CLUBORGAAN LHV‘DE SNOEK’ LEERDAM
31e jaargang nr. 1

april 2012
Clubgebouw De Snoek
Prins Bernhardstraat 4
4141 CW Leerdam
Tel: (0345) 618 269

www.lhvdesnoek.nl
Ereleden
E.A. Belder
H. van Dijk

Waarnemend Voorzitter
P.B. van der Linden
Palissade 24, 4143 GB Leerdam
Tel: (0345) 616172
e-mail:p.b.vanderlinden@freeler.nl

Leden van verdienste
C. Brandsma
A.J. Carree
C. den Hartog
B.H. van der Linden
K. Middag
G. van Wijk

Secretaris
O.C.P. Buitendijk
Donk 25, 4143 CB Leerdam
Tel: (0345) 633845
e-mail:secretariaat@lhvdesnoek.nl

Redactie
Ton van Kooten
Tel: (0345) 610837

Penningmeester
H.J.A.H. Bruins
Memel 46, 4141 MZ Leerdam
Tel: (0345) 631156
e-mail: h.j.bruins@hetnet.nl

Advertenties
Mw. T. Wintmulder
Tel: (0345) 615274

Bestuurslid + Ledenadministratie
E.A. Belder
Vroedschap 16, 4147 ES Asperen
Tel: (0345) 615618
e-mail: e.a.belder@hetnet.nl

Beheerders Clubgebouw
Dirk en Loes Groenenberg
Azaleastraat 60, 4142 ZT Leerdam
Tel: (0345) 619428
Relatieleden
Mw. E.W. Belder
Mw. W. Brandsma
Mw. T. Peels
pag. 3

SAMENSTELLING COMMISSIES LHV DE SNOEK
Beheercommissie Clubgebouw
Vz: D. Groenenberg (0345) 619428
Lid: A.J. Carree
(0345) 613254
Lid: L. Groenenberg (0345) 619428
Lid: M. Groenenberg (0345) 505938
Havencommissie
Beh: K. Sjouken
(0345) 617156
Botenverhuur
Lid: T. van Holten
(0345) 610250
P. Hoekstra
(0345) 614443
Lid: R. van Meurs
(0345) 631768
Lid: T. v. Hoogdalem 06 - 28617940
Viscommissie
Wedstrijdcommissie
Lid: D. Groenenberg (0345) 619428
Lid: K. Kool
(0345) 505522
Lid: T. van Holten
(0345) 610250
Jeugdcommissie
Damesvissen
Vz: M. Groenenberg (0345) 505938
Lid: L. Groenenberg (0345) 619428
Lid: A. v/d Oever
(0345) 618511
Lid: C. Iking
(0345) 619664
Lid: O. Buitendijk
(0345) 633845
Commissie Viswaterbeheer
Archiefcommissie
Vz: O. Buitendijk
(0345) 633845
Lid: E. Belder
Lid: E.A. Belder
(0345) 615618
Lid: J. Bruins
Lid: G. Vervloedt
(0345) 618946
Lid: J. Kolijn
Lid: P.N. den Hartog (0345) 611948
Lid: J.C. Aangeenbrug
Milieucommissie
Kascontrolecommissie
Vz: P. van der Linden
Voorzitter: T. van Kooten
Lid: J. Kolijn
Lid:
K. Sjouken
Lid: K. Sjouken
Reservelid: D. Groenenberg
Bezorging Clubblad
A. Groen
(Centrum)
J.B. Woelke
(West)
A. Hendriks
(Oost)
W. Boei
(Ter Leede)
A. Boot
(Noord)
P. Kroon
(Varsseveld)
C. den Hartog (Noord)
E. Vervloedt
(Heukelum)
W. v.d. Velde (Noord
T. Wintmulder (Kedichem + Oosterwijk)
H. Zuidersma (West)
P. de Groot
(Asperen - oude kern)
M. Zuidersma (West)
E. Belder
(Asperen - nieuwbouw)
D.J. Boer
(West)

www.lhvdesnoek.nl

pag. 4

Van de voorzitter….
De lente is vroeg dit jaar. Het is 24 maart en de thermometer wijst 20 graden
Celsius aan. Het is al een paar dagen prachtig weer en ook voor de komende week
wordt nog meer mooi zonnig weer verwacht. Samen met het voltallige bestuur
was ik vanochtend op de botenhaven, vanwege de jaarlijkse milieu-/arbo-/
veiligheidsinspectie. De botenhavencommissie is met vlag en wimpel geslaagd
voor deze test. De extern deskundige die de inspectie heeft uitgevoerd, was vol
lof: “De Snoek heeft de zaken hier goed voor elkaar. Veel bedrijven kunnen hier
een voorbeeld aan nemen.”.
Op de haven was het vanochtend een drukte van belang. Er moest een bootje het
water uit en een aantal boten moest het water in. Op de kant liggen nog veel boten
in de zogenaamde winteropslag. Voornamelijk polyester boten, omdat die niet
goed tegen ijs zijn bestand. Voor 1 april moeten al die boten weer het water in. En
dat is al over een week! Drukke tijden dus voor de leden van de havencommisie.
Volgend jaar lopen de huurovereenkomsten voor het eiland en de drijvende
steigers af (een deel van het eiland is ons eigendom, de rest huren we van de
gemeente). Met de gemeente hebben we destijds afgesproken dat we een jaar voor
afloop van de huurovereenkomsten met elkaar in gesprek zullen gaan over de
verlenging van de huurovereenkomsten. Dat gesprek gaan we dus binnenkort
starten. Het zal u niet verbazen dat wij beide huurovereenkomsten graag willen
verlengen. De haven is immers het kloppende hart van onze vereniging. Hier
ontmoeten we elkaar. Vanuit de haven worden de viswedstrijden voor de
recreanten georganiseerd. Als u de haven nog niet kent, dan nodig ik u graag uit
om er eens te komen kijken. Iedere zaterdagochtend is de haven aan de Zuidwal
open. Er liggen huurbootjes, waar u als lid van de vereniging voor een klein
bedrag gebruik van kunt maken. De Linge is het mooiste vanuit een bootje!
De voorjaarsledenvergadering is dit jaar op woensdag 25 april. Zoals altijd
houden we de ledenvergadering in ons clubgebouw aan de Prins Bernhardstraat.
In dit clubblad vindt u de agenda voor deze vergadering en het verslag van de
vorige ledenvergadering. Graag nodig ik u uit om de ledenvergadering te
bezoeken. Op de agenda staat het jaarverslag over 2011. Als u geïnteresseerd bent
in uw visvereniging, dan is de ledenvergadering een prima gelegenheid om kennis
te maken met de vereniging: de andere leden, de commissies en het bestuur.
Komt allen! Tot woensdag 25 april bij de voorjaarsledenvergadering!
Peter van der Linden, waarnemend voorzitter
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Als FNV lid sta je sterker

Afdeling Leerdam
Vraagbaak: F. de Bruin , 06-12999290
Spreekuur: 2e maandag van de maand
van 19.00 tot 20.00 uur
(niet tijdens de schoolvakanties)
Plaats: Da Vinci College
Tiendweg 11 Leerdam
Ook voor belastingzaken, u kunt hiervoor bellen naar 0345-6120401

Nijverheidstraat 18b, 4143 HM Leerdam, tel. 0345 - 61 21 18

ALGEMENE LEDENVERGADERING
VAN

LHV DE SNOEK
te houden op

Woensdag 25 april 2012
Clubgebouw, Prins Bernhardstraat 4 te Leerdam
Zaal open 19.15 uur

Aanvang: 20.00 uur

AGENDA:
1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Vaststellen verslag van de Najaarsledenvergadering van 26-10-2011

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

4.

