CLUBORGAAN LHV ‘DE SNOEK’ LEERDAM
32e jaargang nr. 1

april 2013
Clubgebouw De Snoek
Prins Bernhardstraat 4
4141 CW Leerdam
Tel: 0345 618269

www.lhvdesnoek.nl
Waarnemend Voorzitter
P.B. van der Linden
Palissade 24, 4143 GB Leerdam
Tel: 0345 616172
e-mail:p.b.vanderlinden@freeler.nl
Secretaris (waarnemend)
H.J.A.H. Bruins
Memel 45, 4141 MZ Leerdam
Tel: 0345 631156
e-mail: h.j.bruins@hetnet.nl
Penningmeester
H.J.A.H. Bruins
Memel 46, 4141 MZ Leerdam
Tel: 0345 631156
e-mail: h.j.bruins@hetnet.nl
Bestuurslid + Ledenadministratie
E.A. Belder
Vroedschap 16, 4147 ES Asperen
Tel: 0345 615618
e-mail: EABelder1946@kpnmail.nl

Ereleden
E.A. Belder
H. van Dijk
Leden van verdienste
C. Brandsma
A.J. Carree
C. den Hartog
B.H. van der Linden
K. Middag
G. van Wijk
Redactie
Vacant
Advertenties
Mw. T. Wintmulder
Tel: 0345 615274
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

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
Lid: J. Woelke
0345 617428
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

(West)
(Ter Leede)
(Varsseveld)
(Heukelum)
(Kedichem + Oosterwijk)
(Asperen - oude kern)
(Asperen - nieuwbouw)

Van de voorzitter….
2013 is al weer bijna drie maanden oud en de winter wil nog niet van wijken
weten. Gisteren zat ik nog in een heuse sneeuwbui en de temperaturen duiken ’s
nachts nog ver onder nul. Maar de lente is aantocht en dan wordt het weer tijd om
de hengels tevoorschijn te halen.
Op zaterdag 9 maart hebben we voor het eerst in lange tijd weer meegedaan aan
de Landelijke opschoondag. Met 10 enthousiaste leden hebben we de Linge een
beetje schoner gemaakt. Je staat echt versteld van de grote hoeveelheid plastic
flesjes die in het riet liggen te dobberen. Koploper is AA. We hebben tientallen
AA-flesjes uit het water gevist. Verderop in het clubblad vindt u een uitgebreid
verslag van dit regenachtige avontuur.
Ik ben blij om jullie te kunnen melden dat we vorige week een gesprek met de
wethouder hebben gehad over de verlenging van de huurcontracten voor het
eiland en de steigers. Het was een plezierig en constructief overleg. De wethouder
heeft de structuurvisie binnenstad toegelicht en aangegeven hoe belangrijk de
Zuidwal is voor de ontwikkeling van het toerisme in Leerdam. Wij weten dat, als
trotse gebruikers van de Linge, als geen ander. We hebben met de wethouder
afgesproken dat hij binnenkort een keer een kijkje komt nemen op de Botenhaven.
Ik verwacht dat we er met de gemeente wel uit gaan komen.
Op maandag 22 april wordt de voorjaarsledenvergadering gehouden. Graag nodig
ik jullie uit om naar de ledenvergadering te komen. Wij als bestuur willen graag
met onze leden in gesprek. Op de ledenvergadering zullen we de resultaten van de
enquête bekend maken die we hebben gehouden onder de gebruikers van het
eiland. Op de agenda staat ook de presentatie van de resultaten van het Kort
Visserijkundig Onderzoek dat vorig jaar oktober in de Leerdamse gemeentewateren is gehouden. Verder willen we op de ledenvergadering ook graag met u
van gedachten wisselen over het clubblad. Het maken van het clubblad is een
tijdrovende klus en Ton van Kooten is gestopt als redacteur. Dit clubblad heeft hij
dan op ons dringende verzoek toch nog een keer in elkaar gedraaid, maar dit was
echt zijn laatste keer. In het bestuur hebben we over alternatieve vormen van een
clubblad gesproken. Voordat we de plannen verder gaan uitwerken, willen we
inventariseren hoe onze leden hier over denken.
Komt allen! Tot maandag 22 april op de voorjaarsledenvergadering!
Peter van der Linden, waarnemend voorzitter

ALGEMENE LEDENVERGADERING
VAN

LHV DE SNOEK
te houden op

Maandag 22 april 2013
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 22-10-2012

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

4.

