vertellen hoe het in ons team Hans Mieremet, Carel de Wolf en Cor Schenk is
vergaan aangezien het door de coronabeperkingen niet toegestaan was om bij elkaar te
“buurten”.
Eigenlijk tot onze verbazing vingen we vanaf het begin, naast een paar hele kleine voorntjes en
baarsjes, al snel “halfwas platjes” en soms een enkele “knappe”. Andere jaren was het in het
licht meestal peuteren met kleine vis en kwam de brasem met donker. Dit gaf de burger moed
dat het weleens “top vangsten” konden worden.
De praktijk was toch een beetje anders. Daar waar we hoopten op meer, meer en nog meer
platten ging het een beetje de omgekeerde weg. We vingen wel geregeld een mooie platte,
soms ook wel een “dubbelslag”, maar de echte gang kregen we er niet in.
Bij de weging hadden we toch ruim 70kg bij elkaar gevist en dat bleek genoeg voor tweede
plaats in het A-vak en 600 gram tekort voor de winst, die door Mike Brama en Walter Derksen
behaald werd behaald met 71.000 gram en de derde plaats was voor het koppel Jurgen en Sip
Goldstein met 52.740 gram.
Tijdens de weging hoorden we toch ook wel van koppels die juist in de nachtelijk uren de
brasem pas aan de praat kregen. Toch een kwestie van je plek op de juiste manier opbouwen?
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In het B-vak gingen Kees en Eric van den Burg aan de haal met de overall winst van 72.030 gram
en de tweede plaats was voor het koppel Bert Tukker en Jan Vink met 65.440 gram en derde
werden Cor de Wit en Hans Rijsbergen met 49.690 gram.
De 5e wedstrijd van de Ouderenafdeling werd op 14 juli onder winderige omstandigheden
gevist in de Ringvaart tussen Hillegom en Bennebroek. De Noordwesten wind voorspelde niet
veel goeds.
Dit was aan de vangsten te merken. Met 24 deelnemers werd slechts 48.950 gevangen.
De grote boosdoener voor de slechte vangsten was een grote zandschuit.
In het begin werd er redelijk gevangen. Na de schuit vingen veel vissers nagenoeg niets meer.
Arie van den Burg zat op kop. Ondanks dat de vangst niet mee viel was zijn vangst van 5.800
gram genoeg voor de algemene winst.
Groep A
Met het resultaat van 5.800 gram verstevigde Arie de
koppositie in het klassement. Cees van den Burg zat
achter in het parcours en wist 5.000 te bemachtigen.
Hiermee werd hij tweede in deze groep.
De derde plaats was voor Jos Aartman met 2.800
gram.
Groep B
Jan Vrolijk werd dag winnaar in deze groep met een vangst van 2.400 gram. Piet Vlag werd
tweede met 100 gram minder. Toon Duwel en Jan Went eindigden gelijk op de derde plaats met
2.100 gram.
Groep C
In deze groep was de winst even als vorige week voor Bert Tukker met een gewicht van 4.600
gram. Hiermee verstevigde hij wederom zijn koppositie. Joop Wesseling viste een goede
wedstrijd.
Met een vangstresultaat van 2.500 gram wist hij beslag te leggen op de tweede plaats. De derde
plaats was voor Fred van Eeden. Naast de kop sprokkelde hij 2.200 gram bij elkaar.
De stand na 5 wedstrijden:
Groep A.
1. Arie van den Burg 42.500
2. Gijs Geerlings
29.800
3. Cees van den Burg 26.900

Groep B.
1. Piet Vlag. 21.700
2. Jan Vrolijk. 19.900
3. Jan Went. 17.260
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Groep C.
1. Bert Tukker.
2. Fred van Eeden.
3. Chris Knook.