Vaststellen “Jaarstukken 2011”
- Commissieverslagen
- Financieel verslag
- Balans per 31-12-2011
- Verslag kascontrolecommissie

5.

Benoeming Kascontrolecommissie 2012
- aftredend en niet herkiesbaar: T. van Kooten

6.

Bestuursverkiezing
- aftredend volgens rooster
- aftredend volgens rooster

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

: O.C.P. Buitendijk (secretaris)
: P.B. van der Linden (2e voorzitter)
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VERSLAG VAN DE NAJAARSLEDENVERGADERING
VAN
LHV DE SNOEK
Gehouden op woensdag 26 oktober 2011 in het Clubgebouw, Prins
Bernhardstraat 4 te Leerdam. Aanvang: 20.00 uur.
Aanwezig:
De bestuursleden:
E.A. Belder, H.J.A.H. Bruins, O. Buitendijk en P. van der Linden.
De dames-leden:
L. Groenenberg-Weerman, J. Iking-de Gruijter en J.G. Woelke-Meijer.
De heren-leden:
J. Aangeenbrug, D.J. Boer, A. Boot, T.H. van Bruggen, A. Buijtendijk,
A. Carree, W. Donker, A. Groen, D. Groenenberg, M. Groenenberg,
C. den Hartog, Th. van Hoogdalem, L. Jansen, W. de Keijzer, J. Kolijn, K. Kool,
T. van Kooten, D. de Koster, P. de Koster, R. de Koster, P. Kroon,
A. v.d. Oever, H.G. v.d. Oever, J. Rutjens, C. Sprado, F.W. Stutz, G. Vervloedt,
J. de Vries, G. van Wijk en J. Woelke.
Voorafgaand aan de vergadering worden de prijzen van de Topcompetitie 2011
uitgereikt door Kees Kool.
1. Opening en vaststelling van de agenda.
Waarnemend voorzitter Peter van der Linden opent de vergadering. Hij heet allen
van harte welkom, met name de bijzondere leden en de dames. Hij vraagt of alle
aanwezigen de presentielijst hebben getekend?
Na de ledenvergadering in april 2011 zijn ons de volgende leden ontvallen:
C. Oosterom
E.E. Hijmering
C. Breddels
Hij vraagt de vergadering om een ogenblik stilte om deze leden staande te
gedenken.
De agenda is in het clubblad gepubliceerd. Het bestuur vraagt de vergadering om
daaraan toe te voegen een agendapunt over de vergunning voor de beroepsvisser.
Daarover is binnen de vereniging veel te veel te doen. Na de pauze geeft
secretaris Otto Buitendijk een presentatie over de nieuw leven ingeblazen
Viswaterbeheer Commissie (VBC) en over de website van De Snoek.
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2. Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden
op 26 april 2011.
Dit verlag is gepubliceerd in het clubblad van oktober 2011. Er zijn geen
opmerkingen over de inhoud en het verlag wordt vastgesteld met dank aan
notulist Jaap Kolijn, die ook bij deze Najaarsledenvergadering voor de
vastlegging zorg draagt.
Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat het bestuur actie heeft
ondernomen op de opmerkingen van Cor den Hartog over de roosters in de vijvers
Leerdam-Noord. Op voorstel van Otto Buitendijk heeft de gemeente deze roosters
inmiddels vervangen door halve roosters.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen ingekomen stukken. Bericht van verhindering ontvangen van de
heren W. Boei en R. Dashorst.
Peter van der Linden meldt dat De Snoek sinds gisteren 80 jaar bestaat. In
september jl. is de Jubilarissenavond gehouden en de heer J. Kroon is daarbij
gehuldigd voor zijn 75-jarig lidmaatschap.
De Kaderavond wordt verplaatst naar het komend voorjaar.
Bij het NK Jeugd zijn onze vijf deelnemende leden niet in de prijzen gevallen.
Over de gehele linie werd er bij deze wedstrijd slechts matig vis gevangen.
Zoals gemeld heeft de VBC een nieuwe start gemaakt. Otto Buitendijk zal
daarover berichten.
De overige commissies doen ook goed hun werk. Al met al draait het goed.
Zaterdag a.s. is er de feestavond van de Jeugdcommissie.
Sinds een aantal maanden draait de heer D.J. Boer mee in het bestuur om te kijken
of het klikt.
Gemeente Leerdam heeft ons gemeld dat ProRail de huurovereenkomst van de
Spoorput heeft opgezegd. De gemeente moet eind januari schoon opleveren.
Daarmee komt ook ons visrecht in de Spoorput na een jaar weer te vervallen. Het
bestuur heeft direct actie ondernomen in de richting van ProRail. Deze heeft
geantwoord dat zij werken aan een nieuwe overeenkomst met de gemeente
Leerdam. Wij hebben gevraagd op de hoogte te worden gehouden van de
voortgang en de resultaten daarvan.
Gijs van Wijk geeft aan dat dezelfde situatie geldt voor ander water van ProRail
binnen Leerdam. Eddy Belder antwoordt dat wij daar geen visrecht hebben. Arie
Boot meldt dat dezelfde zaak heeft gespeeld rond de volkstuintjes langs de rails in
Leerdam. Daar zijn de tarieven dermate verhoogd dat al deze tuintjes nu niet meer
worden verhuurd en braak liggen.
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De Vispassen voor 2012 kunnen worden afgehaald op zaterdagmiddag 17
december a.s. (in combinatie met de traditionele draaimiddag), op
woensdagavond 28 december en op zaterdagmiddag 21 januari 2012.
De Nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op zaterdag 7 januari 2012 van
15.00 – 17.00 uur.
Het ledental is dit jaar ongeveer gelijk gebleven met circa 1460. We hadden
gehoopt dit jaar de mijlpaal van 1500 leden te bereiken, maar hopelijk gebeurt dat
nu in 2012.
4. Vaststellen van de Begroting 2012 en de tarieven voor 2012.
Alle aanwezigen hebben bij binnenkomst de begroting en een toelichting daarop
ontvangen. Penningmeester Jan Bruins loopt e.e.a. met de aanwezigen door. De
begroting 2012 is saai. Er zijn geen schokkende zaken en grote wijzigingen t.o.v.
2011.
De begroting eindigt met een overschot van € 700. Dat is iets meer dan de
afgelopen jaren. Tenzij er onverwachte, grote investeringen komen, hoeven we de
komende jaren de contributie waarschijnlijk niet te verhogen, ook omdat de
afschrijvingen wat afnemen. Cor den Hartog vraagt of we meer huur aan de
gemeente moeten gaan betalen. Jan Bruins antwoordt dat dit misschien wel zo is,
maar dat dit niet eerder dan 2013 het geval zal zijn.
Als we de begroting per pagina doorlopen zien we dat de ontvangsten iets minder
zijn. Dat komt omdat de jaarlijks storting vanuit het egalisatiefonds ten behoeve
van de aanpassing van de liggelden nu is weggevallen. In 2012 vindt voor de
laatste maal een aanpassing van de liggelden plaats in het kader van de aanleg van
de steigers.
De contributiebedragen blijven gelijk, evenals de bijdragen aan de Federatie en
aan Sportvisserij Nederland. Wel worden de liggelden dus verhoogd.
Vorig jaar hadden wij een forse naheffing voor elektra. De verwachting is dat het
dit jaar ongeveer gelijk zal blijven. De afschrijvingskosten zijn verlaagd, de
kosten voor het clubgebouw zijn gelijk gebleven en hopelijk stabiliseert de omzet
van het clubgebouw zich nu. In het totaal levert dat een positief saldo op.
Er is geld gereserveerd voor afvissen in verband met de toegenomen activiteiten
van de VBC.
Gijs van Wijk vraagt of de vergoeding voor de vrijwilligers is verhoogd? Jan
Bruins antwoordt dat de uitgave van € 4500 het bedrag is waarop maximaal
aanspraak kan worden gemaakt. Maar omdat onze vrijwilligers hierop (tot nu toe)
geen beroep doen, zien we hetzelfde bedrag aan de inkomstenzijde weer
terugkomen. Er zijn drie vrijwilligers die aanspraak zouden kunnen maken op
deze vergoeding. Dit is vastgesteld in de ledenvergadering van 2010.
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www.denbraberzonwering.nl

