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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
Lid: T. van Holten
0345 610250
Lid: R. van Meurs
0345 631768
Lid: T. v. Hoogdalem 06 28617940
Viscommissie
Lid: D. Groenenberg 0345 619428
Lid: T. van Holten
0345 610250
Jeugdcommissie
Vz: M. Groenenberg 0345 505938
Lid: A. v/d Oever
0345 618511
Lid: O. Buitendijk
0345 633845
Commissie Viswaterbeheer
Vz: O. Buitendijk
0345 633845
Lid: E.A. Belder
0345 615618
Lid: G. Vervloedt
0345 618946
Lid: P.N. den Hartog 0345 611948
Lid: J.C. Aangeenbrug
Milieucommissie
Vz: P. van der Linden
Lid: J. Kolijn
Lid: K. Sjouken
Bezorging Clubblad
A. Groen
(Centrum)
A. Hendriks
(Oost)
A. Boot
(Noord)
C. den Hartog (Noord)
W. v.d. Velde (Noord)
H. Zuidersma (West)
M. Zuidersma (West)
D.J. Boer
(West)

Botenverhuur
P. Hoekstra

0345 614443

Wedstrijdcommissie
Lid: K. Kool
0345 505522
Damesvissen
Lid: L. Groenenberg 0345 619428
Lid: C. Iking
0345 619664
Archiefcommissie
Lid: E. Belder
Lid: J. Bruins
Lid: J. Kolijn

Kascontrolecommissie
Voorzitter: K. Sjouken
Lid:
F. Janssen
Reservelid: D. Groenenberg
J.B. Woelke
W. Boei
P. Kroon
E. Vervloedt
T. Wintmulder
P. de Groot
E. Belder

www.lhvdesnoek.nl
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(West)
(Ter Leede)
(Varsseveld)
(Heukelum)
(Kedichem + Oosterwijk)
(Asperen - oude kern)
(Asperen - nieuwbouw)

Van de voorzitter….
De tijd vliegt. Op 24 maart schreef ik het vorige voorwoord. De lente was net
begonnen. Nu is het eind september en het lijkt wel herfst.
Ik hoop wel dat jullie allemaal van de zomer hebben kunnen genieten. Wat is er
mooier dan op een zomeravond met een hengeltje aan de waterkant te zitten?
Maar de zomeravonden zijn weer voorbij. De dagen worden snel korter en
volgende maand gaat de wintertijd weer in. Voor de roofvissers, of moet ik
zeggen, voor de vissers op roofvis, breken dan weer mooie tijden aan.
Elk seizoen heeft voor de sportvisser zijn charme.
Maar nu, ter zake!
 Maandag 22 oktober houden wij onze najaarsledenvergadering in ons
clubgebouw aan de Prins Bernhardstraat. Op de agenda staat de begroting
voor volgend jaar. In dit clubblad vinden jullie de agenda en een
samenvatting van de begroting. Ik nodig jullie graag uit om naar de
ledenvergadering te komen. Op de ledenvergadering zal ook verslag
worden gedaan van het visserijkundig onderzoek (zie hierna).
 In de herfstvakantie, van 16 tot 18 oktober, wordt een visserijkundig
onderzoek gedaan in de Leerdamse gemeentewateren. Een beroepsvisser
zal op verschillende plaatsen het water afvissen. Een drukke en
spannende tijd voor onze commissie viswaterbeheer. De resultaten van
het onderzoek worden gebruikt voor het planmatig verbeteren van de
visstand.
 Op maandag 3 september heeft het bestuur met de gemeente Leerdam
gesproken over de verlenging van de huurovereenkomsten van het eiland
en de drijvende steigers. Het was een oriënterend gesprek, waarin de
gemeente heeft aangegeven dat zij het eiland graag toegankelijker willen
maken, om zo het toerisme te versterken. Deze wens is opgenomen in de
nota “Strategisch ontwikkelingskader Binnenstad Leerdam”, die op 20
september in de gemeenteraad is behandeld. Wij van onze kant hebben
aangegeven dat met ons best te praten valt, maar dat wij nogal wat
praktische bezwaren zien bij het toegankelijker maken van het eiland.
De gemeente heeft nog geen concrete plannen met het eiland en heeft
toegezegd op 1 november met een concept voorstel voor een nieuw
huurcontract te komen. We houden jullie op de hoogte.
Komt allen! Tot maandag 22 oktober bij de najaarsledenvergadering!
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
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NAJAARSLEDENVERGADERING
VAN

