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Van de voorzitter…. 

 
Kaalslag op de Veerwiel 

Het is u vast wel opgevallen dat er flink gesnoeid is op de oever van de Veerwiel, 
ons prachtige viswater naast de Lingebrug. De bomen die er stonden waren oud en 
na een storm waren er altijd omgevallen bomen en afgevallen takken. Op advies 
van de hovenier heeft het bestuur besloten om grootschalig onderhoud te laten 
uitvoeren. De meeste bomen op het terrein zijn gekapt en daarmee is er ineens heel 
veel ruimte ontstaan. De komende maanden gaan we eerst eens kijken hoe de 
natuur zich herstelt en wat voor bloemen en struiken er opkomen. In de loop van het 
jaar gaan we een plan maken om de oever van de Veerwiel opnieuw in te richten. 
We denken aan een aantal nieuwe vissteigers, maar we gaan ook bekijken of het 
nodig is om de Veerwiel uit te baggeren. Een uitdagende klus voor het bestuur en 
de viswaterbeheercommissie.  

Viscommissie 

Goed nieuws voor de recreantenvissers: We hebben gelukkig weer een aantal 
mensen bereid gevonden om ook in 2015 een aantal viswedstrijden te organiseren. 
De kersverse viscommissie heeft een leuk programma voor 2015 opgesteld. Meer 
informatie hierover vindt u verderop in het clubblad en op de website van onze 
vereniging. 

Voorjaarsledenvergadering 

Op woensdag 29 april houden we onze voorjaarledenvergadering in het clubgebouw 
aan de Prins Bernhardstraat. Ik nodig u van harte uit om de ledenvergadering bij te 
wonen. Op de agenda staat naast het vaststellen van de jaarstukken 2014 ook de 
Veerwiel op de agenda. We zijn zeer benieuwd naar de ideeën en wensen die leven 
bij onze leden en willen u graag de gelegenheid geven om met ons van gedachten 
te wisselen over de herinrichting van deze unieke visplek.  

Jeugdcommissie 

Goed nieuws ook voor de jeugdvissers! De jeugdcommissie is uitgebreid met een 
aantal enthousiaste leden en die hebben een leuk programma voor 2015 in elkaar 
gezet. De jeugdcommissie heeft in maart ook een jeugdviscursus georganiseerd. 15 
jeugdvissers hebben aan de cursus deelgenomen. Goed gedaan!  

Tot ziens op de voorjaarsledenvergadering op 29 april. 

                                                Peter van der Linden, voorzitter LHV De Snoek 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING  
LHV DE SNOEK 

             Op woensdag 29 april 2015 
Clubgebouw, Prins Bernhardstraat 4 te Leerdam 
Zaal open: 19.15 uur             Aanvang: 20.00 uur 

AGENDA 

1. Opening en vaststelling van de agenda 
2.  Vaststellen van het verslag van de Najaar ledenvergadering, gehouden op 27  
         oktober 2014 
3.  Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Vaststellen: “Jaarstukken 2014”  
 - verslagen bestuur en commissies  
         - financieel verslag 
  - verslag Kascontrolecommissie 
5. Benoeming Kascontrolecommissie 2015 
6. Bestuursverkiezing  
         - aftredend volgens rooster: Secretaris (vacature) 
                                                      Eddy Belder (niet herkiesbaar) 
7. Plannen voor de Veerwiel 
8. Nieuwe regeling voor wedstrijden en digitale lijst van viswateren 
9. Rondvraag 
10.  Sluiting 

 

--00-- 

 
 

VERSLAG VAN DE NAJAARSLEDENVERGADERING  
LHV DE SNOEK OP MAANDAG 27 OKTOBER 2014 

IN HET CLUBGEBOUW 

AANWEZIG 
De bestuursleden: P. v.d. Linden, E. Belder, J. Bruins, J. Kolijn en C. Kool 
De bijzondere leden: A. Carree, C. den Hartog en G. van Wijk 
De leden: D.J. Boer, U. de Boer, J. Diependaal, Mw. H. Elvers, A. Groen, D. 
Groenenberg, Mw. L. Groenenberg, A. Hendriks,  P. Horsting, F. Janssen, B. Kars, 
H. Klijn,T. van Kooten, P. Kroon, P. Landegge, R. van Meurs, K. Middag, J. Quick,  
A. Rutjens, Mw. G. Sjouken, K. Sjouken, W. van Tol, R. Verbeek, J. Woelke en 
H. Zwijnenburg. 
Met kennisgeving afwezig: C. Elvers en Mw. H. Kolijn- van Vendeloo 
Notulist:  Jaap Kolijn 
Aanvang: 20.08 uur                                                        Sluiting:  22.10 u. 
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1. Opening 
Voorzitter Peter van der Linden heet allen van harte welkom. Een speciaal woord 
van welkom is er voor Erevoorzitter Eddy Belder en voor de ereleden, leden van 
verdienste en commissieleden. Hij wijst erop dat de agenda voor deze avond is 
gepubliceerd in de recente uitgave van het clubblad. Hoofdschotel van de agenda is 
ongetwijfeld de begroting voor 2015 met de vaststelling van de contributies en 
liggelden voor het komende jaar. Daarnaast is het bestuur verheugd dat zij deze 
avond twee kandidaat bestuursleden kan voordragen: Arnold Rutjens en Gijs van 
Wijk. Het bestuur begint daarmee na lange tijd weer op sterkte te komen en dat is in 
deze tijd van schaarste aan vrijwilligers best bijzonder.  
 
2. Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering 
gehouden op 28 april 2014 
Het verslag wordt pagina na pagina doorgelopen. Naar aanleiding van pagina 4 
vraagt K. Sjouken naar het onderzoek van de Leerdamse viswateren, dat door twee 
studenten zou worden gedaan. Geantwoord wordt dat dit onderzoek is afgerond, 
maar dat wij het rapport nog niet van de gemeente Leerdam hebben ontvangen. We 
gaan daarover echter wel spoedig in gesprek.  
Met dank aan de notulist wordt het verslag vervolgens ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
In een recent binnengekomen e-mail vraagt G. Blom om aandacht voor het 
viswaterbeheer in de gemeentewateren. Peter van der Linden merkt op dat het 
bestuur blij is met dergelijke berichten. Nu het bestuur weer op sterkte is gaan we 
meer tijd en aandacht besteden aan het viswaterbeheer. Daarbij is extra hulp nog 
steeds van harte welkom. In dit verband is ook het eerder genoemde rapport van de 
twee studenten, in combinatie met het Kort Visserijkundig Onderzoek van twee jaar 
geleden, van belang. 
P. Horsting merkt op dat de karperstand in Leerdam heel slecht is. In het Recht van 
Ter Leede zitten veel graskarpers, maar geen gewone karpers. Peter van der 
Linden antwoordt dat hij in de pauze graag met de heer Horsting over dit probleem 
van gedachten wil wisselen. De heer Den Hartog merkt op dat het probleem 
ingewikkeld lijkt, maar dat baggeren door de gemeente een eerste vereiste is.  
 
Ton van Kooten heeft De Snoek vertegenwoordigd bij het NK. Ton van Kooten 
merkt op dat hij 400km. heeft gereden om in het Margrietkanaal vijf gram vis te 
vangen. Het was daar zeer moeilijk vissen, ook door de drukke scheepvaart, maar 
de winnaar had toch nog 14 kilogram. Peter van der Linden merkt op dat het 
gebruikelijk is dat leden die de vereniging vertegenwoordigen bij een NK daarvoor 
een attentie krijgen. Deze wordt tijdens de vergadering aan Ton van Kooten 
uitgereikt. Deze antwoordt dat hij volgend jaar zeker weer aan de voorselectie zal 
deelnemen en dat er inmiddels nog twee andere belangstellenden zijn. Peter van 
der Linden roept andere belangstellenden op zich te melden bij Ton van Kooten. 
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Mutaties in de commissies: 
Ursus de Boer is door het bestuur benoemd tot lid van de Havencommissie. Peter 
van der Linden heet hem van harte welkom. Rob van Meurs is om 
gezondheidsredenen gestopt bij de Havencommissie. Peter van der Linden bedankt 
hem voor zijn inzet en zegt toe dat het afscheid in een kleiner verband nog verdere 
aandacht zal krijgen. 
Martin Groenenberg stopt aan het eind van het jaar met de Jeugdcommissie. Arie 
van den Oever gaat nog een jaar door. Kees Kool gaat helpen de Jeugdcommissie 
nieuw leven in te blazen. Kees Kool merkt op dat het vinden van nieuwe mensen 
erg moeizaam gaat. Het bestuur roept allen op (mogelijke) kandidaten bij haar te 
melden.  
Dirk Groenenberg stopt met het Recreantenvissen en Loes  Groenenberg heeft 
aangegeven te stoppen met de Dameswedstrijden, wegens gebrek aan 
belangstelling. Dirk Groenenberg voegt daaraan toe dat ook Tonnie van Holten stopt 
met de organisatie van wedstrijden voor de recreanten.  
Peter van der Linden antwoordt dat het bestuur blij is dat voornoemde leden zich de 
afgelopen jaren voor de wedstrijden hebben ingezet en het bestuur gaat zich 
inspannen om nieuwe kandidaten voor het organiseren van deze wedstrijden te 
vinden, want wedstrijden vormen toch een wezenlijk onderdeel van een 
hengelsportvereniging.  
G. Horsting vraagt hoeveel zaterdagen worden besteed aan het jeugdvissen? Kees 
Kool antwoordt dat de wedstrijden altijd doordeweeks (op woensdag) zijn. De heer 
Horsting zegt toe daarover te zullen nadenken. 
Peter van der Linden merkt op dat we nu officieel van de Gemeente Leerdam 
bericht hebben ontvangen dat we mogen vissen in de spoorput.  
Om te proberen het viswaterbeheer weer beter op de kaart te krijgen heeft het 
bestuur gesproken met de heer Aangeenbrug, die de leiding van de 
Viswaterbeheercommissie op zich had genomen na het vertrek van Otto Buitendijk. 
Helaas heeft de heer Aangeenbrug door drukke werkzaamheden niet voldoende 
gelegenheid voor de Viswaterbeheercommissie. Arnold Rutjens en Kees Kool gaan 
samen proberen de commissie weer op poten te zetten. Belangrijk is daarbij dat we 
het rapport van de studenten in handen krijgen en weer met de gemeente in 
gesprek raken over het viswaterbeheer.  
Vervolgens wijst Peter van der Linden erop dat de Veerwiel is afgezet omdat er veel 
bomen op omvallen staan. De situatie is daar uiterst gevaarlijk. De structurele 
oplossing is het kappen van een groot deel van die slechte, grote bomen. Het 
verkrijgen van een kapvergunning heeft veel voeten in de aarde gehad omdat 
daarvoor toestemming van de eigenaar (de Baron Van Boetzelaer) noodzakelijk is 
en het adres van de Baron was niet meer te vinden. Inmiddels is dat probleem 
opgelost en heeft de Baron ook schriftelijk de eerder gemaakte afspraken over huur 
en het onderhoud van de Veerwiel en de Munnikenwiel bevestigd. Het is nu nog een 
kwestie van enkele weken, totdat we de kapvergunning ontvangen.  
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Arnold Rutjens voegt daaraan toe dat de oudere bomen worden gekapt, waardoor 
de jongere bomen meer ruimte krijgen en eventueel zullen ook jonge bomen worden 
terug geplant. Gijs van Wijk merkt desgevraagd op dat het bedrijf van Ron Esman 
voor een redelijk bedrag de boel zal herinrichten en dat we er zelf niet veel aan 
hoeven te doen. Als de herinrichting gereed is, zullen we rond de Veerwiel nieuwe 
vissteigers moeten maken en daarvoor kunnen we best een aantal vrijwilligers 
gebruiken. 
Peter van der Linden voegt daaraan toe dat bij de Munnikenwiel nieuwe boeien zijn 
gelegd. 
 
