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(West)
(Ter Leede)
(Varsseveld)
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Van de voorzitter….
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Bij het schrijven van dit
voorwoord is het eind november en is de eerste najaarsstorm is een feit. Vandaag
heb ik op een andere manier van de Linge genoten. In Beesd werd de 8e editie
georganiseerd van de Run Rondje Rhenoy. Met ruim 250 deelnemers die de storm
trotseerden, was het een zeer geslaagd evenement.
In Leerdam lijkt het of er een storm opsteekt over onze prachtige botenhaven.
Jarenlang hebben we weinig van de gemeente vernomen, maar nu lijkt het alsof
ons eiland een belangrijk punt is op de Leerdamse politieke agenda.
Er verschijnen zelfs verontrustende berichten in de kranten. Misschien hoort deze
storm ook een beetje bij het huidige jaargetijde. Ik ben benieuwd wanneer deze
storm weer een beetje gaat liggen. Natuurlijk laten wij ons er niet door uit veld
slaan. Daar is meer voor nodig. Ondertussen zijn we nog steeds in afwachting van
een nieuwe huurovereenkomst…. de gemeente Leerdam is niet zo snel... en zijn
we benieuwd wat 2013 ons zal brengen. In plaats van passief afwachten, gaan we
zelf de mogelijkheden van ons eiland nog eens goed op een rijtje zetten, zodat we
goed beslagen ten ijs komen. Het is immers al weer bijna winter en dan hopen we
de Linge per schaats te kunnen verkennen.
Op 9 maart 2013 is het Landelijke Opschoondag. We zijn van plan om daar als
vereniging aan mee te doen. Vanuit de haven zullen we met een of meerder boten
de oevers langsvaren en het rondslingerend afval verwijderen. Als u daar als
vrijwilliger aan mee wilt doen, kunt u zich daarvoor aanmelden bij een van de
bestuursleden of bij de havencommissie.
Er is nog een punt dat ik graag onder uw aandacht wil brengen. Na vele, vele
jaren van trouwe dienst stopt Ton van Kooten met de redactie van het clubblad.
Dit is zijn laatste nummer (bij wijze van spreken dan) en hij is Heintje Davids
niet. Dat betekent dat we naarstig op zoek zijn naar iemand die het stokje van Ton
wil overnemen. Dus, als u vaardig bent met de pen of het toetsenbord, wat tijd
beschikbaar hebt en het leuk vindt om een clubblad in elkaar te zetten, aarzel dan
niet en neem contact op met een van de bestuursleden. Het liefst zie ik de redactie
uit meerdere mensen bestaan, die ook onze prachtige website onder hun hoede
nemen.
Ten slotte, einde van het jaar betekent ook dat de vergunningen en de vispassen
weer worden uitgereikt en dat de jaarlijkse draaimiddag wordt georganiseerd. Ik
hoop u daar allemaal weer te zien.
Komt allen! Tot zaterdag 15 december bij de draaimiddag/afhalen vispassen!
Peter van der Linden, waarnemend voorzitter
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Contributie en VISpassen 2013
De ledenvergadering, bijeen op 22 oktober j.l., heeft de begroting voor het jaar
2013 goedgekeurd.
De contributie voor de seniorleden is ongewijzigd vastgesteld op € 20,00. De
contributies voor de andere ledencategorieën zijn eveneens ongewijzigd.
Het bootliggeld is eveneens ongewijzigd gebleven. De geldende bedragen staan
vermeld in de tarieven 2013 in dit Clubblad.
De Federatieve kosten zijn verhoogd naar € 7,00.
De kosten van de boot uit het water halen en er weer inleggen zijn gewijzigd.
Deze bedragen € 15,00 met ingang van 2013.
De huurtarieven voor een visboot zijn eveneens gewijzigd. Deze bedragen voor
niet leden € 15,00 per visdag. Voor leden blijft het ongewijzigd.
De rekeningoverzichten en de acceptgiro’s heeft u bij het verschijnen van dit
clubblad reeds ontvangen. Leden die ons gemachtigd hebben om de kosten
automatisch te incasseren hebben een rekeningoverzicht ontvangen zodat zij
kunnen nagaan waarvoor en hoeveel er automatisch van hun rekening wordt
afgeschreven. Deze afschrijving zal eind november plaatsvinden.
Betaalt u niet automatisch dan heeft u een acceptgiro ontvangen, waarmee u het
door u verschuldigde bedrag aan ons kunt overmaken.
Kiest u voor een andere wijze van betalen, laat ons dan niet moeten raden voor
wie deze betaling bedoeld is. Regelmatig komt het voor dat bijvoorbeeld een
vriend of vriendin, met een andere naam, de betaling verzorgt. U zult begrijpen
dat dit voor ons niet erg duidelijk is, wij komen er dan ook niet uit en weten dus
niet voor wie de vergunning bestemd is. VERGEET DUS NIET om duidelijk
aan te geven voor wie de betaling bestemd is! Vermeld in ieder geval altijd het
factuur- en klantnummer! Beter is het om het 16-cijferig betalingskenmerk te
vermelden!
Niet veranderd is de eenvoudige en snelle manier om tijdig de nieuwe VISpas in
uw bezit te hebben. Kom naar de afhaalgelegenheden in het clubgebouw, het
scheelt u € 4,00 aan verzend- / bezorgkosten en ons tijd en moeite om deze
vergunning bij u te krijgen. Het handigst gaat dit als uw betaling, op het
moment van afhalen, op de rekening van de penningmeester is bijgeschreven.
De eerste afhaalgelegenheid in ons Clubgebouw is:

