Visstandbeheercommissie De Stichtse Rijnlanden
Secretaris: Caroline Hofman
Stoombootweg 39, 1035 TT Amsterdam
Tel: 020-6828040, Email: hofman@aquamarien.nl

Concept verslag Plenaire vergadering dd. 24 maart 2015
Locatie: Kantoor HDSR, Poldermolen 2, Houten
Aanvang: 20.00 uur in AB zaal
Aanwezig
- Werkcomité: Ron Gast (vz), Caroline Hofman (secr), Richard Trofimowicz (penn), Robin
Blokhuizen, Gerard Raaphorst, Winfried van Leeuwen (HDSR), Peter Heuts (HDSR), Roel
Bronda (HDSR).
- Sportvisserij:
AUHV: Edward Broekhuizen, Wim Huisen
AZHB: R. Borrenbergs
Gew. Pachtcommissie Utrecht: Daniël Menke
HSV Breukelen: Daniël Menke
HSV De Rietvoorn: L. Jonker
HSV De Rijnstreek: Frans Schulte
HSV De Vaart Poscar: Richard Trofimowicz (tevens werkcomité), Aard Verweij
HSV Esox: Gerard Raaphorst (tevens werkcomité)
Sportvisserij Delfland: Hajo Broekhuizen
- (Semi)Beroepsvissers: A. Gelderblom, A.J. van der Haven, Bert van den Hoek, D. van Dam
- Genodigden: Guus Beugelink (Hoogheemraad HDSR), Yolanda Wessels (HDSR), Lars
Nanninga (voorgedragen nieuwe voorzitter), Martin Hoorweg (Sportvisserij Nederland,
voorgedragen nieuwe secretaris).
Afwezig
- Werkcomité: Tom Voorhamm (Sportvisserij MidWestNederland),
- Sportvisserij: HSV De Bilt, HSV Het Baarsje, HSV IPNIVI, HSV Lopikerwaard, HSV
Maarssen. HSV Zegveld, Montfoortse HSV, Sportviscentrum Loosdrecht, ’s Gravenhaagse
HV, Zeister Hengelaars Vereniging.
- (Semi)Beroepsvissers: Peter Burger, M. Renes.
- Genodigden: Peter Westerbeek (HDSR)

1. Opening, vaststellen agenda
Om 20.00 uur opent Ron Gast de vergadering en heet iedereen welkom. Het is een
bijzondere vergadering met een wisseling van de voorzitter en de secretaris. In het najaar
van 2014 is er geen plenaire vergadering geweest, omdat we bezig waren met de
organisatie van de manier waarop de VBC functioneert.
Herdenking Kees Burger:
Op 15 maart 2015 is beroepsvisser Kees Burger overleden. We zullen Kees erg missen.
Het is jammer dat we geen afscheid van Kees hebben kunnen nemen. Kees was altijd heel
moedig door ondanks ademhalingsmoeilijkheden door te gaan. Hij was een voorbeeld voor
positief in het leven blijven staan. Kees heeft in de VBC actief zijn bijdrage geleverd. Ron
Gast heeft namens de VBC een kaart gestuurd.
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2.

Verslag plenaire vergadering 7 november 2013

Tekst
- Peter Heuts, pag. 4: Gerrit Kwak moet zijn Jaap Quack.
Met deze wijziging is het verslag vastgesteld.
Alle vastgestelde verslagen komen op de VBC website.
Naar aanleiding van
- Edward Broekhuizen:
Pag. 3 punt 3: De presentatie van Yolanda Wessels over de KRW is niet rondgestuurd. We
kregen het verslag pas op 25 februari 2015. Dat is erg laat, liever eerder het concept verslag.
Edward Broekhuizen mist zijn opmerking over gifbelasting in wateren i.v.m. vissterfte.
- Betreft verdelen nieuwe visrechten:
Daniël Menke geeft aan dat hij dacht dat er contact opgenomen zou worden met
verenigingen over het verdelen van visrechten, maar er is geen contact opgenomen met de
Gewestelijke Pachtcommissie Utrecht en HSV Breukelen. Antw. Frans Schulte: Frans is
alleen bij verenigingen die visrechten hebben van HDSR op bezoek geweest. Een van de
regels was zo groot mogelijke gebieden. R. Borrenbergs: In de brief stond
“belanghebbenden”, maar er is geen contact opgenomen met de AZHB. Antw. Frans
Schulte: Klopt, de AZHB had ook geen visrechten van HDSR. Antw. Winfried van Leeuwen:
We houden het bij de verenigingen die indertijd visrechten hadden van HDSR. Dus geen
extra visrechthebbenden. Nieuwe visrechten, van nieuwe wateren, moeten verplicht
ingebracht worden in de Landelijke lijst viswateren, dus iedereen kan daar vissen. R.
Borrenbergs: De sloten bij weilanden van boeren bij ons moeten door ons beheerd worden.
Zoals de Achterwetering, daar kan niemand komen, want geen looprechten van boeren. Ron
Gast: Door de verplichte inbreng van nieuwe wateren/visrechten in de Landelijke lijst kan
iedereen gebruik maken van de nieuwe wateren. Gerard Raaphorst: Dit staat al drie jaar op
de agenda. Regel is alleen hengelsportverenigingen die al water huren van HDSR en
verplichte inbreng in de Landelijke lijst viswateren. “Belanghebbenden” zijn
hengelsportverenigingen die al visrechten hebben van HDSR.