Peter van der Linden wijst er vervolgens op dat er op de Botenhaven sinds kort 
e.e.a. is veranderd. De penningmeester heeft de afgelopen zomer gekeken naar de 
inkoop, verkoop en opbrengst van de dranken en daarvan is het bestuur 
geschrokken. Er werd bij lange na niet voldoende geld betaald voor de consumpties 
die werden genuttigd. De koelkast stond open en iedereen kon zichzelf helpen en 
afrekenen. Dat is een aantal jaren goed gegaan, maar nu kwamen we op jaarbasis 
meer dan € 1000 tekort. 
Daarop hebben we besloten de koelkasten op slot te doen. Bestuursleden en leden 
van de Havencommissie  hebben een sleutel en die mogen op vrijwillige basis 
eventuele verkoop regelen en meteen afrekenen.  
We zijn nu een paar maanden verder en het werkt prima. Omzet en inkoop zijn goed 
met elkaar in balans. R. Verbeek vraagt of het verbruik van commissieleden wordt 
bijgehouden? Dat wordt bevestigd. De commissieleden houden daarvoor een lijst 
bij.  
Peter van der Linden wijst erop dat het op de haven gezellig is, maar dat we daar 
geen drankvergunning hebben. We hebben nu een huurcontract voor het eiland en 
de steigers. De gemeente wil graag een (gedeeltelijke) openstelling van het eiland 
en dan moeten we gezamenlijk kijken hoe dat kan worden ingevuld. Dan kan ook 
het (eventueel) verkopen van consumpties worden meegenomen. We hebben nu in 
ieder geval een modus voor een goed systeem van afrekenen op de haven en dat 
moet eventueel met de gemeente worden besproken. 
Peter van der Linden meldt vervolgens dat het bestuur heeft besloten dat op de 
haven de zondagsrust moet worden gerespecteerd. Dat houdt in: Geen 
werkzaamheden aan boten op zondag. 
Gijs van Wijk onderschrijft dat: Leerdam kijkt naar ons en klachten over werken op 
zondag kan voor problemen zorgen.  
Jan Bruins vult dat aan: We hebben voor de meeste opstallen een vergunning, maar 
er worden ook opstallen gedoogd, waarvoor geen vergunning is. De gemeente zal 
hierin geen actie ondernemen zolang er geen klachten komen. 
D. Groenenberg merkt op dat het laten dichtvallen van het hek ook een verstoring 
van de zondagsrust kan betekenen. Peter van der Linden antwoordt dat we dat 
zullen verhelpen als dat op een eenvoudige wijze kan.  
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Peter van der Linden meldt dat in het bestuur is gesproken over de mogelijkheid om 
de huurboten vrij te geven voor de leden. We missen dan misschien wat 
huurinkomsten, maar we doen er wellicht veel leden een plezier mee. In de 
volgende ledenvergadering hopen we er op terugkomen. 
De heer Horsting merkt op dat bij sommige verenigingen de leden verplicht enkele 
dagen per jaar moeten werken. Geantwoord wordt dat dit gegeven bekend is, maar 
dat het tot nu toe bij onze vereniging niet noodzakelijk is gebleken. 
 
Na een pauze wijst Peter van der Linden op de Oud-Hollandse Kerstfair die op 12 
december a.s.  van 15.00 tot 21.00 uur langs de Zuidwal en op ons eiland zal 
worden gehouden. Er komen marktkramen te staan. Op het eiland gaan wij 
Glühwein serveren. Arnold Rutjens is namens De Snoek contactpersoon voor de 
organisatie. Als het weer meewerkt, kan dit een gezellig evenement worden.  
 