Vaststellen “Jaarstukken 2012”
-

5.
6.

Commissieverslagen
Financieel verslag
Verslag kascontrolecommissie

Benoeming Kascontrolecommissie 2013
- aftredend en niet herkiesbaar: K. Sjouken
Bestuursverkiezing
- aftredend volgens rooster
- aftreden op eigen verzoek
- voorstel aan ledenvergadering

: J.H. Bruins, penningmeester
: O.C.P. Buitendijk
: P.B. van der Linden te benoemen tot voorz.

- nieuw bestuurlid

: J. Kolijn

7.

Uitkomst enquête haven

8.

Kort Visserijkundig Onderzoek

9.

Korte presentatie website

10.

Toekomst Clubblad

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

VERSLAG VAN DE NAJAARSLEDENVERGADERING VAN LHV DE
SNOEK’
GEHOUDEN OP MAANDAG 22 0KTOBER 2012
IN HET CLUBGEBOUW, PRINS BERNHARDSTRAAT 4, LEERDAM
_________________________________________________________________
_________________
Aanwezig:
De bestuursleden E.A. Belder, H.J.A.H. Bruins, O.C.P. Buitendijk en
P.B. van der Linden
De bijzondere leden A. Carree en C. den Hartog,
De leden A. Groen, D. Groenenberg, mw. L. Groenenberg, J. Hendriks, L. Jansen,
W. de Keijzer, H. Klijn, J.C.A. Kolijn, K. Kool, A.J. van Kooten, P. de Koster,
P. Kroon, A. v.d. Oever, H. v.d. Oever, mw. S. v.d. Oever, J. Quick, J. Rutjens,
K. Sjouken, F.W. Stutz, J. Woelke en mw. J. Woelke
Notulist Jaap Kolijn
Met kennisgeving afwezig mw. E. Belder en mw. H. Kolijn en W. Boei.
Voorafgaand aan de vergadering worden de prijzen uitgereikt behorende bij de
Topcompetitie 2012.
Aanvang van de vergadering: 20.06 uur
1. Opening
2e Voorzitter Peter van der Linden opent de vergadering. Hij heet iedereen van
harte welkom. Een speciaal welkom is er voor de bijzondere leden.
Hij vraagt alle aanwezigen om staand een ogenblik stilte in acht te nemen om –
zoals gebruikelijk – de leden te gedenken, die ons sedert de vorige
ledenvergadering zijn ontvallen. Deze keer is dat:
de heer W.M. Licher.
Bij binnenkomst hebben alle aanwezigen een exemplaar van de Begroting 2013
ontvangen.
Agenda voor deze vergadering is gepubliceerd in het Clubblad van oktober 2012.
2. Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden
op 25 april 2012
Peter van der Linden loopt met de aanwezigen dit verslag pagina voor pagina
door. Naar aanleiding van het verslag zijn er de volgende opmerkingen:
- de vergunning voor de Balkengaten is binnen
- het bord bij de Wilnaput is aangepast

