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Van de voorzitter. 

 

Van de terugblik over 2017 word ik als 

voorzitter niet echt gelukkig. Het was een 

roerig jaar, een te roerig jaar vind ik. 

 

Binnen de groep vrijwilligers van het 

onderhoudsteam ontstond een slechte sfeer. 

Er werd gemopperd op het bestuur, er werd 

gemopperd op elkaar en sommige vrijwil-

ligers wilden niet meer werken binnen deze 

groep en stapten op. 

 

Diverse bemiddelingspogingen van het 

bestuur mochten niet baten, waarna het 

bestuur besloot om de complete groep 

vrijwilligers van het onderhoudsteam te 

ontslaan. 

 

Dit bood het bestuur de mogelijkheid om een 

nieuw onderhoudsteam te formeren, met 

daarin toch ook weer oudgedienden, een 

kleine groep mensen die goed met elkaar 

overweg konden en die  het nodige 

onderhoud aan de put weer hebben verzorgd. 

 

Ik ben alles behalve blij met de weg die we 

hebben moeten gaan, maar ik ben wel weer 

gelukkig met het resultaat dat dit heeft 

opgeleverd. 

 

De deelname aan de karper wedstrijden is 

zodanig teruggelopen dat het bestuur heeft 

besloten te stoppen met de organisatie 

daarvan. De karper-nachtwedstrijden gaan 

wel door, net als de baars- en witvis- 

wedstrijden. 

 

Er wordt gezegd dat de vangsten in de put 

achteruit gaan en dat klopt. Maar je kan ook 

zeggen, dat het moeilijker wordt om de 

karpers te vangen. Sommige vissers blijven 

wel goed vangen, dus zullen we als vissers 

nog meer onze best moeten doen om de 

karpers te verschalken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee bestuursleden, Dick de Rooy en Harry 

Baartscheer, zijn in 2017 gestopt. Van hen is 

in een bestuursvergadering afscheid 

genomen en als dank voor hun inzet hebben 

zij een diner bon gekregen. Er zijn voor hen 

nog geen vervangers gevonden. 

 

Was het dan alleen kommer en kwel? Nee, 

zeker niet. 

Enkele vrijwilligers, waarvan ik dan met 

name Harry van der Veen wil noemen, 

hebben de blokhut helemaal opgeknapt en 

van een nieuwe keuken voorzien. Verder is 

de blokhut nu aangesloten op elektriciteit, 

niet meer via een verlengsnoer bij de dokter, 

is het elektra in de hut nieuw aangelegd en is 

er nu een internetverbinding. 

 

Afsluitend wil ik iedereen die zich in 2017 

heeft ingezet voor de HHB bedanken voor 

die inzet. Zonder vrijwilligers kan ook onze 

vereniging niet bestaan. 

 

Berend van der Veer 

voorzitter. 

 

 

 
  Nieuwe kweek 
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LEDENAANTAL 

 

Vispas     2083 

Jeugdvispas         178        

Extra vispas           116    

     ------ 

  Totaal     2377 

   

    

  

 BESTUUR 

 

Het bestuur werd gevormd door: 

 

 

B.v.d.Veer voorzitter  

B. Lussing  secr./penm. 

P. Visser  lid 

D. de Rooij Sr. lid (tot 01-06-2017) 

H. Baartscheer    lid (tot 01-10-2017) 

C. Schijf   lid 

 

 

COMMISSIES. 

 

Commissie Visstandbeheer: 
 

H. Baartscheer 

C. Schijf 

 

Jaaroverzicht 2017 VBC 

 

2017 was een jaar van hard werken. Begin 

2017 is 3.000 kg coccolietenkrijt uitge-

strooid in de put. Dit om de bodemkwaliteit 

te verbeteren. 

 

Het kweken van vissen ging gestaag wat 

heeft geresulteerd in de eerste uitzetting in 

de put in februari 2018. 

 

Het bijvoeren met de pellets aangeschaft bij 

SVN is gebeurd. De VBC is niet tevreden 

over de pellets en zal deze vervangen door 

andere pellets. 

 

Tweede helft van 2017 zijn een redelijk 

aantal karpers gestorven. Het bleek te gaan 

om een Trichodina besmetting. Hier is, voor 

zover als mogelijk, direct actie op gezet.  

 

 

 

 

In het begin van het 4
e
 kwartaal heeft Harry 

Baartscheer te kennen gegeven zijn werk-

zaamheden binnen het VBC per direct te 

stoppen. Hij houdt zich met goedkeuring van 

het bestuur alleen nog bezig met het kweken 

van karper voor de Simajaput. 