LHV DE SNOEK
op

Maandag 22 oktober 2012
Clubgebouw, Prins Bernhardstraat 4 te Leerdam
Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: 19.15 uur

AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 25-04-2012
Ingekomen stukken en mededelingen
Vaststellen begroting 2013 + tarieven 2013
Rondvraag
Sluiting

In de loop van de vergadering zal op een nader te bepalen tijdstip een korte pauze
worden ingelast. Voorstellen dienen uiterlijk 1 week voor de vergadering
schriftelijk ingediend te zijn bij het bestuur.
Tussen half acht en kwart voor acht worden de prijzen uitgereikt behorende
bij de Topcompetitie 2012.
Wilt u op uw gemak de begroting voor 2013 kunnen doornemen dan is deze aan
te vragen bij de penningmeester. U kunt dit telefonisch doen via telefoonnummer
0345-631156 of u stuurt een E-mail aan h.j.bruins@hetnet.nl
De begroting wordt u dan toegestuurd.
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Gehouden op
Woensdag 25 april 2012
Clubgebouw, Prins Bernardstraat 4 Leerdam.
Aanvang: 20.00 uur

Aanwezig:
De bestuursleden:
E.A. Belder, H.J.A.H. Bruins, P.B. van der Linden en O.C.P. Buitendijk
De dames leden: Loes Groenenberg
De heren leden: D.J. Boer, A.J. Carree, T. Groen, D. Groenenberg,
M. Groenenberg, C. den Hartog, F. Janssen, W. de Keijzer, H. Klijn, K. Kool,
T. van Kooten, P. Kroon en K. Sjouken.
Met kennisgeving afwezig:
Jaap en Heleen Kolijn en Gerrit Vervloedt

1. Opening en vaststellen agenda
Waarnemend voorzitter Peter van der Linden opent de vergadering. Hij heet allen
van harte welkom, met name de bijzondere leden. Hij vraagt of alle aanwezigen
de presentielijst hebben getekend.
Na de ledenvergadering in oktober zijn ons de volgende leden ontvallen:
R. Olivier, C.L.M.J. Planken, J.A.C. van Wijk, M.J. de Weerd,
E. Woudenberg, A. van Kuilenburg, J.W. De Jong en A.C. Ketting
Hij vraagt de vergadering om een ogenblik stilte om deze leden staande te
gedenken. Daarna werkt de voorzitter de agenda af.
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2. Vaststellen van de najaarsledenvergadering van 26-10-2011
Deze worden goedgekeurd. Er zijn verder geen vragen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen: Er is niets ingekomen.
Mededelingen:
- Vergunning voor de balkengaten is bijna binnen.
- Als bestuur hebben we besloten dat we 2 keer per jaar een ledenvergadering
houden. Een voorjaarsvergadering en een najaarsvergadering.
- Het KVO is door het koude weer uitgesteld. Besloten is dit uit te voeren in week
42. Er komt een ledenraadpleging na dit onderzoek.
- Er is een jubilarissen avond geweest. Dit is een goede traditie. Was druk
bezocht.
- Het wiel van Baron van Boetselaer is aardig opgeknapt. Binnenkort komt de
hovenier om de rest op te ruimen. De snippers gebruiken we voor de paden van.
- Cor den Hartog merkt op dat het bord bij de ‘ Wilna put’ een opmerking moet
komen dat er wel toegang is voor leden van LHV de Snoek. Otto trekt dit na bij
de gemeente Leerdam.
4. Vaststellen ‘’jaarstukken 2011’’
- Commissieverslagen
Het verslag van de VBC ontbreekt helaas. Dit komt in ieder geval op de website.
Peter loopt alle verslagen door en merkt op dat mensen mogen reageren. Niemand
maakt hier gebruik van. De voorzitters van de diverse commissies worden
bedankt voor hun bijdrage.
- Financieel verslag
Peter geeft het woord aan Jan Bruins. Een klein ‘tik’ foutje passen we aan in het
origineel. Het is een financieel gunstig jaar geworden. Daarnaast hebben we een
aantal dingen extra af kunnen schrijven. Dit i.o.m. de kascontrole commissie en
het bestuur. De verwachting is dat we volgend jaar de contributie kunnen
handhaven en niet hoeven te verhogen. Hier zijn geen vragen over.
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-