24.700
18.400
10.700

Tijdens de 6e wedstrijd van de Ouderenafdeling was het goed toeven langs de waterkant. Met
een lekker zonnetje en af en een beetje wind was er
sprake van ideale weersomstandigheden. De laatste tijd is
het moeilijk om een brasem te vangen. Het is
voornamelijk kleine baars wat er momenteel gevangen
wordt. Door de 24 aanwezige vissers werd er slechts 34
kilo gevangen. De baan was voor dag en dauw uitgezet
tussen Bennebroek en de Cruquius. Op de kop en de
staartplek zwom nog wel een brasem. Daar zaten
vandaag dan ook de winnaars.
Op de staart zat debutant Frans Vrolijk.
Dankzij een paar grote brasems wist hij 6100 gram te bemachtigen hetgeen genoeg was om dag
winnaar te worden.
Groep A
Cees van den Burg zat op de kop. Met een vangst van 5.800 gram werd hij dag winnaar in deze
groep. Door dit resultaat steeg hij naar de tweede plaats in het klassement.
Arie van den Burg en Gijs Geerlings werden tweede en derde met respectievelijk 2.000 en 1.900
gram.
Groep B
In deze groep deed Jan Went goede zaken met een vangst van 3.600 gram. Dit leverde hem de
dag winst op. Tevens klom hij op naar de tweede plaats in het klassement.
Jan Slobbe viste een goede wedstrijd. Hij bracht 2.500 gram ter weging wat hem de tweede
plaats opleverde. Henk Heemskerk toonde dat hij het vissen nog niet verleerd is.
Hij eindigde als derde met een vangst van 1.400 gram.
Groep C
In deze groep was Frans Vrolijk dus de dag winnaar. Hij steeg met een vangst van 6100 gram
naar de derde plaats in het klassement. Fred van Eeden werd tweede met een vangst van 700
gram.
En drie deelnemers wisten 6.00 gram te vangen..
De stand na 6 wedstrijden:
Groep A
1. Arie van den Burg 44.500
2. Cees van den Burg 32.700
3. Gijs Geerlings
31.700

Groep B.
1. Piet Vlag. 22.900
2. Jan Went. 20.860
3. Jan Vrolijk. 20.050

Groep C.
1. Bert Tukker.
2. Fred van Eeden.
3. Frans Vrolijk.

25.300
19.100
11.900

De 7e wedstrijd van de ouderenafdeling werd gevist in het Spaarne bij Spaarndam.
De stevige zuidoosten wind maakte het vissen er niet gemakkelijker op.
Het laatste uur was er sprake van stevige regenval. De vangsten waren vandaag uitstekend.
Met 23 man werd er 133 kilo naar binnen gevist.
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Piet Vlag had de staart geloot. Deze plek is vaak goed voor veel vis. Dit buitenkansje buitte hij
goed uit.
Met een vangstgewicht van 14.200 gram werd hij algemeen dag winnaar.
Groep A
In deze groep deed Arie van den Burg goede zaken. Voor
in het parcours viste hij een uitstekende wedstrijd. Met
13 kilo werd hij dag winnaar in deze groep.
Tevens verstevigde hij zijn koppositie in het klassement.
Gijs Geerlings zat naast de staart.
Hij harkte 7.000 gram naar binnen hetgeen goed was
voor de tweede plaats.
Cees van den Burg werd derde met 6.600 gram.

Groep B
In groep B was Piet Vlag dus dag winnaar met 14.200 gram.
Ook hij verstevigde zijn koppositie in het klassement. Jan
Slobbe en Siem Zuiderduin werden tweede en derde met een
vangst van respectievelijk 6.400 gram en 6.300 gram.
Groep C
Frans Vrolijk verkeert in een bloedvorm. Na zijn overwinning
vorige week wist hij nu het dag klassement van deze groep op zijn naam te schrijven.
Hij bracht 9.300 gram ter weging. Fred van Eeden en Willem Beekhuizen vingen beiden 8,400
gram en deelden de tweede en derde plaats.
De stand na 7 wedstrijden:
Groep A.
1. Arie van den Burg 57.500
2. Cees van den Burg 39.300
3. Gijs Geerlings
38.700

Groep B.
1. Piet Vlag. 37.100
2. Jan Went. 25.660
3. Jan Vrolijk. 24.550

Groep C.
1. Bert Tukker.
2. Fred van Eeden.
3. Frans Vrolijk.