Rien Baas Uw keurslager
De lekkerste winkel van Leerdam

Winkelcentrum Europaplein 12
4142 CC Leerdam
Tel.: (0345) 612 274
info@baas.keurslager.nl
www.keurslager.nl
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Cor den Hartog vraagt of met deze verhoging de hoogste stand voor de liggelden
is bereikt? Jan Bruins bevestigt dat. Hiermee zijn de kosten voor de steigers
gedekt.
Peter van der Linden stelt voor de begroting goed te keuren. Dat gebeurt met
algemene stemmen.
Na een korte pauze meldt Peter van der Linden dat ons erelid Henk van Dijk
ontbreekt. Hij is ernstig ziek en ligt in Gorinchem in het ziekenhuis. Cor den
Hartog voegt daaraan toe dat Henk van Dijk de volgende dag zal worden
overgebracht naar Lingestein.
5. Presentatie Viswaterbeheer Commissie en website De Snoek.
Otto Buitendijk meldt dat de VBC nieuw leven is ingeblazen. Otto Buitendijk is
voorzitter van de commissie en verder hebben hierin zitting Eddy Belder, Gerrit
Vervloedt. Peter den Hartog en Johan Aangeenbrug zijn kandidaat commissielid,
deze moet echter nog benoemd worden door het bestuur.
Het Algemeen Dagblad volgt onze activiteiten en in december a.s. zal daarover
een artikel verschijnen. Vorige week stonden we ook al in de lokale pers en op de
gemeentelijke website en dat heeft 36 hits opgeleverd.
In april 2011 op uitnodiging van de gemeente Leerdam voor het eerst weer
gesproken over het viswaterbeheer. Daarna hebben we zelf het heft in handen
genomen. In overleg met Sportvisserij Nederland (SVN) zijn we gaan
inventariseren. Alle gesprekken en afspraken worden vastgelegd in een verslag.
De gemeente is daardoor wakker geworden.
SVN is hier geweest en heeft contact met gemeente gehad en gaat een
kostenplaatje maken wat de plannen allemaal gaan kosten. Het liefst willen we in
de voorjaarsvakantie actie nemen en de jeugd erbij betrekken.
De gemeente betaalt het geplande onderzoek. Het plan van aanpak is:
inventariseren wat we hebben en dan een visie ontwikkelen.
Het Waterschap is niet geïnteresseerd, en laat ons onze gang gaan en wijst naar de
gemeente.
We moeten nu monitoren. We doen onderzoek in de voorjaarsvakantie (eerst
Leerdam-Noord) en daarna – willen we -ook in de ledenvergadering – alle
resultaten en plannen bespreken In 2013 moeten de plannen klaar zijn.
Het is de wens van Otto om met alle verenigingen langs de Linge één VBC te
kunnen maken.
Ton van Kooten merkt op dat er de laatste 13 jaar in Leerdam Noord één keer is
gebaggerd en een proef is genomen met natuurvriendelijke oevers. Inmiddels is de
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snoek uit het water verdwenen en de witvis is gedecimeerd. Is bekend wat hier het
probleem is?
Otto Buitendijk antwoordt dat we eerst een nulmeting moeten doen en pas daarna
kunnen we beleid maken, ook samen met SVN.
Ton van Kooten merkt verder op dat er de laatste twee winters veel vis
doodgegaan (ijs) en dat een paar jaar geleden ook de overloop van riolen voor
vissterfte heeft gezorgd.
Peter de Koster zegt dat er de laatste jaren niet veel is gedaan. Vroeger werd er
elk jaar geschouwd. Het Waterschap wil echter alleen maar helder water. Het
water moet op diepte worden gehouden en kunnen stromen. Als je de problemen
niet oplost, heeft het geen zin om vis uit te zetten.
Otto Buitendijk zegt toe dat hieraan aandacht zal worden besteed, maar we
moeten eerst de resultaten van het afvissen afwachten en er moet beter worden
gebaggerd. Arie Boot geeft aan dat moet worden nagegaan of elektrisch afvissen
zinvol is, want de vorige keer heeft het niets opgeleverd.
Otto Buitendijk besluit dit onderwerp met de herhaling dat hij t.z.t. met de
vergadering van gedachten wil wisselen over het rapport. Ton van Kooten
waarschuwt dat de kosten goed in de gaten moeten worden gehouden.
Vervolgens geeft Otto Buitendijk een demonstratie van de nieuwe website van De
Snoek. Tot nu toe zijn er zo’n 500 bezoekers geweest. Nieuw is dat de site nu ook
een forum bevat, dat alleen voor leden toegankelijk is. Hij adviseert de leden om
vaker naar de site te kijken.
Peter van der Linden bedankt Otto voor deze demonstratie.
Cor den Hartog vraagt Jan Bruins of hij een instructieles over het gebruik van
internet/website wil organiseren? Jan Bruins zegt dat toe.
6. Voorstel Bestuur: Één ledenvergadering per jaar houden.
Peter van der Linden licht toe dat er tot nu toe twee ledenvergaderingen per jaar
worden gehouden. Het aantal deelnemers is vrij constant. Het bestuur wil graag de
mening van de aanwezigen peilen over de optie om het aantal terug te brengen tot
één ledenvergadering per jaar.
- Gijs van Wijk antwoordt dat we circa tien jaar geleden op voorstel van de leden
naar twee vergaderingen per jaar zijn gegaan, maar dat hij nooit heeft begrepen
waarom dit voorstel werd gedaan.
- D. Groenenberg vreest dat bij één vergadering per jaar de bijeenkomst erg lang
gaat duren.
- Peter van der Linden meldt dat in de statuten staat dat we twee keer per jaar een
ledenvergadering moeten houden, voor een eventuele wijziging is een statuten

