
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Voorwoord 

 
Het jaar 2015 verliep voor de AHB anders dan we van tevoren gedacht hadden. We werden 
geconfronteerd met de voorstellen van het Hoogheemraadschap om de vuilwaterpersleiding van de 
Koog te verleggen en wel te situeren onder De Kuil. Na een krachtig protest onzerzijds was het in 
tweede instantie de bedoeling dat hij langs de notweg door de volkstuinen zou lopen, naderhand 
werd hij de geprojecteerd over gemeentelijk terrein langs de noordzijde van De Kuil onder het talud 
van het daar aanwezige wandelpad om vandaar via gemeentelijk terrein langs De Kuil af te buigen in 
westelijke richting. Daar de AHB geen grondeigendom heeft in het te volgen tracé zijn er voor ons 
geen mogelijkheden daar verder invloed op uit te oefenen. 
 
Van de eind 2014 geplaatste hekken rond De Kuil bleken diverse sloten niet goed te functioneren en 
regelmatig moesten defecten bij de gemeente (als opdrachtgever) worden gemeld. De afdekschilden 
van de buisconstructies laten gemakkelijk los waardoor de buizen vol water komen te staan. We 
hopen dat er een definitieve oplossing voor de problemen zal komen.  
De zomerse stormen hebben veel overlast veroorzaakt, de gemeente heeft de grote wilgen langs de 
zuidzijde van de Zienlaan verwijderd en langs de westzijde rigoureus gesnoeid. De overlast van 
losgewaaide takken is daardoor drastisch verminderd. De nieuwe beplanting langs de Zienlaan komt 
het komende jaar tot volle wasdom. 
 
Op 10 augustus 2015 legde de voorzitter F. du Long om hem moverende redenen zijn functie neer. 
De vice voorzitter, viswaterbeheerder en secretaris van de Commissie AHB – Gemeente, A. van Dam, 
zal als voorzitter a.i. fungeren totdat een nieuwe voorzitter gekozen zal worden. Hij is al sinds 1975 
als bestuurslid en adviseur bij de AHB betrokken en leverde ook de plannen voor de herinrichting 
van De Kuil in de jaren 1977, 1987 en 1997. Hij maakte o.m. deel uit van de algemene besturen van 
de Federatie MNH, van de NVVS en van het RAUM. De Kuil kreeg van het ministerie van L&V in 1997 
het predicaat van voorbeeldproject kleinschalige landinrichting. 
 
De AHB floreert als nooit tevoren. Het aantal verstrekte VISpassen is fors gestegen, financieel staat 
de vereniging er nog steeds goed voor. Veel is te danken aan de tomeloze inzet van onze secretaris 
Natasja Voordewind en onze penningmeester Niels Koerts. Samen met de voorzitter vormen zij in 
een hecht team het dagelijks bestuur. Veel waardering is er ook voor de overige bestuursleden die 
zich vol energie telkens weer voor de AHB inzetten. Het jaar 2016 zal de opmaat zijn naar het 90-
jarig jubileum in 2017. Een gebeurtenis die we niet onopgemerkt voorbij mogen laten gaan. 
 
A. van Dam, voorzitter a.i. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Verslag Algemene Ledenvergadering gehouden op 27 mei 2015 om 20:00 uur.  

Locatie: gebouw van Thiebie, Middelweg 65 in Uitgeest. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: F. du Long, N. Voordewind, N. Koerts, M. Kievit, P. Pilkes, H. v.d. Berg 
T. Beentjes, G. Koerts (kascommissie) 
 
1.  Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 20:10 uur en heet iedereen welkom. 
Een welkom in het bijzonder voor de nieuwe bestuursleden en de kascommissie. 
De heer Van Sambeek(kascommissie) is helaas afwezig.  
Verder afwezig: Jo van Dam en Joop Clots. 
 
De voorzitter geeft aan dat hij geen jaarverslag heeft gemaakt.  
Het jaar 2014 en deels 2015 heeft de AHB gefunctioneerd zonder secretaris. De voorzitter en 
penningmeester hebben dit ‘erbij’ gedaan.  
 
