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S&B Verenigingenmarkt 

De AWHB heeft zich tijdens de sluis- en bruggenfeesten gepresenteerd op de verenigingenmarkt. De S&B feesten 
trekken jaarlijks veel bezoekers van binnen en van buiten Weesp. Een prima gelegenheid om je als vereniging te 
laten zien. De Nieuwstraat in Weesp was dan ook afgeladen met kramen waar elke club uit Weesp liet zien wat er 
zoal binnen hun vereniging te doen is. Als AWHB hadden we naast veel documentatie ook een groot aquarium neer 
gezet waar verschillende vissen in te bewonderen waren die in de Nederlandse wateren te vinden zijn. Uit onze 
Vinkeveense plassen hadden we een aantal kreeften meegenomen; gewoon om te laten zien dat die hier ook in 
overvloed leven. Voor de kinderen was er een ander soort aquarium aanwezig waar visjes met een magneetje in 
zaten. Altijd prijs en als je wist wat voor vis je gevangen had , mocht je een prijsje uitzoeken. Er was zoveel 
belangstelling voor dat we op een gegeven moment moesten stoppen omdat de prijzen op waren.  
Veel leden levert een dergelijke manifestatie nu niet direct op. Maar dat was ook niet onze opzet. Het ging veel meer 
om je gewoon aan de inwoners van Weesp en omtrek te 
laten zien. We zijn niet voor niets de vereniging met de 
meeste leden in Weesp.           

 

 

• zwartbekgrondel 

Op zaterdag was de sluis- en bruggenfeest viswedstrijd voor de jeugd. Lokvoer en maden waren voor de kinderen en 
hulpvaardige ouders beschikbaar. En voor wie geen hengel had, geen nood ook hiervoor werd gezorgd. Er werd goed 
gevangen, vooral zwartbekgrondels en voorns.   

  

 



105 jaar. Wie? 

Vergeten?? 
Of gewoon niet aan gedacht misschien. De AWHB bestond in 2013 105 jaar!! Een niet geringe leeftijd en dan nog 
springlevend. Het 100 jarig bestaan hebben we 5 jaar geleden uitgebreid gevierd en het volgende feest moeten we 
dan maar vieren als we 110 jaar oud zijn. Neemt niet weg dat we ons dit jaar hebben voorgenomen volgend seizoen 
extra naar buiten te treden. Ons plaatselijk blad staat vaak vol met nieuws van de hockeyclub en voetbalclub, maar 
de AWHB komt er vaak maar bekaaid van af. Daar willen we komend jaar verandering in brengen. We willen de 
inwoners van Weesp laten weten dat we bestaan en dat we veel leden in Weesp hebben die elk jaar de nodige tijd 
aan de waterkant doorbrengen. Dit laatste wordt trouwens wel steeds lastiger omdat veel water door overmatig 
rietgroei niet zo eenvoudig te bereiken is. Meer in de krant, meer op de locale radio een ook meer aandacht voor 
onze wedstrijden en de vangsten die daar mee gepaard gaan. 

 

Schansenplan en vishaven 

De gemeente Weesp werkt aan een plan om de schansen, o.a. de Draaiersschans en de Roosenboom, te renoveren. 
Dit heeft grote gevolgen voor de huidige vishaven van de AWHB, het bestuur is in overleg met de gemeente. In de 

nieuwe situatie zou onze vishaven inclusief schuilhut 
volledig op het water komen te liggen. Of het plan 
doorgaat is nog niet zeker, de Weesper afdeling van het 
CDA, vindt het jaarlijks onderhoud van de nieuwe 
schansen te duur. Het plan wordt grotendeels 
gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland. In 
december hebben wij de gemeente laten weten dat wij 
de huidige ligging van de haven zo willen laten, met een 
schuilhut op de kant en het eerste deel de boten aan de 
kant afgemeerd. Het tweede deel van de haven zal 
vernieuwd moeten worden. 