pag. 15

wijziging noodzakelijk en daarvoor zou een speciale vergadering moeten worden
uitgeschreven..
- Arie Boot vindt twee vergaderingen niet teveel en vreest problemen als er
tussentijds zaken zouden moeten worden geregeld. Peter van der Linden
antwoordt dat daarvoor een extra vergadering kan worden uitgeschreven. Gijs van
Wijk vindt twee vergaderingen wel een extra belasting voor het bestuur.
Jaap Kolijn merkt op dat er bij slechts één vergadering problemen kunnen
ontstaan bij het vaststellen van contributies e.d., want eventuele verhogingen (
bijv. Federatie en SVN) kunnen in april nog niet worden voorspeld.
Peter van der Linden is van mening dat het voordeel van twee vergaderingen
vooral bestaat uit meer onderlinge contacten.
Jan Bruins merkt op dat er in deze vergadering geen besluit kan worden genomen,
maar dat het bestuur graag de meningen wil peilen, voordat in een volgende
ledenvergadering een besluit wordt genomen.
Er volgt een stemming bij handopsteking:
- voor 1 ledenvergadering per jaar stemmen 13 aanwezigen,
- voor 2 ledenvergaderingen per jaar stemmen 15 aanwezigen.
Peter van der Linden geeft aan dat het bestuur zich hierover verder zal beraden.
7. Verlening vergunning beroepsvisser.
Er is veel discussie over de aanwezigheid van de Visserijbedrijf Klop & Zonen op
ons viswater. Het bestuur vindt het daarom belangrijk om met de vergadering van
gedachten te wisselen voordat wordt besloten de vergunning al dan niet te
verlengen.
Eerst geeft Eddy Belder een schets van de huidige situatie en daarna zal met de
aanwezigen over de consequenties worden gesproken, waarna er een besluit moet
worden genomen.
Eddy Belder:
Om te beginnen moet ik vaststellen dat er altijd een beroepsvisser op ons water
actief is geweest. Eerst was dat Cees de Bruin, die in 1974 is uitgekocht door de
hengelsportverenigingen op de Linge. Daarna hebben we te maken gehad met
Henk de Bruin uit Arkel en daarna met een beroepsvisser uit Kapel-Avezaath.
Toen die stopte als beroepsvisser op ons water hebben wij een jaar of 2 tot 3 geen
beroepsvisserij op de Linge gehad.
Zo’n 20 jaar geleden, in 1991 of 1992, werd ik gebeld door de heer Klop. Hij
vertelde mij dat hij bij het Waterschap visrechten had verworven voor de Linge.
Daar hadden zij hem ook verteld dat hij voor de overige rechten bij De Snoek in
Leerdam moest zijn. Hij wilde een afspraak maken om daar eens over te praten en
om te kijken wat de mogelijkheden waren. We hebben toen een afspraak met hem
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gemaakt en hebben zijn verhaal aangehoord. Het kwam er eigenlijk op neer dat hij
voornemens was, als hij de rechten zou kunnen huren, 2 of 3x per jaar op de
Linge actief te zijn.
We hebben toen in het bestuur besloten om hem voor één jaar een vergunning te
verstrekken. Daarna zouden we bezien of we deze vergunning moesten verlengen.
Hij hield zich toen keurig aan de afspraak door 2 of 3 maal per jaar op de Linge te
komen vissen. Hij had de Linge ook niet echt nodig omdat hij veel ander viswater
had, waar hij kon vissen. Van mijn voorganger had ik geleerd om een
beroepsvisser zoveel mogelijk viswater te verstrekken, dan zag je hem bijna nooit.
Dit jaar is de situatie veranderd: In Den Haag werd besloten dat in veel
binnenwater in Nederland niet meer op paling mocht worden gevist. De paling in
deze wateren zouden een gevaar vormen voor de volksgezondheid en mochten
dus niet in de verkoop komen. Helaas of gelukkig behoort de Linge niet bij deze
wateren. Hier mag dus in de toegestane periode gewoon paling worden gevangen
en Klop kwam dus vaker naar de Linge voor zijn paling. Deze veranderende
situatie is voor het bestuur de reden om de ledenvergadering te adviseren de
vergunning aan Klop niet te verlengen.
Wat betekent dat? Van ons heeft hij vergunning om op drie percelen te kunnen
vissen. Daarnaast heeft hij van het Waterschap een of twee huurovereenkomsten.
Twee van onze percelen betreffen maar de halve Lingebreedte. De andere helft
huurt Klop van het Waterschap. Bij ons is hij gerechtigd om op paling te vissen,
daarbij mag hij de meegevangen zeelt en de meegevangen schaaldieren behouden.
Bij het Waterschap gaat de vergunning veel verder. Hij mag daar ook alle
meegevangen schubvissen meenemen. Dit betekent dus dat hij ook snoekbaars,
snoek, karper en bedenk het zelf verder maar, mee mag nemen. Dit is
vanzelfsprekend niet meer te controleren. Als er schubvis wordt aangetroffen bij
een controle, waar heeft hij deze dan gevangen?.
Ook als wij als vereniging geen vergunning meer verlenen aan de heer Klop, blijft
hij nog steeds actief op de Linge. Dat moeten we dus wel voor ogen houden. Er
wordt wel met grote regelmaat gecontroleerd op de Linge. Maar het is moeilijk te
bewijzen waar hij zijn vis gevangen heeft. Als hij op het moment van controle in
het verkeerde water aan het vissen is, dan is het uiteraard wel duidelijk. Maar de
controleurs zijn niet altijd bij hem in de buurt. Het Waterschap zegt dat hij nog
niet op overtredingen is betrapt.
Ik hoop u hiermee voldoende duidelijkheid te hebben verschaft. Het bestuur stelt
voor om de vergunning voor de firma Klop niet te verlengen. Aan u de vraag of u,
met deze toelichting, achter dit standpunt kunt staan. Hopelijk kunt u een
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Forellenvisvijvers “Zederik” voor een ontspannen dagje vissen,
Tevens ook uw adres voor gerookte forel.
Broekseweg 28, Meerkerk voor meer info: Tel. 0183-351625

De compleetste
houtleverancier
van de regio
HOUT-EN PLAATMATERIAAL

Van der Leeden
Leerdam

Techniekweg 21—Leerdam
Tel. (0345) 612897 Fax. (0345) 619388
www.vanderleedenhout.nl