ZATERDAGMIDDAG 15 DECEMBER a.s.
tussen 14.00 en 17.00 uur
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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
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Bent u op zaterdag 15 december niet in de gelegenheid, dan kunt u daarvoor ook
nog terecht in ons Clubgebouw op:

DONDERDAGAVOND 27 DECEMBER
tussen 19.00 en 21.00 uur
Vanzelfsprekend kunt u tijdens de afhaalgelegenheden ook contant betalen aan de
penningmeester. U kunt uw VISpas dan ook direct meenemen.
Begin 2013 is er nog éénmaal de gelegenheid om uw Vispas af te komen halen en
wel op:

ZATERDAGMIDDAG 19 JANUARI
tussen 14.00 en 16.00 uur.
Voor niet afgehaalde VISpassen wordt het volgend jaar € 4,00 portokosten in
rekening gebracht! U betaalt dit dus altijd achteraf!!
Vanzelfsprekend kunnen de jeugdleden op de hiervoor genoemde data ook de
JEUGDVERGUNNING komen afhalen. Maak hier dus gebruik van!!
Nog steeds wordt hier te weinig gebruik van gemaakt door onze jeugdleden.

Ook hier geldt dat voor de niet afgehaalde
JEUGDVERGUNNINGEN het volgend jaar € 4,00
portokosten in rekening wordt gebracht!!
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Tijdens de eerste gelegenheid voor
het afhalen van de Vispassen op

Zaterdag 15 december
wordt in samenwerking met de Beheercommissie Clubgebouw
ook dit keer weer een

Draaimiddag
georganiseerd tussen

14.00 en 17.00 uur
Het doel van deze draaimiddag zal door de beheerder van het Clubgebouw
worden bedacht. Tijdens de draaimiddag zal hij daar zo mogelijk op terug
komen. Wat het doel ook moge zijn, wij gaan er van uit dat de leden ons
ook dit keer weer niet teleur zullen stellen.
Wij rekenen er weer op dat veel leden die middag de Vispas komen afhalen
en gelijktijdig een gokje wagen en zo mogelijk een prijsje mee naar huis
kunnen nemen.
Zoals u inmiddels gewend bent zal de beheercommissie ook voor deze
draaimiddag weer een aantrekkelijk prijzenpakket samenstellen.

U komt toch ook?
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NIEUWJAARSRECEPTIE
Begin 2013 gezellig en goed
Kom naar de Nieuwjaarsreceptie
van L.H.V. De Snoek
op
zaterdag 5 januari 2013
De eerste zaterdag van het Nieuwe Jaar is de eerste
gelegenheid van het jaar om het bestuur en je al je andere
(hengelsport)vrienden in een plezierige en ontspannen sfeer te
ontmoeten en met elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar uit te wisselen.
Ook is het de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje uw
hengelsportvoornemens voor het nieuwe jaar met elkaar te bespreken.
De Nieuwjaarsreceptie van de L.H.V. De Snoek is voor iedereen: leden en nietleden, partners en belangstellenden. Blijf deze keer eens niet thuis maar kom naar
ons Clubgebouw aan de Prins Bernhardstraat, op zaterdagmiddag 5 januari a.s.
tussen

15.00 en 17.00 uur.
Bestuur en Redactie van het clubblad wensen u vanaf deze plaats alvast prettige
Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2013 toe.
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WATERLIJST VAN LHV ‘DE SNOEK’
Alle jaren ontvangt u van ons een Waterlijst van de wateren waarin u mag vissen.
Ook dit jaar zal u deze krijgen. Alleen is deze nu geldig tot en met 2015. U moet
dan wel een Vispas van het betreffende jaar kunnen tonen. De Vispas is het
bewijs dat u lid bent van onze vereniging. De lijst op zich geeft geen enkel recht.
Wat kunt u met deze kaart vraagt u zich misschien wel eens af. Het volgende is
van belang om te weten. Deze kaart vermeld niet alleen het water wat wij
inbrengen bij Sportvisserij Nederland, maar ook de wateren die wij niet
inbrengen. Denk hierbij aan het Polderwater, de Gemeentehaven en de diverse
Balkengaten binnen de Gemeente Leerdam.
Maar deze kaart is ook van belang als u wilt nachtvissen. Wij hebben ons
nachtvisrecht niet ingebracht in de Landelijke Vergunning. Dus als u wilt gaan
nachtvissen moet u deze kaart kunnen tonen aan de persoon die u controleert of u
wel mag nachtvissen. En laat u dan vooral niet afschepen met het argument dat u
een Nachtvispas moet kunnen tonen. Wij hebben op de Linge het nachtvisrecht en
iedereen die bij ons lid is mag nachtvissen. Daar heeft u geen Nachtvispas voor
nodig. De uitzonderingen staan ook aangegeven op deze lijst. In de Broekse
Uitlaat, de Gemeentewateren en de Polderwateren mag u niet nachtvissen.
Ik hoop hiermee wat meer duidelijkheid te hebben gebracht over het gebruik van
deze waterkaart. Mochten er echter nog vragen zijn dan kunt u mij altijd via de
E-mail deze vragen voorleggen en dan zal ik trachten deze te beantwoorden.
Mijn E-mail adres is als volgt: EABelder1946@kpnmail.nl
Eddy Belder
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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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Maandag gesloten.
Gratis parkeren