Balans per 31-12-2011

- Verslag kascontrolecommissie
De leden waren uitgenodigd. Er is uitgebreid gesproken over de rekening. De
leden hebben overal inzicht in gekregen en het geheel ziet er keurig uit! Deze
mensen geven hun goedkeuring. Met algemene stemmen verleent de vergadering
decharge.
5. Benoeming Kascontrole commissie 2012
- aftredend en niet herkiesbaar dhr. T. van Kooten
Kerst is nu de voorzitter van de kascontrole commissie. Dirk Groenenberg wil
graag reserve blijven. F. Janssen wil graag de plaats innemen van T. van Kooten.
F. Janssen is voor de aankomende 2 jaar benoemd.
6. Bestuursverkiezing
- aftredend volgens rooster: O.C.P. Buitendijk (secretaris)
- aftredend volgens rooster: P.B. van der Linden (2e voorzitter)
Jan Bruins neemt het woord over van Peter. Beide hebben zich beschikbaar
gesteld voor de aankomende 3 jaar. Peter van der Linden is waarnemend
voorzitter en Otto Buitendijk wordt benoemd voor 3 jaar als secretaris. Hij stelt de
vergadering voor om dit goed te keuren. Er zijn geen aanmeldingen binnen
gekomen voor deze functies. Iedereen is voor de benoeming van deze mannen. De
mannen stemmen in met hun benoeming.
6a Presentatie doelstellingen door Peter van der Linden
Peter licht de doelstelling van het bestuur toe. Hier komen positieve reacties op.
6b Bespreking inbrengen viswater in de landelijke lijst
Stellen wij ons viswater beschikbaar via de landelijke lijst? Je stelt het viswater
beschikbaar voor de landelijke vergunning of je stelt het beschikbaar voor de
kleine vispas. De laatste optie is het bestuur niet zo voor omdat we bang zijn dat
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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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het ledenaantal af zal nemen. We verwachten als we de lijst inbrengen in de lijst
van landelijke wateren dat dit wel wat leden zal kosten. Het zou kunnen dat we
wat minder dagvergunningen zullen verkopen. Deze leden geven aan dit zeker te
doen.
7. Rondvraag
Kees Kool:
De Broekse uitlaat is verboden viswater in deze tijd. Op de lijst van viswateren
staat dit, klopt dit? Antwoord Eddy: Dit klopt dit is altijd zo geweest je mag van
1 januari tot 30 juni niet vissen in dit water.
Kerst Sjouken:
App te downloaden via de site. Dit lukt niet. Kerst neemt contact op met Otto
Dirk Groenenberg:
Kunnen de ledenvergaderingen op dinsdag gehouden worden?
Diverse vrouwelijke leden hebben op woensdag een zangavond.
8. Sluiting
Peter sluit de vergadering om 21.20 uur. Een ieder bedankt voor zijn komst en
inbreng. We kunnen terug kijken naar een leuke relaxte vergadering.
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Begroting 2013
Onderstaand treft u een korte weergave aan van de ontwerpbegroting 2013 zoals
deze door het Bestuur zal worden aangeboden aan de Algemene
Ledenvergadering.
Bij de opstelling van de begroting over 2013 heeft het Bestuur als uitgangspunt
gekozen voor een beleid waarbij de kosten van bestaande activiteiten geen of een
zo weinig mogelijk kostenverhogend effect hebben op de contributie en een
eventuele compensatie binnen de begroting moet worden gevonden.
Een belangrijke factor bij deze overweging is de huidige economische recessie
welke ook aan de leden van onze vereniging niet voorbij gaat.
Omdat op dit moment geen grote investeringen zijn te verwachten, uitgezonderd
bij de haven, moet het mogelijk zijn om in de komende jaren de
contributiebijdrage op een nagenoeg gelijk niveau te handhaven en de kosten voor
de leden op een acceptabel nivo te houden.
Voor het nu voorliggende begrotingsjaar zijn we daar ook in geslaagd, ondanks
een noodzakelijke investering voor renovatie van de kraan op de haven.
Wij ontvingen van onze overkoepelende organisatie, Federatie Midden
Nederland, een begroting over 2013 waarbij de jaarlijkse bijdrage van de leden
werd verhoogd van € 4,75 naar € 7,00.
Dit betekent dat de totale afdracht die wij doen aan Sportvisserij Nederland en de
Federatie Midden Nederland, is verhoogd van € 19,25 naar € 21,50.
Wij moeten deze verhoging doorberekenen aan onze leden waardoor het totaal
bedrag van de contributienota 2013 toch hoger zal uitkomen.

pag.15

Begroting 2013
Ontvangsten:
Algemeen:

113.900

Contributies

24.700

Sportvisserij Nederland/Federatie Midden Ned.