pag. 19

OPENINGSTIJDEN
Ma t/m vrij.
Van 8.00
tot 18.00 uur
Zat. tot 16.00 uur

weloverwogen besluit kunt nemen. Mocht u nog vragen hebben dan zal ik
trachten deze te beantwoorden.
De eerste vraag luidt of de beroepsvisser recht heeft om netten van honderden
meters lengte uit te leggen.
Eddy Belder antwoordt dat hij alle toegestane middelen mag gebruiken.
Gijs van Wijk meldt dat er een toezegging was, dat hij alleen maar elektrisch zou
vissen. Cor den Hartog dacht dat de beroepsvisser moet melden als hij gaat
vissen. Dat wordt door Eddy Belder bevestigd.
Gevraagd naar de omvang van de vergunning van De Snoek antwoordt Eddy
Belder dat het gaat om de halve Lingebreedte (zuidelijke gedeelte) vanaf de
Broekse Uitlaat tot aan de Kedichemse kerk en vandaar volledige Lingebreedte
tot Heukelum. Vanaf Heukelum tot aan het gemaal “De Nieuwe Horn” halve
Lingebreedte (zuidelijk gedeelte). Vandaar gehele Lingebreedte tot aan gemaal
“De Laar” te Gellicum en vandaar halve Lingebreedte (noordelijke gedeelte) tot
iets voorbij “Rust Wat” te Rhenoy.
Theo van Hoogdalem merkt op dat de beroepsvisser er tegenwoordig elke dag is,
omdat hij elders niet meer mag vissen. Gijs van Wijk merkt op dat Klop zich niet
houdt aan de afspraak om alleen elektrisch te vissen. Hij moordt de hele Linge uit
en de leden van De Snoek betalen ervoor. Gijs van Wijk zou er geen probleem
mee hebben als hij zich zou beperken tot elektrisch vissen.
Peter van der Linden vindt dat De Snoek zijn leden moet beschermen. Bij het
Waterschap ligt de situatie gecompliceerder, maar hij is van mening dat De Snoek
door een rechter in het gelijk zal worden gesteld omdat we schade ondervinden
van de handelwijze van de beroepsvisser.
Maar van het Waterschap heeft hij een huurovereenkomst en die is niet zomaar
opzegbaar. Hij blijft dus op de Linge vissen en hij mag alle bijvangsten
(schubvissen) meenemen. Nu vangt hij al onze dure spiegelkarpers weg en de vis
vlucht voor de fuiken.
Eddy Belder merkt op dat het Waterschap wel heeft beloofd geen nieuw aalrecht
meer uit te geven.
Peter van der Linden brengt het voorstel van het bestuur, om de vergunning per 1
januari 2012 niet te verlengen, in stemming. Er is één onthouding, verder is
iedereen voor het voorstel van het bestuur.
Kees Kool vraagt om een uitleg in het clubblad.
Gijs van Wijk adviseert het opzeggen van de overeenkomst te laten toetsen door
een advocaat? Dat wordt toegezegd. Eddy Belder voegt daaraan toe dat het
Waterschap de kans klein acht dat de heer Klop juridische stappen tegen ons
eventuele – voor hem negatieve – besluit zal ondernemen.
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In tegenstelling tot een voorstel uit de zaal adviseert Jaap Kolijn om een eventueel
besluit niet in de publiciteit te brengen. We maken immers inbreuk op de
werkgelegenheid van de beroepsvissers en die kan daarvan – gemakkelijk –
misbruik maken.
8. Rondvraag.
- Dirk Groenenberg meldt dat Tony van Holten en hij nog één Wintercompetitie
zullen organiseren en daarna stoppen als commissie voor de recreanten, tenzij nog
iemand zich aanmeldt als vrijwilliger. Tevens zoekt Dirk Groenenberg nog een
vrijwilliger om één bezorgwijk voor het clubblad over te nemen. Vrijwilligers
kunnen zich melden bij Eddy Belder.
- Kees van Krieken (Amazone) heeft bij Dirk Groenenberg aangeboden om de
clubbladen (met een geadresseerdenlijst) in zijn winkel neer te leggen.
- Remco de Koster vraagt naar de wijzigingen die in 2012 bij het nachtvissen
zullen worden ingevoerd.
Eddy Belder antwoordt dat in de Visserijwet is opgenomen dat op de Linge
nachtvissen is toegestaan, maar kamperen/slapen in een tent is niet toegestaan.
Peter van der Linden zegt toe dat eventuele veranderingen zullen worden
gecheckt bij de Federatie.
- Cor den Hartog vraagt of er vorderingen zijn bij het zoeken naar een nieuwe
voorzitter?
Peter van der Linden antwoordt dat we nog steeds op zoek zijn.
- Otto Buitendijk meldt dat op de Veerwiel een aantal bomen is omgewaaid. We
mogen op kosten van Baron Van Boetzelaer apparatuur huren om deze bomen te
verwijderen. Hij vraagt of er vrijwilligers zijn die daaraan willen meewerken. Het
hout kan (voor een deel) naar degenen die meewerken.
Otto Buitendijk noteert een aantal vrijwilligers (Gijs van Wijk, Remco de Koster,
Peter de Koster, Cor den Hartog.
Gijs van Wijk adviseert om deze werkzaamheden alleen uit te voeren als het goed
gevroren heeft, want anders sta je “tot je nek in de modder”. Otto Buitendijk zal
een plan opstellen en de vrijwilligers benaderen.
9. Sluiting.
Peter van der Linden kijkt terug op de (lange) vergadering. Er was een goede
presentatie, dat is zeker voor herhaling vatbaar en ook de discussie over de
beroepsvisser verliep goed. Hij bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng. Hij
wenst iedereen “wel thuis”en sluit om 22.20 uur de vergadering.
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NIEUWJAARSTOESPRAAK 2012
Dames, Heren, Ereleden en leden van verdienste,
Weer is een jaar verstreken en evenals vorig jaar heb ik ook dit jaar het verzoek
gekregen om de nieuwjaarstoespraak voor u houden en een terugblik te geven op
het nu achterliggende jaar 2011 en een vooruitblik naar het nieuwe jaar 2012.
Geen idee of dit komt omdat de eerste zo beroerd was en het nog maar een keer
moest proberen, of dat hij zo goed was. Deze keus laat ik maar aan u.
Waar ik mee wil beginnen is dat wij in 2011 tachtig jaar bestonden en we nu dus
in ons 80-jarig jubileumjaar bevinden. In 2012 zullen wij met onze kaderleden
daar nog ruim aandacht aan geven. De archiefcommissie heeft ter gelegenheid van
dit jubileum een kalender samengesteld met oude foto's en archiefstukken. Deze
kalender is beschikbaar voor alle leden en kan afgehaald worden bij b.v. de
vergunninguitreiking. Ook kunt u, als u belangstelling heeft, bij vertrek een
kalender meenemen.
Wat is er verder gebeurd in 2011..........
Zoals u allen bekend is, heeft Eddy Belder afgelopen jaar zijn functie als
voorzitter neergelegd. Gelukkig heeft hij zich bereid getoond nog een tijdje als
bestuurslid te willen aanblijven.
Ook zal hij de ledenadministratie blijven verzorgen. Hoewel het bestuur naarstig
op zoek is naar een nieuwe voorzitter, zijn we hier tot op dit moment nog niet in
geslaagd. Peter van der Linden neemt op dit moment de functie van voorzitter
waar en een aantal andere taken zijn door de overige bestuursleden overgenomen.
Na een korte inwerkperiode is Otto Buitendijk in september 2011 zijn
werkzaamheden als secretaris volledig gaan uitvoeren. Als bestuur zijn wij zeer
verheugd met zijn inbreng maar worden wij soms moe van de hoeveelheid
informatie die op ons afkomt en de zaken die hij oppakt. Hij blijkt echt een man
van communiceren te zijn en dat kan geen kwaad!!
In 2011 is de viswaterbeheer commissie weer nieuw leven ingeblazen. Deze
bestaat nu uit vier personen en zij willen een aantal plannen gaan verwezenlijken.
Ik kom hier later nog even op terug.
De overheid heeft een aantal jaren geleden besloten dat er Viswater Beheer
Commissies (VBC) moeten worden gevormd, waarin de verschillende gebruikers
van het water samenwerken (waterschappen, hengelsport, provincie,
beroepsvisser). Deze VBC’s worden verantwoordelijk voor het opstellen en
uitvoeren van een viswaterbeheerplan. De vorming van deze VBC’s verloopt erg
moeizaam. We gaan in 2012 de ontwikkelingen op de voet volgen.
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De meeste van u zal het bekend zijn dat wij zijn aangesloten bij de Federatie
Midden Nederland. De federatie Midden Nederland bestaat na de fusie uit 105
hengelsportverenigingen. Voor het goed functioneren van de communicatie en
overleg binnen de federatie zijn dat veel te veel verenigingen. Een tussenlaag is
nodig om dit beter te doen functioneren, zodat de belangen van de 105
verenigingen beter behartigd kunnen worden. Wij zijn van mening dat
verenigingen zich zouden moeten organiseren en zich laten vertegenwoordigen in
de Federatie. Voor ons zouden we dat via de L&M willen laten doen. We zullen
dit voorstel eerst bespreken in de L&M en daarna in de federatie.
In 2011 is een volledig vernieuwde website in gebruik genomen. Nadat enige
jaren geleden ikzelf een eerste opzet had gemaakt kregen we in 2010 bericht van
Sportvisserij Nederland dat een format voor een website voor de
hengelsportverenigingen beschikbaar werd gesteld, waarvan iedere
hengelsportvereniging uit Nederland gebruik kon maken.
Onze secretaris heeft zich op deze nieuwe ontwikkeling gestort en samen met mij
naar een eerste opzet gekeken. Toen we het eens waren heeft hij de verdere
ontwikkeling ter hand genomen en op dit moment hebben we een website die
klinkt als een klok.
In de najaarsledenvergadering van 2011 is besloten om de vergunning van de
beroepsvisser op de Linge niet te verlengen. Het bestuur heeft de betrokkenen
hiervan in kennis gesteld. Het bestuur is uitermate verheugd dat het proces over
de besluitvorming hierover in nauwe samenspraak met de ledenvergadering heeft
plaats gevonden. Dit benadrukt nogmaals de belangrijke plaats die een
ledenvergadering binnen een vereniging heeft.
Een laatste punt is nog de ontwikkeling van ons ledenaantal. Aan het eind van
2010 hadden we in totaal 1461 Nu, aan het eind van 2011 staat de teller op 1455
Het aantal van 1500 leden laat dus nog even op zich wachten. Misschien in het
komende jaar??
En wat nu in 2012.
Volgens alle berichten een moeilijk jaar voor velen vooral in financieel opzicht.
Gelukkig hebben wij als vereniging geen verhoging van contributie hoeven door
te voeren en zijn alleen de tarieven van de ligplaatsen aangepast conform de
voorstellen uit 2006.
Ik kom nog even terug op de Viswater Beheer Commissie. Enige maanden
geleden is een voorstel geschreven door deze commissie over een opname van de
huidige visstand in de gemeentewateren van Leerdam mede op verzoek van de
Gemeente Leerdam. Over dit onderwerp zijn de nodige persberichten verschenen.
Echter een tweetal maanden geleden bleek de Gemeente ineens geen geld voor dit
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onderzoek over te hebben waarom zij zelf hadden gevraagd. En dit nadat een
aantal vrijwilligers veel tijd in de ontwikkeling van dit plan hadden gestoken.
Alles leek voor niets te zijn geweest. In een ultieme poging om het schip toch vlot
te trekken heeft nogmaals overleg plaatsgevonden. En bij het sluiten van het jaar
2011 kregen wij alsnog de toezegging van de Gemeente dat de kosten van het
afvissen zullen worden vergoed zodat in 2012 het onderzoek zal plaatsvinden en
worden afgerond. Wat dat betreft niets dan lof voor de vasthoudendheid van de
Commissie.
Het Bestuur zal in 2012 de besprekingen openen met de Gemeente over de
verlenging van ons huurcontract van het eiland en de steigers. Hoewel de
feitelijke afloopdatum 1 juni 2013 is, zal reeds in 2012 een aanvang worden
gemaakt met deze besprekingen.
De inzet is dat we het eiland kunnen blijven gebruiken als centrale plaats voor
onze vereniging. Het is het kloppend hart van de vereniging!
In 2012 zal ook naar verwachting een nieuwe pachtvergunning van ons viswater
door het Waterschap worden afgesloten waarbij de stichting L&M de contractant
zal zijn. Uiteraard blijven wij huurder van het huidige viswater maar Waterschap
en L&M zijn de gesprekspartners.
Onze eigen viscommissie heeft besloten om in 2012 toch verder te gaan met hun
activiteiten. Als bestuur zijn we daar erg gelukkig mee en hopen ook voor hen op
een goed visjaar!!
Ik ga afsluiten omdat ik merk dat u langzamerhand wel trek krijgt in een hapje en
een drankje.
In 2012 hopen we weer op de positieve bijdrage van alle actieve leden in de
vereniging want samen met de vissende en niet vissende leden vormen wij met
elkaar de vereniging.
Ik wens u namens het hele bestuur u en uw naasten een gezond en gelukkig 2012
toe.
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Tuin - en Bloemencentrum