Laantje van Van Iperen 14
4142 ER Leerdam
Tel. 0345 633067
info@amazona-leerdam.nl

www.amazona-leerdam.nl
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Beste vissers,
Met veel genoegen hebben wij het visserijkundig onderzoek aanschouwd. Wat
een happening was dat zeg! Veel media aandacht was er ook en dit zal zeker zijn
vervolg krijgen! Analyserend kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat er wel het
één en ander moet gebeuren maar dat dit niet zo heftig is als dat wij ons
voorstelde. Met reikhalzen wachten de VBC, gemeente Leerdam en het
waterschap de uitkomst van de rapportage af. U zult zeggen HET
WATERSCHAP? Jazeker diverse keren heb ik contact gehad met het waterschap
over de visstand in het Leerdamse. Ik vind het een hele goede zaak dat het
Waterschap mogelijk aan wil schuiven bij de plannen die u en wij als VBC gaan
maken binnenkort. Wie weet participeert het Waterschap met het uitzetten van vis
in de stads wateren(!). Dit zou helemaal te gek zijn. De drie partijen om tafel met
één gezamenlijk doel! Geweldig toch?
Afijn even terug op de vangsten die gedaan werden met het visserijkundig
onderzoek. Waar waren de grote karpers, snoeken, steuren, meervallen etc.?
Niemand weet het maar de foto's liegen er niet om. Gek dat deze niet boven water
kwamen. De medewerkers van Sportvisserij Nederland (SVN) kwamen al snel tot
de conclusie dat ze hooguit tussen de 40 en 50% van de visstand uitvangen. Grote
vissen schijnen tegen een (stroom) stootje te kunnen. Toch jammer dat ze niet
gevangen werden en zeker met de wetenschap dat ze er zitten. Wat een prachtig
gezicht, als je kijkt naar het wieltje van Collee, dat een jeugdlid met zo'n
prachtige karper in de hand op de foto gaat. Kijk daar krijg ik nu energie van!
Nogmaals, het is wachten op het rapport. SVN heeft aangegeven dat ze dit graag
willen toelichten als het zover is. Zoals ik aangaf op de laatste ALV zal er een
ledenraadpleging komen over hoe nu verder? Ik wil dan graag de mensen van
SVN uitnodigen om tekst en uitleg te komen geven. Zij zullen advies geven maar
u hebt het laatste woord. Komt u ook?
Met vriendelijke groet,
Namens de VBC van uw vereniging LHV de Snoek
Otto Buitendijk

pag.15

Bart Riezebos wint laatste 7e TOP-competitiewedstrijd
Zaterdag 29 september is de laatste wedstrijd gevist.
Het strijdtoneel was de Put van Hoogblokland.
De omstandigheden waren matig Er stond stevige westen wind, de zon was
regelmatig te zien. Er viel een enkel buitje en het was erg fris..
De vangst viel tegen. Van de 13 deelnemers vingen er maar 10 vis. De vangst
bestond uit enkele brasems en karpers, verder kleine voorns en bliekjes.
Grootse vis werd gevangen door Teus van Bruggen. Hij ving een brasem van
49 cm.
Winnaar van deze wedstrijd is Bart Riezebos geworden. Totaal ving Bart
2.600 gram..
Tweede is Eddy Belder geworden. Eddy ving 2.400gram en derde is Kees Kool
met 2.000 gram geworden.
De uitslag verder: 4 Henri Zwijnenburg 1.650 gram, 5 Teus van Bruggen met
1.500 gram, 6 Kees Sprado met 1000 gram, 7 Elly Belder met 950 gram, 8 Henk
van den Oever met 500 gram, 9 Wim Stutz met 150 gram, 10 Arie v/d Oever met
70 gram en 11 drie deelnemers, die vingen geen vis.

