
BOA dag Sportvisserij Zuidwest Nederland, zaterdag 12 

april 2014. 

Voor de meeste van ons was het vroeg uit de veren om op tijd in Den 

Haag te zijn voor de jaarlijkse BOA dag. De ’s Gravenhaagse HSV  had 

als gastheer hun clubgebouw “De Topstek” aangeboden voor deze dag. 

Alle Boa’s waren verrast door deze prachtige locatie. Midden in de 

natuur en gelegen aan het viswater.  

Na een - zoals altijd een gezellige ontvangst met koffie en een Brabants 

worstenbroodje- kon iedereen rustig bij komen van de autorit. Om 09.00 

uur werden de openingwoorden gesproken door voorzitter Nol Sweep 

die iedereen bedankte voor de komst en hun inzet in het afgelopen jaar.  

 

Twee nieuwe Boa’s werden welkom geheten en er werd afscheid 

genomen van vier Boa’s, die om verschillende redenen stoppen met hun 

functie. 

Hierna sprak Hans Fransen van S.T.O.P Team ons toe om een uitleg te 

geven over de invulling en het doel van deze dag. Arie van der Graaf 

had op verzoek een prachtige digitale presentatie gemaakt over het doel 

van ons werk en van Sportvisserij Zuidwest Nederland namelijk: 

“Gastheerschap”. 

Hierna werden de Boa’s in vier groepen ingedeeld die in een 

roulatiesysteem vier casussen moesten afwerken. Deze casussen 

hadden als inhoud: 

1) Mentale visie; doelstelling: mentale visie/stress  

2) Kennis; doelstelling: verdieping van de kennis/ het opmaken 

van PV.  

3) Fysiek; doelstelling: fysieke vaardigheid trainen.  

4) Gastheerschap; doelstelling: houding/dekking/aanvalslijn en 

gastheerschapkaartje.      

 

Hans, Ruud, Wim en Roy als professionele docenten van de STOP 

training werden bijgestaan door acteurs Phillip, Arie en Dick. Zij hebben 



onze Boa’s het vuur aan de schenen gelegd, door de praktijk in het veld 

op alle mogelijke negatieve manieren na te bootsen en niet echt 

meewerkend, maar met intimidatie en beledigingen naar de Boa’s om 

hier vooral leermomenten uit te halen. Tussen de middag maakten we 

gebruik van een lunch op een andere locatie. Volgens ingewijden op een 

(kleine) loopafstand, maar nadat we deze lunch genuttigd hadden, 

moesten we teruglopen en waren alle ingenomen calorieën weer 

verbrand, zo dichtbij was het.  

’s Middags hebben we het programma verder afgewerkt en om 17.00 

waren we klaar met onze BOA dag. Nog gezamenlijk een broodje 

rookworst en een drankje, waarna Hans Franssen een ieder nog de 

gelegenheid gaf om een impressie van deze dag te geven, een veel 

gehoorde opmerking was: het was een leerzame dag, mooie locatie, 

praktijkgericht en leuk om alle collega’s terug te zien. 

Onze sociale moeder Rian de Jong, Het STOP team, Pierre Santegoeds 

(Politie), het bestuur en directie en medewerkers van Sportvisserij 

Zuidwest Nederland, Arie van de Graaf, Phillip Oprel, Henk Moers, Peter 

Gevers en de twee medewerkers van de ’s Gravenhaagse HSV wil ik 

nogmaals bedanken namens het gehele BOA korps voor deze prachtige 

geslaagde dag, waarna we omstreeks 17.30 uur weer over het land 

uitstroomden, richting huis. 

 

Namens de Boa’s, 

Dick Hartman.          

 