31.300
27.500
21.200

De vierde wedstrijd zomer competitie bij de senioren werd gevist op zondag 1 augustus. De
keuze van het wedstrijd water was gevallen op Oost West Grafdijk.
Dat betekende dus 2 kopplekken en 2 staart plekken.
Vanwege de vele regenval van de afgelopen tijd waren er
vissers bij die een half uur nodig hadden met snoeien
voor een goede plek, om normaal te kunnen vissen.
GROEP A:
In deze groep zat de dag winnaar, Cees v/d Burg had het
fortuin dat hij de staartplek trof en zo’n kansen weet hij
wel uit te buiten, hij ving 15.190 gram.
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Arie v/d Burg haalde 10.720 gram naar binnen, terwijl Marck de Kan 9.920 gram op de
weegschaal bracht.
Stand groep A: 1 Cees v/d Burg 55.310 gram, 2 Bert Tukker 39.350 gram, 3 Marcel v/d Burg
35.250 gram.
GROEP B:
In deze groep was het Jan Went die vandaag de weegschaal in beweging bracht, met10.900
gram wist hij de eerste plaats op te eisen. Jan Verver die de kop plek had geloot, wist 9.950
gram te vangen.
Jan Vink werd deze dag derde met 9.210 gram.
Stand groep B: 1 Jan Vink 45.610 gram, 2 Fred van Eeden 28.930 gram, 3 Jan Went 27.690 gram.
De 8e wedstrijd van de ouderenafdeling werd gevist onder zonnige weersomstandigheden in de
Ringvaart nabij Lijnden. De vangsten waren uitstekend, met 24 man werd er 126 kilo gevangen.
Bert Tukker had de staart geloot. Hij ving 14.400 gram en werd met dit resultaat algemeen dag
winnaar.
Groep A
In de A groep werd Jos Aartman dag winnaar met een vangst
van 8.850 gram. Doordat hij 2 wedstrijden had gemist was hij
terug te vinden in de degradatiezone.
Met dit resultaat heeft hij weer zicht op een vellige plek.
Gijs Geerlings bracht 6.900 gram ter weging hetgeen genoeg
was voor de tweede plaats. Hij steeg ook naar de tweede
plaats in het klassement Jan Vink werd derde met 6.100 gram.

Groep B
In deze groep deed Siem Zuiderduin goede zaken. Hij werd dag winnaar met een uitstekende
vangst van 11.500 gram. Hij steeg hierdoor naar de tweede plaats van het klassement.
Piet Vlag zat naast de staart en harkte 9.300 gram bij elkaar. Met dit resultaat werd hij tweede.
Tevens verstevigde hij zijn leiders positie in deze groep.
Op de staart eiste Toon Duwel de derde plaats op met 7.800 gram.
Groep C
Bert Tukker werd dus dag winnaar. Hij verstevigde zijn leidende positie hiermee.
Willem Beekhuizen viste een prima wedstrijd. Met een vangst van 10.800 gram eiste hij de
tweede plaats op. Derde werd Fred van Eeden met 6.700 gram.
De stand na 7 wedstrijden:
Groep A.
1. Arie van den Burg 62.600
2. Gijs Geerlings
45.600
3. Cees van den Burg 39.300

Groep B.
1. Piet Vlag
46.400
2. Siem Zuiderduin. 31.300
3. Jan Went.
30.660
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Groep C.
1. Bert Tukker.
45.700
2. Fred van Eeden. 34.200
3. Willem Beekhuizen 25.200

De 9e wedstrijd van de ouderenafdeling werd gevist onder zonnige weersomstandigheden op
het brede stuk van het Amsteldrechtkanaal nabij Vrouwenakker.
Afgelopen voorjaar werden er in dit kanaal golfbrekers geplaatst om de oevergewassen te
beschermen. Dit heeft tot gevolg dat er niet meer pal tegen het riet aan gevist kan worden.
De verwachting was dat de vangsten hierdoor achteruit zouden gaan. Gelukkig viel het erg mee,
want de vangsten waren uitstekend. De 24 aanwezige vissers wisten 115 kilo te vangen.
Bert Tukker is in grote vorm. Evenals vorige week werd hij midden in de baan algemeen
dagwinnaar met een vangst van 14.200 gram.
Groep A
In deze groep werd Cees van den Burg dag winnaar. In het
laatste uur ving hij 5 zware brasems en zijn totaal vangst was
12.000 gram. Piet Halfschepel vecht tegen degradatie.
Hij deed goede zaken met een vangst van 7.800 gram hetgeen
genoeg was voor de tweede plaats. Arie van den Burg werd
derde met 7.500 gram.