4. Begroting 2015 
Vaststellen van contributies en havengelden 
Jan Bruins wijst op de begroting die de leden bij binnenkomst hebben ontvangen en 
die ze ook vooraf bij hem konden aanvragen. Het is een begroting zoals we de 
laatste jaren gewend waren. We ontkomen echter niet aan een verhoging van de 
contributies en liggelden. De contributies voor alle senioren gaan met € 1 per jaar 
omhoog. De liggelden zullen – na een periode van drie jaar – met circa 4% worden 
verhoogd. Dit is nodig met het oog op de gestegen kosten (inflatiecorrectie) en door 
het feit dat we bij de kleinere ligplaatsen met leegstand te maken hebben. 
Daarnaast zijn er in de begroting extra uitgaven gepland voor het jeugdvissen en het 
viswaterbeheer. 
De verwachte ontvangsten wijken niet veel af van voorgaande jaren. Er wordt wel 
gekeken naar het creëren van meer grotere ligplaatsen ten koste van wat kleinere, 
Maar langs de Zuidwal kunnen geen bredere/langere boten liggen.  
F. Janssen wijst erop dat de kosten voor gas en elektriciteit mogelijk omlaag gaan. 
Jan Bruins antwoordt dat hij daarop niet durft te rekenen, want een strenge winter 
levert meteen een ander beeld op.  
T. van Kooten vraagt naar de stijgende communicatiekosten? Jan Bruins antwoordt 
dat deze kosten in het verleden verspreid waren over verschillende onderdelen en 
dat hij ze nu bij elkaar heeft gebracht.  
H. Zwijnenberg merkt op dat bij de Jeugdcommissie geen inkomsten staan, alleen 
maar uitgaven. In het verleden werden wedstrijden gesponsord, waardoor er ook 
inkomsten waren. Jan Bruins antwoordt dat er op dit moment geen sponsors voor 
het jeugdvissen zijn en dat we van de jeugdleden geen extra bijdrage willen vragen 
om het niet onaantrekkelijker te maken om mee te doen aan de wedstrijden.  
Hierna stemt de vergadering in met de Begroting 2015 en met de voorgestelde 
contributies en liggelden. 
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5. Benoeming bestuursleden A.A. Rutjens en G. van Wijk 
Peter van der Linden merkt op dat Gijs van Wijk op verzoek van het bestuur weer is 
teruggekeerd in het bestuur. Het bestuur vond dit zeer wenselijk omdat er op de 
haven veel veranderingen op komst zijn, onder meer doordat we met de gemeente 
moeten gaan praten over het inpassen van het eiland in de Glasroute en over een 
(gedeeltelijke) openstelling van het eiland. Het bestuur is verheugd dat Gijs van Wijk 
positief op haar verzoek heeft gereageerd. De communicatie tussen bestuur en 
haven is daardoor al verbeterd. Wij vragen uw toestemming om Gijs van Wijk in het 
bestuur te benoemen.  Een welgemeend applaus is daarop het antwoord. 
Arnold Rutjens heeft spontaan gereageerd op een brief met een oproep voor 
versterking van het bestuur, die wij in het voorjaar aan alle leden hadden gestuurd. 
Hij heeft nu een tijdje meegelopen en heeft al een paar zaken opgepakt. Wij zijn 
daar blij mee en vragen u zijn benoeming te bekrachtigen met applaus. Arnold stelt  
zich voor aan de vergadering en ook hij wordt met een luid applaus benoemd in het 
bestuur.  
 
6. Huurovereenkomst Haven 
Peter van der Linden resumeert dat vorige maand de huurovereenkomsten voor het 
eiland en voor de steigers zijn getekend. We hebben nu overeenkomsten voor de 
duur van tien jaar, die daarna automatisch voor onbepaalde tijd worden verlengd. 
De opzegtermijn bedraagt twee jaar. De besprekingen met wethouder Teus 
Meijdam verlopen aanzien beter dan de gesprekken met zijn voorganger. Daar zijn 
we blij mee en dat heeft een goed resultaat opgeleverd. We moeten nu met de 
gemeente in gesprek over de eerder genoemde punten. Vanuit het bestuur zijn 
daarvoor drie mensen aangewezen: Jaap Kolijn, Gijs van Wijk en Peter van der 
Linden. We verwachten dat deze gesprekken de komende winter zullen 
plaatsvinden. Via het clubblad, onze website en evt. in de 
Voorjaarsledenvergadering zullen wij u daarvan op de hoogte houden. gebeuren.  
Desgevraagd antwoordt Jan Bruins dat in het contract is opgenomen dat de 
gemeente bij opzegging medewerking moet verlenen aan het verkrijgen van een 
andere plaats voor de haven en de steigers, eventueel in een andere gemeente. 
Jaap Kolijn voegt daaraan toe dat er over tien jaar – door de geplande 
gemeentelijke herindelingen/samenvoegingen – een heel andere situatie zal zijn 
ontstaan. 
 