2.   Vaststellen agenda en goedkeuring notulen ALV 2014    

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen notulen van de ALV 2014 gemaakt i.v.m. 
ontbreken secretariaat.  
 
3.  In- en uitgaande post 

• ICGT tournooi; de zoon van Harry is secretaris bij het ICGT tournooi. Harry probeert via zijn  
zoon te bewerkstelligen dat de fietsen volgend jaar op de voetbalvelden gestald worden bij gebouw 
de Opmaat. 

• HHR-HNK  -  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
De vz heeft een zienswijze ingediend als derde belanghebbende bij de gemeente Uitgeest en bij de 
Provincie Noord-Holland om de rioolwaterpersleiding via de gedoogplichtoplegging in het 4e kwartaal 
van 2015 uit te voeren.  
Na bestudering van de ter inzake liggende stukken is AHB Uitgeest van mening dat we deze plannen 
kunnen ondersteunen mits:  

1. Er vóór en tijdens de uitvoering meer dan voldoende maatregelen zijn getroffen om te  
voorkomen dat ons water "De Kuil", gelegen aan de Zienlaan, beschermd wordt voor mogelijke 
verontreiniging van vervuild water door deze boringen. 

2. Dat deze maatregelen (damwand) van een "eeuwig" durende kwaliteit  zijn en dat er daarna  
Bij calamiteiten geen verontreinigd water in de Viskuil kan vloeien.  

3. Wij willen hierbij het verzoek indienen om een diepe beschoeiing (damwand) van de  
noordelijke Zwetsloot met maximale doorstroom(afvoer)capaciteit teneinde bij leidingbreuk te 
voorkomen dat rioolwater rechtstreeks in De Kuil loopt. 
Op 13 mei 2015 was er een openbare hoorzitting. 

• Team DCA 
AHB Uitgeest uitbreiden met  ‘Afdeling Team DCA’.  
Team DCA – Dutch Carp Anglers – zou graag onder AHB Uitgeest een afdeling willen vormen.  
Zie agendapunt 8. 
 

4.    Secretariaat - Website – PR  
Voorgesteld wordt om Mark Kievit te benoemen als 2e secretaris. Hij zal tevens de PR voor zijn 
rekening nemen. -> zie agendapunt 7, benoemingen. 
 



 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
5.   Financiële zaken  

Goedkeuring boekjaar 2014 en uiteenzetting ledenadministratie 2015     
De kascommissie van AHB Uitgeest, bestaande uit Gert Koerts en Herman van Sambeek, heeft op 
zaterdag 9 mei 2015 in perceel Populierenlaan 78 te Uitgeest de kascontrole uitgevoerd. Mevrouw 
Voordewind verzorgt, als lid van het dagelijks bestuur, de financiën van AHB Uitgeest.      
De uitgaven en inkomsten, alsmede computergegevens, bankafschriften en overige bescheiden, alle 
echt en onvervalst, werden door de kascommissie steekproefsgewijs ingezien en gecontroleerd. De 
door de kascommissie hierover terzake gestelde vragen werden door de penningmeester keurig, 
duidelijk en met een goede toelichting beantwoord. 
De financiële administratie zag er verzorgd, waarheidsgetrouw en zeer ordentelijk uit.  
De kascommissie verzoekt de ALV de penningmeester decharge te verlenen. 
Kascommissie in 2016: Herman Sambeek en Frans Ossendorp. 

 
6.   Beheer AHB viskuil 2015 – 2016 
De nieuwe toegangshekken functioneren niet naar behoren. Het slot is niet goed, het deurtje klikt 
niet vast.  
Thom haalt planken voor het opknappen van het bankje bij het beheersgebouw van De Kuil.  
Wesley, zoon van Natasja, gaat 2 dagen stage lopen en Thom helpen. 
 

7.    Benoeming nieuwe bestuursleden met de daarbij behorende taakomschrijving  
De vergadering benoemt achtereenvolgens de volgende bestuursleden: 
Mark Kievit; functie 2e secretaris, vanaf heden DB lid. Tevens webmaster en PR.  
Natasja Voordewind; secretaris. 
Niels Koerts; penningmeester. 
Thom Beentjes; adviseur jeugdvissen en karpervissen.  
 