Groep B
In deze groep was Jan Went dag winnaar. Hij bracht 5.200
gram ter weging.
Toon Duwel en Piet Vlag werden tweede en derde met een
vangst van respectievelijk 2.800 en 2.700 gram.

Groep C
Bert Tukker werd dus dag winnaar. Hij verstevigde zijn leidende positie hiermee.
Willem Beekhuizen viste op de kop een prima wedstrijd. Met een vangst van 7.800 gram eiste
hij de
tweede plaats op. Derde werd Fred van Eeden met 7.000 gram.
De stand na 9 wedstrijden:
Groep A.
1. Arie van den Burg 70.100
2. Gijs Geerlings
52.100
3. Cees van den Burg 51.300

Groep B.
1. Piet Vlag.
49.100
2. Jan Went.
35.860
3. Siem Zuiderduin 32.300
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Groep C.
1. Bert Tukker.
59.900
2. Fred van Eeden. 41.200
3. Willem Beekhuizen 33.000

Onder uitstekende weer omstandigheden werd op zondag 15 augustus de 5 e competitie
wedstrijd gevist van de zomer competitie senioren.
Er was besloten om in 2 vakken te vissen.
Vandaag waren er 17 vissers aanwezig, het eerste vak zat voor de brug en het tweede achter de
brug.
De baan was ruim uitgezet dus daar kon het niet aan hebben gelegen dat sommige vissers
moeite hadden om een visje konden vangen.
GROEP A: in deze groep moest koploper Cees van de Burg verstek laten gaan, gelukkig voor hem
doet zijn zoon Marcel van de Burg ook mee en werd deze wedstrijd dag winnaar met een vangst
van
18.300 gram.
In deze groep werd er toch wel goed gevangen, wat te denken van Jos Aartman met 15.900
gram en
Bert Tukker met 10.920 gram, Arie van de Burg met 10.100 gram en Stefan Vester met 11.050
gram.
Twee goede vissers zitten dit jaar in de hoek waar de klappen
vallen, Piet ter Veen ving vandaag 4.610 gram en staat nu achtste
en Marck de Kan ving 3.680 gram en is nu de hekkensluiter van
deze groep.
Stand groep A: 1 Cees van de Burg 55.310 gram, 2 Marcel van de
Burg 53.550 gram, 3 Bert Tukker 50.270 gram.

Groep B: René van der Valk was vandaag de beste in deze groep, hij ving 10.160 gram.
Jan Vink had 8.700 gram en is door duit resultaat riant koploper in de B groep.
Fred van Eeden ging met een vangst van 9.930 gram naar huis.
Kees Went haalde 85.520 gram naar binnen
Stand groep B; 1 Jan Vink 54.310 gram, 2 Fred van Eeden 38.860 gram, 3 Jan Went 32.090 gram.
De 7.5 uurs koppelwedstrijd werd gevist op zaterdag 21 augustus.
Als locatie had men gekozen voor het Noord Hollands kanaal bij West Grafdijk.
Voor deze wedstrijd hadden 11 koppels zich ingeschreven.
Het was deze ochtend mooi weer en men hoopte op goede vangsten.
Vanwege het corona protocol werd er vooraf al geloot voor de plaatsen en om 7.00 klonk het
startsignaal.
Van te voren was er besloten om in een vak te vissen vanwege de prijzen.
De eerste plaats was voor de heren Henk v/d Laan en Kees Kaffe, zij hadden een kopplaats
geloot en vingen 25.330 gram.
De nummers twee werden Marck de Kan en Pim Duivenvoorde, die 24.920 gram ter weging
aanboden.
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De derde plaats was voor het koppel Piet ter Veen en Arie v/d Burg met 21.270 gram.
De vierde plek ging naar Stefan en Jan Smit met 21.050
gram, en vijfde werden Ruud Uittenbogaard Michael
Brama met 19. 120 gram, de zesde plaats was voor
Dennis van Dam en René Derksen met 17.100 gram,
zevende
Henk Zonneveld en Ruud van Dam met 16.710 gram,
achtste Jan en Kees Went met 16.660 gram,
negende Jack de Kan en Floris Duijndam met 14.450
gram, tiende Bert Tukker en Jan Vink met 14.440
gram, en de laatste plaats was voor Peter van Dam en Jan de Ridder met 13.810 gram.
Ter afsluiting van het seizoen werd er door de ouderenafdeling een koppelwedstrijd
georganiseerd.
Als wedstrijdlocatie had men gekozen voor de Ringvaart op het rechte stuk van de Lijnden.
De koppels worden op een ludieke wijze gevormd. De hoogst geklasseerde visser in 2021 viste
met de laagst geklasseerde enz. Er werd gevist in 2 vakken.
Er zaten 11 koppels aan de waterkant die genoten van een lekker zonnetje.
Helaas liet de grote vis op de meeste plaatsen het afweten. Alleen op kop en de staart werden
enkele brasems gevangen. Daar zaten de winnaars van de vakken.
In de A groep ging de eerste plaats naar Jan Went en Henk Heemskerk, zij hadden de kop
geloot.
Van dit buitenkansje maakten zij goed gebruik met een vangst van 7500 gram.
Op de tweede plaats eindigden het koppel Jos
Aartman en Arend Hoogeveen met 7450 gram
en de derde plaats was voor het koppel Arie van den
Burg en Jan Plug met 2100 gram.