27.300

Overige ontvangsten

32.100

Botenhaven
Liggelden

22.800

Overige ontvangsten

7.000

113.900

Uitgaven:

Sportvisserij Nederland/Federatie Midden Ned.

27.300

Commissiekosten

3.700

Viswaterbeheer

2.000

Huur steigers

12.100

Afschrijvingenskosten en voorzieningen

10.200

Overige kosten botenhaven

9.400

Kosten clubgebouw

12.600

Bestuurs- en verenigingskosten

24.300

Overige kosten

12.100

Voordelig exploitatiesaldo 2013

200

Een uitgebreide begroting kunt u per e-mail aanvragen bij de penningmeester.
( H.J.Bruins@hetnet.nl)

De penningmeester, Jan Bruins
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Henk van den Oever wint eerste wedstrijd
Zaterdag 14 april is de 1e TOP-competitiewedstrijd van dit jaar gevist.
Het strijdtoneel was de Linge. Er werd vanuit bootjes ter hoogte van de
glasfabriek gevist.
De omstandigheden waren redelijk. Bij aanvang lag er nog ijs in de bootjes, maar
al snel kwam de zon en steeg de temperatuur naar een graad of tien. In de loop
van de morgen stak er een zwakke tot matige noorden wind op. De Linge
stroomde traag.
De vangst viel tegen. Alle deelnemers vingen wel vis. De vangst bestond
hoofdzakelijk uit voorns, blieken, roofbleitjes, windes en enkele brasems. Totaal
werd er ruim 15 kg vis gevangen.
Grootse vis werd gevangen door Arie van den Oever. Een brasem van 53 cm.
Winnaar is Henk van den
Oever geworden. Henk ving
3.300 gram vis. Tweede is Arie
van den Oever met 2.750 gram
geworden en derde Justin
Rutjens met 2.150 gram.
De uitslag verder:
4 Ton van Kooten
1.200 gr.
5 Jan van Ooijen
1.000 gr.
6 Kees Kool
950 gr.
7 Eddy Belder
950 gr.
8 Martin van Ham
870 gr.
9 Remco v/d Oever
520 gr.
10 Henri Zwijnenburg
430 gr.
11 Elly Belder
400 gr.
12 Lambert Jansen
250 gr.
13 Bart Riezebos
200 gr.
14 Silvia v/d Oever
160 gr.

Arie v/d Oever met de grootste vis.
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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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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

Anthonie Versluis wint tweede wedstrijd
Zaterdag is de 2e wedstrijd gevist.
Het strijdtoneel was de Linge langs de steile dijk, tussen Leerdam en Kedichem.
De omstandigheden waren matig.
Er stond een frisse noordoosten wind en het regende zo nu en dan een beetje en
het was koud. Met een graad of acht leek het wel herfst.
De vangst viel tegen. Alle deelnemers vingen vis. De vangst bestond
hoofdzakelijk uit voorns, blieken, roofbleitjes, windes, baarzen en enkele
brasems. Totaal is er bijna 19 kg. vis gevangen. Bijzondere vangst was een
zwartbekgronel van 17 cm.
Opvallend is het grote aantal vissoorten wat er gevangen is. Namelijk 7 soorten.
Grootse vis werd gevangen door Anthonie Versluis. Hij ving een brasem van 55
cm.
Mede hiermee werd hij ook de
winnaar van deze wedstrijd.
Totaal ving hij 2.800 gram.
Tweede is, het jeugdlid, Henri
Zwijnenburg met 2.600 gram
geworden en derde Arie van
den Oever met 2.100 gram.
De uitslag verder:
4 Teus van Bruggen
5 Wim Stutz
6 Justin Rutjens
7 Eddy Belder
8 Silvia v/d Oever
9 Bart Riezebos
10 René v/d Linden
11 Henk v/d Oever
12 Martin van Ham
Anthonie Versluis met een brasem van 55 cm. 13 Kees Kool
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1.800 gr.
1.500 gr.
1.450 gr.
1.400 gr.
1.200 gr.
1.150 gr.
1.100 gr.
1.050 gr.
300 gr.
300 gr.

