
HSV De Karper, de club met het mooiste 
viswater 
 
In deze uitgave van By Clockgeluy, met het thema visvangst, mag uiteraard de 
sportvisserij niet ontbreken. En dan met name de verhalen van de 
Hengelsportvereniging De Karper Nieuwpoort/Langerak en de 
hengelsportvereniging Groot-Ammers en omstreken. 
Wat De Karper betreft praten we met Bas den Hartog en Cees de Bondt. De eerste is 
al vanaf de oprichting in 1956 lid. Hij was 48 jaar lang bestuurslid en ging zich, na het 
volgen van de benodigde cursussen, toeleggen op het visstand beheer en het 
waterbeheer van en voor De Karper. 
De Bondt meldde zich enige jaren na de oprichting aan. Hij was, alles bij elkaar, ruim 
45 jaar bestuurslid en door de jaren heen het adres waar sportvissers van buitenaf 
een dagkaart konden halen. Verder was en is hij altijd in de weer om het viswater 
schoon en bevisbaar te houden.  
Beiden mogen zich, samen met oud-voorzitter Rien van den Berg, erelid van de 
vereniging noemen. Alle twee kregen ze voor dit vrijwilligerswerk een Koninklijke 
onderscheiding  
 
Uit het verhaal van het tweetal wordt duidelijk dat op 14 juni 1956 een aantal 
Nieuwpoortse mannen zich verzamelden in de horloge- en klokkenwinkel van Jan de 
Jong aan de Binnenhaven. Met één duidelijk doel voor ogen, een 
hengelsportvereniging oprichten. De groep bestond uit Bas Vermeulen, Teus Huyzer, 

Gijs Buijs, Rudolf Koch, Manus Rozendaal, 
Hannes Terlouw en Jan de Jong zelf.  
Al snel kwam het tot een 
oprichtingsvergadering en werden alle 
andere formaliteiten verricht. De Poort had 
een visvereniging. 
Bas den Hartog: “Ik was 14 jaar. Vandaar 
dat ik, en met mij een aantal 
leeftijdgenoten, als jeugdlid mocht 
toetreden. De eerste voorzitter was Piet 
Sprong. Leden van het eerste uur die nu 
nog in leven zijn en tijdens de viering van 
het 60-jarig bestaan werden gehuldigd zijn 
Teun Ouwerkerk, Klaas Renes, Peter 
Kersbergen en Job van Vliet. 

 
Overigens ontstond er nog wel een wat vreemde situatie. Het viswater, de 
Westgracht, viel onder de toen nog zelfstandige gemeente Nieuwpoort. Daarom 
konden enkel inwoners van Nieuwpoort lid worden. Je begrijpt dat de sportvissers 
uit Langerak woest waren dat ze niet in de gracht konden gaan vissen. Maar eigenlijk 
mocht zelfs Job van Vliet die nog altijd aan de west-singel woont, officieel geen lid 

Jan Karsch vangt in 1966 een snoek van 1 

meter en 9 centimeter. De dan nog piepjonge 

Teun Ouwerkerk wil ook wel op de foto. 

 



worden. Terwijl het viswater vanuit zijn voortuin bereikbaar was. Maar goed, voor 
hem dus een uitzondering. Trouwens het wegen van de vis en het loten gebeurde 
veelal bij hem op het pad.  
Een aantal boze Langerakkers heeft toen, samen met sportvissers uit Groot-Ammers, 
daar de hengelsportvereniging Groot-Ammers en omstreken opgericht. Kortom, van 
het een kwam het ander. 
Maar niet veel later werd toch het besluit genomen dat ook de Langerakkers toe 
konden treden. Daar is het toen wel bij gebleven. Pas in 1980 werd een nieuwe 
toelatingsregeling getroffen, toen mochten ook inwoners van gemeenten grenzend 
aan Langerak en Nieuwpoort zich aanmelden. Dus pas in 1980 kwamen er leden uit 
Groot-Ammers, Tienhoven en Goudriaan bij. 
De laatste grote wijziging is in 1996 ingevoerd. Vanaf dat jaar kon iedere 
Nederlander lid worden.” 
 
Waarom de animo zo groot was, 
kan Cees de Bondt wel verklaren. 
“Omdat we het mooiste viswater 
van Nederland hebben”, zegt hij 
trots. “Door de jaren heen 
hebben we als bestuur altijd alert 
gereageerd als we nieuw 
viswater konden huren.  
We begonnen met de 
Westgracht. De Oostgracht was 
lange tijd niet geschikt om in te 
vissen omdat daarin het 
rioolwater van De Poort werd 
geloosd. Toen dat riool werd 
afgesloten, zijn we direct 
betrokken geweest bij het 
visklaar maken van deze gracht. 
Burgemeester de Groot zag het helemaal zitten dus die wilde wel meewerken. De 
gracht moest uitgebaggerd worden. Kosten 142000 gulden. Er is toen 18000 kub 
bagger uitgehaald en, wat denk je, opgeslagen naast het terrein van Minkema waar 
later weer de Noord-Oostgracht moest komen. 
Ruim een ton werd door de provincie betaald. Wij hebben 10000 gulden bijgedragen 
en het restant is door de gemeente aangevuld. 
In 1986 kregen we een enorme uitbreiding van ons viswater. Met het 
hoogheemraadschap werd een akkoord bereikt over het pachten van het water in de 
Langerakse polder. Nu waren we als vereniging natuurlijk helemaal een 
aantrekkelijke visclub voor de sportvisser. 
Verder staat op onze vergunning als viswater De Karnemelksloot, de Binnenhaven 
en Buitenhaven, de watergangen op het Industrieterrein en de noordelijke grachten. 
Hoewel in die laatste twee amper wordt gevist.” 
Uit het verhaal van De Bondt wordt duidelijk dat De Karper, samen met HSV Groot-
Ammers nog over een heel bijzonder visrecht beschikt.  

