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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 
 Door de commissies zijn ook in 2006 de gebruikelijke activiteiten opgetuigd. HSV De Snoek 
biedt een programma het jaar rond. Op deze plaats wil ik alle commissieleden, jeugdleiders en andere 
vrijwilligers hartelijk bedanken voor het werk dat zij in 2006 voor de vereniging hebben verzet. Mijn 
medebestuursleden wil ik bedanken voor de plezierige samenwerking. 
Er was extra werk omdat wij ons hadden aangemeld als vereniging die de sportvisakte 2006 direct aan 
haar leden wil verstrekken. Er zijn niet veel vragen gekomen en daaruit leid ik af dat onze 
informatievoorziening in clubblad, op de website en in de persoonlijke brief met acceptgiro, duidelijk 
genoeg was. 
De commissies hebben hun programma‟s gedraaid en het is daarbij opgevallen dat hoewel het ledental 
van de vereniging stijgt, de deelname aan de activiteiten achteruit gaat.  
Ik vraag mij toch af waar de  initiatieven blijven voor andersoortige activiteiten? Initiatieven waarmee 
we karpervissers, roofvissers, vliegvissers, bootvissers en misschien ook wel zeevissers kunnen 
bedienen. 
Ik vind de zondagscompetitie, die in 2006 voor het eerst is georganiseerd, een aanwinst en hoop dat die 
een succes wordt. Initiatieven om wat meer voor de senioren (50 plussers activiteiten) te willen doen 
zijn op zich uitstekend. Het komt echter niet van de grond omdat men teveel op één man zit te 
wachten die de kar moet trekken. De jeugdafdeling heeft hard gewerkt. In 2006 was alles gericht op de 
jongste jeugd. Aan de A jeugd zijde is eigenlijk alles wat de afgelopen jaren is bereikt weer verloren 
gegaan. De A jeugd laat zich niet meer zien. Daar moet zeker wat gebeuren. 
De werkgroep controle en toezicht was volop actief. In 2006 zijn er méér sportvisserijcontroles geweest 
dan de afgelopen 55 jaar bij elkaar. De samenwerking met de Politie loopt bijzonder goed. Twee 
vrijwilligers zijn eind 2006 beëdigd tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar.  
Gelukkig zijn er weer mensen bereid gevonden om het gebouw en de kantine te draaien. Inmiddels zijn 
de activiteiten van alle commissies van een barkeeper voorzien.  
Overleg met allerlei instanties, zoals gemeente en waterschap, om de belangen van de sportvisserij zo 
goed mogelijk te behartigen hield ook dit jaar het bestuur behoorlijk bezig. Onze deelname aan de 
klankbordgroep waarin de ontwikkeling van het waterplan Harderwijk werd besproken bleek veel maar 
ook succesvol werk. Via dat plan staat de recreatieve activiteit die het sportvissen is, stevig op de kaart 
en daarbij is er ruim aandacht voor vis en visstand. Het is alleen te betreuren dat al dat werk teveel op 
een of twee personen neerkomt! 
Via onze voorlichting en promotie en de sportvisserijcontrole werken we aan de groei van het 
ledenbestand en niet zonder resultaat, zo blijkt. Alle eerdere records kunnen uit de boeken. 
Het terrein, het gebouw en de botenhaven blijven veel van de aandacht opeisen. Er is achterstallig 
onderhoud en er blijft soms noodzakelijk werk liggen. Nog steeds ontstaat er schade aan steigers die 
vooral wordt veroorzaakt door onjuist afmeren. Wij kunnen acties op dit punt niet langer 
vooruitschuiven want bij versloffen nemen de onkosten alleen maar toe.  
De toekomst van de Federatie Randmeren, waarvan wij als vereniging lid zijn, is een stuk duidelijker. 
Per 1 januari 2006 is de Federatie aangesloten bij de POS en werkt nauw samen met  de federaties 
NoordWest Nederland en Gooi en Eemland e.o. De Federatie Randmeren is er in geslaagd een 
substantiële hoeveelheid water te verzamelen in een gezamenlijke vergunning die is ingebracht in de 
regionale POS vergunning. Het resultaat is bij ieder lid van De Snoek inmiddels bekend; een enorme 
uitbreiding van uw persoonlijke sportvis mogelijkheden. Ondergetekende mocht voor zijn initiatieven 
en inspanningen om dit te bereiken de waarderende woorden van veel sportvissers in ontvangst nemen. 
 De NVVS heeft hard gewerkt aan de totstandbrenging van een fusie met de OVB. Hiermee is per 1 
januari 2006 één Nederlandse hengelsportorganisatie “Sportvisserij Nederland” ontstaan. Er zijn 
inmiddels op het gebied van de sportvisakte, de vrije hengel en de registratie van aangesloten 
sportvissers al veel zaken veranderd en verbeterd. 
 

Dik Enklaar 
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VERSLAG VAN DE SECRETARIS 

 
Ledental 
 We kunnen weer melden dat het heel goed gaat met de ontwikkeling van ons ledenaantal. De 
Snoek telde aan het einde van het verslagjaar 1524 leden. Daarmee werd een record gebroken. 
In 2003 waren dat er 1354 en in 2004 hadden we 1489 leden. In 2005 waren er 1514 leden.  
Het hoogste ledental had onze club begin jaren '80. Toen was er één jaar met 1520 leden. Dat record 
kan nu uit de boeken! 
 