3. Uitslag waterschapsverkiezingen 18 maart 2015
- Toelichting door Guus Beugelink (HDSR)
De partij Water Natuurlijk is van 4 naar 6 zetels gegaan. Formateur is Maria Wiebosch.
Hopelijk 22 april 2015 “witte rook”. Voor de VBC betekent dit waarschijnlijk niks. Eventueel
dat iemand anders dan Guus Beugelink bij de VBC vergaderingen aanwezig zal zijn.
Verdeling zetels en gekozen kandidaten per partij (zie website HDSR, www.hdsr.nl):
Partij
Water Natuurlijk (WN)

Aantal zetels
6

VVD

4

CDA

3

PvdA

3

Gekozen kandidaten
Beugelink, G.P. (Guus), Wijk bij Duurstede
Leenders, F.J. (Joke), Zeist
Jansen, G.J.P. (Jos), Houten
Rutjes, H.A. (Carlo), Vleuten
van Dam, H.A. (Harmke), Utrecht
Otterman, J.A. (Els), Bunnik
Woittiez, R.D. (Reinout), Doorn
Groenendijk, S. (Sebastiaan), Maarssen
Varenhorst, K. (Katrien), Odijk
Scherrenberg, J.J.M.W. (Joël), De Bilt
de Jong, B. (Bernard), Woerden
Valk, K.T.P. (Kaj), Bilthoven
Droogers, J.A.G.W. (Ko), Kamerik
Reerink, J.G.M. (Jan), Zeist
van Bork, F.J. (Frans), Woerden
Balkema, J.A. (Jikke), Utrecht
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Partij voor de Dieren

3

Waterschap@Inwonersbelangen
(W@I)
Algemene Waterschapspartij
(AWP)
CU
SGP

1

van der Steeg, W. (Willem), De Meern
Travaille, A. (Anjo), Utrecht
van Genne, B. (Barbara), Utrecht
Verkaik, E. (Eimert), Montfoort