 

De wedstrijdcommissie bestond uit: 

 

P. Visser   

D. de Rooij Sr.   

D. de Rooij jr.   

E. Mol 

P. van Riel - de Rooij 

M. Rooze 

 

Controleurs HHB: 

 

M. Vercoelen 

N. Klay  

C. Schooneman  

J. Jong  

N. Woldinga 

H.v.d. Veen 

 

Onderhoudsteam Simajaput: 

 

J.N. Woldinga 

J. Visser 

A. Boschma 

N. Klaij 

 

Webteam: 

 

H. Baartscheer ( tot 01-10-2017) 

M. Rooze 

J. Jong (back-up) 

 

Contactpersoon vliegvissen: F. v.d. Waals 

 

Verkoop Vispassen 2017 
 

Dierenspeciaalzaak Beertje (93)     € 3455,00 

GEJA Hengelsport (168)                € 5944,00 

Primera Blokker (3)                        €     93,00 

De Moel Hengelsport (9)                €   296,00 

Faunacenter Huesmolen (21)         €   767,00 

Dierenspeciaalzaaak Betsy (63)      € 

2220,00 
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WEDSTRIJDUITSLAGEN     
 

Witvis   Deelnemers 118. Gevangen: 318 kg 

1.  E. Mol     58 kg 

2.  P. Visser      31 kg 

3.  N. Pranger    32 kg 

 

 
 

Karper  6x8 uur. Deelnemers 39 85 kg 

 

1.  F. Dorjee   30  kg  

2.  T. Dorjee   10  kg  

3.  T. Sherwood  7           kg  

 

 

 

 

Baars   Deelnemers 115. Aantal baars: 2765 

 

1. R. Pranger   298 st. 

2. D. de Rooy sr.  330 st. 

3. E. Mol   312 st. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHB nachtwedstrijd karper.  

         

 

1. M. de Vries           58        kg 

2. J. Veld               43        kg 

J. Steinrath                      28        kg

  

 

Snertwedstrijd.  
1. D. de Rooy  2. Cor Koning  3. Ellen Mol 

     

 
 

AR-Cup 2017 (witvis en baars)     

 

1.  E. Mol   24   punten                

2.  N. Pranger    26   punten              

3.  D. de Rooy sr.  35   punten 

4.  J. Visser   39   punten 

5.  R. Pranger   40   punten   
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Karpersterfte 

Het afgelopen jaar deed zich in de Simaja 

Karperput wederom een massale karper sterfte 

voor met enkele honderden slachtoffers. 

Onderzoek door ingeschakelde deskundigen van 

de fa.Natsukoi leverde als resultaat op dat 

een nog levende karper besmet was met de 

ééncellige parasiet, de Trichodina.  

Symptomen : 

 Dikke slijmlaag op de huid, 

 De vissen springen , flitsen of 

schuren. 

 Bij een erge infectie stoppen de 

vissen met eten en hangen de vissen 

aan het oppervlak of aan de 

wateraanvoer. 

Trichodina is een ééncellige flagellaat die veel op 

vijvervissen zoals Koi en goudvissen voorkomt. 

Het is een schotelvormige parasiet met 

trilhaartjes (cilia) om zich te kunnen verplaatsen. 

Deze parasiet is enkel met een (goede) 

microscoop zichtbaar. Hij is gemiddeld 70 µm 

groot. Trichodina nestelt zich op de huid en op 

de kieuwen waardoor de vissen moeilijkheden 

kunnen hebben met ademen, daarom is extra 

beluchting aan te raden. Trichodina  plant zich 

voort d.m.v. celdeling, daardoor kan een plotse 

explosie van parasieten plaatsvinden. Ze 

vermenigvuldigen zich tussen de 4°C en 30°C, we 

komen deze parasiet dus gedurende het hele 

jaar tegen.  

De geteste vis had de parasiet alleen in de 

kieuwen waardoor het ademen, opnemen van 

zuurstof, bemoeilijkt wordt met mogelijk de 

dood als gevolg. Alhoewel behandelbaar bleek 

dit voor de hele put een zeer  kostbare aange-

legenheid te zijn waarna is besloten  tot het 

nemen van maatregelen op kleine schaal. Later 

in het seizoen  werden er steeds minder dode 

karpers in de put aangetroffen en uiteindelijk 

geen enkele meer. In hoeverre wij nu definitief 

van de parasiet verlost zijn zal de toekomst 

moeten uitwijzen. 

 
 

 

 

Met coccolietenkrijt de bagger kwijt. 

Het krijt wordt toegediend in het voorjaar bij 

een watertemperatuur van 10 tot 12 °C. 