Bestuur 
 Op 1 januari bestaat het bestuur uit  de heren D. Enklaar (voorzitter) en de bestuursleden B. 
Bolder, G. Matthezing, G. van Buuren, H. Lokhorst, G. Timmer  en J. Hop. Er was een vacature te 
weten bestuurslid voorlichting en PR. 
Voorzitter D. Enklaar is ook op andere plaatsen binnen de hengelsport actief, hij is secretaris van de 
Federatie Randmeren en behoorde in 2006 tot het laatste bestuur van de Organisatie ter Verbetering 
van de Binnenvisserij, de OVB. Na de oprichting van Sportvisserij Nederland is de OVB opgeheven. 
Hij is vice-voorzitter van Sportvisserij Nederland en bestuurslid bij de European Anglers Alliance. (De 
Europese Sportvisserij Organisatie). 
 
Afscheid 
 In 2006 hadden wij het verlies van twee zeer gewaardeerde oud-bestuursleden te verwerken. 
Na een kortstondige ziekte overleed onze oud-penningmeester en erelid de heer Koos de Bruin. 
Koos heeft zich vele jaren ingezet voor het algemene sportvisserbelang. Zowel bij De Snoek in 
Harderwijk als bij de Federatie Randmeren. 
Op 23 oktober 2006 is overleden de heer Ton ten Pierick. Ton was voorzitter van 
hengelsportvereniging De Snoek Harderwijk in de periode 2000 – 2002.  In 2001 – 2002 was Ton 
tevens secretaris van de Federatie Randmeren. 
 
Vergaderingen 
Het bestuur kwam zeven keer in vergadering bijeen. Daarbij kwamen zeer veel zaken aan bod.  

 Door het ontbreken van goed wedstrijdreglementen kan het bestuur niet optreden in geval van 
geschillen 

 Matige deelname bij de wedstrijden; initiatief om met de deelnemers om tafel te gaan 

 Inpassing van het zondagsvissen 

 Betere planning van de programma activiteiten en aanvragen wedstrijdparkoersen 

 Tegenvallende opkomst bij algemene vergadering 

 Taakverdeling binnen het bestuur 

 Inventarisering van de juiste verzekeringen 

 Inventarisatie van alle verenigingseigendommen 

 Openstelling gebouw op zaterdagen 

 Verbetering regelingen sleutelbeheer 

 Inventariseren en maandelijks tellen van de voorraad 

 Onkostenbewaking gebruik gas en licht 

 Totstandkoming VBC Waterschap Veluwe 

 Extra inlaat van water in de stadsgrachten door lage peil 

 Instellen van een commissie water en visstandbeheer 

 Meewerken aan invulling waterplan Harderwijk 

 Meewerken aan discussie over totstandkoming waterplan Ermelo 

 Besprekingen en afspraken met politie i.v.m. sportvisserijcontrole 

 Evaluatie controles viswater 

 Ontsluiting Lorenthaven via Marie Curiestraat; kost dat ons parkeerplekken? 
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 Subsidieaanvragen voor jeugdwerk en opleidingen 

 Wijze van meewerken aan de gezamenlijke vergunning POS; meewerken uitgeven VISpas in 
2007; meewerken aan centrale ledenregistratie bij Sportvisserij Nederland 

 Slechte toestand van diverse visplaatsen in de Flevopolder; melding aan Hsf Gooi en Eemland 

 Voorbereiding en uitvoering van gesprekken met kandidaat vrijwilligers voor verschillende 
functies 

 Uitvoering werkzaamheden in de haven, maken werkplan. Achterstallig onderhoud 

 Voorkomen van onnodige schade en vermijden van onoordeelkundig gebruik van spullen van 
de vereniging; voorkoming van diefstal 

 Veiligheid van medewerkers 

 Caravan op het terrein is geen onderdeel van het clubhuis. Werkruimte voor 
havenmedewerkers. 

 Nieuwe botenkar, ontwikkelen, maken en testen 

 Betere regeling voor ligplaatsen op de wal in de winterperiode 

 Personen die geen werkzaamheden in caravan of keuken hebben dienen aldaar geweerd te 
worden 

 Deelname informatiebijeenkomsten over de nieuwe visdocumenten 
 
De algemene ledenvergadering was op 24 mei. De opkomst van leden viel behoorlijk tegen. Dat veel 
leden niet komen, komt kennelijk omdat ze het niet nodig vinden om invloed op het gevoerde en te 
voeren beleid uit te oefenen of omdat ze veel vertrouwen in het bestuur hebben. Het bestuur was blij 
met de mensen die er wel waren en met hen zijn dan ook alle lopende zaken besproken en is het 
financiële plan voor 2007 vastgesteld. 
De kascontrolecommissie sprak een compliment uit aan penningmeester Barend Bolder. De 
kascontrolecommissie voor 2006 bestond uit de heer A. Schoonewelle en A. Bakker.  
 
Federatie Randmeren 
Hsv De Snoek is regionaal aangesloten bij de Federatie Randmeren. 19 hsv‟n met gezamenlijk ca. 
11.000 leden. 
Bij de Federatie wordt ook het nodige werk verzet om het voor de aangesloten sportvissers zo goed 
mogelijk te regelen. Daarbij kwamen vele verschillende zaken aan bod. Een greep uit datgene waar het 
bestuur mee bezig was en vaak nog is; 

 Regeling nachtvissen Plas Zeumeren en de Randmeren. 

 Systeem wedstrijdvergunningen voor onze Federatieve wateren. Wedstrijden in water van de 
Federatie Randmeren moeten nu bij onze  secretaris worden aangevraagd. 

 Voorbereiden van een integraal plan voor Plas Zeumeren. Het al of niet nachtvissen wordt 
daarbij meegenomen. Het streven om dit medio 2006 gereed te hebben is mislukt. We gaan nu 
voor 2007. 