“HET WESTEN “
Laantje van Van Iperen 30
4142 ER Leerdam
Tel: 0345 - 612933

UW KAP AAN HUIS
Neemt er graag de Ɵjd voor !!!
Na 9 jaar in de kapsalon begin ik als ambulant kapster

Tel : 06 177 156 76

De Graaf
visspecialiteiten
Westwal 6, Leerdam

0345-613186

KWALITEITSSLAGERIJ / PARTYSERVICE

Cees & Petra van der Ham
www.slagerijvanderham.nl
Fonteinstraat 30
4141 CH Leerdam
Tel: 0345-612672

Fax: 0345-549612
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0345-630303

Nijverheidstraat 24
4143 HM Leerdam
Fax: 0345-613394

Wat Walter maakt, dat smaakt
IALITEITEN
ONZE SPEC

Ook voor uw
koude buffetten
en diverse salades

 DIV. PANNEKOEKEN
 DIV. BELEGDE BROODJES
 DIV. MEENEEMMAALTIJDEN
Nieuwstraat 74-76 Leerdam
Tel. 0345-612447 Fax 0345-610441

Bloemen bestellen ??
nu Verhoeks bellen

VERHOEKS BLOEMEN
Meentplein 2 - 4 Leerdam Tel: 0345 - 613112
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Wintercompetitie
Ondanks de barre winter, werd de wintercompetitie gewoon afgewerkt.
Uiteindelijk hoefde de competitie maar met één week verlengd te worden om het
gehele programma van vijf wedstrijden af te werken.
Voor de witvissers waren de vangsten niet best. Een enkele verdwaalde brasem en
zelfs zeelt waren nodig om het klassement te maken.
Einduitslag
1.Joop Woelke
2. Arie van den Oever
3. Cor den Hartog
4. Peter de Koster
5. Dirk Groenenberg
6. Bert van de Berg
6. Henk van den Oever
8. Martin Groenenberg

6650 gram
4115 gram
2660 gram
580 gram
350 gram
20 gram
20 gram
10 gram

De roofvissers hadden het beter getroffen. Er werden zelf drie metersnoeken
gevangen. Tonny van Holten, Wim Boei en natuurlijk John Quick waren de
gelukkigen.
Einduitslag
1. John Quick
2. Wim van Tol
3. Ruud Sanders
4. Ton van Holten
5. Piet Landegge
6. Henry van de Heuvel
7. Wim Boei
8. Hofney Hitipeuw

380 cm.
257 cm.
239 cm.
190 cm.
182 cm.
131 cm.
113 cm.
53 cm.
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Wijziging Havenreglement
Artikel 15.2 van het Havenreglement is door het bestuur aangepast.
Dit is in goed overleg met de Havencommissie tot stand gekomen.
Artikel 15.2

Indien de commissie het noodzakelijk acht dat de boot wordt
leeggepompt, gaat zij hiertoe - zonder overleg met de
booteigenaar/ligplaatshouder - over. De kosten worden bij de
ligplaatshouder/ster in rekening gebracht. Mocht het in
hetzelfde kalenderjaar nogmaals voorkomen dat de commissie
de boot moet leegpompen, dan worden de kosten van een
pompabonnement in rekening gebracht. Dit abonnement
wordt, zonder tegenbericht van de ligplaatshouder, in de
volgende jaren automatisch gecontinueerd en doorberekend.