-

Kerst Sjouken kan nog niet bevestigen of de viswater App al kan worden
gedownload.
Hierna wordt het verslag vastgesteld onder dankzegging aan de notulist.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn voor deze vergadering geen stukken ingekomen.
Onder “Mededelingen” noemt Peter van der Linden het Kort Visserijkundig
Onderzoek (KVO), dat in de voorafgaande week in de Leerdamse
gemeentewateren is uitgevoerd door Sportvisserij Nederland. Hij heeft de indruk
dat dit zeer geslaagd is en we zijn zeer benieuwd naar de uitkomsten.
Aan het eind van dit agendapunt zal secretaris Otto Buitendijk beelden laten zien
van dit KVO, waarvoor ook de pers (radio, tv en dagbladen) veel belangstelling
heeft getoond.
Het bestuur is in gesprek met de gemeente Leerdam over verlenging van de
huurovereenkomsten voor het eiland en voor de steigers. Het gesprek is tot nu toe
plezierig verlopen. Binnenkort zullen wij van de gemeente een
concepthuurovereenkomst ontvangen en we moeten wachten met welke plannen
de gemeente komt voor het eiland. De Snoek moet ook zelf ook nadenken wat we
met het eiland willen en kunnen. Doelstelling van het bestuur is in ieder geval om
er te blijven. De verwachting is wel dat een nieuwe huurovereenkomst geen
looptijd van 30 jaar meer zal hebben.
Onze Ledenadministratie werkt tot nu toe met een programma dat elf jaar geleden
is gemaakt in een oudere programmeertaal. Het onderhoud van dit programma is
moeilijk en het bestuur kijkt naar de mogelijkheid van een overstap naar de
ledenadministratie van en via Sportvisserij Nederland. Dit jaar doen we het in
ieder geval nog op de oude manier.
Tien jaar geleden zijn in de Botenhaven de sloten vervangen. Er zijn inmiddels
veel sleutels in omloop en de certificaten van de sleutels lopen binnenkort af. Het
bestuur beraadt zich op een ander systeem, bijvoorbeeld met pasjes
(magneetkaarten).
Vorige week hebben Havenbeheerder Kerst Sjouken en het bestuur van gedachten
gewisseld over de haven en over de wachtlijst. Het liefst willen we uitsluitend
visboten in de haven, maar nu liggen er ook andere plezierboten. Dat gaan we niet
veranderen, maar bij aanwijzing van nieuwe ligplaatsen gaan we er wel opletten
dat het visboten moeten zijn.

De beroepsvisser, de heer Klop, is bij het bestuur op bezoek geweest. Hij vindt
het heel vervelend dat hij geen vergunning meer krijgt. Het bestuur heeft daarvoor
begrip maar heeft hem tevens verteld geen mogelijkheid te zien om onze en zijn
belangen samen te laten gaan. Daarom zal – zoals vorig jaar reeds is besloten –
geen nieuwe vergunning aan de beroepsvisser worden verleend.
Peter van der Linden meldt dat er geen mutaties in de commissies zijn opgetreden.
Wel zijn sommige commissies nog steeds onderbezet en het bestuur houdt zich
aanbevolen voor suggesties om de commissies te versterken.
Redacteur Ton van Kooten heeft aangegeven om – na 13 jaar – met zijn werk
voor het clubblad te willen stoppen. Hij zal nog zorgen voor het komende
decembernummer en het bestuur gaat op zoek naar een opvolger om het over te
nemen. Peter van der Linden benadrukt dat het hier zeer dankbaar werk betreft.
Ook voor de verzending van het clubblad wordt naar een andere oplossing
gekeken. Eddy Belder moet hieraan (te)veel tijd besteden.
Met de Havenfair op 26 mei jl. hebben Dirk-Jan Boer en Otto Buitendijk een
geslaagde happening opgezet. Dit is zeker voor herhaling vatbaar, hoewel het niet
verstandig lijkt om hiervan een jaarlijks evenement te maken.
Voorafgaand aan de pauze geeft Otto Buitendijk een mediaoverzicht van het
KVO. Veel leden van De Snoek zijn hierbij aanwezig geweest. In tegenstelling tot
voorgaande keren had men echter geen vrijwilligers van onze vereniging (meer)
nodig.
PAUZE
4. Vaststellen begroting 2013 en tarieven 2013
In zijn toelichting meldt penningmeester Jan Bruins dat de Begroting 2013 niet
veel afwijkt van voorgaande jaren. De contributies, liggelden e.d. van onze
vereniging worden niet verhoogd. Maar omdat de contributie van de Federatie
Midden Nederland per 1 januari 2013 gaat van € 4,75 naar € 7,00 zullen we deze
verhoging aan onze leden moeten doorberekenen. Ondanks protesten van uw
bestuur hebben we deze verhoging niet kunnen tegenhouden.
We hebben wel de kosten voor het in en uit het water hijsen c.q. winterstalling
verhoogd en de daghuurprijs van onze visboten gaat voor niet-leden van € 10,-naar € 15,--. Voor onze leden blijft het huurtarief ongewijzigd. We hebben hoge
kosten aan de kraan en daarom moeten de tarieven voor het hijsen per 1 januari
2013 omhoog .