 De voorbereiding en uitvoering van de inbreng van Federatief water voor de Landelijke lijst van 
viswater en voor de lijst viswateren Kleine VISpas. 

 Onderzoek naar een regeling voor onze federatie om pachtgeld van ingebracht water geheel of 
gedeeltelijk te vergoeden. 

 Handhaven of afschaffen dubbele afdracht bij de federatie. 

 Regeling opstellen om afdrachtregeling regionaal en nationaal rechtstreeks door Sportvisserij 
Nederland te laten doen. 

 Promoten van deelname aan NK voor clubs en organiseren van selectiewedstrijd voor NK vrije 
hengel. 

 Deelnemen in verschillende VBC‟n en verbeteren communicatie. 

 Wijze van medegebruik van sportvisserijcontroleurs van de verenigingen langs de Randmeren 
en medegebruik van buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa‟s) die bij verenigingen in onze 
regio zijn aangesteld. 
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Inter Provinciale Organisatie Sportvisserij (POS) 
 Voor de POS was 2006 een goed jaar. Het stichtingsbestuur wordt nu gevormd door 
afgevaardigden van de drie aangesloten federaties Noordwest Nederland, Gooi & Eemland e.o. en de 
Federatie Randmeren. 
Men heeft hard gewerkt om de belangenbehartiging van een positieve kant te laten zien. De Pos heeft 
veel energie gestoken inde ondersteuning van de VBC‟s en het scholenproject Punt Uit. 
Ook door De Pos is veel werk verzet bij de voorbereiding van de invoering van de VISpas, die er in 
2007 moet zijn. Het voorbereiden en maken van de regionale gezamenlijke vergunning en de inbreng 
van water inde landelijke lijst van viswater vergde ook veel werk. Wel allemaal in het belang van de bij 
de drie POS federaties aangesloten sportvissers. 
 
Sportvisserij Nederland 
 Voor de georganiseerde sportvisserij, waar wij dus ook bijhoren, zal 1 januari 2006 als 
historische datum de geschiedenisboeken ingaan.  
Het is namelijk de datum dat de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) en de 
Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS) officieel zijn gefuseerd en als Sportvisserij 
Nederland vol vertrouwen de toekomst tegemoet treden. De nieuwe organisatie heeft een kantoorpand 
in Bilthoven betrokken.  
 
VBC Randmeren 
 De VBC randmeren bestaat uit vertegenwoordigers van Sportvisserij en beroepsvisserij en van 
Rijkswaterstaat. Als visrechthebbenden zijn voor de sportvisserij in de VBC Veluwe Randmeren 
vertegenwoordigd de Federatie Randmeren, Hsv De Poepenkolk (Elburg) , Hsv Hoop op Geluk 
(Nijkerk) en Hsv De Snoek (Harderwijk).  
Namens de beroepsvissers,  H. Klaassen (Harderwijk), M.J. Klaassen (Harderwijk), H. Timmer 
(Harderwijk), J. van Triest (Elburg), J.H. Westerink (Doornspijk), P. Jansen (Harderwijk)en G. 
Heimensen (Putten). 
De leden van de VBC Randmeren: 
Han Abelman (voorzitter), Roland van Aalderen (secretaris)  
Sportvisserij: 
Maikel van Breugel (POS), Reinier Geijtenbeek (Noordwest Nederland), Jan v.d. Bovenkamp 
(Randmeren), Bertus Rozemeijer (Hsv De Snoek), Inge van Zandvoort (Hsv de Poepenkolk) 
Beroepsvisserij: 
Aart Lokhorst (BNOB), Ad Streng (BNOB) 
Rijkswaterstaat: 
Bouke de Witte (RWS dir. IJsselmeergebied) 
 
In de VBC Randmeren zijn dit jaar afspraken gemaakt over minimaliseren van de bijvangst in aalfuiken 
en de maximaal door het beroep te ontrekken hoeveelheid snoekbaars. De beroepsvissers mogen 
gezamenlijk 7000 kilogram snoekbaars behouden. Dit geldt alleen voor de maanden juni tot en met 
september! Dit quotum is vastgesteld aan de hand van de landelijke richtlijn “Vissen met verstand”, 
deze richtlijn geeft een rekenmethode om een duurzaam quotum vast te stellen aan de hand van de 
aanwezige visstand. 
De VBC blijft de ontwikkeling van de visstand en in het bijzonder de snoekbaarsstand zo goed 
mogelijk volge. Hengelvangstregistratie kan hierbij een nuttig hulpmiddel zijn. Zo is vangstregistratie bij 
wedstrijden door de Federatie Noordwest Nederland inmiddels verplicht gesteld! 
Andere onderwerpen van aandacht waren de aantallen schietfuiken en de plaatsen waar ze gezet mogen 
worden. Stof voor stevige discussies maar uiteindelijk met resultaten waarmee alle partijen uit de voeten 
kunnen. 
 
In de afgelopen twee jaar zijn al grote verbeteringen bereikt: 

 Op de Zuidelijke Randmeren zijn 4 paai- en opgroeigebieden aangewezen waar het hele jaar 
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niet met schietfuiken gevist mag worden. Voor de Veluwe randmeren worden deze gebieden nu 
geïnventariseerd en vastgesteld. 

 Het aantal schietfuiken is teruggebracht van 600 naar 250 stuks.  

 Om bijvangst te verminderen, plaatsen de beroepsvissers „keerwant‟ (een grofmazig net dat 
andere vis dan aal voor een groot deel tegenhoudt) in de schietfuiken.  

 De schietfuiken worden op een visvriendelijker manier geleegd, waardoor de bijvangst een 
grotere overlevingskans heeft.  