1

Jansen, A.E. (Albert), Utrecht

1
1

Verweij, J.P. (Jaap), Woerden
van Os, F. (Floor), Benschop

4. Stand van zaken KRW
- Presentatie door Yolanda Wessels (HDSR)
Yolanda laat de KRW-inspraakpagina zien op het scherm. Deze staat op de website van
HDSR. Link naar de KRW-inspraakpagina over het maatregelpakket 2016-2021:
http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/waterbeleid-0/europese/inspraak-ontwerp-0/
Yolanda is twee keer bij de plenaire VBC vergaderingen geweest; in april en november 2013.
Plannen maken we voor het waterschap en voor samenwerking met andere partijen. Ze is
hier, bij de plenaire VBC vergaderingen, geweest om te vragen wat de VBC leden vinden. In
januari en februari 2015 is de inspraakperiode geweest. Eind 2015 wordt het KRW plan
vastgesteld. We zitten nu dus net na de inspraakperiode.
Er wordt een filmpje getoond met titel “Samen werken een gezond water”. Dit filmpje is ook
te zien op de website van HDSR, zie bovenstaande link. Meer aandacht voor kleine wateren,
95% van het water binnen HDSR behoort tot de kleine wateren.
Er zijn nu 10 maatregelenpakketten. In een vorige periode waren het 130 maatregelen. In de
praktijk blijkt dat het altijd weer anders is. De 10 maatregelenpakketten die het waterschap in
de 2e KRW periode wil uitvoeren liggen op een vrij hoog abstractieniveau. In de loop van de
planperiode worden ze verder uitgewerkt.
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Toelichting op de maatregelenpakketten (zie ook de website van HDSR)
1. Programma gericht op het terugdringen van emissies van probleemstoffen zoals
nutriënten, zware metalen, medicijnen, (tekort aan) zuurstof en overige stoffen.
2. Convenant Schoon water: Reduceren van ca. 80% van de overschrijdingen.
3. Groen-blauwe diensten: Om met agrariërs aan de slag te gaan voor minder
bestrijdingsmiddelen.
4. Integrale beheerprogramma’s: Afspraak met onszelf, HDSR.
5. Natuurvriendelijk peilbeheer: Dit komt in de peilbesluiten.
6. Nu 6 km natuurvriendelijke oevers, dat was in de vorige periode 45 km.
7. We gaan door met het aanleggen van vispassages.
8. Synergieprojecten landelijk gebied: Minder natuurvriendelijke oevers langs grote
wateren. Aansluiten met andere doelen.
9. Kwaliteitsimpuls stedelijk water: Vooral gericht op knelpunten. Samenwerking met
gemeenten.
10. KRW-onderzoeksprogramma: We gaan aan de slag met duidelijke doelen.
Er zitten veel punten in die door VBC leden zijn aangedragen. Zoals aandacht voor kleine
wateren, baggeren, aandacht voor meststoffen.
Drie partijen hebben gereageerd tijdens de inspraakperiode: LTL Noord, NMU en
Staatsbosbeheer. We hebben geen reactie ontvangen van Sportvisserij Nederland.
Discussie
 Martin Hoorweg: Wat is de afweging geweest met sportvissers?
 Yolanda: Ik ben hier 2 keer geweest om te vragen wat de VBC leden vinden/willen.
Daarnaast is er nog een klankbord bijeenkomst geweest.
 Lars Nanninga: Delfland heeft een eigen kaartje gelegd over de KRW-overzichtskaart. Is
dat ook hier bij VBC DSR gebeurd?
 Yolanda: Nee, maar de wensen vanuit de VBC zijn er wel bij betrokken.
 Lars Nanninga: Bij Delfland is per water precies afgestemd met hulp van de kaart.
 Yolanda: Voor de doelen voor overig water is zo’n kaartje wel wenselijk.
 Martin Hoorweg: Laat alles graag via de VBC lopen.
 Lars Nanninga: Hebben die 45 km natuurvriendelijke oevers geen problemen veroorzaakt
met hengelsportverenigingen?
 Frans Schulte: In de regio Kromme Rijn heb ik de hengelsportverenigingen gesproken.
 Daniël Menke: Fijn dat particulier en boeren water wordt aangehaald.
 Edward Broekhuizen: Wateren grenzend aan landbouwpercelen lopen achter ecologisch
gebied. Het verbaast mij dat Europa boeren bestrijdingsmiddelen laat gebruiken.
Landbouwers kunnen blijkbaar hun gang gaan. Bij het baggeren van kleine wateren
wordt veel van de ecologie verpest.
 Guus Beugelink: Dat boeren maar raak bestrijdingsmiddelen gebruiken klopt niet
helemaal. Hier zijn normen voor, ook voor het gebruik van mest. Maar dit is een goed
punt. Er is een motie “gij zult de landbouw ontzien” in de Tweede Kamer geweest. Wij
kunnen de boeren niet verbieden als de boeren handelen volgens de door de Tweede
Kamer vastgestelde normen.
 Yolanda: Bij grootschalig, mechanisch, baggeren is er meer effect op de ecologie.
Daarom zijn we nu aan het kijken hoe we natuurvriendelijker kunnen baggeren.
 Ron Gast: Hoe gaat de definitieve besluitvorming en terugkoppeling naar de VBC?
 Yolanda: Het landelijke plan wordt waarschijnlijk in september bij HDSR vastgesteld.
Daarna ben ik bereid om weer een toelichting te komen geven.
Ron Gast bedankt Yolanda Wessels voor haar presentatie en alles wat zij heeft gedaan.
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5. Maaionderhoud HDSR
- Presentatie door Roel Bronda (HDSR), i.p.v. door Peter Westerbeek
Roel Bronda geeft een toelichting omdat er onmin was over het maaibeheer. Met het VBC
werkcomité zijn afspraken gemaakt om de VBC er vooraf beter bij te betrekken.
Roel Bronda deelt aan alle aanwezigen een notitie uit met de titel “Toelichting op
extensiveren maaionderhoud aan VBC”.
De laatste jaren een verandering in de wijze van programmeren en uitvoeren van het
maaibeheer. We maaien om de doorstroming te behouden, dat is de functie van maaien.
In het verleden werd dat gedaan met een vast regime, in aantal wateren periodiek en
frequentie. Van te voren was bepaald hoe vaak en wanneer een watergang onderhouden
moest worden. Dat leidt soms tot maaien als het niet nodig is. Daarom is er gekeken naar
een andere opzet; Positief beïnvloeden van de ecologie en samenhang met baggeren en
bestrijding van plaagsoorten zoals kroosvaren en ongelijkbladig vederkruid. Vorig jaar is er
een pilot gehouden met maaibeleid in wateren waar we zelf onderhoud doen. Minder vaak
maaien en er is gekeken naar het moment van maaien.
Evaluatie 2014: De resultaten in 2014 waren zodanig dat er gevaar voor de waterkwantiteit is
geweest. Ook geen nadelige effecten op de ecologie. We zitten op de goede weg maar
willen meer afstemming en overleg, met de visserij en ook de agrarische sector.
We gaan door met het monitoren van de effecten van het aangepast maaibeheer. Er zijn een
aantal verbeterpunten naar voren gekomen. Komend jaar gaan we de visserij er meer bij
betrekken. HDSR wil een beter inzicht in locale effecten van de VBC leden verkrijgen. Extra
aandacht voor het voorkomen van vissterfte. Wijzigingen in maaibeheer op een kaart
aanbrengen.
Discussie
 Aart Verweij (HSV De Vaart-Poscar): Graag vooraf melden dat er gemaaid gaat worden.
En de controle op de uitvoering moet verbeterd worden, want er is vaak vissterfte nadat
er gemaaid is.
 Martin Hoorweg: Dit was inderdaad één van de belangrijke punten die we in het
werkcomité hebben besproken.
 Roel Bronda: HDSR is niet de enige partij die maaibeheer uitvoert. We zoeken nog naar
meer samenwerking.
 Edward Broekhuizen: Heeft u overwogen om een pilot op te zetten met graskarper?
 Roel Bronda: Ja, in het werkcomité is dit besproken. De mogelijkheden voor een pilot zijn
beperkt, want voor een pilot met graskarper moet het water een afgesloten water zijn in
beheer bij HDSR.
 Daniël Menke: Bij maaien en veel bagger hebben veel karpers het niet overleefd.
 Roel Bronda: Klachten willen we graag direct ontvangen, niet achteraf.
 Daniël Menke: Er is een pilot geweest met de uitzet van graskarper.
 Martin Hoorweg: Als u een afgesloten water weet voor een pilot laat graag weten.
 Daniël Menke: De normale wateren in Maarssenbroek.
 Martin Hoorweg: We ontvangen dat graag op een kaartje aangegeven.
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6. Uitvoeringsprogramma VBC Visplan
De nieuwe voorzitter en secretaris gaan actief met het uitvoeringsprogramma van het VBC
Visplan aan de slag. Edward Broekhuizen vroeg of het Visplan wordt vereenvoudigd door
“Den Haag”. Antw. Ron Gast: Vanuit het ministerie wordt hier verschillend over gedacht. Het
is nu nog niet duidelijk wat er precies gaat veranderen.