8.    Plan van aanpak 2015 ‘Afdeling Team DCA’ 
AHB Uitgeest uitbreiden met  ‘Afdeling Team DCA’.  
Team DCA – Dutch Carp Anglers - bestaat uit Barry van der Plas, Kevin Boudesteijn, Lesley Sieraard, 
Jay Kruyswijk en Wesley Wielink. 
Voorafgaand aan de ALV heeft een gesprek met team DCA plaatsgevonden. 
Tijdens dit gesprek is de intentie uitgesproken om een samenwerkingsverband aan te gaan tussen 
de AHB Uitgeest en Team DCA met als doelstelling zo’n twee keer per jaar een jeugddag te 
organiseren voor onze jeugd (leden) en/of op die manier extra toekomstige leden te gaan werven en 
behouden. 
De ervaring opgedaan bij de reeds gehouden jeugddagen en de relaties met diverse sponsoren 
alsmede de inhoudelijke kennis en enthousiasme van het Team DCA ziet AHB Uitgeest als een 
welkome aanvulling op de vereniging. 
AHB Uitgeest kan op haar beurt als vereniging faciliteren in administratie, viswater, kennis en relaties 
met Sportvisserij MidWest Nederland, de KSN etc. 
 
Team DCA zal zich bij het houden van de jeugddagen uitsluitend richten op het statisch karpervissen 
of vismethodes van Team DCA en de daarbij behorende activiteiten aan de AHB Uitgeest. 
De reeds bestaande jeugdviswedstrijden of de 55+ competitie staan los van de toevoeging van 
Team DCA.  
 
De vergadering gaat akkoord met het uitbreiden van de vereniging met ‘Afdeling Team DCA’. 
De 2e secretaris zorgt voor een plan van aanpak en verspreiding daarvan.  
 



 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
9.    Jeugdwedstijden en Jeugdcursus Karpervissen 
Pico organiseert in juni op de maandagavonden weer jeugdwedstrijden langs de Ziendervaart. 
De Karpercommissie van Sportvisserij MidWest Nederland (Thom Beentjes zit in deze commissie 
namens AHB Uitgeest) organiseert op zaterdag 6 juni een cursus karpervissen bij De Kuil.  
    
10.  Rondvraag 

• Het Visblad stopt per 1 januari 2016, dit i.v.m. de hoge kosten ( € 1.350,= VISblad, € 400,=  
Bezorging per jaar). 

• Harry trof een visser met een VBL bij De Kuil. De visser heeft € 40,= voor zijn VBL betaald.  
Harry geeft aan dat er een afspraak ligt dat een VISpas van Uitgeest € 35,= kost.  
 
Er volgt een discussie over de hoogte van het lidmaatschap. Nieuwe leden betalen via Rentenaar  
€ 40,= waarvan € 5,- voor Rentenaar. Feitelijk €35,= voor de vereniging. Nieuwe  leden via de 
VISpasmodule (website) betalen € 40,= 
Per automatische incasso betalen leden € 32,50 
 
Per lid dat via automatische incasso betaalt, kost de vereniging € 0,75 ct. Een lid die per acceptgiro 
betaalt kost de vereniging € 2,75. 
Deze kosten worden door Sportvisserij Nederland, die de ledenadministratie uitvoert, achteraf in 
rekening gebracht. 
 

• De volkstuinvereniging organiseert een opentuinen dag op 20 juni. Na afloop is er een BBQ  
en Frank ziet graag een delegatie van het AHB bestuur aanschuiven.  

 
11.  Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:40 uur en bedankt allen voor de aanwezigheid. 