 De beroepsvissers melden waar ze gaan vissen. BOA‟s (Bevoegde Opsporings Ambtenaren) en 
politie controleren in overleg met de VBC bij het aanlanden van vis.  

 De beroepsvissers melden wekelijks hun vangsten. Hierdoor is er zicht op de hoeveelheid vis 
die onttrokken wordt.  

 De VBC controleert regelmatig de beroepsvissers aan het water. VBC-leden mogen 
onaangekondigd aan boord komen controleren, wat regelmatig gebeurt.  

 Er is een experiment gestart om op een duurzamere manier te gaan vissen, bijvoorbeeld met 
kamerfuiken of driekelers. Vissen hebben hierin meer ruimte en raken daardoor minder 
beschadigd en gestrest, waardoor de overleving verbetert. 

 

Belangrijke visoevers in kaart gebracht 
De Snoek doet mee met het POS project 'Belangrijke visoevers in kaart gebracht' dat tot doel heeft om 
de sportvisserij als belangrijke recreatieve medegebruiker van het landelijke gebied op de kaart te zetten.  
Met een overzicht van belangrijke visoevers kunnen wij en andere organisaties in één oogopslag zien: 

 waar oevertrajecten liggen die van belang zijn voor de sportvisserij en die dus behouden 
dienen te blijven;  

 welke voorzieningen hier aanwezig zijn of welke voorzieningen gewenst zijn;  

 waar potentiële oevertrajecten liggen en met welke aanpassingen die geschikt kunnen 
worden gemaakt voor de sportvisserij;  

 waar wedstrijden worden gehouden of kunnen worden gehouden.  
Het overzicht wordt uitgewerkt in een atlas met belangrijke oevers in het POS gebied, een rapportage 
met detailgegevens en een cd-rom met foto's per oevertraject. Na afloop van het project krijgen wij van 
de POS een atlas.  
Namens De Snoek heeft Jan Spijker er heel wat tijd en energie in gestoken om allerlei trajecten in kaart 
te brengen. In totaal zijn er nu 226 oevertrajecten aangeleverd! Belangrijke oevertrajecten die straks 
binnen de POS extra aandacht zullen krijgen omdat ze overzichtelijk in kaart gebracht zijn. 
 



 
Hengelsportvereniging De Snoek Harderwijk. Jaarverslag 2006. - 7 

Promotie en PR bij De Snoek 
 Opnieuw zijn wervende artikelen over De Snoek en de hengelsport geschreven en geplaatst in 
diverse lokale kranten. Op harderwijk-online.net stond een speciale sportvis pagina van HSV De Snoek. 
Daarop o.m. informatie over  onze visvergunningen. Onze vereniging is uiteraard ook te vinden in het 
telefoonboek en de gemeentegids. Onze vergunningen waren op vier plaatsen te koop. Bij Berben 
Harderwijk, Berben Nunspeet, PetsPlace Harderwijk en Pets Place Ermelo.  
Leden kregen dit jaar weer vier keer het verenigingsblad in de bus. De redactie  was blij met enkele 
stukjes die dit jaar door een paar leden werden ingeleverd. Het is steeds weer een hele klus om het blad 
gevuld te krijgen. Het bestuur is er echter nog steeds van overtuigd dat we ons clubblad niet kunnen 
missen, maar het is natuurlijk niet in orde dat het maken van het blad feitelijk helemaal op één man 
neerkomt!  
Tegen gereduceerd tarief van € 8,00 werd elk lid een abonnement op het Visblad aangeboden. Dit bod, 
het Visblad voor € 0,66 per maand, werd regelmatig in het clubblad gedaan. 
Er is intensief gewerkt aan het in orde houden van onze website. Die ging in januari 2005 on-line en is 
dus nu 2 jaar in de lucht. Ook hier dient te worden gemeld dat voorzitter en secretaris daar het nodige 
werk aan hebben. Bezoek ons dus eens op: www.hsvdesnoek.nl. 
 Ook in 2006 deed Hsv De Snoek al haar leden het unieke aanbod om bijzonder voordelig een 
abonnement te nemen op Hét VISblad. Voor de bijzonder lage prijs van €8,00 per jaar was dit 
mogelijk. Dat betekent dat men voor maar 66 cent per nummer elke maand Hét VISblad krijgt 
thuisgestuurd.  
 
Toezicht op ons viswater en controle van onze visrechten 
 Onze controleurs zijn blij met de bereikte resultaten en hebben eer van hun werk. Dat blijkt 
ook wel uit de reacties van gecontroleerde sportvissers. Men is over het algemeen positief dat De Snoek 
hier actief mee bezig is. In 2006 is het toezicht en de controle verder geïntensiveerd. Niet in de laatste 
plaats omdat wij nu ook twee BOA‟s binnen de vereniging hebben die, als dat nodig is, daadwerkelijk 
kunnen optreden en een bekeuring of proces-verbaal kunnen uitschrijven. De Federatie en Sportvisserij 
Nederland gaan de controleactiviteiten ook meer gestalte geven. Dat is nodig vanwege de gewijzigde 
Visserijwet. Die ontwikkelingen zullen wij nauwgezet volgen en waar mogelijk ook volgen. 
 