Ligplaatshouders die het met deze maatregel niet eens zijn hebben een maand de
gelegenheid om hun boot uit onze haven te verwijderen.
Deze wijziging gaat in per 15 mei 2012.
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Programma TOP-competitie
14 april:
5 mei:
2 juni:
30 juni:
25 augustus:
15 september:
29 september:

Linge vanuit bootjes vanaf Het Oevertje
Linge langs de Steile Dijk
Linge bij Filius
Huibert bij Hei- en Boeicoop
Merwedekanaal bij Arkel
Linge bij Filius
Put van Hoogblokland

Deze competitie van 7 wedstrijden wordt op 6 verschillende locaties gevist.
Hierbij gaan we bij 3 collega-verenigingen op bezoek. Er wordt 5 keer in diep
en 2 x in ondiep water gevist. We hopen zo een grote groep actief te krijgen.
Naast een algemeen klassement zal er ook een klassement voor jongeren (onder
de 18 jaar) ouderen (vanaf 65 jaar) en de dames worden bijgehouden.
Van iedere deelnemer wordt het gewicht van de gevangen vissen gewogen en
van iedereen zijn grootst gevangen vis gemeten.
Degene die in 5 wedstrijden het meeste gewicht heeft gevangen ontvangt de
Piet Blom bokaal.
Degene die de meeste cm. heeft over 5 grootste vissen in 5 wedstrijden
ontvangt de Jan de Jong bokaal.
Inschrijfkosten bedragen € 3,- per wedstrijd. Graag voor de wedstrijd gepast
betalen. Wanneer u in één keer betaalt, heeft u voordeel. U betaalt dan € 18,- De
commissie hoopt dat veel deelnemers hier gebruik van maken. Dit
vergemakkelijkt de organisatie.
Ouderen en/of mensen die slecht ter been zijn kunnen apart loten. Zij komen
dan in aanmerking voor een stek dichtbij de loting. Zij dienen dat vooraf aan de
wedstrijdleiding door te geven.
Er wordt gevist van 08.00 uur tot 12.00 uur.
Indien er aan de waterkant geloot wordt moeten alle deelnemers om 07.15 uur
aanwezig zijn. Er is dan gelegenheid om de inschrijfkosten te voldoen.
Om 07.25 uur worden de plaatsnummers van de aparte plaatsen (zie hierboven)
geloot. Om 07.30 uur worden de andere plaatsen geloot.
De loting gebeurt door de commissie. Dit bevordert de snelheid.
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Voor diegene die geen vervoer hebben, probeer aan de waterkant afspraken te
maken voor de volgende wedstrijd. Wellicht kan je met iemand meerijden.
Inschrijven bij voorkeur per mail.
Kool011@kpnmail.nl
Diegene die geen mail hebben telefonisch.
0345-505522
Prijzenverdeling per wedstrijd gaat als volgt:
Grootste vis: Cadeaubon van € 10,- één, twee en drie van de uitslag:
Cadeaubon van € 10,Beste dame, beste jongere en beste oudere: Cadeaubon van € 5,Nr. 6, 9, 12, 15 enz. van de uitslag *: Cadeaubon van € 5,- * Voorwaarde is
dat deze vis gevangen heeft.
Er wordt slechts één cadeaubon uitgereikt. B.v. wanneer een jongere de grootste
vis vangt en bij de eerste 3 eindigt ontvangt deze een cadeaubon van € 10,-

Leerdams kampioenschap
Zaterdag 2 juni wordt het Leerdams kampioenschap gevist.
Deze wedstrijd maakt deel van de TOP-competitie en zal in de Linge, bij Filius
gevist worden. We hopen dat ieder stekje bezet zal zijn. De prijzenverdeling is
zoals hierboven beschreven en 3 bokaaltjes voor de top 3.
Belangstellenden kunnen bij Kees Kool aanmelden en worden om 07.15 uur
aan de waterkant verwacht.
Prijsuitreiking vindt na de wedstrijd, aan de waterkant plaats.

De top 3 van 2011van het Leerdams kampioenschap
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Recordsnoek
Zaterdag 12 december 2011 ging ik vissen met mijn zoon Jesse (15 jaar) in ons
visbootje op de Linge. Op de Munnikenwiel aangekomen probeerden we eerst
met de vaste hengel wat aasvisjes te vangen. Na een aantal keer verkast te zijn en
ik een paar aasvisjes gevangen had, kwam ook mijn zwager Wim in zijn boot een
gokje wagen. Hij had voor de zekerheid een paar aasvisjes van thuis
meegenomen. We besloten te gaan slepen met getakeld aas. Na een aantal rondjes
op de wiel gesleept te hebben op verschillende diepten, was het raak! Een
twijfelachtige aanbeet op ongeveer 4,5 meter diepte. Na de aanslag kon het feest
beginnen. Mijn zoon Jesse, die naar de top van mijn hengel keek, zei: “Oh, het is
maar een sprotje.” Ik lachte een beetje en zei beter wetend:”Jij mag hem pakken,
goed?” Maar toen de dame voor de eerste keer aan de oppervlakte kwam, betrok
zijn gezicht en riep:”Ome Wim!!!” Die was namelijk al door de actie dichterbij
gekomen om eventueel te assisteren. Na ongeveer 15 minuten werd de dame door
Wim bij haar kladden gepakt. Daarna vaarden we naar de oever om wat foto’s te
maken. Na het opmeten bleek mijn persoonlijk record aangescherpt, 112 cm (was
110 cm). Helaas konden we de gave, imposante dame niet wegen, maar ze werd
op ongeveer 22 pond geschat.
Met vriendelijke groet, Henri van Dam.
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Warming-up
`s-Avonds op de bank. En een jeuk ineens. Mijn vrouw draait haar blik richting
mij.
Ze ziet me krabben en gekke bekken trekken. “Ik zie het al”, zegt ze. `De
Viskoorts komt er weer aan. Snel ren ik naar de schuur en neem een dobber in
mijn hand. Ze heeft weer eens gelijk. De jeuk zakt. Ik besluit om die avond voor
alle zekerheid maar mijn dobber mee naar bed te nemen. Mensen, heel langzaam
aan gaan we weer de goede kant uit. We hebben gesnoekt en gesnoekbaarst, of
misschien helemaal niet gevist. De dagen worden weer langer en de kou blijft
weg. Mijn eerste brasem heb ik al weer binnen, en ik hoop er nog veel te vangen
dit jaar. Dus als u nu ook de kriebels krijgt, zoek dan vast de viskoffer op en ga
vast met je visspullen aan de gang. Je zult zien dat het werkt.
En ook al valt er misschien nog niet veel te vangen, met een beetje geduld lukt het
altijd.
Ikzelf vis dit jaar met mijn zeer oude karperstok van 3.30 meter. Gevlochten lijn
van 0.30 mm erop en een schuifdobber. Vissen met de pen is het mooiste wat er
is. Mijn gevlochten lijn kan 32 kg hebben. Ideaal voor voorn dus. Mijn favoriete
voer is mais. Makkelijk, goed te bewaren en niet duur. Laat het voorjaar komen.
En laat me weten wat jouw visplan is!!
De maiskorrel
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Activiteitenkalender 01 april 2012 t/m 31 oktober 2012

Wanneer?