Bart met een mooie zeelt, welke hij de één na laatste wedstrijd ving.
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TOP-competitie 2012
Een serie van 7 wedstrijden, verdeeld over 6 verschillende locaties.
Totaal hebben er 23 mensen deelgenomen, verdeeld in de volgende categorieën.
2 jongeren, 2 dames, 5 ouderen en 14 overigen.
11 deelnemers hebben 5 wedstrijden gevist en bevinden zich bovenin het klassement. Winnaar is Kees Kool geworden. Tweede is Justin Rutjens
geworden. Vooral in het begin viste Justin zeer sterk. Derde is Arie van den
Oever geworden..
Titelverdediger Bart Riezebos kwam dit jaar niet verder dan de zesde plaats.
Dit jaar is er weinig vis gevangen. Vorig jaar leverden de zes wedstrijden 195 kg
vis op, dit jaar totaal slechts 77 kg.
Opmerkelijk is dat de beste vangst op 5 mei in de Linge aan de steile dijk was
(gemiddeld 1442 gram per deelnemer) 4 weken later op dezelfde stek bleek de
slechtste vangst met slechts 378 gram per deelnemer.
Winnaar van een wedstrijd krijgt 25 punten, nr. 2 24 punten, nr. 3 23 enz.
De resultaten van de beste vijf wedstrijden zijn opgeteld en zorgen voor de
onderstaande stand.
Door deze manier maakt het aantal wedstrijden van de deelnemers niet uit.
Wanneer je minder wedstrijden vist, verzamel je ook minder punten.
Nieuw dit jaar is dat men aan minimaal 2 wedstrijden deel moest nemen om in de
eindstand te kunnen komen. Hierdoor telt de eindstand 18 deelnemers.

De eindstand:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

punten (wedstrijden)

Kees Kool
Justin Rutjens
Arie v/d Oever
Henri Zwijnenburg
Eddy Belder
Bart Riezebos
Henk v/d Oever
Teus van Bruggen
Wim Stutz

118
113
106
104
103
101
100
96
90

(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Lambert Jansen
Silvia v/d Oever
Martin van Ham
Elly Belder
Joop Woelke
Ton van Kooten
Kees Sprado
René v/d Linden
Wayne Hol
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77
76
73
71
65
40
31
30
28

(4)
(5)
(5)
(4)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)

Andere klassementen van de TOP-competitie
Er zijn ook klassementen van de dames, ouderen en jongeren bijgehouden.

Ouderen-klassement:
Het ouderenklassement is door Eddy Belder
gewonnen. In de einduitslag is Eddy op de vijfde
plaats geëindigd.
Tweede is, de winnaar van vorig jaar, Henk van
den Oever geworden.
Derde is Teus van Bruggen geworden.
De onderlinge verschillen zijn erg klein en pas in
de laatste wedstrijd werd de uitslag bepaald.

Dames-klassement:
Winnares bij de dames is Silvia van den
Oever geworden.
Silvia viste zes wedstrijden mee en eindigde in
het algemeen klassement op de 11de plaats.
Tweede is Elly Belder geworden.
Jammer dat Elly één wedstrijd miste want de
onderlinge verschillen zijn erg klein.

Jongeren-klassement:
Henri zwijnenburg is de winnaar van dit
klassement geworden.
Hij viste zes wedstrijden mee en eindigde
zeer verdienstelijk als vierde in het
algemeen klassement.
Tweede is Wayne Hol geworden.
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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
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Kanjer-klassement
Het kanjerklassement is gewonnen door Anthonie Versluis. Anthonie ving de
grootste vis, een brasem van 55 cm.
Deze vis is tijdens de tweede wedstrijd gevangen. We visten toen in de Linge
vanaf de steile dijk. Anthonie heeft slechts één wedstrijd mee gevist en komt dus
niet in de eindstand van het algemeen klassement voor.
Tweede zijn Arie v/d Oever en Kees Kool geworden met brasems van 53 cm.
Deze vissen werden tijdens de eerste wedstrijd in de Linge (bij de haven) en zesde
wedstrijd, ook in de Linge, maar dan bij Filius gevangen.

Anthonie Versluis: Winnaar van het kanjerklassement.
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Jan de Jong en Piet Bom-bokaal
Deze bokalen zijn onderdeel van de TOP-competitie.
Over de zeven wedstrijden zijn van iedere deelnemer de 5 beste resultaten aan
gewicht bijgehouden.
Winnaar ontvangt de Piet Blom-Bokaal en dat is Kees Kool geworden met een
totaal gewicht van 11.600 gram. Tweede is Arie van en Oever geworden met
7.240 gram en derde Justin Rutjens met 6.550 gram.
Verder is van iedere deelnemer bij alle wedstrijden de grootste vis gemeten.
Ook hier is een klassement van de 5 grootste vissen bij gehouden. De winnaar
ontvangt de Jan de Jong-Bokaal.
De winnaar is Kees Kool geworden. Totaal ving hij 222 cm