7. Benoeming nieuwe voorzitter
Ron Gast is vanaf december 2010 voorzitter van de VBC DSR geweest. Hij is bij de
waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015 gekozen in het algemeen bestuur van het
hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het werkcomité heeft gezocht
naar een nieuwe voorzitter. Lars Nanninga wordt voorgedragen.
Lars Nanninga stelt zich voor: Lars Nanninga heeft gewerkt voor de VBC Delfland. Hij heeft
begrepen dat er de laatste tijd wat wantrouwen was vanuit de sportvisserij richting HDSR, de
sportvisserij vond dat ze te weinig betrokken werden. Belangrijk is om in het oog te houden
wat een VBC is. Een VBC is een overleg orgaan. Toegankelijkheid water en uitzetten van vis
zijn punten die vaak terug komen. Lars wil graag een paar voorgesprekken met
hengelsportverenigingen en het werkcomité en het waterschap HDSR, om te kijken wat er
leeft. Lars is visliefhebber en heeft een lange politieke carrière. Hij is geboren in Kopenhagen
en woont inmiddels 10 jaar in Den Haag. Hij heeft een Deense moeder, Denemarken is een
geweldig visland. Hij is herkozen voor de partij Water Natuurlijk van hoogheemraadschap
van Delfland. Hajo Broekhuizen (HSV Sportvisserij Delfland) wenst hem veel succes.
Zeer waarschijnlijk zal Roel Bronda, in plaats van Winfried van Leeuwen, vanaf 1 april 2015
de VBC ondersteunen vanuit HDSR. Dit hangt nog af van de vooroverleggen met de nieuwe
voorzitter. Peter Heuts blijft ad-hoc adviseur vanuit HDSR.