Water en visstandbeheer bij de Snoek 
 Hoewel de beleving van het water een belangrijk motief voor sportvissers vormt om naar de 
waterkant te gaan, is en blijft de visstand een noodzakelijke 'grondstof' voor de sportvisserij. Zonder vis 
wordt er niet gevist terwijl de aanwezigheid van vis juist een stimulans vormt om naar de waterkant te 
gaan: weer of geen weer! Het streven naar een gezonde, natuurlijke en voor sportvissers aantrekkelijke 
visstand in de door ons gepachte viswateren moet dan ook een uitdaging voor De Snoek zijn.  
Een goed beheer van de visstand valt of staat met de kennis van de in het water aanwezige visstand. 
Vragen als "wat voor vissoorten zwemmen er in mijn water?"en "hoe staat het met de groei of de 
conditie van de vis?" kunnen alleen worden beantwoord wanneer er betrouwbare informatie over die 
visstand voorhanden is. Het vakkundig bemonsteren én beoordelen van de visstand vormt dan ook een 
belangrijk onderdeel van het visstandbeheer.  
De blijvende initiatieven van onze voorzitter om voor dit werk vrijwilligers te vinden lijken eindelijk 
vruchten af te werpen. De heer Jan Spijker is bereid gevonden om hier invulling aan te geven. “Een 
man is geen man” dus onze voorzitter zal hem voorlopig bijstaan. Eerst volgt een opleiding en daarna 
zullen plannen worden gemaakt voor verdere bemensing van deze commissie en voor de 
werkzaamheden die hard nodig zijn. Nu al is bekend dat moet worden bijgesprongen i.v.m. een 
baggerwerk dat begin 2007 in Stadsweiden zal worden uitgevoerd. Daar moeten we bij zijn in belang 
van ons viswater, vis en visserij. 



 
Hengelsportvereniging De Snoek Harderwijk. Jaarverslag 2006. - 8 

 
Gebouw, Terrein en Botenhaven 
 De commissie gebouw, terrein en botenhaven bestond per 1 januari 2006 uit: Gerrit Matthezing 
(bestuur) en Bernard Mostert, Ronnie Karssen, Gerrit de Paauw en Jan Rondhuis (gebouw) 
Havenmeester Gerrit de Bruin en Gerrit de Groot en Klaas Michelsen (haven en terrein). 
Omdat we in 2004 het nodige hebben besteed aan de haven moest tot 2006 worden gewacht om 
beschadigde steigers en delen ervan te herstellen.  
Hoewel steeds meer huurders van een ligplaats door hebben wat de bedoeling is zijn er nog steeds die 
maar niet begrijpen dat hun bootjes helemaal vrij van de steigers moeten liggen! Ook mag er niets (ook 
geen touw en kettingen) bevestigd worden aan de steigers. Daarvoor zijn de palen! Om het voor 
iedereen makkelijk te maken zijn in 2006 aan alle palen extra ringen gemaakt zodat die gebruikt kunnen 
worden om beveiligingskettingen en afmeertouwen aan vast te maken.  
In de loop van 2006 zijn er nog een paar veranderingen doorgevoerd. De functie havenmeester kwam 
vrij en de heer Gerrit de Bruin bleef aan als vrijwillige medewerker voor gebouw, terrein en haven. De 
heren De Groot en Michelsen trokken zich terug. Het bestuur gaat op zoek naar iemand die de functie 
van havenmeester wil invullen. 
Het blijft frustrerend te moeten vaststellen dat er ook l(i)eden zijn die soms bewust de boel 
tegenwerken. Dit zijn wel zaken waardoor je als bestuurslid gaat twijfelen en jezelf afvraagt waarom of 
voor wie je nu eigenlijk zo veel van je vrije tijd opoffert? 
 
VERENIGINGSPROGRAMMA 
 De commissies zijn in het verslagjaar weer actief geweest met het uitvoeren van het 
verenigingsprogramma. Het valt op dat hoewel er het nodige wordt georganiseerd de deelname toch 
blijft teruglopen. We vroegen het vorig jaar al, maar hebben de commissies misschien teveel de 
automatische piloot erop staan? Zijn er genoeg vernieuwingen en impulsen om de deelname te 
verbeteren. Dat is nu toch wel de vraag.  
Het moment dat er duidelijke keuzes gemaakt zullen moeten worden komt wel steeds dichterbij! 
De redactie van het clubblad en de website zorgde ervoor dat men op de hoogte van alle activiteiten en 
uitslagen bleef.  
De jaaravond wordt zo langzamerhand een slecht bezocht verplicht nummertje. Een gezellige avond 
ziet er naar de mening van velen toch anders uit.  
Hier zijn absoluut nieuwe ideeën nodig want anders is deze avond geen lang leven meer beschoren en 
dat zou jammer zijn. Hopelijk dat commissieleden of anderen hierin een uitdaging willen zien. 
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WEDSTRIJDEN 
De wedstrijdcommissie bestond uit Henk Lokhorst, Jan Schoonewelle en Bart Riezebos. 
De competitie (VKW) is als volgt geëindigd (beste 10): 

nr. naam 1 2 3 4 5 6 7 8 gewicht punt 

1 J.H.T. Schoonewelle 75 75 75 75 75 75 75 75 115.600 600 

2 A. Schoonewelle 75 75 74 74 74 73 73 73 73.780 591 

3 A. Wienk 75 75 74 74 74 73 72 70 64.220 587 

4 H. Lokhorst 73 73 73 72 72 72 71 71 45.930 577 

5 J. van Emst 74 72 72 71 71 70 69 67 49.000 566 

6 A. van Pijkeren 72 71 71 71 70 70 70 70 40.930 565 

7 J. van de Poppe 73 72 71 70 70 69 69 65 40.470 559 

8 R. Karssen 74 74 74 73 71 69 25 25 53.200 485 

9 H. de Ruiter 75 73 72 68 68 0 0 0 26.710 356 

10 G. Pieper 75 74 66 25 0 0 0 0 19.190 240 

 
Totaal waren er 114 deelnemers over de 14 wedstrijden. Gemiddeld is dit iets meer dan 8 per wedstrijd. 
De totale vangst is ruim 615 kilo. Gemiddeld is dit bijna 44 kilo per wedstrijd en bijna 5.400 gram per 
deelnemer per wedstrijd. 
Verenigingskampioen 2006 is Jan Schoonewelle (voor de 16e keer). Nog niet eerder is hierbij het volle 
aantal te behalen punten behaald (dus 8 maal een eerste plaats). 
 