Kerst Sjouken vraagt waarom de huurprijzen voor de leden ongewijzigd blijven.
Jan Bruins antwoordt dat het bestuur de leden niet op hogere kosten wil jagen,
omdat de huurboten in het verleden hun geld al hebben opgebracht
Op het laatste moment is de Begroting 2013 nog aangepast in verband met de
aangekondigde verhoging van de assurantiebelasting. De uitgaven voor de
verzekeringen staan in de toelichting bij de begroting en de kosten voor de kraan
zullen in de afschrijvingen worden opgenomen..
Het bestuur is blij dat de afschrijvingskosten de komende jaren zullen dalen,
doordat we “in de vette jaren” meer hebben afgeschreven. Door deze dalende
afschrijvingen zullen we in staat zijn om – onvoorziene omstandigheden
voorbehouden – onze contributie op nagenoeg hetzelfde niveau te handhaven.
Peter de Koster vraagt waaruit de “Overige ontvangsten Botenhaven”bestaan?
Jan Bruins antwoordt dat dit de gelden zijn die – na aftrek van de kosten overblijven uit de verkoop van dranken, verhuur e.d. Er zit op onze omzet een
marge van 20-25%. Het bestuur wil dat niet verhogen omdat de haven een
faciliteit voor onze leden is en niet moet worden gezien als een bron van
inkomsten.
Cor den Hartog onderschrijft dat, de haven vooral kostendekkend moet zijn.
Ton van Kooten vraagt naar de te treffen voorzieningen op de haven in verband
met het nieuwe toegangssysteem en naar de overige internetkosten.
Jan Bruins antwoordt dat voor het systeem met toegangspassen om de haven een
internetaansluiting nodig is en verder betreffen deze kosten (een deel van) de
internetaansluitingen van het bestuur en de kosten van onze website. We betalen €
100,-- voor een deel van de website van Sportvisserij Nederland.
De vraag van Jan Bruins of de vergadering kan instemmen met de Begroting
2013, wordt bevestigend beantwoord.
5. Rondvraag
Dirk Groenenberg merkt op dat Adrie Hendriks is weggevallen bij de
Beheerscommissie Clubgebouw.
Eddy Belder antwoordt dat Adrie Hendriks daarom – met het oog op zijn leeftijd
– heeft gevraagd.
Dirk Groenenberg stelt daarop voor Joop Woelke in de Beheerscommissie
Clubgebouw te benoemen. Deze stemt daarmee in en ook de vergadering is
akkoord.

Peter de Koster merkt op dat sommige – actieve leden – niet konden meedoen aan
de Paaswedstrijd en aan de Vakantiewedstrijden omdat zij zich te laat hadden
ingeschreven. Hij vraagt of dat anders kan worden geregeld?
Organisator Dirk Groenenberg antwoordt dat de tijdige inschrijving noodzakelijk
is voor de inkoop van de prijzen. Hij wil voor deze wedstrijden niet van die regel
afwijken. Voor andere, individuele wedstrijden is dat probleem er niet.
Peter de Koster merkt vervolgens op dat onze jeugd jaarlijks aan
federatiewedstrijden meedoet, die voor een deel zelfs vanuit ons clubgebouw
worden gevist. Drie van onze jeugdleden zijn dit jaar kampioen geworden, maar
deze hebben – in tegenstelling tot voorgaande jaren – niets van De Snoek
vernomen. Ook op de website van onze vereniging is daaraan gen aandacht
besteed
Peter van der Linden antwoordt, dat het bestuur zich dit aantrekt. Er hoort
belangstelling van de vereniging te zijn voor leden die deelnemen aan
vertegenwoordigende wedstrijden. Hij biedt namens het bestuur hiervoor excuses
aan en zegt toe dat we gaan proberen dat beter te doen. Hij vraagt betrokkenen
ook om te melden als er niets op de website van de vereniging verschijnt.
Kees Kool stelt voor deze omissie alsnog in het clubblad van december a.s. te
herstellen. John Quick stelt voor de betrokken jeugdleden uit te nodigen voor de
komende feestavond van de Jeugdcommissie.
Peter de Koster meldt verder dat er op 15 september jl. een vertegenwoordigende
wedstrijd was, die samenviel met een wedstrijd van De Snoek. Dit zou moeten
worden voorkomen en dat is goed mogelijk omdat de agenda van de federatie al
een jaar tevoren beschikbaar is.
Ton Groen vraagt waarom de “speedboten” in de haven met die dure kraan uit het
water worden gehaald, terwijl er een helling met een lier is? Peter van der Linden
antwoordt dat de kraan onmisbaar is en Jan Bruins voegt daaraan toe dat we hier
met voorschriften inzake de Arbo-wet te maken hebben.
Cor den Hartog vraagt om bij de gesprekken met de gemeente ook rekening
houden met een clubgebouw op het eiland. Peter van der Linden antwoordt dat dit
de ultieme droom van het bestuur is.
6. Sluiting
Peter van der Linden sluit de vergadering om 21.35 uur en bedankt alle
aanwezigen hartelijk voor hun aandacht en inbrengt. Hij bedankt Otto Buitendijk
voor het snel beschikbaar komen van de beelden van het KVO. Hij spreekt de
hoop uit iedereen weer te mogen begroeten bij het afhalen van de vergunningen
en de draaimiddag op 15 december a.s.