 
 
7. Rondvraag 
De heer Hendriks spreekt zijn teleurstelling uit over het feit dat Dirk Groenenberg 
stopt met het organiseren van recreantenwedstrijden. Hij vraagt of er al gegadigden 
voor de organisatie zijn? Het bestuur antwoordt ontkennend en zegt toe hieraan 
aandacht te zullen besteden.  
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Mevrouw Elvers vraagt  waarom Theo van Hoogdalem nog steeds sleutel 3 van de 
haven heeft? Het antwoord luidt dat hij door zijn verblijf in het buitenland nog niet in 
de gelegenheid was de sleutel in te leveren. 
Ursus de Boer vraagt naar de mogelijkheid van internet/wifi op de haven? Jan 
Bruins antwoordt dat daarnaar wordt gekeken. 
Naar aanleiding van de rondvraag van de Voorjaarsledenvergadering vraagt Dirk 
Groenenberg of er nog is gekeken naar de (te) grote boot in de haven? Peter van 
der Linden antwoordt daar er met de eigenaar afspraken waren gemaakt waaraan 
niet valt te tornen. Dirk Groenenberg antwoordt dat dit de reden is dat hij stopt met 
de organisatie van de recreantenwedstrijden. Arnold Rutjens stelt voor daarover nog 
eens te praten.  
Dirk Groenenberg merkt vervolgens op dat er af en toe op de haven wordt 
overnacht. Dit schijnt vooral te gebeuren als de Limburgers komen. Het bestuur is 
met deze situatie niet bekend en gaat daar naar kijken. 
R. Verbeek merkt op dat het lijkt op willekeur dat die (te) grote boot mag blijven 
liggen. Peter van der Linden antwoordt dat er een verkeerde beslissing is genomen 
en dat die niet valt terug te draaien.  
R. Verbeek adviseert het bestuur daar nog eens goed naar te kijken.  
 
8.   Sluiting 
Peter van der Linden bedankt allen voor hun komst en hun bijdragen aan de 
discussies. Om 22.10 uur sluit hij de vergadering. 
 

 
--00— 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD! 

Wij zoeken dringend vrijwilligers om enkele dagen per jaar ons clubblad rond te 
brengen in het centrum van Leerdam en Asperen en voor het maaien van 
waterplanten ten behoeve van de jeugdwedstrijden. 
Aanmelden bij een van de bestuursleden. 
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Barbecue 
 
De Havencommissie en de Recreantencommissie hebben het voornemen om op 
zaterdag 6 juni de jaarlijkse barbecue te organiseren. Vooraf wordt er een 
viswedstrijd georganiseerd voor senioren en junioren. De viswedstrijd begint om 
13.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Daarna begint de barbecue om 17.30 uur. 
 
De kosten voor deze dag bedragen € 15.- per persoon inclusief viswedstrijd, eten en 
drinken. Er is voor iedereen die mee vist een prijs. Uiteraard  is er voor degene die 
de meeste vis aan gewicht vangt een extra prijs. Junioren tot en met 12 jaar mogen 
op deze dag onder begeleiding van ouders of voogd gratis meedoen. 
Deze dag is bestemd voor leden van De Snoek. Ieder lid mag 1 introducé 
meenemen, uiteraard tegen de betaling.  
Belangrijk is dat u zich uiterlijk zaterdag 23 mei aanmeldt in verband met de 
voorbereidingen. Na deze datum is inschrijven niet meer mogelijk. 
Aanmelden kan op onze botenhaven op het inschrijfformulier dat aan het prikbord 
hangt. Ook kan men een e-mail sturen naar k.sjouken5@chello.nl .  Bellen mag ook: 
0345-617156.  
 
Kerst Sjouken 

--00— 
 

 
NIEUWE COMMISSIE VOOR HET RECREANTENVISSEN 
Vanaf dit voorjaar hebben we bij De Snoek weer een commissie, die wedstrijden 
voor onze recreanten organiseert. Onze leden Kees Sprado en Ursus de Boer 
hebben een Viscommissie gevormd die, naar behoefte bijgestaan door Piet 
Landegge, Joop Woelke en Tonnie van Holten, de eerste helft van dit jaar tien 
wedstrijden vanuit de haven gaat organiseren. Voor de deelnemers, die zelf geen 
boot hebben, is het gebruik van een huurboot tijdens de wedstrijden gratis. De 
deelnamekosten per wedstrijd blijven beperkt tot € 2,00 en de prijsverdeling is 
aangepast om meer deelnemers een kans op een prijs te geven. De nummer 1, 2 
en 3 in de eindklassering hebben altijd prijs en verder is er een prijs voor elke derde 
in de eindrangschikking. Bijvoorbeeld: bij zes deelnemers is er een prijs voor de 
nummers 1, 2, 3 en 6. Bij 11 deelnemers vallen de nummers 1,2,3, 6 en 9 in de 
prijzen. De prijzen zullen bestaan uit waardebonnen voor Amazona, slager en slijter. 
Alle wedstrijden worden gehouden op zondag en er is een zomeravondcompetitie. 
De data vindt u op onze website: www.lhvdesnoek.nl  
Inschrijven en verdere informatie bij Kees Sprado (tel. 0345 619567) of Ursus de 
Boer (tel. 06 20555466) 
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ZONDAGSRUST OP DE HAVEN 