Piet Blom-bokaal
1 Kees Kool
2 Arie v/d Oever
3 Justin Rutjens
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bart Riezebos
Lambert Jansen
Henk v/d Oever
Eddy Belder
Henri Zwijnenburg
Teus van Bruggen
Joop Woelke
Anthonie Versluis
Wim Stutz
Elly Belder
Silvia v/d Oever
Ton van Kooten
Martin van Ham
René v/d Linden
Ton de Jong
Kees Sprado
Jan van Ooijen

Jan de Jong-bokaal cm.

gram
11.600
7.200
6.550
6.475
6.025
6.020
5.850
5.480
4.780
3.200
2.800
1.830
1.700
1.480
1.400
1.250
1.200
1.200
1.000
1.000
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1 Kees Kool
2 Justin Rutjens
3 Arie v/d Oever
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Henk v/d Oever
Eddy Belder
Henri Zwijnenburg
Bart Riezebos
Teus van Bruggen
Lambert Jansen
Wim Stutz
Joop Woelke
Elly Belder
Silvia v/d Oever
Martin van Ham
René v/d Linden
Ton van Kooten
Anthonie Versluis
Kees Sprado
Jan van Ooijen
Ton de Jong

222
199
178
172
168
167
164
130
121
115
107
95
85
75
65
61
55
45
29
27

Enquête over de TOP-competitie
Bij de laatste competitiewedstrijd hebben de deelnemers een enquête
meegekregen om hun voorkeur van de verschillende stekken aan te geven.
Er waren 18 deelnemers in de eindstand, die hebben een formulier meegekregen,
waar men 7 stemmen op kon uitbrengen.
Op de favoriete stekken kon men 2 in vullen, maar als het totaal maar niet boven
de zeven komt. Zo zijn er deelnemers die 7 x een 1 hebben ingevuld, maar ook 3
x 2 + 1 x 1 kwam voor.
Van de 18 deelnemers hebben 14 het formulier ingevuld.
De uitslag luidt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
9.
10.

Linge, vanuit bootjes
Linge bij Filius
Linge aan de steile dijk
Put van Hoogblokland
Huibert bij Hei- en Boeicoop
Water langs de Eksterlaan
Merwede kanaal
Lek, bij de stuw van Hagestijn
Kanaal van Steenenhoek bij Gorinchem
Verbindingskanaal in Arkel (tussen Linge en kanaal)

22 x
20 x
19 x
11 x
7x
6x
4x
4x
2x
1x

Afgesproken is om de 2 meest favoriete stekken volgend jaar 2 keer in te
plannen.
Dat wordt dus de Linge vanuit bootjes en de Linge bij Filius.
Verder 1 keer vissen in de Linge aan de steile dijk, de put van Hoogblokland
en de Huibert bij Hei en Boeicoop.
In december zal het programma gereed zijn.
Bij het afhalen van de vergunningen op 15 december kun je dit meenemen.

pag.22

Diepzinnig!!
Geen van ons allen ontkomt aan de zwaartekracht. Uiteindelijk valt de bal
op de grond. Het vliegtuig zal een keer moeten landen,…….etc. etc. De
meeste dingen gebeuren nou eenmaal boven NAP. Behalve bij de vissers.
Onze sport zit beneden het NAP. Wij zijn uitermate diepzinnig. Lopen wij
langs een sloot, zien wij in een opslag de diepte en denken wij aan……
Wie denkt dat vissen een oppervlakkige sport is, heeft het goed mis. Tenzij
wij natuurlijk met de korst vissen. Filosofen kunnen natuurlijk best
diepzinnig mijmeren, maar als wij in de put van Acquoy vissen overstijgen
we ze weer.
Mocht u dus wel eens het gevoel hebben gehad dat vissen geen echte sport
is of dat mensen u aanspreken over dat simpele dobbertje staren, laat u ze
dan dit maar eens lezen.
Wij zijn de Cousteau`s van de Linge, van het Wieltje of al de andere
wateren die wij mogen bevissen.
De maiskorrel wenst u zoals altijd weer veel visplezier en hoopt op goede
vangsten. En tips die kan de maiskorrel ook wel gebruiken. Want soms is
het wel ingewikkeld. Laatst maakte de maiskorrel eens zelf wat lokvoer.
Een grote ramp. Het brooddeeg stond te rijzen in de emmer, liep zowat
over de rand heen. Gelukkig kun je het ook kant en klaar kopen. En wat te
denken van al die soorten knopen die er zijn. Je raakt er zelf van in de
knoop. Maar als het dobbertje dan rustig in het water staat is er vrede.
Vissen is dus een zeer diepzinnige sport, zelfs in een poldersloot waar
soms meer vis zit dan u denkt.
De maiskorrel.
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Wedstrijdrooster Viscommissie 2013
De volgende wedstrijden worden vanuit bootjes gevist en het vertrek
is van de Botenhaven LHV de Snoek
Wintercompetitie (wit/roof)
Zondag 6 januari
Zondag 20 januari
Zondag 3 februari
Zondag 17 februari
Zondag 3 maart

08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00 met prijsuitreiking op de haven