Landelijke opschoondag ondanks vele regen groot succes
Zaterdag 9 maart jl. was weer Landelijke Opschoondag. Overal in
ons land spannen vrijwilligers zich dan in om hun leefomgeving
schoon te maken. Na een onderbreking van een tiental jaren heeft ook
een aantal leden van De Snoek zich - op initiatief van de
Milieucommissie - dit jaar weer ingezet om de oevers van de Linge van
vuil en afval te ontdoen.
Op de dag dat de regen in Nederland een nieuw record vestigde (voor het eerst
sinds het begin van de metingen regende het in De Bilt 24 uur onafgebroken)
verzamelden Dirk-Jan Boer, Ursus de Boer, Teus van Krieken, Peter van der
Linden, Arjan van Maanen, Kerst Sjouken, Astrid en Mees Verwey, Henry
Zwijnenberg en Jaap Kolijn zich om 8 uur ’s morgens op onze haven om – in de
gestaag neervallende regen – aan het werk te gaan. Havenmeester Kerst Sjouken
had de zaken goed voorbereid en even later kon iedereen op pad.
Met twee boten met buitenboordmotoren werd langs de oevers heen en weer
gevaren, zowel richting Kedichem als richting Geldermalsen. Te voet werd de
oever nabij de Lingebrug van al het vuil ontdaan en ook de oevers van de
Veerwiel werden onder handen genomen.
Het is verrassend en tegelijkertijd ook zeer teleurstellend om te ervaren wat er
allemaal in het water en op de oevers terecht komt. Honderden flessen , zowel
glas als plastic, blikjes, plastic zakken, blokken piepschuim, ballen groot en klein,
onbestemde metalen en kunststof voorwerpen, een fiets, een terrasstoel en vele
kilo’s afvalhout in allerlei vormen.
Tegen het eind van de ochtend verzamelden de doornatte en soms verkleumde
schoonmakers zich weer op de haven, waar te midden van honderden
kilogrammen even een groepsfoto werd gemaakt. De werkzame ochtend werd
daarna besloten met een heerlijke kom erwtensoep, geserveerd door mevrouw
Sjouken.
Jaap Kolijn