Justin Rutjens Leerdams kampioen sportvissen
Zaterdag 2 juni is het Leerdams kampioenschap sportvissen gehouden.
Er is gevist in de Linge tussen Leerdam en Kedichem
De omstandigheden waren goed. Het was zonnig weer en er stond een zwakke tot
matige noordwesten wind. De Linge stroomde traag.
Helaas hadden de vissen er geen zin in. Er werd bijzonder weinig vis gevangen.
Van de 22 deelnemers wisten er slechts 14 vis te vangen. Totaal is er ruim 8 kg
vis gevangen.
De buit bestond uit voorns, bliekjes, baarsjes en enkele brasems.
De grootste vissen werden gevangen door Justin Rutjens en Joop Woelke.
Beiden vingen namelijk een brasem van 50 cm.
Mede door deze brasem is Justin Rutjens Leerdams kampioen geworden. Met
slechts vier vissen, die totaal 1.800 gram op de weegschaal brachten.
Tweede is Kees Kool geworden. Kees ving 1.600 gram. Derde is Lambert
Jansen geworden met totaal 1.375 gram.

Kees Kool, kampioen Justin Rutjens en Lambert Jansen
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De uitslag van het Leerdams kampioenschap
1
2
3
4
5
6
7
8

Justin Rutjens
Kees Kool
Lambert Jansen
Joop Woelke
Jan den Hartog
Arie van den Oever
Eddy Belder
Ton van Kooten

1.800 gr.
1.600 gr.
1.375 gr.
1.350 gr.
850 gr.
320 gr.
275 gr.
200 gr.

9
10
11
12
13
14
15

Teus van Bruggen
Henk van den Oever
Henri Zwijenburg
René van der Linden
Cor den Hartog
Wayne Hol
8 deelnemers

180 gr.
120 gr.
120 gr.
100 gr.
80 gr.
30 gr.
0 gr.

Kees Kool wint vierde wedstrijd
Zaterdag 30 juni is de vierde wedstrijd gevist.
Het strijdtoneel was de Huibert bij Hei- en Boeicop. De dagen voor deze
wedstrijd regende het afmelders, zodat er slechts 7 deelnemers over bleven.
De omstandigheden waren redelijk.
Er stond een stevige zuidwesten wind en de zon was regelmatig te zien. De
temperatuur was met ca. 20 graden aangenaam.
De vangst was matig. Alle deelnemers vingen vis. Dat was t.o.v. de vorige
wedstrijd veel beter.
De vangst bestond hoofdzakelijk uit voorns. Verder enkel baarsjes, windes en
brasems.
Grootse vis werd gevangen door Kees Kool. Hij ving een brasem van 49 cm.
Mede hiermee werd hij ook de winnaar van deze wedstrijd. Totaal ving Kees
4.900 gram.
Tweede is Ton de Jong geworden. Ton ving 1.200 gram en derde is het
jeugdlid, Henri Zwijnenburg met 650 gram geworden.
De uitslag verder:

4
5
6
7

Justin Rutjens
Eddy Belder
Elly Belder
Wim Stutz
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500 gram
350 gram
250 gram
50 gram.

Lambert Jansen wint vijfde wedstrijd
Zaterdag 25 augustus is de vijfde wedstrijd van dit jaar gevist.
Het strijdtoneel was het Merwedekanaal tussen Meerkerk en Arkel net naast de
Baselbrug.
De omstandigheden waren redelijk.
Er stond een stevige zuidwesten wind en de zon was zo nu en dan te zien en er
vielen enkele buitjes. De temperatuur was met ca. 20 graden aangenaam. De
voorspellingen waren veel somberder.
De vangst viel erg tegen. Van de 15 deelnemers vingen er slechts 11 vis. De
vangst bestond hoofdzakelijk uit voorns en baarzen. Verder enkele grondels,
windes en brasems.
Grootse vis werd gevangen door Lambert Jansen. Hij ving een brasem van 49
cm. Mede hiermee werd hij ook de winnaar van deze wedstrijd. Totaal ving
Lambert 4.900 gram.
Tweede is Joop Woelke geworden. Joop ving 1.400 gram en derde is Justin
Rutjens met 650 gram geworden.
De uitslag verder:
4 Bart Riezebos
5 Kees Kool
6 Henk v/d Oever
7 Henri Zwijnenburg
8 Wim Stutz
9 Elly Belder
10 Wayne Hol
11 Arie v/d Oever
12 4 deelnemers

400 gr.
300 gr.
170 gr.
150 gr.
120 gr.
100 gr.
60 gr.
50 gr.
0 gr.