Zaterdag 30 Maart
Clubgebouw 15:00)
Zaterdag 13 April
Zaterdag 27 April
Zaterdag 4 mei
Zaterdag 18 mei
Zondag 2 Juni
Zaterdag 15 Juni
Zaterdag 29 Juni
eten om 17:00 uur]
Zaterdag 13 Juli
Zaterdag 27 Juli

08:00-12:00

07:30 (Paaswedstrijd prijsuitreiking

08:00-12:00
08.00-12.00
08:00-12:00
08:00-12:00
08:00-12:00
08:00-12:00
11:30-15:00

07:30
07.30
07:30
07:30
07:30
07:30
11:00

08:00-12:00
08:00-12:00

07:30 (prijsuitreiking aan de Haven)
07:30 (prijsuitreiking aan de Haven)

Tijd

Vertrek

Vakantiewedstrijden

(prijsuitreiking aan de Haven)
[prijsuitreiking aan de haven]
(prijsuitreiking aan de Haven)
(prijsuitreiking aan de Haven)
(prijsuitreiking aan de Haven)
(prijsuitreiking aan de Haven)
(Barbecue wedstrijd €15 p.p.

Vertrek

Dinsdag 27 Augustus
18:00-20:30
17:30 Vanaf de Haven
Donderdag 29 Augustus
18:00-20:30
17:30 Vanaf de Haven
Zaterdag 31 Augustus
07:00-13:00
06:30 Vanaf de Haven
De Prijsuitreiking vindt plaats aan de Haven Kosten € 11,- p/p voor 3 wedstrijden

Overige Wedstrijden

Vertrek

Zaterdag 21 September
08:00-13:30
07:00 haven naar de Broekse
uitlaat. Prijsuitreiking vindt Plaats in het Clubgebouw Kosten €15,- p/p
Voor mee-eten partner € 12,50,- (tijd 17:00 eten)
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Herfstwedstrijden

Vertrek

Zaterdag 5 Oktober
08:00-12:00
07:30 Vanaf de Haven
Zaterdag 19 Oktober
08:00-12:00
07:30 Vanaf de Haven
Zaterdag 02 November
08:00-12:00
07:30 Vanaf de Haven
Zaterdag 23 November
08:00-12:00
07:30 Vanaf de Haven
Zaterdag 30 November
08:00-12:00
07:30 Snertwedstrijd
[ deze wedstrijd WIT of ROOF ]
Prijsuitreiking in het Clubgebouw [ETEN om 15:00]

Zaterdag 7 December 2013 Feestavond vanaf 19:30 uur
Voor de volgende wedstrijden geldt opgeven maximaal 1 week van
tevoren!!!!!
 Paaswedstrijd op 30 maart
 Barbecuewedstrijd op 29 juni
 Vakantiewedstrijden in Augustus
 Broekse uitlaat op 21 September ( eten betreft Chinees)
Voor alle wedstrijden geldt een inlegbedrag van € 3,50 per persoon tenzij
anders aangegeven achter de betreffende wedstrijd.
Opgeven via: Dirk Groenenberg 06-36096697 of 0345-619428 /
Ton van Holten 06-14461974
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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
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OPENINGSTIJDEN
Ma t/m vrij.
Van 8.00
tot 18.00 uur
Zat. tot 16.00 uur

Wedstrijdrooster Dames 2013
Hallo Dames,
Het nieuwe visseizoen komt er weer aan en dus nodigen wij jullie weer uit om
lekker mee te doen met de dameswedstrijden die wij voor jullie organiseren. Er
staan zes wedstrijden op het programma. De vijf beste wedstrijden tellen mee
voor het eindklassement. Ook is er een prijs voor de grootste vis aan het eind van
de competitie. Tijdens de wedstrijden wordt voor koffie met iets lekkers gezorgd.
ZATERDAG 11 mei aan de LINGEHAVEN en we vissen dan van 8.30 uur tot
12.30 uur en er wordt geloot om 8.00 uur
Zaterdag 1 juni aan de BOTENHAVEN van 8.30 uur tot 12.30 uur en loten
om 8.00 uur. Er mag rondom de haven uit een boot gevist worden maar je moet
wel alleen of met een andere vrouw in de boot.
Zaterdag 22 juni aan de sluis bij Asperen en vissen dan van 8.30 uur tot 12.30
uur en loten om 8.00 uur.
Zaterdag 6 juli aan de LINGEHAVEN en vissen is om 8.30 uur tot 12.30 uur
en er wordt geloot om 8.00 uur.
Zaterdag 3 augustus aan de BOTENHAVEN en we vissen dan van 8.30 uur tot
12.30 uur en er wordt geloot om 8.00 uur.
Zaterdag 7 september aan de sluis bij Asperen en er wordt gevist van 8.30 uur
tot 12.30 uur we loten om 8.00 uur .
Opgeven bij Loes Groenenberg: 0345 -619428 [thuis] op
Donderdag/Vrijdagavond 0345-618269 [clubgebouw] of via EMAIL:
luciagroenenberg@hotmail.com
Corrie Iking : 0345-619664 [thuis] Mail : corrieiking@hotmail.com
Kosten voor de hele competitie zijn 15 euro of 3 euro per wedstrijd.
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Jeugd LHV de Snoek presteert uitstekend bij
selectiewedstrijd NK
Tijdens de selectiewedstrijd voor de jeugd op 28 april in de Linge aan de steile
dijk heeft onze jeugd uitstekend gepresteerd. Liefst 5 jeugdleden wisten zich te
plaatsen voor het NK.
In de C-categorie (9-13 jaar) plaatsten Mark Gerritsen en Krijn de Koster zich.
In de B-categorie (13-17 jaar)wisten Dennis de koster en Henry Zwijnenburg zich
te plaatsen. In de A-categorie (17-22 jaar) tenslotte wist Dennis Sinnege zich te
plaatsen.
In alle categorieën wisten de leden van onze vereniging zich op een overtuigende
manier te plaatsen. Krijn de Koster(C), Dennis de Koster(B) en Dennis
Sinnige(A) visten alle drie een 1 bij elkaar.
Henry Zwijnenburg viste een 3. Mark Gerritsen plaatste zich met een 2. Zoals zo
vaak tijdens selectiewedstrijden waren de vangsten uiterst mager met vangsten
variërend van een 0 tot 1876 gram.
Op het NK dat op 15 september aan de Lage Vaart bij Almere is gevist wisten
onze jongens zich helaas niet in de prijzen te vissen. De resultaten waren als
volgt:
Categorie-C
14e Mark Gerritsen
21e Krijn de Koster