Nieuwjaarstoespraak
Dames en heren,
Fijn dat u dit jaar naar onze nieuwjaarsreceptie bent gekomen.
Het is een goede gewoonte om elkaar bij aanvang van het nieuwe jaar te
ontmoeten en elkaar het beste toe te wensen. En dat doe je dan met mensen waar
je iets mee hebt, iets gemeenschappelijks.
Hier, bij de Leerdamse Hengelaarsvereniging De Snoek , is het dat we onze
vereniging en de mensen die daarin actief zijn, een warm hart toedragen.
Zo een vereniging als de onze, dat schept een band. Wij houden er van om te
vissen, één te zijn met de natuur, geboeid en geïnteresseerd in datgene dat zich
onder de waterspiegel afspeelt. Je hoeft het niet te kunnen zien, maar je voelt dat
er iets bijzonders staat te gebeuren. Een mooie snoek, een prachtige voorn, een
zeelt of, zoals Ton en Kees jaarlijks op de kadervisdag laten zien, het honderd
vierendertigste visje bij het torrenpikken in de Veerwiel, aan de kant, net onder de
waterplanten.
Wij zijn ook blij en trots op onze vereniging. Op het bestuur en de commissies, de
botenhaven en het clubgebouw en op alle activiteiten die we met elkaar en voor
onze leden organiseren.
Zo een hengelsportvereniging is een groot goed. Al meer dan 85 jaar bestaat deze
vereniging. Zo oud al, maar nog niet bejaard.
Nee, de vereniging is zo oud als je zelf bent. Daar moet je wel mee oppassen,
want we worden elk jaar een jaartje ouder en op een gegeven moment ben je oud
en bejaard. Dus we moeten er voor zorgen dat de vereniging regelmatig van
nieuw bloed wordt voorzien. Dat zou een mooi speerpunt kunnen zijn voor 2013:
zorgen dat het bestuur en de commissies worden uitgebreid met een aantal
nieuwe, jonge en enthousiaste mensen.
Dat betekent wel dat we ons daarvoor open moeten stellen en niet altijd moeten
vasthouden aan hoe we het al jaren doen. Dat betekent niet dat je je principes en
je tafelzilver overboord moet zetten, maar dat je je moet openstellen voor nieuwe
ideeën, moet luisteren, en de ideeën niet gelijk van tafel moet vegen. In het
bestuur proberen we dat en ik ben daar heel tevreden over.

Goede voorbeelden in 2012 zijn de havenfair en het kort visserijkundig
onderzoek. Otto Buitendijk en Dirk Jan Boer waren hiervan de drijvende
krachten.
En zo leveren nog veel meer mensen hun bijdrage aan het functioneren van onze
vereniging en plukken zij en onze leden er de vruchten van.
Een sterke, gezonde en weldenkende vereniging is nodig om de komende jaren
overeind te blijven. De gemeente Leerdam heeft ons exclusieve recht op het
eiland ter discussie gesteld. Dat vereist de komende tijd behendigheid, creativiteit
en standvastigheid om onze belangen daar veilig te stellen. Maar ook hier geldt
dat we ons niet moeten afsluiten voor ontwikkelingen en veranderingen. Het
volgende spreekwoord geeft dat goed aan: Wie het onderste uit de kan wil, krijgt
de deksel op zijn neus. En dat moeten we niet hebben: de deksel op onze neus.
Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we het komende jaar onze vereniging weer
een beetje beter en een beetje sterker kunnen maken. Samen met u, die onze
vereniging een warm hart toedragen.
Ik wens u en onze vereniging een gelukkig, gezond, actief en succesvol 2013.
Peter van de Linden

Laatste clubblad??
Voor u ligt ons eerste clubblad van 2013. Reeds 31 jaar verschijnt dit blad, eerst 4
maal per jaar maar de laatste jaren 3 maal per jaar. Vele clubleden hebben de
afgelopen tientallen jaren tijd vrijgemaakt om u allen te voorzien van informatie
vanuit de vereniging en leuke voorvallen te vertellen die men bij het vissen had
meegemaakt. Daarnaast waren er vele vrijwilligers die er voor gezorgd hebben dat
het blad gevouwen en geniet werd en daarna bij u in de bus kwam.
Tegenwoordig wordt het clubblad vervaardigd via Freework maar de bezorging
gebeurt nog steeds via deze vrijwilligers.
Zoals u in het voorgaande clubblad heeft kunnen lezen, heeft Ton van Kooten
besloten zijn werkzaamheden aan het clubblad te beëindigen met de toezegging
dat hij nog wel wil meehelpen om met zijn opvolger samen nog een keer een
clubblad drukklaar te maken. Zodoende heeft hij samen met mij dit clubblad
samengesteld. Dit is echter de laatste keer dat hij meewerkt. Het is nu aan de
leden om een nieuwe redactie te vormen. Ik heb dit nu eenmalig gedaan. Ik heb
een bestuursfunctie en door het vertrek van de secretaris neem ik ook nog een
deel van die werkzaamheden over. Dat vind ik dus even genoeg.
Mijn dringende vraag, en niet alleen van mij maar van het hele bestuur, is of u
eens wil nagaan of er in uw omgeving niet iemand is die het clubblad zou willen
gaan verzorgen, of misschien wilt u dat zelf wel gaan doen....
Laat u dit dan weten aan het bestuur. Ons (mail) adres staat in dit clubblad. Als er
geen vrijwilligers opstaan moet dit anders de laatste uitgave van ons clubblad zijn
en dat willen we toch zeker niet?
Jan Bruins