 

Visstekken 

In en rond onze gemeente heeft de AWHB veel viswater, van het Amsterdam-Rijnkanaal, de Vecht van Muiden tot 
aan Nigtevecht, ’t Gein en uiteraard de binnen watertjes in Weesp. Mooie viswater, maar soms erg lastig te bereiken 
voor wie geen boot heeft. Natuurvriendelijke oevers en privé stukjes grond beletten meestal dat de sportvisser vanaf 
de oever kan vissen, een goed voorbeeld is de Vechtoever aan de ’s Gravelandseweg . Met de gemeente Weesp en 
Waternet gaan wij onderzoeken of enkele vissteigers geplaatst kunnen worden.  

 

Verlegging snelweg A1, werkzaamheden t/m 2020 

Er hard gewerkt aan de verlegging van snelweg A1. Momenteel 
heeft het verkeer hier nog niet veel hinder van, de 
voorbereidende werkzaamheden vinden vooral op het nieuwe 
tracé plaats. De watersporters en sportvissers op de Vecht bij 
Muiden zullen te zijner tijd hinder hebben van de 
werkzaamheden. In Muiden wordt een nieuwe brug, de Spieringbrug, aangelegd voor het plaatselijke verkeer, naast 
deze brug komt een aquaduct voor 2x 6 rijbanen. Op onze website zullen wij melding maken van de 
werkzaamheden. Op de tekening hiernaast ziet u het ontwerp Spieringbrug over de Vecht in Muiden.



Eindsituatie in 2020 

Toelichting: De A1 is in zuidelijke 
richting verlegd en gaat met een 
aquaduct onder de Vecht door. De 
Herengracht sluit op de oostelijke 
oever van de Vecht aan op de 
rotonde bij de brug. Fietspaden 
zijn aangepast aan de nieuwe 
situatie. De Maxisweg leidt naar 
een nieuwe toe- en afrit van de 
A1, een stuk westelijker dan de 
huidige toe- en afritten.

  

 

Einduitslag AWHB witviscompetitie. 

De zondagcompetitie werd dit jaar gewonnen door Eric Broere, hij won 4 van de 8 wedstrijden en kwam op 
een puntentotaal van 18, proficiat! De eerste wedstrijd werd op 7 april gehouden in het Amsterdam-
Rijnkanaal ter hoogte van het Velterslaantje, het was een koud begin van het voorjaar. 9 vissers eindigen de 
wedstrijd met 0 vissen.  
De laatste wedstrijd was traditiegetrouw in de 
Gaasp, deze werd een prooi voor Dirk Witter. 
 

De uitslagen en eindstand.  

 

             Eric Broere heeft de wisseltrofee ontvangen. 

 

 

De overige uitslagen van de competities zijn terug te 
vinden op http://www.awhb.nl/wedstrijden.htm  

De start van de zondagcompetitie 2014 is op 23 maart met een wedstrijd in het Amsterdam-Rijnkanaal, ter 
hoogte van de Rijnkade in Weesp. Wilt u ook mee doen aan de competitie neemt u dan contact op Hans 
Duijnmaijer (email: duin973@planet.nl ) Er wordt gevist op witvis, hengelkeuze is vrij en de vissers zijn 
verdeeld over een A en een B poule. Het wedstrijdseizoen wordt in het najaar afgesloten met twee 
snoekwedstrijden in de Naardervaart. 

 

  

5 juni Gaasp gewicht 
1 H. Leurs 7050 gr 
2 D. Witter 5640 gr 
3 K. Smit 4770 gr 

26 juni  Naardervaart cm 
1 E. Broere 562 
2 D. Witter 538 
3 H. Duijnmaijer 337 

11 sept Amsterdam-Rijnkanaal cm 
 1     F. Rebel 917 
2 D. Witter 545 

3  E. Broere 452 

http://www.awhb.nl/wedstrijden.htm
mailto:duin973@planet.nl


 
Jeugd viscursus 
 
De jeugdafdeling heeft in het najaar een viscursus georganiseerd. Tijdens de cursus kregen de kinderen alles te 
horen en te zien over vissen, hengels en tuigjes. Welke technieken kan ik gebruiken en hoe ga ik met de gevangen vis 
om. De enthousiaste deelnemers sloten de cursus af met vissen in de vijver in Aetsveld, waar het geleerde in praktijk 
werd gebracht. 
 