Eendjes vissen bij De Karper tijdens spelletjes dag  

Nieuwpoort 700. Op de foto onder meer de 

bestuursleden Rien van den Berg en Ed van Tuijl.  

 



Namelijk het recht om te vissen in de Lek vanaf de pont in Schoonhoven tot aan de 
heerlijkheid Jaarsveld. Ook op snoek en snoekbaars. 
De Bondt: “Dat recht huren we elk jaar van de Erven Van Renswoude uit de 
Binnenwaard. Ik heb begrepen dat zij dat visrecht al vanaf twaalfhonderd zoveel in 
hun bezit hebben.” 
 
Overigens besloot het bestuur, toen de Oostgracht voortaan ook tot het viswater 
behoorde, om een keuze te maken. 
Bas den Hartog: “We zouden in de Westgracht het accent op voorn en snoek gaan 
leggen en in de Oostgracht vooral brasem, karper en snoekbaars. 
Ik ging, samen met nog een lid, cursussen volgen op het gebied van 
waterkwaliteitsbeheer en visstand beheer. Voortaan werd met het uitzetten van vis in 
beide grachten rekening gehouden met de keuze die gemaakt was. Ook kwam een 
beroepsvisser met een zegen de grachten opvissen. Voor een inventarisatievisserij in 
de Oostgracht en een uitdunningsvisserij in de Westgracht. Naar aanleiding van de 
resultaten moest ik dan besluiten hoeveel vis erin moest blijven. Je kunt je voorstellen 
dat de leden, die bij het opvissen hielpen, het met mijn beslissing niet altijd eens 
waren. Vooral als ze zagen dat die beroepsvisser een hoeveelheid vis meenam. Maar 
ik denk dat het in de loop der jaren allemaal best goed voor elkaar is gekomen.”  

 
De Karper onderscheidt zich ook op een ander 
terrein van de meeste sportvisverenigingen.  
De Bondt: “Wij hebben ons nooit aangesloten bij 
de federatie. Een overkoepelend orgaan dat de 
belangen voor de visverenigingen behartigt. 
Dat had een simpele reden. Wij hebben door de 
jaren heen altijd een vast ledental van meer dan 
450 leden gehad. Maar het aantal echte 
sportvissers dat aan onze wedstrijden deelneemt 
of regelmatig vrij vist bedraagt, zeg maar, ruim 
zestig leden. De andere groep kun je beter 
donateurs noemen. De jaarcontributie is niet al te 
hoog. Daarom steunt men de visclub. Vergelijk het 
maar met de Oranjevereniging en de ijsclub. Nou 
wil zo’n federatie per lid een behoorlijke bijdrage 
ontvangen. Wij op onze beurt hebben toen gezegd, 

oké we willen wel contributie afdragen maar dan alleen voor de 60 echte 
wedstrijdvissers. Niet voor de donateurs. Daar is men nooit mee akkoord gegaan. 
Dus zijn we nooit aangesloten. “  
 
Wat die wedstrijden betreft, is er in de loop der jaren ook heel wat veranderd. 
“Ooit begonnen we met twee wedstrijden”, vervolgt Den Hartog. “Dat is nu enorm 
uitgegroeid. Het zijn er intussen wel zo’n vijftig per jaar. De zomercompetitie, de 
najaarscompetitie. Een snoekconcours met bout als prijs. De eiercompetitie rond 
Pasen met een aantal eieren als prijs. De Sinterklaaswedstrijden. We hebben het 
voorjaarsconcours, de koppelconcoursen. Kortom, volop strijd aan het water.  

1996; Wedstrijd bijtje vissen op de 

Oostgracht 



Los van deze wedstrijden organiseren we twee 
wedstrijden per jaar voor de schooljeugd en er is 
een wedstrijd voor dames. 
Super bijzonder was de wedstrijd ‘bijtje vissen’ in 
1984. Toen was het ijs op de Oostgracht voldoende 
dik om er 26 bijten in uit te hakken. Een pracht 
gezicht al die vissers op een krukje bij zo’n gat in 
het ijs. Twee leden durfden niet op het ijs te gaan 
zitten. Voor hen werden twee bijtjes vlak bij de 
oever gemaakt zodat ze vanaf de kant konden 
vissen. De vangst was nog behoorlijk goed ook.” 
“En dan zijn er nog twee bijzondere vangsten in 
onze Karper geschiedenis”, vult Cees de Bondt tot 
besluit aan. “In de zestiger jaren werd een enorme 
snoek gesignaleerd in de Westgracht. Menig lid 
maakte jacht op het monster. Uiteindelijk was het 

Jan Karsch die hem ving. Een knoert van 1 meter en 9 centimeter. 
Maar de grootste vis die tot nu toe in de Westgracht gevangen werd, was een 
meerval van 1 meter en 50 centimeter. Peter de Hoop was de karper-visser die hem 
ving. Deze kanjer woog 30 kilo.” 
 
Ed van Tuijl  
 
  
  
  
 
 

 
  
 

Peter de Hoop met zijn vangst. Een 

meerval van 1 meter en 50 centimeter. 

Gewicht 30 kilo 

 