336 gram
203 gram

Categorie-B
13e Dennis de Koster
18e Henry Zwijnenburg

736 gram
228 gram

Categorie-A
12e Dennis Sinnege

600 gram
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LHV de Snoek niet in prijzen op NK Jeugd
Het NK werd op zaterdag 15 september gehouden aan de Lage Vaart aan de
Trekweg bij Almere. Gedurende de gehele dag was er een klein windje en in de
loop van de morgen kwam de zon tevoorschijn.
Net zoals vorig jaar werd de wedstrijd in drie categorieën gevist, namelijk A in de
leeftijd van 17 tot 22 jaar, B van 13 tot 17 jaar en C van 9 tot 13 jaar.
Gelukkig was de vangst beduidend beter dan het afgelopen jaar, al moesten er
ook de nodige baarzen worden teruggezet omdat zij niet voldeden aan de
minimummaat. Hopelijk is deze minimummaat volgend jaar bij wedstrijden
afgeschaft. De vangsten bestonden voornamelijk uit voorntjes, schele posjes en de
eerder genoemde ondermaatse baars. Verder werd er een aantal brasems
gevangen. In tegenstelling tot 2011 heeft nu het merendeel van de deelnemers wél
vis gevangen.
Bij categorie C hebben 32 van de 34 deelnemers vis aangeboden.
Wesley Schellingerhoudt van HSV Alphen werd Nederlandse Kampioen in deze
categorie met 2.357 gram.
Op de 2e plaats eindigde Ruben van de Berg van HSV de Snoek met 1.295 gram
en Tim van de Berg van HSV De Watergeus eindigde op de 3e plaats met 1613
gram
Bij de categorie B hebben 49 van de 50 ingeschreven vissers deelgenomen.
Daarvan konden slechts 3 deelnemers geen vis ter weging aanbieden.
De titel van Nederlands Kampioen ging naar Arjen Bakker van HSV O.K.O met
2.617 gram. Zilver was voor Yordi Dekkers van HSV Het Alvertje met 1.093
gram, terwijl de bronzen medaille werd uitgereikt aan Nick Koopmeiners van
dezelfde verening. Nick liet 1.074 op de weegschaal noteren.
Bij categorie A waren net zoals vorig jaar 36 deelnemers meegeloot. Helaas
waren er 3 personen afwezig. Van de 33 deelnemers kon één deelnemer geen vis
ter weging aanbieden.
In deze categorie werd Kevin Inkenhaag van HSV Alkmaar de nieuwe
Nederlands Kampioen met 5.401 gram.
Ramon Ansing van HSV De Rietvoorn eindigde op de tweede plaats met 2.515
gram en Kaylee Goedhardt, afgelopen maand nog deelnemer aan het WK Dames
in Leeuwarden, werd derde met 4.098 gram.
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Alle prijswinnaars ontvingen uit handen van René Peeters, Wethouder Sportzaken
van de gemeente Almere en bestuurslid Loekie Oudshoorn van Sportvisserij
MidWest Nederland het bekende Delftsblauwe bord en een medaille.