In groep B ging de eerste prijs naar het koppel Jan Vrolijk
en Aad van Diest met, dankzij de vangst van een
karpertje, 7500 gram. Op de tweede plaats eindigden het
koppel Jan Vink en Theo d’Hooghe met een vangst van
7300 gram. Siem Zuiderduin en Leo van den Burg hadden
de staart geloot. Zij vingen 5500 gram hetgeen genoeg
was voor de derde plaats.
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De zesde wedstrijd van de zomercompetitie senioren werd gevist op 29 augustus.
De locatie had men gekozen voor Molen Neck (Noord Hollands kanaal). Vandaag waren er 17
vissers aanwezig.
GROEP A:
In deze groep zat de dag winnaar, Marcel v/d Burg wist 12.160 gram te vangen.
Jos Aartman wist 10.050 gram te vangen en Bert Tukker, die een goed seizoen meemaakt,
haalde vandaag 9.310 gram naar binnen. Arie v/d Burg had na afloop 8.980 gram.
Stand groep A:1 Marcel v/d Burg 65.710 gram, 2 Bert Tukker 59.580 gram, 3 Jos Aartman 57.550
gram.
GROEP B: in deze groep was het Fred van Eeden die vandaag uithaalde met een vangst van
11.460 gram en tweede staat in het tussenklassement.
Jan Vink had 5.10 gram en blijft hierdoor koploper. Joop Wesseling die in de onderste regionen
vertoeft wist 8.330 gram te vangen.
De bekerfinale gaat tussen Marcel van de Burg en Jan Vink. Marcel v/d Burg schakelde Jan
Verver uit 12.160 gram tegenover 4.690 gram en
Jan Vink versloeg René van de Valk 5.010 gram tegenover 3.690 gram.
Stand groep B; 1 Jan Vink 59.320 gram, 2 Fred van Eeden 50.320 gram, 3 Jan Verver 37.930
gram.
De 10e wedstrijd van de Ouderenafdeling HSV De Arnoud werd gevist in de Ringvaart tussen
Hillegom en Bennebroek. Dit was tevens de laatste wedstrijd van het seizoen.
De koplopers in de groepen hadden allen een dusdanig grote voorsprong dat er geen
verrassingen meer konden plaatsvinden.
Op dit parcours werden er de afgelopen jaren uitstekende vangsten geboekt. Dit jaar wilde het
niet lukken. Met 22 vissers werd er slechts 37 kilo gevangen.
Algemeen winnaar werd Bert Tukker met een vangst van 4.000 gram. Bert was 3wedstrijden
achter elkaar de beste.
Jammer was het dat de belangstelling voor de prijsuitreiking erg tegen viel, 25% van de
deelnemers was niet aanwezig. Waarschijnlijk is dit mede veroorzaakt doordat er onverwachts
geschoven moest worden met de datum van de prijsuitreiking. De commissie is van plan om in
2022 passende maatregelen te nemen om dit te voorkomen.
Groep A
In groep A werd Arie van den Burg de kampioen. Zijn naaste
belager Gijs Geerlings werd vandaag dag winnaar met een
resultaat van 2.800 gram. Naast de staart wist Jos Aartman 2.400
gram ter weging te brengen. Dus was genoeg voor de 2e plaats en
tevens wist hij hierdoor aan degradatie te ontsnappen. Derde
werd Aad van Diest met 2.100 gram.
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Groep B
Piet Vlag werd in deze groep kampioen. Zijn naaste belager Jan Went
werd dag winnaar met een vangst van 3.900 gram. Piet Vlag en Jan
Slobbe werden tweede en derde met een vangst van respectievelijk
2.600 gram en 1.900 gram.