Lambert Jansen met de
grootste vis, een brasem van
49 cm.
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Kees Kool wint zesde wedstrijd
Zaterdag 15 september is de zesde wedstrijd gevist.
Het strijdtoneel was de Linge, bij Filius, tussen Heukelum en Spijk. Maanden
lang waren hier werkzaamheden aan de dijk. Deze stek was nu weer bereikbaar.
De omstandigheden waren goed Er stond een zwakke tot matige westen wind en
de zon was regelmatig te zien. De temperatuur was met ca. 16 graden aangenaam.
De vangst viel tegen. Alle deelnemers vingen vis. De vangst bestond
hoofdzakelijk uit voorns, baarsjes, grondels en blieken. Verder één brasem en één
zeelt.
Grootse vis werd gevangen door Kees Kool. Hij ving een brasem van 53 cm.
Bart Riezebos ving een zeelt van 50 cm.
Winnaar van deze wedstrijd is
Kees Kool geworden. Totaal
ving hij 2.150 gram..
Tweede is Bart Riezebos
geworden. Bart ving 2.125 gram
en derde is Arie van den Oever
met 2.000 gram geworden.
De uitslag verder:
4 Teus van Bruggen 1.300 gr.
5 Henk v/d Oever
1.000 gr.
6 Eddy Belder
750 gr.
7 Joop Woelke
450 gr.
8 Justin Rutjens
150 gr.
9 Silvia v/d Oever
120 gr.
10 Martin van Ham
80 gr.
11 Wim Stutz
10 gr.

Kees Kool met een brasem van
53 cm.
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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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Prijsuitreiking TOP-competitie
Maandag 22 oktober zal voor de ledenvergadering de
prijsuitreiking van de TOP-competitie plaats vinden.
Alle deelnemers aan de TOP-competitie van
2012worden om 19.30 uur in het clubgebouw De Snoek
verwacht.
Er is voor iedereen die minimaal 2 x heeft meegevist
is een prijs.