Alle winnaars met hun Delftsblauwe borden, medailles en boeketten,
met links wethouder René Peeters en bestuurslid Loekie Oudshoorn
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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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Aan alles komt een eind...
Het clubblad dat u nu leest is het laatste dat uw redacteur heeft geproduceerd. In
het voorjaar van 2000 verzorgde ik voor het eerst samen met Sander Breddels
voor onze vereniging het clubblad. In de eerste jaren nog samen, maar nadat
Sander had aangegeven het te druk te hebben met zijn eigen net opgezette bedrijf,
heb ik het alleen voortgezet. Eerst verscheen het clubblad nog vier keer per jaar.
Later is dat drie keer per jaar geworden. In april, oktober en december. Totaal zijn
er onder mijn redactie uiteindelijk 44 clubbladen verschenen.
U moet niet denken dat ik al die bladen in mijn eentje heb moeten vullen. Vaak
was het meer coördineren en de planning bewaken. Met name Eddy Belder en
Kees Kool hebben structureel voor de nodige kopij gezorgd. Het doel van het blad
is het informeren van leden en daar slaagt het blauwe boekje -ondanks dat we
inmiddels in het digitale tijdperk zijn beland- mijns inziens nog steeds prima in.
De reden dat ik er na 13 jaar mee ga stoppen is heel simpel. Met een gezin met
opgroeiende kinderen en een drukke baan is het prioriteiten stellen. Wanneer het
clubblad dan als een soort molensteen drie keer per jaar "moet"worden verzorgd,
is het moment aangebroken om er een punt achter te zetten. Wanneer ik een gaatje
had in de benodigde kopij verzorgde ik zelf kopij door belevenissen met u te
delen die ik aan de waterkant meemaak. Het plezier in vissen is het
allerbelangrijkst en dat hoeft bij mij, zoals u weet niet ver van huis te zijn.
Hoe het verder moet met het clubblad ga ik geen oordeel over vellen. Ik hoop dat
er snel een opvolger kan worden gevonden die met veel enthousiasme en nieuwe
ideeën het stokje overneemt. In de huidige vorm kost het u drie keer per jaar twee
avondjes. Dat is op zich niet zoveel en ik wil u er desnoods in het begin nog wel
bij helpen om het op te zetten.
Ik bedank iedereen voor het aanleveren van kopij in de afgelopen dertien jaar. Het
bestuur bedank ik voor de redactionele vrijheid. Ik mocht het allemaal op mijn
eigen wijze invullen. Ook dank voor de leuke reacties die ik mocht ontvangen
over de stukjes die ik zelf schreef. Ik geef het stokje over en hoop u volgend jaar
weer aan de waterkant te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Ton van Kooten
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Bestuur en redactie clubblad LHV de
Snoek wensen U fijne kerstdagen en
een gezond, voorspoedig en visrijk 2013
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Activiteitenkalender 01 december 2012 t/m 13 april 2013

Wanneer?

Wat?

Waar?

Vrijdagavond is de vaste kaartavond in het Clubgebouw.
Alleen de competitieavonden van De Snoek zijn vermeld.
01 december
13 december
14 december
15 december
15 december
27 december

Feestavond wedstrijdvissers
Bestuursvergadering
Kaartcompetitieavond
Afhalen Vispassen 2013 (14.00 – 17.00 uur)
Draaimiddag
(14.00 – 17.00 uur)
Afhalen Vispassen 2013 (19.00 – 21.00 uur)

Clubgebouw
Bestuurskamer
Clubgebouw
Clubgebouw
Clubgebouw
Clubgebouw

05 januari
06 januari
11 januari
17 januari
19 januari
20 januari

Nieuwjaarsreceptie
(15.00 – 17.00 uur)
1e Wedstrijd Wintercompetitie
Kaartcompetitieavond
Bestuursvergadering
Afhalen Vispassen 2013 (14.00 – 16.00 uur)
2e Wedstrijd Wintercompetitie

Clubgebouw
Haven
Clubgebouw
Bestuurskamer
Clubgebouw
Haven

03 februari
08 februari
14 februari
17 februari

3e Wedstrijd Wintercompetitie
Kaartcompetitieavond
Bestuursvergadering
4e Wedstrijd Wintercompetitie

Haven
Clubgebouw
Bestuurskamer
Haven

09 maart
03 maart

Kaartcompetitieavond
5e Wedstrijd Wintercompetitie
Prijsuitreiking Wintercompetitie
Bestuursvergadering
Paaswedstrijd
Prijsuitreiking Paaswedstrijd v.a. 15.00 uur

Clubgebouw
Haven
Haven
Bestuurskamer
Haven
Clubgebouw

Bestuursvergadering
Kaartcompetitieavond
Wedstrijd

Bestuurskamer
Clubgebouw
Haven

14 maart
30 maart
11 april
12 april
13 april
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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 2013:
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
14,00
14,00
14,00
10,00
6,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

130,00
155,00
200,00
265,00
30,00
40,00
20,00
40,00
7,50
7,50
20,00
2,00
5,00
15,00
2,50
10,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

14,00
3,50
4,50
7,00
7,50
5,00
15,00
8,00
2,00
4,00
2,50

per jaar
per jaar
per jaar
per jaar
per jaar
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)

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

per stuk
per stuk
per stuk
per jaar
per jaar

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