 
 
 
Onderzoek sportvissers Amsterdam-Rijnkanaal 
 
Roland van Aalderen projectleider van Sportvisserij Nederland heeft in 2011 en 2012 onderzoek gedaan onder 
sportvissers in het Amsterdam-Rijnkanaal. Vele vrijwilligers hebben vissers geïnterviewd en vangstlogboeken werden 
uitgedeeld, waarna de resultaten konden worden verwerkt. 
Enkele kerngetallen uit het onderzoek:  

• Jaarlijks wordt er naar schatting ruim 23.000 keer gevist langs het Amsterdam-Rijnkanaal. 

• Het wedstrijdvissen is een belangrijke vorm van sportvissen, ruim 9.000 vistrips vinden in wedstrijdverband 
plaats. 

• Sportvissers zijn langs het hele Amsterdam-Rijnkanaal waargenomen. De hoogste concentraties sportvissers 
zijn aangetroffen bij Wijk bij Duurstede, Houten/Nieuwegein, Breukelen, Amsterdam en Loenersloot. 

• Op het Amsterdam-Rijnkanaal vissen vooral fanatieke sportvissers, de meeste vistrips (66%) worden gevist 
door sportvissers die vaker dan 50 keer per jaar gaan vissen. 

• De auto is het belangrijkste vervoermiddel, 94% van de sportvissers komt met de auto naar de visstek. 

• Het vissen op witvis is het meest populair, tijdens 84% van de vistrips wordt gevist op witvis (brasem, 
blankvoorn en kolblei). Maar ook het vissen op snoekbaars is van belang, tijdens 13% van de vistrips wordt 
gevist op snoekbaars. 

• De meest gevangen vissoort is de brasem (44%) gevolgd door blankvoorn (16%) en exotische grondels (13%). 

• Per vissessie vangt de sportvisser die op witvis vist gemiddeld 8,1 vissen (1,74 vissen per uur) 

• Per vissessie vangt de sportvisser die op snoekbaarsvisser vist gemiddeld 1,33 snoekbaarzen (0,3 per uur).  
Waar gaat het onderzoek o.a. voor gebruikt worden? Overleggen met belanghebbenden (gemeenten, provincie, 
waterbeheerder, Visstandbeheer commissie). Behouden en verkrijgen van visstekken, denk aan werkzaamheden aan 
de oevers van het kanaal, bereikbaarheid van de visstek. Visuitzetting door de visrechthebbenden. 
 
 
Vispas 2014 
 
Indien u uw contributie betaald heeft , dan heeft u van de ledenadministratie de Vispas 2014, plaatselijke lijst van 
viswateren (oranje boekje) en de aanvullingen op de landelijke lijst 2013 ontvangen. Neemt u de Vispas en de 
boekjes bij elke vissessie mee. Bij verlies van de Vispas kunt u contact opnemen met de ledenadministratie, waarna 
wij een duplicaat Vispas voor u bestellen. 
 

Agenda 
 
12 maart  -  Algemene leden vergadering – OAZ gebouw aan de Fijnvandraatlaan aanvang 20.00 uur 

Na de vergadering geven Tim Pelsma en Stefan Rekers een presentatie over het spiegelkarper 
project. 

26 april - Koningsdag – Viswedstrijd voor 55 plussers. De locatie wordt in het programmaboekje van de 
Oranjevereniging bekend gemaakt. 

 
Heeft u onze vernieuwde website al bezocht? www.awhb.nl 