 



 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Jeugdwedstrijden Ziendervaart 

 
Het was een gezellige drukte op de maandagavonden in mei en juni aan de Ziendervaart in Uitgeest. 
De viscoaches van Hengelsportvereniging AHB Uitgeest waren druk in de weer met de jeugdvissers 
om de gevangen vissen te onthaken en de vis te meten en te tellen.  
Het een geslaagde competitie. De vangst  was heel goed: er werden veel vissen gevangen, 
voornamelijk voorntjes en baarsjes.  
Voor de jeugd was het erg leuk, gezellig en leerzaam. Kijken of je beter bent en meer kunt vangen 
dan degene naast jou. 
Voor alle wedstrijden werd samen € 2,= per persoon betaald en er was altijd prijs!  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdcursus Karpervissen op 6 juni 2015 

 

 
 
Op 6 juni 2015 organiseerde Sportvisserij MidWest Nederland een Jeugdcursus Karpervissen o.a. in 
de Kuil van de AHB Uitgeest.  
Om 12:00 uur begonnen we met een stukje theorie over de biologie van de karper.  
We lieten zien wat karpers eten en waar ze zich verstoppen. Hoe je ze kan vangen, en als er één 
gehaakt is, hoe je hem veilig drilt en hem onbeschadigd terugzet. Tevens werden er instructie 
filmpjes over het karpervissen getoond.  
Direct daarna gingen we de hengels onder begeleiding optuigen.  
Tijdens deze cursus werd de basis van het karpervissen geleerd.  
Niet alleen vangtechnieken maar ook verschillende voer- en aastechnieken en het maken van een 
karper onderlijn kwamen aan bod.  
 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dutch Carp Anglers 
Per 1 juli 2015 is het Team DCA - Dutch Carp Anglers een Afdeling van de Algemene Hengelaars 
Bond (AHB) Uitgeest. 
Team DCA – Dutch Carp Anglers - bestaat uit Barry van der Plas, Kevin Boudesteijn, Lesley Sieraard, 
Jay Kruyswijk en Wesley Wielink. 
Team DCA en AHB Uitgeest zijn een samenwerkingsverband aan gegaan met als doelstelling zo’n 
twee keer per jaar een jeugddag te organiseren voor onze jeugd (leden) en/of op die manier extra 
toekomstige leden te gaan werven en behouden. 
De ervaring opgedaan bij de reeds gehouden jeugddagen en de relaties met diverse sponsoren 
alsmede de inhoudelijke kennis en enthousiasme van het Team DCA ziet AHB Uitgeest als een 
welkome aanvulling op de vereniging. 
AHB Uitgeest kan op haar beurt als vereniging faciliteren in administratie, viswater, kennis en relaties 
met Sportvisserij MidWest Nederland, de KSN etc. 
 
Team DCA zal zich bij het houden van de jeugddagen uitsluitend richten op het statisch karpervissen 
of vismethodes van Team DCA en de daarbij behorende activiteiten aan AHB Uitgeest. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nachtvissen in Uitgeest  
Het bestuur besluit: dat met ingang van de uitgifte van de nieuwe gezamenlijke Lijst van 
Nederlandse Viswateren 2016 sportvissers in heel Uitgeest met uitzondering van De Kuil en de polder 
Uitgeester- en Heemskerkerbroek  's nachts mogen vissen en/of met drie hengels, als ze in bezit 
zijn van een nachtVISpas of derdehengeltoestemming en een geldige VISpas.  
Vissen met een nachtverblijf(tentje) is niet toegestaan, daarvoor moet een aanpassing komen in de 
APV van de gemeente Uitgeest. Nachtvissen in de Kuil is alleen toegestaan voor leden van AHB 
Uitgeest (geldige VISpas AHB Uitgeest). 
 
 

 
 

Geslaagde Jeugdvisdag op 25-10-2015  
Het was een gezellige drukte vanmiddag op het terrein van De Kuil. Team DCA (Dutch Carp Anglers) 
bestaande uit Jay, Kevin, Lesley, Barry en Wesley organiseerden een Jeugdvisdag. Vissers tussen de 
7 en 15 jaar met een geldige (Jeugd)VISpas konden deelnemen aan deze dag. Rond 13:00 uur had 
Nigel 'beet', zijn verklikker ging af. Het was de eerste vangst van deze dag, iedereen was reuze 
benieuwd wat Nigel nou precies gevangen had.  
Wesley -van team DCA- deed voor hoe je de karper veilig moest drillen. Het was nog een hele klus 
maar.. missie geslaagd! 
Een prachtige karper van 16 pond! 
 

 