Wat?

Waar?

Vrijdagavond is de vaste kaartavond in het Clubgebouw.
Alleen de competitieavonden van De Snoek zijn vermeld.
7 april
12 april
13 april
14 april
18 april
21 april
25 april
25 april
27 april
28 april

Paaswedstrijd
Bestuursvergadering
Kaartcompetitieavond
1e Wedstrijd Topcompetitie
Huldiging Jubilarissen
Wedstrijd
Algemene Ledenvergadering
Wedstrijd pupillen + junioren
Bestuursvisdag
Jeugdselectie Steile Dijk

Haven
Bestuurskamer
Clubgebouw
Haven
Clubgebouw
Haven
Clubgebouw
Eksterlaan
Haven
Kedichem

5 mei
10 mei
11 mei
12 mei
16 mei
25 mei
26 mei
26 mei
27 mei

2e Wedstrijd Topcompetitie
Bestuursvergadering
Kaartcompetitieavond
1e Dameswedstrijd
Wedstrijd pupillen + junioren
Bestuursvisdag
Havenfair
2e Dameswedstrijd
Wedstrijd

Steile Dijk
Bestuurskamer
Clubgebouw
Lingehaven
Lichte Kade
Haven
Haven
Lingehaven
Haven

2 juni
6 juni
6 juni
9 juni
13 juni
14 juni
15 juni
16 juni
20 juni
20 juni
24 juni
30 juni

3e Wedstrijd Topcompetitie
Wedstrijd Kabouters
Wedstrijd pupillen + junioren
Wedstrijd
Wedstrijd pupillen + junioren
Bestuursvergadering
Bestuurvisdag
3e Dameswedstrijd
Wedstrijd Kabouters
Wedstrijd pupillen + junioren
Wedstrijd
4e Wedstrijd Topcompetitie

Filius
Eksterlaan
Van Leyenburgstraat
Haven
Eksterlaan
Bestuurskamer
Haven
Lingehaven
Wieltje van Collé
Huibert
Haven
Huibert
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7 juli
12 juli
14 juli
21 juli

4e Dameswedstrijd
Bestuursvergadering
Barbecuewedstrijd
Bestuursvisdag

Lingehaven
Bestuurskamer
Haven
Haven

4 augustus
14 augustus
16 augustus
18 augustus
24 augustus
25 augustus

5e Dameswedstrijd
1e Vakantiewedstrijd
2e Vakantiewedstrijd
3e Vakantiewedstrijd
Bestuursvisdag
5e Wedstrijd Topcompetitie

Lingehaven
Haven
Haven
Haven
Haven
Merwedekanaal

1 september
5 september
8 september
13 september
14 september
15 september
16 september
22 september
28 september
29 september

6e Dameswedstrijd
Wedstrijd pupillen + junioren
KADERVISDAG
Bestuursvergadering
Kaartcompetitieavond
6e Wedstrijd Topcompetitie
1e Herfstwedstrijd
Wedstrijd
Prijsuitreiking + Chinees buffet
Bestuurvisdag
7e Wedstrijd Topcompetitie

Lingehaven
Eksterlaan
Haven
Bestuurskamer
Clubgebouw
Filius
Haven
Broekse Uitlaat
Clubgebouw
Haven
Put in Blokland

11 oktober
12 oktober
14 oktober
24 oktober
27 oktober

Bestuursvergadering
Kaartcompetitieavond
2e Herfstwedstrijd
Najaarsledenvergadering
3e Herfstwedstrijd

Bestuurskamer
Clubgebouw
Haven
Clubgebouw
Haven
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BouwTwee VOF
Onderweg 9
4247 EJ Kedichem
F 0183 843468
E info@bouw2.nl
I www.bouw2.nl
Omdat u kiest voor kwaliteit!

Emté Leerdam
Westwal 14
4141 AP Leerdam
tel: 0345 - 648160

Nico Vos Bakkerij
GEN. PIRONSTRAAT 22
LEERDAM
TELEFOON (0345) 610509
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Tarieven geldend voor 2012:
Contributie (excl. Vispas):
Seniorleden
Seniorleden
Damesleden
Aspiranten
Jeugdleden
Kabouters

18 t/m 64 jaar
65 jaar en ouder
18 jaar en ouder
14 t/m 17 jaar
6 t/m 13 jaar
t/m 5 jaar

€ 20,00 per jaar
€ 14,00 per jaar
€ 14,00 per jaar
€ 14,00 per jaar
€ 10,00 per jaar
€
6,00 per jaar

Havenfaciliteiten:
Ligplaats A (max. br. 1,45 mtr)
Ligplaats B (max. br. 1,65 mtr)
Ligplaats C (max. br. 1,85 mtr)
Ligplaats D (max. br. 2,05 mtr)
Plaats in BB-motor berging
Abonnement leegpompen visboot
Eénmalig leegpompen visboot
Lichten gezonken visboot
Boot uit het water halen
Boot te water laten
Overschrijden onderhoudsperiode
Gebruik hogedrukspuit
Huur visboot (voor leden)
Huur visboot (voor niet leden)
Eénmalig inschrijfgeld haven
Sleutel toegangshek haven (borgsom)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

130,00
155,00
200,00
265,00
30,00
40,00
20,00
40,00
5,00
5,00
20,00
2,00
5,00
10,00
2,50
10,00

per jaar
per jaar
per jaar
per jaar
per jaar
per jaar
per keer
per keer
per keer
per keer
per maand
per keer
per dag
per dag

Diversen:
Vispas
Extra Vispas (sub-leden)
Jeugdvispas
Afdracht FMN
Peurvergunning
Dagvergunning
Week- / Vakantievergunning
Abonnement Hét Visblad
Incassotoeslag
Portokosten tbv toezenden vergunning
Eénmalig inschrijfgeld nieuwe leden

€ 14,00
€
3,50
€
4,50
€
5,00
€
7,50 per stuk
€
5,00 per stuk
€ 15,00 per stuk
€
8,00 per jaar
€
2,00 per jaar
€
4,00
€
2,50

Geldend voor leden in België:
Bijdrage portokosten Clubblad

€
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3,00 per jaar

AANMELDINGSFORMULIER
Achternaam:
Voorletters:

Roepnaam:

Geboortedatum: (dd-mm-jjjj)
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:

E-mail:

Bankrekening- / Gironummer:
Abonnement op het Visblad à € 8,00 per jaar:

JA / NEE

Tevens verleen ik de LHV ‘De Snoek’ toestemming om met ingang van 2012,
tot wederopzegging, de jaarlijkse lidmaatschapskosten van bovenstaande
rekening via een automatische incasso af te schrijven.
Datum:

Handtekening:

Opsturen in een gefrankeerde enveloppe aan:
Ledenadministratie LHV ‘De Snoek’
Vroedschap 16, 4147 ES Asperen
Inleveren bij één van de bestuursleden mag natuurlijk ook.
Postbankrekening LHV ‘De Snoek’
Bankrekening LHV ‘De Snoek’
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76 83 87
81 59 14 237