Groep C
Nieuweling Bert Tukker was een maatje
te groot voor deze afdeling en wed onbedreigd kampioen.
Ook in deze wedstrijd was hij de dag winnaar. Leo van den
Burg en Joop Wesseling eindigden gelijk met een vangst van
1.700 gram.

De eindstand na 10 wedstrijden:
Groep A
1. Arie van den Burg 70.400
2. Gijs Geerlings
54.300
3. Kees van den Burg 51.300

Groep B.
1. Piet Vlag.
50.500
2. Jan Went.
39.060
3. Siem Zuiderduin. 33.300

Groep C.
1. Bert Tukker.
63.300
2. Fred van Eeden. 42.200
3. Willem Beekhuizen 34.400

Voor de negende keer werd er in het kader van de Oranjefeesten op donderdag 9 september de
viswedstrijd vervist.
Het parcours was, zoals gebruikelijk, uitgezet in de Leidsevaart achter het Keukenhofbos te
Lisse.
31 vissers, waaronder twee jeugdvissers, hadden zich opgegeven om met elkaar de strijd aan te
gaan om de titel, “kermiskampioen 2021”.
Marcel van den Burg, die vissend op plaatsnummer 27, wel een aantal mooie brasems wist te
vangen en die met totaal 6450 gram de eerste prijs in de wacht sleepte.
Na afloop werd door de Jack Wijnands, namens de
Oranjevereniging, op een ludieke manier de prijzen
uitgereikt, die bestonden uit waardebonnen, welke
beschikbaar waren gesteld door Hengelsportzaak W. van
der Niet.
Voordat de prijswinnaars bekend werden gemaakt,
werden eerst Kane en Mexx Duindam naar voren geroepen
om een poedelprijs, in de vorm van een waardebon, in
ontvangst te nemen, want zij waren de enige jeugdvissers, en zoals Jack zei, wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst.
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Daarna was het de beurt aan de winnaars van de wedstrijd, de eerste plaats was dus voor dus
voor Marcel van den Burg.
Hij ontving uit handen van Jack Wijnands een aandenken, een bos bloemen en een waardebon.
De tweede plaats met 5420 gram was voor Piet Vlag die de kopplaats had geloot en de derde
plaats was voor Toon Duwel met 3990 gram.
De beste dame was ook dit jaar met 280 gram Marian van
den Burg die ook een mooie aandenken en een bos
bloemen en een waardebon ontving.
Rest ons namens HSV De Arnoud de Oranjevereniging nog
te bedanken voor de prettige samenwerking en
hengelsportzaak W. van der Niet voor de beschikbaar
gestelde waardebonnen en de deelnemers voor hun
aanwezigheid.