Programma TOP-competitie
20 april:
11 mei:
8 juni:
29 juni:
20 juli:
24 augustus:
28 september:

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

Deze competitie van 7 wedstrijden wordt op 5 verschillende locaties gevist.
Hierbij gaan we bij 2 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 gebeurd door de commissie. Dit bevordert de snelheid.

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,-

De top 3 van 2012

Leerdams kampioenschap
Zaterdag 29 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.

Monsters uit de Linge
Zoals u misschien weet, vissen Kees Kool en ondergetekende in de
wintermaanden op de Linge vaak op snoek. Wanneer het weer het enigszins
toelaat trekken we er op uit naar de stekken waar grote snoeken te verwachten
zijn. Het weer was deze winter bar en boos. Enkele keren lieten we verstek gaan,
maar er bleven toch genoeg dagen over om achter de monstersnoeken aan te
zitten.
De teller bleef deze winter op drie metersnoeken staan. 106, 103 en 102
centimeter. Daarnaast ook nog twee snoeken van 96 en 94 centimeter.
Het snoekseizoen zit er nu op. In april start het wedstrijdseizoen weer. Daarnaast
hebben we nog plannen voor de komende zomer. We gaan proberen op de Linge
een heuse meerval te vangen. Ik kijk er nu al naar uit.
Ton van Kooten

Half maart 2013. Kees met een snoek van 103 centimeter.
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Wanneer?

Wat?

Waar?

Vrijdagavond is de vaste kaartavond in het Clubgebouw.
Alleen de competitieavonden van De Snoek zijn vermeld.
12 april
13 april
16 april
18 april
20 april
22 april
26 april
27 april

Kaartcompetitie avond
Wedstrijd
Jubilarissenavond
Bestuursvergadering
1e Wedstrijd Topcompetitie
LEDENVERGADERING
Bestuursvisdag
Wedstrijd

Clubgebouw
Haven
Clubgebouw
Bestuurskamer
Steile Dijk
Clubgebouw
Haven
Haven

04 mei
10 mei
11 mei
11 mei
16 mei
18 mei
24 mei

Wedstrijd
Kaartcompetitie avond
2e Wedstrijd Topcompetitie
1e Dameswedstrijd
Bestuursvergadering
Wedstrijd
Bestuursvisdag

Haven
Clubgebouw
Put Hoogblokland
Lingehaven
Bestuurskamer
Haven
Haven

01 juni
02 juni
08 juni
13 juni
14 juni
15 juni
22 juni
29 juni
29 juni

2e Dameswedstrijd
Wedstrijd
3e Wedstrijd Topcompetitie
Bestuursvergadering
Bestuursvisdag
Wedstrijd
3e Dameswedstrijd
4e Wedstrijd Topcompetitie
Barbecue wedstrijd

Haven
Haven
Haven
Bestuurskamer
Haven
Haven
Plantsoen Asperen
Filius
Haven

06 juli
11 juli
13 juli
20 juli
27 juli

4e Dameswedstrijd
Bestuursvergadering
Wedstrijd
5e Wedstrijd Topcompetitie
Wedstrijd

Lingehaven
Bestuurskamer
Haven
Huibert
Haven

Wanneer?

Wat?

Waar?