Mede dankzij de brede steun van de alle Leerdamse partijen zijn de huurcontracten 
voor onze steigers en voor het eiland vorig jaar weer voor langere tijd verlengd. 
Goed nieuws voor al onze leden en voor het bestuur, dat nu weer vooruit kan kijken. 
Om echter goed in de Leerdamse gemeenschap te kunnen (blijven) functioneren, 
zullen wij ons echter ook enigszins moeten aanpassen. Met het oog op de 
toekomstige Glasroute zullen wij meer aandacht aan de aanblik van ons eiland en 
van de bootjes moeten besteden. Slecht onderhouden boten zijn geen reclame voor 
onze vereniging en voor Leerdam. Daarnaast vindt het bestuur het van belang dat 
wij ons in ons gedrag ook richten naar de normen, die voor velen in Leerdam van 
belang zijn. Daarom staan er (binnenkort) op onze haven borden met de tekst: 
Gelieve de zondagsrust te respecteren. 
Het is niet toegestaan om op zondag werkzaamheden aan boten te verrichten 
of enig ander hinderlijk lawaai te maken. 
Bestuur LHV De Snoek  
Wij hopen dat alle leden deze zondagsrust zullen respecteren, zodat onze 
vereniging nog jarenlang in goede harmonie met onze omgeving op het eiland kan 
blijven. 

--00--  

Wedstrijdrooster   Pupillen 2015 
Woensdag   22 april   Water langs de Eksterlaan 
Woensdag   13 mei  De Lichte Kade 
Woensdag     3 juni  Water langs de Eksterlaan 
Woensdag   10 juni  Skatebaan plan ter Leede 
Woensdag    17 juni  Huibert, bij Hei- en Boeicop 
Woensdag     2 september Water langs de Eksterlaan 
Loting is om 18.00 uur en er wordt van 18.30 tot 20.00 uur gevist 
Junioren: 
Woensdag   22 april  Water langs de Eksterlaan 
Woensdag   13 mei  De Lichte Kade 
Woensdag     3 juni          Water langs de Eksterlaan  
Woensdag     10 juni  Skatebaan plan ter leede 
Woensdag        17 juni  Huibert, bij Hei- en Boeicop 
Woensdag       2 september Water langs de Eksterlaan 
Loting 18.00 uur en er wordt van 18.30 tot 20.30 uur gevist 
Andere wedstrijden: 
Vrijdag 22 mei   Leerdams kampioenschap: Eksterlaan     
Zaterdag 22 Augustus  Koppelwedstrijd in de Linge met Senioren 
Vrijdag 11 september  G. Pos-trofee:  Waal  bij fort Vuren   
Zaterdag  31 oktober    Feestavond: Aanvang 19.30 uur 
De jeugd mag ook aan de wedstrijden van de senioren deelnemen: 
Voorwaarden: Iedere deelnemer moet alles zelfstandig doen. 
Inschrijven op de aangegeven data. 
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Viswedstrijden 2015 
 
Zaterdag 2 mei: Jan de Jong bokaal - Linge, aan de steile dijk bij Kedichem  
Zaterdag 27 juni: Leerdams kampioenschap - Stek: Linge, Filiusbocht, tussen 
Heukelum en Spijk 
Zaterdag 22 augustus:  Koppelwedstrijd, Koppels van jeugdlid met seniorlid, evt. 
aangevuld met 2 seniorleden. Verzamelen om 07.30 uur, vissen: 8.00 tot 12.00 uur 
Zaterdag 5 september: Piet Blom bokaal - Stek: Linge Filiusbocht, tussen Heukelum 
en Spijk 
Kosten: € 3,- per wedstrijd, voor jeugdleden is de koppelwedstrijd gratis.  
Loten, bij wedstrijden vanaf de kant: 07.15 uur. Bootwedstrijden: 08.00 tot 12.00 uur.  
Deelnemers die slecht ter been zijn, kunnen eerst een plaats dichtbij de trap of 
parkeerplaats loten. Dit vooraf bij inschrijven aanvragen. 
Belangrijkste regels: 

- Vissen met vers de vase en gekeurde maden is niet toegestaan 
- Er wordt gevist op gewicht 
- Alle vissoorten, behalve snoek en paling, tellen mee 
- Vissen moeten in een nylon leefnet worden bewaard 

Bij iedere wedstrijd is er een prijs voor de grootste vis  
Inschrijven bij voorkeur per mail. Iedereen die voor het eerst inschrijft, krijgt een 
wedstrijdreglement toegestuurd.  
Inschrijven bij Kees Kool: kool011@kpnmail.nl 
 