Op 12 september kwam aan de zomer competitie 2021 een vroegtijdig einde, de competitie die
normaal over 10 wedstrijden wordt vervist, werd er dit jaar
vanwege corona over 6 wedstrijden vervist.
Cees v/d Burg, de bekerhouder van die competitie, ving in
het Buiten Spaarne 11.650 gram en prolongeerde zijn titel
met een eind totaal van 66.960 gram
Het verschil met nummer 2 Marcel v/d Burg was 600 gram,
de pech voor hem was dat de slechtste wedstrijd die gevist
word er af gaat, hij moest 5.000 gram inleveren.
Marcel v/d Burg kwam op een totaal van 66.360 gram.
Derde werd Jos Aartman met 64.430 gram. Degradatie was
er voor 3 man: Piet ter Veen, Michael Brama, Marck de Kan.
In de B groep werd Jan Vink eerste met een eind totaal van 59.320 gram, nummer twee werd
Fred van Eeden met 51.170 gram en de derde plaats was voor Jan Went met 39.440 gram.
Op zondag 3 oktober werd ter afsluiting van het zomerprogramma de afsluitende 5 uurs
koppelwedstrijd bij Landsmeer vervist.
Er deden 13 koppels mee aan deze wedstrijd. Er waren vissers bij die de vaste stok pakte zoals
Marcel en Cees v/d Burg, die zaten op staart en dat pakte goed uit, met een vangst van 40.460
gram werden zij winnaar van deze wedstrijd.
Nummer 2 waren Arie v/d Burg en Piet ter Veen die19.480 gram wisten te vangen en nummer
drie waren Marck de Kan en Wim Beekhuizen met 16.160 gram.
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Op zaterdag op 16 oktober vond de eerste wedstrijd van
de wintercompetitie plaats bij molen Neck.
Er wort gevist in een A en B groep, dit jaar visten er 11
vissers in de A en 9 in de B. Zoals altijd wordt er gevist
op gewicht, het geluk was deze dag dat het s, nachts
nog niet gevroren had.
De vangsten waren geweldig, in de A groep konden er
11 vissers 103.420 gram aanbieden en in de B groep
hadden 9 vissers 57.300 gram.