03 augustus
23 augustus
24 augustus
27 augustus
29 augustus
31 augustus

5e Dameswedstrijd
Bestuursvisdag
6e Wedstrijd Topcompetitie
1e Vakantiewedstrijd
2e Vakantiewedstrijd
3e Vakantiewedstrijd

Haven
Haven
Filius
Haven
Haven
Haven

07 september
12 september
13 september
14 september
21 september
28 september

6e Dameswedstrijd
Bestuursvergadering
Kaartcompetitie avond
KADERVISDAG
Wedstrijd
7e Wedstrijd Topcompetitie

Plantsoen Asperen
Bestuurskamer
Clubgebouw
Haven
Broekse Uitlaat
Haven

05 oktober
10 oktober
11 oktober
19 oktober

1e Herfstwedstrijd
Bestuursvergadering
Kaartcompetitie avond
2e Herfstwedstrijd

Haven
Bestuurskamer
Clubgebouw
Haven

Rapport visserijkundig onderzoek Sportvisserij Nederland
In januari verscheen het rapport betreffende het visserijkundig onderzoek
dat in oktober is uitgevoerd door Sportvisserij Nederland in opdracht van
LHV de Snoek. Onderstaand de samenvatting van het 70 pagina's tellende
-zeer lezenswaardig- rapport. Het volledige rapport is na te lezen op onze
site.
www. lhvde snoek.nl.
Op 16 tot en met 18 oktober 2012 is op verzoek van de Leerdamse
Hengelaars Vereniging (LHV) de Snoek te Leerdam door Sportvisserij
Nederland een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in diverse stadssingels
en in het Wieltje van Collee. Daarbij is met een zegenvisserij en
elektrovisserij een bevissing van een aantal wateren uitgevoerd. De
gevangen vissen zijn gedetermineerd, gemeten en deels gewogen.
In het water aan de Eksterlaan werden 8 vissoorten aangetroffen. De
visstand in het water aan de Eksterlaan bestaat qua aantallen en gewicht
voornamelijk uit blankvoorn. In de vegetatie en overhangende takken
werden grote concentraties blankvoorn aangetroffen. Snoek en zeelt zijn
ook veel voorkomende soorten in dit water.
In de stadsingel aan het Loosdorp was de visstand wat gevarieerder qua
soorten en aantallen. Er werden 12 soorten gevangen en blankvoorn was
minder dominant aanwezig dan in het water aan de Eksterlaan. Van
brasem waren ook meer lengteklassen aanwezig. Karper werd op beide
wateren niet gevangen.
In het Wiel van Collee werden relatief veel grote blankvoorns tot 28
centimeter gevangen. ruisvoorn en baars komen ook relatief veel voor.
Het Recht van Ter Leede heeft een afwisselende visstand. Ook hier is
blankvoorn de meest voorkomende soort, maar minder extreem als op de
andere wateren. De visstand in de wetering langs de Schaikseweg bestaat
uitsluitend uit wat kleine zeeltjes. Dit wordt veroorzaakt door de geringe
waterdiepte en de hoge bedekking met kroos. De geschatte biomassa vis
in de Leerdamse wateren is vrij hoog. Waarschijnlijk is dit een gevolg van
de rekenmethodes in de gebruikte software. Grote knelpunten in de
visstand komen niet echt voor, de invloed van de aalscholver is wel
merkbaar in de lengtefrequentieverdeling van brasem en blankvoorn op
het water aan de Eksterlaan en in geringere mate aan het water langs
Loosdijk. Maatregelen, zoals het plaatsen van gaaskooien zouden

uitgevoerd kunnen worden op plaatsen waar nu de fonteinen staan.
De bereikbaarheid en de bevisbaarheid van de wateren in Leerdam is
goed. De bevisbaarheid neemt wel af ten gevolge van waterplantengroei.
De visstand in het water aan de Eksterlaan en de Loosdijk kan het beste
aangevuld worden met karper en graskarper om de waterplantengroei
enigszins in de hand te houden. De visstand in het Wieltje van Collee kan
ook aangevuld worden met wat karpers. Bij de karperbezettingen kan ook
wat spiegelkarper uitgezet worden, om wat meer variatie in het bestand
te krijgen. Een uitzetting van karper is ook noodzakelijk omdat er jaarlijks
een deel van het karperbestand sterft (dit is natuurlijke sterfte) en omdat
er in Leerdam het vermoeden bestaat dat er karpers worden
meegenomen voor consumptie. Hier is dus ook duidelijk meer controle en
voorlichting noodzakelijk.
Ten aanzien van bladinval, oeverinrichting, maaibeheer en baggeren
tegen kroosvorming worden ook nog wat suggesties gedaan.

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

€

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 2014,
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’

76 83 87
81 59 14 237