8. Wijziging secretariaat
Caroline Hofman is vanaf januari 2013 secretaris van de VBC DSR geweest. Martin
Hoorweg, van Sportvisserij Nederland, gaat het secretaris werk overnemen van Caroline
Hofman. Martin Hoorweg heeft in de VBC Rijnland ruim 2 jaar de functie van secretaris
vervuld. Hij gaat nu enthousiast aan de slag voor de VBC De Stichtse Rijnlanden.

9. Overdracht, dankwoord / Zittingsperiode voorzitter en secretaris
Ron Gast licht toe dat in het huidige VBC convenant geen zittingsperiode voor de voorzitter
en secretaris is vastgesteld. Hij stelt voor om hier 4 jaar voor aan te houden, samenvallend
met de waterschapsverkiezingen voor het HDSR bestuur. De VBC gaat hiermee akkoord.
Ron Gast bedankt Caroline Hofman voor haar werk als secretaris en Winfried van Leeuwen
voor zijn ambtelijke ondersteuning van de VBC. Afscheid van de voorzitter (Ron), secretaris
(Caroline) en adviseur vanuit HDSR (Winfried) gaan we doen in klein comité met een etentje.
Ron Gast draagt de voorzittershamer over aan Lars Nanninga, geeft een symbolische
secretarispen aan Martin Hoorweg en een mooie bos bloemen aan Caroline Hofman.
Caroline geeft de 2 papieren dossiermappen, die zij in januari 2013 van de toenmalige
secretaris Frans Schulte heeft gekregen, door aan Martin Hoorweg.
Guus Beugelink bedankt Ron Gast voor zijn werk als voorzitter en gaf hem het boek “Zoet &
Zout”.
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10. Rondvraag
Na de overdracht neemt Lars Nanninga het voorzitterschap over. Caroline maakt nog de
notulen van deze plenaire VBC vergadering.
Yolanda Wessels vraagt of de presentatie van november 2013 nog moet worden
rondgestuurd? Antw. Edward Broekhuizen: Nee, dat is niet meer nodig.
Daniël Menke deelt mede dat er kanovlonders worden aangelegd. Hij had liever gezien dat
dit recreatievlonders genoemd worden. Guus Beugelink kan zich niet voorstellen dat een
kanoër en een visser elkaar niet dulden. Volgens Daniël Menke is dit wel een probleem. Roel
Bronda geeft aan dat dit in de Nota Recreatief medegebruik van het hoogheemraadschap
hoort.
Edward Broekhuizen wil aandacht vragen voor de commerciële kant van de hengelsport. Hij
hoopt dat het hoogheemraadschap wat meer vertrouwen krijgt in de hengelsport. Lars
Nanninga antwoord hierop dat hengelsporters pachters zijn.
Lars Nanninga over bijeenkomsten als deze: We zitten hier als vrijwilligers. Lars hecht veel
waarde aan een goede sfeer en prettige samenwerking zonder spanningen.
Lars Nanninga sluit de vergadering, waarna nog even nagepraat werd met een drankje.