GROEP A in deze groep zat de dag winnaar in de persoon van Marck de Kan, hij ving 20.940
gram.
Ook Piet ter Veen had een droomstart met 17.100 gram, de beide broers Eric van de Burg en
Marcel van de Burg hadden 11.520 gram en 9.700 gram.
GROEP B in deze groep was Kees van de Burg de sterkste hij haalde 14.090 gram naar binnen.
Jan Vink kon 8.100 gram vangen en Jack de Kan haalde 7.310 gram naar binnen.
Zaterdag 30 oktober werd de tweede wedstrijd gevist te Jispersluis.
De 19 aanwezig vissers wisten 200.190 gram vis vangen. Het weer was slecht. Een regenachtige
zaterdag morgen moesten de heren trotseren.
GROEP A: in deze groep zat de dag winnaar de
naam Piet ter Veen. Hij kon zijn goede prestatie
van 14 dagen terug door trekken en bood 19.400
gram aan.
Marck de Kan had 15.320 gram en moest hierdoor
zijn 1e plaats afstaan aan Piet ter Veen.
Eric van de Burg haalde 12.220 gram naar binnen
en staat nu derde.
Stand GROEP A: 1 Piet ter Veen 36.500 gram, 2
Marck de Kan 15.320 gram, 3 Eric van de Burg
23.740 gram.
GROEP B: Een goede dag voor Henk Zonneveld, hij ving 15.100gram, Kees van de Burg wist
8.900 gram te vangen. Leo Steenvoorden ving 12.600 gram.
Ook een goede dag had Patrick van de Burg met 10.560 gram.
Stand GROEP B: 1 Kees van de Burg 22.990 gram, 2 Henk Zonneveld 20.610 gram, 3 Leo
Steenvoorden 16.760 gram.
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Op zaterdag 13 november was de baan uitgezet bij Akersloot.
20 vissers waren aanwezig die bij elkaar 271.350 gram wisten te vangen.
Van tevoren waren er twijfels over Akersloot, er werd daar de laatste jaren niet zo goed
gevangen,
maar vandaag was de vis aanwezig en dat konden we wel zien aan de resultaten.
GROEP A: in deze groep zat de dagwinnaar, Eric van de
Burg, regerend kampioen, hij
wist 27.290 gram te vangen en gaat zo in de achtervolging
op koploper Piet ter Veen,
die 20.510 gram wist te vangen. Nummer 2 Marck de Kan
wist 18.680 te vangen en blijft zodoende op de 2e plaats
staan.
Stand groep A: 1 Piet ter Veen 57.010 gram, 2 Marck de
Kan 54.940 gram,
3 Eric van de Burg 51.030 gram.
GROEP B: in deze groep was het Kees van de Burg die de lakens weer
eens uitdeelde, hij ving 23.810 gram. Jan Vink wist 16.280 gram te
vangen en staat nu 2e in het klassement.
De kop plek was voor Jack de Kan die 11.020 gram wist te vangen.
Stand groep B: 1 Kees van de Burg 46.800 gram, 2 Jan Vink 31.130 gram,
3 Jack de Kan 27.420 gram.
Vanwege de nieuwe coronamaatregelingen kon de ledenvergadering op 16 november geen
doorgang vinden en was nu verplaats naar het voorjaar van 2022.
Op dinsdag 16 november kwam bij het bestuur het bericht binnen dat
erelid Mart van den Burg op 81 jarige leeftijd was komen te overlijden.
Mart van den Burg is jaren actief geweest binnen onze vereniging en zat
vanaf 1988 in het bestuur waarin hij diverse functies had.
Zo zat hij bij het 20 en 25 jarig bestaan in de feestcommissie en hielp hij
met het wegen zowel bij de senioren als bij de 55+ afdeling.
Daarnaast zorgde hij bij vele wedstrijden na afloop voor de prijzen van de
verloting en verloting zelf.
Hij was ook belangrijk voor de ouderafdeling waarin hij zitting had in de
ouderencommissie en jarenlang de baan heeft uitgezet.
Dat hij ook goed kon vissen bleek wel uit het feit dat hij in 1991 het
Kampioenschap van Noordwijkerhout wist te winnen en in 2008 het kampioenschap bij de 55+
afdeling.
Voor zijn vele werkzaamheden o.a. bij onze vereniging had het Hare Majesteit de Koningin der
Nederlanden in 2001 behaagd om ons Arnoudlid en bestuurslid
Mart van den Burg te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.
In 2014 werd Mart van den Burg benoemd tot erelid van De Arnoud.
Via deze weg wenst het bestuur zijn vrouw en naaste familie veel sterkte.
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Zaterdag 27 november werd de 4e wedstrijd van de wintercompetitie gevist.
Deze zaterdag was voor het grootste deel regenachtig. Er waren 20 vissers aanwezig.
Groep A: vanaf vandaag heeft deze groep een nieuwe koploper, de naam Eric v/d Burg die
15.500 gram wist te vangen. De man die zijn koppositie af stond was Piet ter Veen die 7.330
gram had gevangen. Marck de Kan ving 8.080 gram.
Stand groep A: 1 Eric v/d Burg 66.530 gram, 2 Piet ter Veen 64.340 gram,
3 Marck de Kan 63.020 gram
Groep B: in deze groep zat de dag winnaar in de persoon van Henk Zonneveld die vandaag de
staart plek had en 17.490 gram wist te vangen. Kees v/d Burg blijft koploper in deze groep hij
ving 11.310 gram. Jan Vink haalde 5.670 gram naar binnen en Jack de Kan had 7.490 gram.
Stand in groep B: 1 Cees v/d Burg 58.110 gram, 2 Henk Zonneveld 44.500 gram,
3 Jan Vink 36.800 gram.
De laatste wedstrijd van het jaar 2021 werd op zaterdag 11 december gevist bij
West Oost Grafdijk.
Eigenlijk zou met deze competitiewedstrijd ook de snertwedstrijd worden gevist, maar
vanwege coronamaatregelen was het niet mogelijk om na de wedstrijd de prijzen uit te reiken
in café De Ruigenhoek.
Er waren 19 vissers aanwezig die qua vangsten tegen viel. In totaal werd er 39.840 gram vis
gevangen.
GROEP A: in deze groep zat de dagwinnaar in de persoon
van Jos Aartman, hij ving 8.540 gram. Koploper Eric v/d
Burg ving 4.680 gram en bleef koploper in de groep.
Marck de Kan ving
5.240 gram en Piet ter Veen 170 gram.
Stand groep A: 1 Eric v/d Burgh 71.210 gram, 2 Marck de
Kan 68.260 gram, 3 Piet ter Veen 64.510 gram
GROEP B: in deze groep was het koploper Kees v/d Burg
die 4.500 gram wist te vangen.
Jan Vink ving 3.540 gram en Henk Zonneveld 1.550 gram.
Stand groep B: 1 Kees v/d Burg 62.610 gram, 2 Henk Zonneveld 46.050 gram, 3 Jan Vink 40.340
gram.
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