--00-- 
 

Nieuwe havenkleding 
Voortaan heel herkenbaar. De 
leden van de Havencommissie 
zijn in een nieuwe outfit 
gestoken. Beschermende 
kleding in opvallend oranje. Op 
de achterkant van de jas staat 
duidelijk vermeld dat deze 
heren tot de Havencommissie 
behoren. Zodat duidelijk is, wie 
de aanspreekpunten zijn. 
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Zaterdag 30 mei: Nationale hengelsportdag 
De Snoek wil deze dag gebruiken om zo veel mogelijk informatie te verstrekken. 
Aan de eigen leden en aan niet leden. Hiervoor zullen we Het Oevertje zo goed 
mogelijk inrichten. We willen laten zien wat onze activiteiten zijn en wat we doen 
voor onze jeugdleden. We tonen onze haven en belangstellenden voor een ligplaats 
kunnen dat met de leden van de Havencommissie bespreken. We demonstreren 
hoe je het beste met de vaste hengel om kunt gaan. Hiermee bedoelen we 
grondbeginselen als uitpeilen, voeren, de juiste lijn, wel of geen elastiek gebruiken 
enz. 
Ook demonstratie we het gebruik van de feederhengel, met onder meer hoe bepaal 
je de diepte, hoe bepaal de afstand van vissen, hoe zorg je dat je steeds op 
dezelfde plaats terecht komt, hoe ziet een onderlijn eruit? 
We demonstreren  hoe je het best op roofvis kunt vissen:  Welke kunstaassoorten 
zijn er, wanneer gebruik je wat, welke lijn gebruik je, hoe bevestig je een onderlijn  
enz. (Voor dit onderdeel zoeken we nog een goede instructeur). 
Ook aan het vissen op Karpers wordt aandacht besteed:  Waaraan moet een 
hengel voldoen, welke lijn is het beste, hoe bevestig je een rig, hoe werkt een 
voerboot enz. (Ook voor dit onderdeel zoeken we nog een goede instructeur). 
Hopelijk kunnen we nog iemand vinden die ervaring heeft met onderwater- 
camera's. Zo ja, dan zullen we hier mogelijkheden van laten zien. 
Belangstellenden kunnen op deze dag lid worden van onze vereniging. Er 
wordt dan direct een (voorlopige) Vispas verstrekt worden en kan men meteen 
vissen. Nieuwe leden betalen deze dag geen inschrijfgeld.  
Alle demonstraties duren ongeveer 30 minuten, en worden gepubliceerd in de huis-
aan-huisbladen en op de mededelingenborden op de haven en in het clubgebouw 
en bij AMAZONA. 
Voor het karper- en roofvissen zoeken we dus nog instructeurs. Weet jij iemand of 
wil jij dat doen, neem dan contact op met Kees Kool. 

--00— 
 

Coen van de Linden vangt monstersnoek 
Coen van der Linden uit Utrecht is al jaren lid van onze vereniging. Coen mag graag 
in de polders rond Leerdam vissen. Met een spinner de polder in vindt hij het 
mooiste wat er is. Nadeeltje is dat je ze niet zo groot vangt. Tegenwoordig stapt hij 
nog weleens van zijn geloof. Een sardine aan 
de haak. Dat dit gevolgen heeft blijkt uit 
onderstaande foto. Op 6 maart wist hij deze 
prachtige snoek van liefst 111 centimeter te 
vangen. Wel in zijn thuishaven: de Leidsche 
Rijn in Utrecht. Vissen met sardines blijft een 
verhaal van veel geduld. Wachten, wachten, 
wachten, maar de beloning mag er zijn. 
Liever struint Coen door de polders, maar dit 
vergoedt veel...... 
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Jeugdige snoekvissers 
Op 17 januari togen wij met 14 jonge snoekvissers 
de polders in. Om 8.30 uur werd er verzameld op 
het eiland. Na een inleidend gesprek en een 
kleine attentie vertrokken wij met kunstaas richting 
de polder. Hoewel het koud was, deed de zon zijn 
uiterste best  om zich van zijn goede kant te laten 
zien. Al na 10 minuten werd de eerste snoek 
binnengehaald en we zouden nog een keer of zes 
succes hebben. Naast een aantal missers werd er 
best leuk gevangen. Zeker als je meeneemt dat er 
deze winter zeer slecht snoek wordt gevangen. Al met al een geslaagde dag zonder 
verwondingen en voor herhaling vatbaar. 

 

--00-- 

In de voetsporen van onze opa. 

Wij, Jessy en Nigel Rakke hebben 
een opa die vist. Hij liet ons kennis 
maken met deze hobby en met 
succes. In het begin naast opa 
zitten en kijken en daarna zelf een 
hengeltje vasthouden en kleine 
visjes vangen in de singels van 
Leerdam. De visjes werden groter 
en wij werden steeds 
enthousiaster. Nu, vijf jaar later 
gaan wij uit school gelijk naar de 
waterkant. Want nu het roofvis 
seizoen in volle hevigheid is 

losgebarsten, willen wij geen kans voorbij laten gaan om een snoek te vangen. We 
zijn met onze opa naar de visbeurs in Utrecht geweest om nieuwe ideeën op te 
doen en technieken te leren. Wij hadden het geluk dat wij allebei een nieuwe 
werphengel met molen, nieuw tuig en ruim voldoende kunstaas vissen kregen. 
Daarna hadden wij de beurs verder heel snel gezien en wilden we gelijk naar de 
waterkant om onze nieuwe hengels uit te proberen. Jessy was een beetje stil op de 
terugreis maar Nigel zong uit volle borst: “Oh wat ben ik blij, oh wat ben ik blij”. 
Thuis gekomen de hengels in orde gemaakt en hop naar Loosdorp op snoeken 
jacht. En zie het resultaat van deze geweldige hobby. Mijn broer Jessy heeft hem 
gevangen en ik mocht ermee op de foto. Leve de hengelsport.  
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Afscheid van een vaste havenbewoner 

Het fijne weet ik er niet van. Maar hij was hele goede 
maatjes met Gerrit en eigenlijk iedereen die een beetje 
aandacht aan hem gaf. Dag en nacht in de haven tot het 
einde toe. Hij zal gemist worden. Deze viervoeter die zo 
heerlijk bij je hengel kon wachten op een vers visje. 