Dan is de zuurstofverzadiging van het water 

vaak 100% (of meer) en is er weinig kans op 

vissterfte. 

Het krijt moet in poedervorm worden toege-

diend. Er is ook een gekorrelde vorm van het 

krijt, maar deze is minder geschikt, onder 

meer omdat er vaak kunstmest is 

bijgemengd. 

De dosering in het eerste jaar is 3.000 kilo 

per hectare, in het tweede en de daarop 

volgende jaren kun je volstaan met minder. 

Afhankelijk van het resultaat kan soms een 

jaar of enkele jaren niet worden bekrijt. 

Voor grotere wateren gebruik je een boot. 

Het toedienen van krijt op één hectare water 

met drie personen in de boot duurt circa 

twee tot drie uur. Door het schroefwater van 

de buitenboordmotor wordt het krijt vrij 

gelijkmatig verspreid over het water. Na 

afloop van het toedienen is het water 

melkwit, wat echter geen nadelige gevolgen 

voor de visstand heeft. 

In de meeste wateren waar het bekrijten is 

toegepast, is de sliblaag aanzienlijk beter 

verteerd en in dikte afgenomen. In een aantal 

gevallen is de zuurstofhuishouding verbe-

terd, waardoor de visstand tijdens warme 

zomers en strenge winters (na ijsvorming) 

beter kan overleven. Ook neemt de productie 

van schadelijke gassen zoals nitriet en 

zwavelwaterstof af. Vooral na ijsvorming 

geven deze giftige stoffen een extra risico op 

wintersterfte. 

Ervaringen leren dat de conditie van de vis 

toeneemt, omdat de betere bodemomstandig-

heden leiden tot een afname van parasieten, 

die de vissen tot last zijn. De afname van de 

sliblaag kan bovendien gunstige effecten op 

de hengelvangsten hebben, omdat het 

resulteert in een betere aasaanbieding op of 

vlak boven de bodem. 
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  Visdagen jeugd. 

 

Ook dit jaar zijn een aantal leerlingen van de 

Stormvogel (school voor moeilijk leren-

den)een aantal middagen te gast geweest op 

de put.  
 

Webteam jaaroverzicht 2017 

 

2017 is één nieuwe sponsor gevonden, RC 

Voerboten uit Berkhout. Wij hebben dus 

voor 2017 dus 3 sponsoren te weten RC 

Voerboten, GEJA Hengelsport en De Moel 

Hengelsport.  

Diverse andere bedrijven/detaillisten zijn 

benaderd maar helaas zonder resultaat.   

 

Michael Rooze heeft afgelopen jaar weer 

prima beheer en onderhoud uitgevoerd van 

de website. Harry Baartscheer heeft zich met 

de Facebookpagina van de HHB en de 

Facebookgroep van de Simajaput bezig 

gehouden. Hierop werden alle nieuwtjes 

gedeeld en foto’s geplaatst. 

 

In het begin van het 4
e
 kwartaal heeft Harry 

Baartscheer te kennen gegeven zijn 

werkzaamheden binnen het webteam per 

direct te stoppen. 

Aantal bezoekers aan de HHB website voor 

2017 is 65.431 en aantal bekeken pagina's is 

308.260. 

De pc op de put werd onderhouden door 

J.Jong.  

 

 

Bestuursactiviteiten. 

 

Naast de reguliere bestuursvergaderingen 

zijn ook de Algemene Ledenvergaderingen 

van Sportvisserij MidWest Nederland en de 

door hen georganiseerde thema- en 

regiobijeen-komsten bezocht.  

 

Regelmatig is overleg geweest met leden 

van het onderhoudsteam en controleurs. Ook 

met externe organisaties en instellingen w.o. 

Hoogheemraadschap – politie - gemeente 

Koggenland – winkeliers (verkoopadressen 

vispassen) en Sportvisserij Nederland zijn 

gesprekken gevoerd. 

 

Karpers uitzetten in 

Avenhorn k-k-koud kunstje 03-

12-2017

 
Bron NHD 

 
 

 

Karperuitzet 

 

Dankzij de welwillende medewerking van 

N.Klay zijn op 18-02-2017 een kleine 130 

karpers variërend in gewicht van 2 tot 6 kg 

uitgezet in de Simajaput 
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Secretaris HHB  

 

     B. Lussing 

 

 

 

   

 
Keukenblok puthuis 

 

 

 

 
                 Aanleg elektra 

 

 

 
Onderhoud onder barre omstandigheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  


	HHB nachtwedstrijd karper.
	1. M. de Vries           58        kg
	2. J. Veld               43        kg
	J. Steinrath                      28        kg