De grootste vis in 2006 was een brasem van 60 cm. gevangen door Jan Schoonewelle. Deze brasem is 
gevangen in de Lage Vaart te Dronten. 
 
Traditioneel werd in juni 2006 het Konings- en Prinsvissen georganiseerd. Totaal is er door de 10 
deelnemers ruim 70 kilo gevangen met 555 vissen. Helaas was er geen Prinsvisser aanwezig. 
De uitslag van de top drie is als volgt: 
1e Jan Schoonewelle aantal 118 (2 pnt) gewicht 12.750 gr. (1 pnt) totaal 3 pnt 
2e Bart Riezebos  aantal 121 (1 pnt) gewicht   7.680 gr. (4 pnt) totaal 5 pnt 
3e Henk Lokhorst aantal   66 (5 pnt) gewicht 11.010 gr. (3 pnt) totaal 8 pnt 
 
De 8-uurswedstrijd die in augustus werd gehouden, trok slechts 9 deelnemers. Zij vingen gezamenlijk 
bijna 84 kilo. 
De uitslag van de top drie is als volgt: 
1e Jan Schoonewelle 24.650 gr. 
2e Henk Lokhorst 14.170 gr. 
3e Arnold Schoonewelle 10.900 gr. 
 
De wintercompetitie 2006/2007 telde totaal 60 deelnemers. Dit komt neer op bijna 9 per wedstrijd. 
Totaal werd bijna 520 kilo gevangen. Gemiddeld is dit bijna 75 kilo per wedstrijd en ruim 8,6 kilo per 
deelnemer per wedstrijd.  
De uitslag van de top vier is als volgt: 
1e Jan Schoonewelle    5 pnt.  49.300 gr. 
2e Jan-Willem van de Poppe   6 pnt.  68.780 gr. 
3e Arnold Schoonewelle  10 pnt . 69.000 gr. 
4e Henk Lokhorst  15 pnt . 20.060 gr. 
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Samenvatting: 
In 2006 waren er wederom minder deelnemers. De vangsten waren gemiddeld genomen redelijk te 
noemen, maar er moesten in het begin van het seizoen wel opvallend veel nullen worden genoteerd. De 
wintercompetitie leverde geweldige vangsten op. 
Voor wat betreft de uitslagen valt op dat Jan Schoonewelle behoorlijk heeft toegeslagen. Hij heeft 
gewonnen wat er te winnen viel. Nog niet eerder werd zo‟n succesreeks genoteerd. 
 
NK VOOR CLUBS 
 Voor dit kampioenschap, dat gehouden werd aan het Noord-Hollands kanaal bij Spijkerboor, 
hadden zich 32 clubs aangemeld. Eén vereniging moest zich wegens omstandigheden afmelden, zodat 
er in totaal 31 clubs, verspreid over heel Nederland aan dit kampioenschap deelnamen. 
Zowel de weergoden als de vis werkten mee tijdens de wedstrijd, want het weer was zonnig en droog 
en bijna alle deelnemers, op 5 na, vingen vis. Eén deelnemer werd bij de weging wegens het 
aanbieden van een aal in zijn leefnet door de jury gediskwalificeerd. 
In hoofdzaak werd voorn, brasem en kolblei gevangen, waarbij de grote brasems de doorslag gaven. 
De juniorendeelnemers waren geloot in de vakken A en B in het begin van het parcours; de senioren 
zaten in de richting van Molen Neck in de vakken C, D en E. 
De wedstrijd werd gewonnen door hsv Ons Genoegen uit Kerkrade met 33 klassementspunten en 
24.950 gram. De vereniging mag zich dan ook Nederlands Kampioen 2006 mag noemen. 
Onze vereniging eindigde als 18e (weer een plekje beter dan vorig jaar!) met 87 
klassementspunten. 
Hsv De Snoek - Harderwijk – Federatie Randmeren: 
Vak D8; Henk de Ruiter 5 punten en 4200 gram; Vak C12; Gerrit Pieper 15 punten en  1610 gram; Vak 
B3; Boré Rondhuis 17 punten en 1020 gram; Vak A17; Gert-Jan van de Berg 20 punten en 1530 gram; 
Vak E5; Henk Lokhorst 30 punten en 100 gram. 
Bij elkaar waren dat 87 punten en 8460 gram. 
  

De wedstrijdcommissie 
 
 
 
EINDSTAND ZONDAG COMPETITIE 2006 (Top 10) 

 totaal 
 6 wedstrijden en een koppelwedstrijd 

  
   Vier hoogste scores 

 NAMEN gewicht punten  punten 

1e Karssen, R 38590 514 371 

2e Wienk, A 32490 508 368 

3e Gans, R 22500 459 365 

4e Franken, R 22750 363 363 

5e Schouten, D 17070 399 349 

6e Pieper, G 10470 437 346 

7e de Vries, E 9560 408 343 

8e van Middendorp, J 14170 309 309 

9e Mostert, B 11030 306 306 

10e de Ruiter, H 11870 330 305 
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RECREATIEVISSEN 
De recreatiecommissie bestond in 2006 uit Henk de Ruiter, Evert Vrijhof, Joop van Middendorp, Jan 
Dirksen en Klaas Michelsen. 
Er werden vier competities voor de recreanten georganiseerd: 
 