Bijlage
- Email adressen VBC De Stichtse Rijnlanden
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Bijlage: E-mail adressen VBC De Stichtse Rijnlanden
Nieuwe voorzitter en secretaris gekozen op 24 maart 2015
Voorzitter: Lars Nanninga
Secretaris: Martin Hoorweg (Sportvisserij Nederland)
10

21

6

4

Werkcomité
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester,
Middelgrote HSV’s,
HSV De Vaart Poscar
Grote HSV’s, AUHV
Kleine HSV’s, HSV Esox
Beroep, beroepsvisser
Sportvisserij MWN
HDSR, adviseur/lid
HDSR, adviseur
HDSR, adviseur
Sportvisserij
AUHV
“
AZHB (Zuid Holland)
Gew. Pachtcomm. Utrecht
HSV Breukelen
“
HSV De Bilt
HSV De Rietvoorn
HSV De Rijnstreek
HSV De Vaart Poscar
HSV Esox *
HSV Het Baarsje
Haagse HSV IPNIVI
HSV Lopikerwaard
HSV Maarssen
“
HSV Wilnis (géén lid meer)
“
HSV Zegveld
Montfoortse HSV
Sportvisserij Delfland
Sportviscentrum Loosdrecht
’s Gravenhaagse HSV
“
VVG Lange Weide
Zeister HV
“
Beroep
Beroepsvisser
Semi-beroep
Semi-beroep
Semi-beroep
Semi-beroep
Semi-beroep

HDSR overig (geen lid)
Dijkgraaf HDSR
Hoogheemraad HDSR
HDSR
Water Natuurlijk HDSR

Versie 24 maart 2015

E-mail
larsnanninga@gmail.com
hoorweg@sportvisserijnederland.nl

Naam
Ron Gast
Caroline Hofman
Richard Trofimowicz

E-mail
jagast.moordrecht@gmail.com
hofman@aquamarien.nl
ritrof2@casema.nl

Robin Blokhuijzen
Gerard Raaphorst
Peter Burger
Tom Voorhamm
Winfried van Leeuwen
Peter Heuts
Roel Bronda

blokhuijzen@visadvies.nl
gerard@auhv.nl
Bobby_mook@planet.nl
tom@sportvisserijmidwestnederland.nl
leeuwen.w@hdsr.nl
heuts.pgm@hdsr.nl
bronda.r@hdsr.nl

Jim van de Burgt (secr)
Edward Broekhuizen (lid VBC)
Peter van Spelde
A.M.M. Sluijters
Anneke Mulder (secr)
Daniël Menke (lid VBC)
Steef Ettekoven
Peter Veldhuijzen
Frans Schulte
Richard Trofimowicz
Gerard Raaphorst
H. Looren de Jong
Frank Matulessya
Ed Slof
Eric Adamse (secr)
Michael van Plateringen
Monique HooijmaijersKooijman (secr),
Anton Dral (lid VBC)
Gerard Plijter (secr)
Piet Schouten
Hajo Broekhuizen
René Kok
Lex Peters (secr)
Ton van der Spiegel
R. Borrenbergs
R. van Wandelen (secr)
Marcel van Eck (vz, lid VBC)

secretaris@auhv.nl

Peter Burger
A. Gelderblom
A.J. van der Haven
Bert van den Hoek
Dick van Dam
M. Renes

Bobby_mook@planet.nl
agelderblom@hotmail.nl
j.vanderhaven@kpnmail.nl
l.vandenhoek@hetnet.nl
dickvandam@hotmail.com
- géén e-mail adres
Postadres: Lopikerweg oost 133, 3412
KC Lopikerkapel

Patrick Poelmann
Guus Beugelink
Nico De Bruijn
Paul Blokdijk

poelmann@hdsr.nl
beugelink.g@hdsr.nl
bruijn.n@hdsr.nl
paul.blokdijk@wxs.nl

azhb@ziggo.nl
Secr.gwpu@gmail.com
hsvbreukelen@casema.nl
menke.d@casema.nl
hsvdebilt@gmail.com
peter_veldhuijzen@hotmail.com
fmjschulte@casema.nl
ritrof2@casema.nl
secretaris@esoxbunnik.nl
henny_ada@hotmail.com
info@matulessya.nl
secretaris@hsvlopikerwaard.nl
eric@hsvmaarssen.nl
m.plateringen@hetnet.nl
Monique.hoko@casema.nl

gerard.plijter@casema.nl
F2hpiet-schouten1@hetnet.nl
secretaris@svbdelfland.nl
rene@doggy-mc.nl
secretaris@ghvdenhaag.nl
tonvanderspiegel@gmail.com
correnzo@tiscali.nl
marcel@smbvaneck.nl (??)
marcel@smbvaneck.nl
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