pag.27

Bretagne
Ook de maiskorrel heeft zo nu en dan wel eens behoefte aan wat rust. Na de
drukte van de havenfair. De viswedstrijden etc. etc. We besloten de zee op te
zoeken, en zo gingen alle vijf de maiskorrels in een blik en togen naar Bretagne.
Wat een schitterende kust. Baaien en helder water. Een hoogteverschil van ruim 8
meter tussen eb en vloed. In de middag als de 4 maiskorrels gingen zwemmen
maakte ik me onzichtbaar en reed naar zee. Hoe visten die fransen hier aan zee?
Boven een waterkrachtcentrale waar de stroming met 300 gram lood werd
bevochten. Met minimaal 40 fransen op een rij. Hier viel de maiskorrel niet op.
Lekker afkijken en nadoen. Maar oh, oh, oh wat viel dat tegen. Ik verloor kilo`s
aan lood door al die rotsen waar ik achter bleef vastzitten. Ik zag duizenden vissen
zwemmen, maar ving ze niet.
Gelukkig werden ze door anderen wel gevangen. De lipvissen die ik zag werden
omhoog getakeld aan dikke lijn, onthaakt en levend in de plastic tas gedaan.
Langs de waterkrachtcentrale zag je op die manier heel wat plastic tasjes staan te
dansen. De maiskorrel probeerde de Fransen nog te overtuigen dat dit in
Nederland toch echt niet kon. Geef die vis nou een tik op zijn kop en stop hem
dan in de tas. Dat waren ze toch echt niet met me eens. Een vis doodslaan, is
zielig. Rare jongens die Fransen. Na twee weken Bretagne gingen de maiskorrels
weer behoorlijk verkleurd naar Nederland. De volgende dag ging de maiskorrel
weer naar de Linge. En hij ving weer vis.
Het volgende avontuur van de maiskorrel zal waarschijnlijk dan ook vanaf de
Linge zijn.
De maiskorrel!!
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Kadervisdag 2012
Evenals voorgaande jaren heeft het bestuur, voor de enthousiaste inzet van de vele
vrijwilligers, een Kadervisdag georganiseerd. Deze dag is destijds in het leven
geroepen om de vrijwilligers - bestuursleden, commissieleden, bijzondere leden
en alle leden die bereid zijn gedurende het verenigingsjaar de vereniging bij te
staan waar nodig is - even in het zonnetje te zetten. Deze mensen zijn onmisbaar
voor een vereniging. Dus één dag per jaar iets terug doen voor deze groep
Vrijwilligers is dan ook zeker op zijn plaats.
De Kadervisdag 2012 werd gehouden op zaterdag 8 september. Op deze dag staat
het gezelligheidsaspect altijd voorop. Door samen bezig te zijn en met elkaar te
praten, leert men elkaar soms op een heel andere manier kennen en kan het een
bijdrage betekenen in het verbeteren van de onderlinge contacten. Het wedstrijd
element is op deze dag van secundair belang. Op de uitnodiging van het bestuur
kwamen 26 aanmeldingen binnen van deze ‘bijzondere’ leden die graag aan deze
Kadervisdag wilden deelnemen Ook dit keer werd gevist in de omgeving van de
haven en in de Veerwiel.
Er werd gevist van 8.30 – 14.30. Halverwege werd het evenement onderbroken
voor een lunchpauze op het eiland. Na afloop werd de vis gewogen en geteld en
kon er een eindklassement worden opgemaakt. Nadat alle deelnemers zich weer
op het eiland hadden verzameld kon men zich tegoed doen aan een hapje en een
drankje. Wilma Brandsma en Elly Belder hebben zich deze dag geweldig
uitgesloofd om zowel de lunch als de hapjes na afloop op meer dan uitstekende
wijze te verzorgen. Het presentje aan het eind van de dag was dan ook zeker
verdiend. Het bestuur rekent volgend jaar weer op jullie medewerking.
Zoals altijd was er ook deze keer voor iedere deelnemer weer een presentje dat op
volgorde van het opgemaakte klassement in ontvangst werd genomen. In totaal
werd er 505 stuks vis gevangen met een totaal gewicht 25,300 kg.
Langs deze weg willen wij mensen vragen die ons assisteren bij het visserijkundig
onderzoek. Het aanwezig zijn bij het water en hand en span diensten is
ruimschoots voldoende. Wij kunnen echt niet zonder jullie. Wij hopen dat er zich
een aantal vrijwilligers aanmelden die dus een dag(deel) hierbij aanwezig willen
zijn. TV Rijnmond en het AD komen verslag leggen van deze dagen
Op de haven ligt er ook een inschrijfformulier waar u zich ook aan kunt
melden! Mailen mag ook: info@lhvdesnoek.nl
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Vader de zoon de Koster naar NK feeder
Op 16 juni wisten Peter en Dennis de Koster zich op overtuigende wijze te
plaatsen voor het NK feeder. De wedstrijd werd gehouden in het Amsterdam-Rijn
kanaal bij Tiel. Deze stek is de familie de Koster blijkbaar goed gezind, want een
paar jaar geleden wisten ze daar ook al het NK clubs te winnen.
Deze keer pakte beiden de winst in het vak. Peter won vak C met 3826 gram en
werd daarmee derde in de eindrangschikking. Dennis ving 2000 gram en won
daarmee vak D. Hij werd hiermee vierde in de einduitslag.
De wedstrijd werd gewonnen door Gert van Gelderen van de Brasem uit Tiel met
een totaalvangst van 8431 gram.
Het NK zal worden gevist op 8 september in het Kanaal Gent-Terneuzen in
Zeeland. Een stek waar beiden nog nooit eerder hebben gevist. Door het kanaal
komen ook zeeschepen en de vangst is heel divers. Naast Brasem en voorn is de
vangst van zeevissen zoals een harder of een bot heel goed mogelijk.
Inmiddels is het NK vervist. Peter en Dennis eindigden helaas niet in de top van
het klassement. Totaal waren 103 deelnemers geselecteerden. Dennis werd met
1048 gram 7e in zijn vak en eindigde hiermee op de 35e plaats. Peter eindigde
met 630 gram als 13e in zijn vak. Hiermee eindigde hij op de 61e plaats.