De Wintercompetitie werd gewonnen door: 
1e B. Beelen    36.600 gram 
2e G. van Middendorp   30.050 gram     
3e E. de Vries    36.600 gram 
Gewichtsklassement B. Beelen  36.600 gram. 
Grootste vis G. van Middendorp (Hybride 42 cm)  Deelname: 17 Vissers 
 
De Recreatiecompetitie werd gewonnen door: 
1e R. Karssen    52.820 gram 
2e R. de Ruiter    41.510 gram 
3e H. de Ruiter    37.080 gram 
Gewichtsklassement B. Mostert  52.940 gram. 
Grootste vis B. Mostert (Karper 68 cm)   Deelname: 23 Vissers 
 
De Zomeravondcompetitie werd gewonnen door: 
1e H. de Bruin jr.    4.950  gram 
2e A. Vierhout     18.970 gram     
3e G. van Middendorp   3.840   gram 
Gewichtsklassement E. Vrijhof 20.865 gram. 
Grootste vis H. de Ruiter (Brasem 60 cm) 
Grootste vis E. de Vries (Zeelt 50 cm)   Deelname: 25 Vissers 
 
 
De Herfstcompetitie werd gewonnen door: 
1e E. Vrijhof    15.270 gram 
2e J. van Middendorp   14.020 gram 
3e G. van Middendorp   13.230 gram 
Gewichtsklassement E. Vrijhof 15.270 gram 
Grootste Vis B. Beelen en B. Mosterd (Voorn 36 cm) Deelname: 19 Vissers 
 
Totale Visvangst 
Wintervissen   366.330  gram 
Recreatievissen  394.065  gram 
Zomeravondvissen  100.420  gram 
Herfstvissen   176.930  gram 
Totaal:   1.037.745  gram  

De Recreatiecommissie  
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JEUGDVISSEN 
 De jeugdcommissie bestond uit Gerrit Timmer, Jan Rondhuis, Ronald Stegenga en Jan 
Klopman. Als stagiaire jeugdwerk liepen de heer en mevr. Donck mee om te kijken of het jeugdwerk 
hun lijkt. Mogelijk dat ze er dan in de toekomst blijvend aan meewerken. 
Dik Enklaar verzorgde weer de jeugdadministratie en de uitslagen van de competitie.  
Er was heel wat te doen; hobby avonden, viscursus met veel nieuwe gediplomeerde jeugdvissers, 
sportwijzer van de gemeente, familievisdag, forelvissen en de jeugdcompetitie.  Voor het tweede jaar op 
rij waren er onvoldoende A junioren om een eigen competitie op te zetten. Dat vinden we erg jammer. 
De familievisdag verdient opnieuw een eervolle vermelding want die wordt elk jaar drukker en leuker. 
Groot compliment voor Jan Rondhuis en zijn vrouw die dit organiseren. 
De Federatiewedstrijd draaide uit op een teleurstelling. Voor het eerst sinds de begin jaren negentig 
niemand naar het NK jeugd! 
De winnaars van de Jeugdcompetitie zijn: Kampioen Sander v.d. Berg met 440 punten. 2e Boris v. Wijk, 
438 punten en 3e Gerald Riezebos, 437 punten. Grootste vis:  Sietse de Vos; brasem 42 cm (2e 
wedstrijd) 
 
In 2006 was de belangstelling van de A junioren voor het Koningsvissen zo klein dat er geen 
Prinsvisser naar voren kwam. Heel jammer en in jaren niet vertoond.  
 
De 13e Harderwijker Open Jeugdwedstrijd was, mede dankzij de steun van veel sponsors, een absoluut 
succes. Al jarenlang wordt bewezen dat het organiseren van een open wedstrijd voor jongeren goed 
mogelijk en succesvol is! Onze Harderwijker Open is inmiddels een nationale sportvisklassieker. Dat de 
jeugdige deelnemers vreselijk goed hun best hebben gedaan blijkt wel uit de prima vangst. Bij elkaar 
werd bijna 133 kilo aan voorn en brasem gevangen, die na de wedstrijd uiteraard weer zijn losgelaten in 
het Veluwemeer. 
In de klasse B jeugd ( 10 t/m 13 jaar) is Gerald Riezebos uit Ermelo winnaar geworden met 12.600 
gram. Tweede is Maikel Vos uit Schuinesloot met 6.550 gram. Als derde eindigt GerJan Koekoek uit 
Nieuw Baarlinge met 6.500 gram. 
In de klasse A jeugd (14 t/m 17 jaar) wint Menno Kramer uit Apeldoorn met 7.600 gram. Maikel v.d. 
Velde uit Apeldoorn wordt tweede met 4.600 gram en Albert van de Maat uit Rijssen wordt derde met 
4.100 gram. 
In de Open Klasse Jongeren (18 t/m 28 jaar) wint Bart Riezebos uit Ermelo met 27.810 gram. 
Tweede, op ruime afstand, wordt de winnaar van vorig jaar Marco Verlee uit Almkerk met 5.670 gram. 
Derde werd Richard de Ruiter uit Harderwijk met 5.400 gram. 
 
Joris Segeren uit Harderwijk werd door de wedstrijdleiding extra in het zonnetje gezet omdat hij het 
hele parkoers langs de Harderdijk heeft voorbereid en voorzien van goed bereikbare en 
schoongemaakte visstekken. Hij kreeg hiervoor, behalve applaus uit de zaal, uit handen van 
wedstrijdleider Dik Enklaar een cadeaubon 
 
Het seizoen is weer afgesloten met een leuke feestavond met bingo, rad van avontuur en het uitreiken 
van heel erg veel mooie prijzen. Niemand ging met lege handen naar huis. 
 
Toont het winnen van viswedstrijden en het verenigingskampioenschap dat de hengeltechniek wordt 
beheerst, sportiviteit toont dat de hengelaar over een juiste mentaliteit en houding beschikt die heel 
belangrijk is voor onze hengelsport. Deze belangrijke prijs is in 2006 door voorzitter Dik Enklaar 
uitgereikt aan Ramon Stegenga. Ramon kreeg een mooie beker en een fraaie oorkonde. Zijn naam komt 
nu ook op het erebord van winnaars van deze belangrijke prijs dat in ons verenigingsgebouw hangt. 
Iedereen die heeft meegeholpen wordt bij deze hartelijk bedankt. In 2006 rekenen we weer op ieders 
steun. 
 

De Jeugdcommissie 
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Mits doorgegeven door de diverse commissies vindt u de meest actuele zaken en de uitslagen en 
tussenstanden op onze website: 

www.hsvdesnoek.nl (button wedstrijden) 

 
 
50 PLUS ACTIVITEITEN ZIJN IN HET WATER GEVALLEN 
We wilden er iets moois en gezelligs van maken Er waren ca. 13 personen die wilden meedoen! 
Tijdens een geanimeerde bijeenkomst hebben de 50plussers afgesproken dat ze elke 
2e en 3e woensdagmiddag van de maand, met uitzondering van de 
maand juni, om 13.00 uur bij elkaar komen om gezamenlijk te vissen of 
gewoon om het over vissen te hebben of er iets over gedemonstreerd en 
uitgelegd te krijgen. Heel gewoon.... samen op een plezierige manier de 
sportvisserij beoefenen is de doelstelling. 
In de maand juni zijn er geen bijeenkomsten op de woensdagmiddag zodat kan worden 
meegedaan aan de zomeravondcompetitie die steeds op de woensdagavonden in juni wordt gehouden. 
De 50plus bijeenkomsten gingen van start op woensdag 8 maart. We verzamelen om 13.00 uur bij het 
clubhuis in de Marie Curiestraat 14 in Harderwijk en afhankelijk van de ideeën wordt dan ergens in de 
omgeving samen gevist of er wordt wat op sportvisserijgebied in het clubhuis georganiseerd. 
De eerste bijeenkomst is gebruikt om het sportvis materiaal in orde te maken en op 15 maart werd al 
door enkelen die de kou wilden trotseren gevist. De eerste maanden wordt in koppels gevist waarbij de 
wat meer ervaren vissers aan vismaten met wat minder ervaring worden gekoppeld. 
Iedereen was enthousiast. Maar dan…….. 
Omdat Dik Enklaar met zijn gezondheid in de problemen kwam, viel de “animator” af. Niemand 
voelde zich geroepen om het over te nemen. Nee, eerder nog werd er wat gemopperd omdat er niets 
gebeurde of dat men maar niets hoorde. 
Jammer dat het zo gaat. Maar Dik kan het nog steeds niet oppakken dus is het wachten op een andere 
animator! 
 
 
FINANCIEEL 
 De penningmeester heeft met plezier in 2006 de euro‟s van de vereniging beheerd. Door zijn 
persoonlijke omstandigheden viel dat lang niet altijd mee. Maar ondanks zijn gezondheid werd  met 
veel inzet voor de club opnieuw veel werk verzet. 
Hij vindt het nog steeds een genoegen om onze penningmeester te zijn omdat De Snoek een actieve en 
ook een financieel gezonde vereniging is. De vereniging mag mede door de zelfwerkzaamheid door het 
bestuur, de commissieleden en de vrijwilligers, terugkijken op een in 2006 goed gevoerd beleid. Er 
wordt verantwoord met de beschikbare middelen omgesprongen.  
Zie voor de details van de financiën de daarvoor opgestelde verslagen die tijdig ter inzage op de 
leestafel liggen en die bij de ledenvergadering aan de aanwezigen worden uitgereikt. 
 
 Via de GULF actie, waardoor u goedkoper benzine kunt tanken, wordt zelfs getracht om onze 
clubkas ook nog wat te spekken. Van elke liter die u tankt krijgt de vereniging dan 1 cent. Dit bracht in 
2006 toch mooi ca. € 500,- op! 
Kijk niet alleen naar de goede jaarcijfers, maar kijk ook naar wat we allemaal in eigendom bezitten en 
waar we dus ook zuinig op moeten zijn! Het verenigingsgebouw, het terrein en onze botenhaven. 
Voor wat betreft de cijfers verwijzen wij naar het financieel verslag van 2006. 
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VRIJWILLIGERS 
Wij zijn er blij mee dat er nog steeds leden zijn die zich voor hun hengelsport en „hun club‟ willen 
inzetten.  
We willen hierbij niet onder stoelen of banken steken dat we nog best mensen kunnen gebruiken die 
een steentje aan ons en uw verenigingswerk willen bijdragen. Daarbij geldt wel dat vrijwilliger worden 
geen vrijblijvende zaak is!  
We hebben een grote vereniging en mede door ons eigen terrein met clubhuis en botenhaven maar ook 
door de vele sportvisserijzaken die we met de lokale en regionale overheden moeten regelen, zijn de 
verantwoordelijkheden groot.  
Afspraak is afspraak en goed en constructief samenwerken is noodzaak.  
Wij hopen dat er leden zijn die hier een leuke uitdaging in zien. Schroom niet maar meldt je aan. 
  

Het bestuur 
 