VERSLAG EN UITSLAG NEDERLANDS
KAMPIOENSCHAP FEEDER 2012
Het kampioenschap is op zaterdag 8 september vervist aan het kanaal GentTerneuzen bij Westdorpe. Er waren 103 personen meegeloot, t.w. de vakken A, B
en E 21 deelnemers en de vakken C en D 20 deelnemers. De in eerste instantie
gediskwalificeerde personen bleken zich wel te hebben afgemeld; de
diskwalificatie is opgeheven.
Plaats van samenkomst was Cultureel Centrum De Halle in Axel, waar de
officiële opening om 08.00 uur plaatsvond en de deelnemerskaarten met
plaatsnummers werden uitgedeeld. In tegenstelling tot het slechte weer van vorig
jaar bij het NK, was het praktisch de gehele dag zonnig met 25 graden en een
zwakke wind.
20 van de 101 deelnemers konden geen vis ter weging aanbieden.
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Er is voornamelijk brasem, voorn, baars, bot, harder, winde en grondel gevangen.
Ook werden er diverse palingen gevangen, die echter niet meetellen.
Arend ter Braak van HSV ’t Meuntje (Sportvisserij Oost-Nederland) uit vak A
werd met 15.580 gram de nieuwe Nederlands Kampioen Feeder. Op de 2e en 3e
plaats eindigden Gert Kamerhuis van dezelfde vereniging en Arend Hup van HSV
Ons Vermaak, eveneens van Sportvisserij Oost Nederland met respectievelijk
13.086 gram en 8.450 gram. Dit NK is derhalve een klinkende overwinning voor
zowel HSV ’t Meuntje als Sportvisserij Oost Nederland.

Bron: sportvisserijnederland.nl
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Activiteitenkalender 01 oktober 2012 t/m 31 december 2012

Wanneer?

Wat?

Waar?

Vrijdagavond is de vaste kaartavond in het Clubgebouw.
Alleen de competitieavonden van De Snoek zijn vermeld.
11 oktober
12 oktober
14 oktober
22 oktober
27 oktober
27 oktober

Bestuursvergadering
Kaartcompetitieavond
2e Herfstwedstrijd
Najaarsledenvergadering
3e Herfstwedstrijd
Feestavond Jeugdcommissie

Bestuurskamer
Clubgebouw
Haven
Clubgebouw
Haven
Clubgebouw

08 november
09 november
10 november
24 november

Bestuursvergadering
Kaartcompetitieavond
4e Herfstwedstrijd
Snertwedstrijd
Snert eten (vanaf 15.00 uur

Bestuurskamer
Clubgebouw
Haven
Haven
Clubgebouw

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
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Sportvisserijcontrole sterk toegenomen
Sinds de invoering van de VISpas in 2007 is de sportvisserijcontrole – o.a. door
Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA ’s) – sterk geïntensiveerd. Uit de
controlegegevens van 2011 blijkt dat de BOA ’s in totaal ruim 29.000 sportvissers
hebben gecontroleerd. Een stijging van maar liefst 45% ten opzichte van 2010.
Van de in 2011 gecontroleerde sportvissers kreeg 8% een waarschuwing, terwijl
9% een proces-verbaal kreeg. Daarbij is in totaal tenminste e 290.000,- aan boetes
opgelegd. Desondanks is het percentage sportvissers dat een proces-verbaal kreeg
in vergelijking met 2010 met 2% afgenomen. Sinds 2008 vindt er een duidelijke
daling plaats in het percentage sportvissers dat een proces-verbaal krijgt bij een
controle. Steeds meer sportvissers hebben hun zaken dus goed op orde.
In 2011 waren in heel Nederland 130 BOA’s actief namens
sportvisserijorganisaties. Verder waren er 1.000 verenigingscontroleurs, die als
vrijwilliger van hengelsportverenigingen op privaatrechtelijke basis sportvissers
controleren.
Daarnaast is ook een groot aantal BOA’s van andere organisaties en uiteraard de
politie druk met sportvisserijcontroles. Vanuit Sportvisserij Nederland en de
aangesloten hengelsportfederaties wordt de controle en handhaving ondersteund
met een jaarlijks budget van ruim een half miljoen euro.
Dit wordt besteed aan vergoedingen voor vrijwillige BOA’s, bijdragen aan
opleidingen voor BOA’s, cursussen voor hengelsportcontroleurs, uniforme
kleding en controlepassen.
Bron: Hét Visblad
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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