         DAG BASSIE  

                                  

--00-- 
Viswaterbeheercommisssie 
Het bestuur is verheugd dat we dankzij de inzet van een aantal enthousiaste leden 
een nieuwe Viswaterbeheercommissie (VBC) hebben kunnen vormen waarbij niet 
alle kennis verloren is gegaan, want Gerrit Vervloedt, al decennia lang bij het 
viswaterbeheer betrokken, is in de commissie gebleven. Nieuw in de commissie zijn 
Ron Bink, Arnold Rutjens en Kees Kool. 
Ron woont in Leerdam-Noord en gaf bij het vergunningen afhalen aan, dat er nodig 
iets aan het viswater in Noord gedaan moet worden. Op de vraag of hij zelf ook iets 
op de gebied wil betekenen, gaf hij aan graag zijn steentje bij te willen dragen. 
In januari is er een rondje door Noord gemaakt om wat knelpunten ter plaatse te 
bekijken. De commissie is van plan om dit regelmatig bij al ons viswater te gaan 
doen. Wanneer u dit leest zijn Ron, Arnold en Kees inmiddels op cursus geweest bij 
Sportvisserij Nederland om meer kennis over de problematiek te vergaren. 
Voordat dit mogelijk was, hebben zij  zich d.m.v. zelfstudie in de materie moeten 
verdiepen om  toelatingsexamen te doen. 
Verder is er inmiddels overleg geweest met de gemeente en het waterschap over de 
mogelijkheden om het een en ander te verbeteren. In het volgende clubblad hopen 
we hierover verslag te doen.  
 

--00-- 
 
Op zaterdag 28 maart jl. was het weer 
Landelijke Opschoondag. Ook een 
aantal leden van De Snoek was dit jaar 
actief met het schoonmaken van de 
Linge oevers. De “oogst” was weer 
zeer respectabel en onze 
Havenmeester beloonde de inzet met 
lekkere soep.  
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GESLAAGDE JEUGDCURSUS 

Na een onderbreking van enkele jaren 
heeft onze Jeugdcommissie dit 
voorjaar weer een jeugdcursus 
georganiseerd. Op de eerste avond in 
ons clubgebouw meldden zich maar 
liefst 18 enthousiaste jongeren aan. 
De eerste avond bestond uit een 
theorieles ter voorbereiding op het 
examen, aandacht voor het milieu,  

zorg voor de vis en een praktische 
oefening in het bevestigen van haakjes 
aan de vislijn. De tweede avond was 
vooral gericht op het in orde maken van de 
hengel en verdere theorie voor het 
examen. Als u dit artikel onder ogen krijgt 
hebben de deelnemertjes inmiddels het 
examen achter de rug en hebben zij het 
geleerde ook al in de praktijk gebracht. 

--00-- 

DATA OM TE NOTEREN 

- Zaterdag 12 september  Kadervisdag 
- Maandag 26 oktober   Najaarsledenvergadering 
- Bestuursvergaderingen  Elke 2e donderdag van de maand 
- Viswater Beheer Commissie  Elke 4e donderdag van de maand  

Wijzigingen en aanvullingen zie onze website: www.lhvdesnoek.nl 
 
Het overzicht van contributies, liggelden en andere bedragen vindt u eveneens 
op onze website onder het tabblad “tarieven” 

--00-- 

Visvakantie Gambia 

Afgelopen winter zijn Gerrit en ik (Arnold) voor de tweede keer afgereisd naar 
Gambia. Vorig jaar zijn we er ook al wezen vissen op de Tarpon, één van de 
krachtigste vissen te vangen aan de hengel. We hebben  toen zelfs geen aanbeet 
gehad, één van de redenen voor een tweede bezoek. Want ook ruim 30 graden en 
in december lekker vissen  in de korte broek spreken ons wel aan. Na kennis 
gemaakt te hebben met onze gids Spanna werd besloten te vissen op de rivier, een 
zee op zich ( 6 km breed ). Als aas gebruikten we levende Mullet ( harderachtige ) 
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aangeboden op 2 m diepte. Hengels van het type big game, reels opgespoeld met 
75 kg gevlochten lijn en een 150 kg nylon voorslag voorzien van een grote 
Circlehook lieten niets aan het toeval over. Uren verstreken zonder enig teken van 
leven, tot Spanna riep dat hij in de verte Tarpon zag jagen. Snel werd het anker 
gelicht en voeren we er op af. Alles ging weer vers beaasd te water en wachten 
maar. Plotseling, niet ver van de boot zagen 
we ze jagen, GIGANTISCH wat een 
spektakel.  

BEET!!!!!!! De reel gilt het uit, Gerrit pakt de 
hengel en begint de dril. 200 m lijn vliegt van 
de reel of het niets is terwijl de slip toch zo 
goed als dicht staat. Moeizaam worden 
meters terug gewonnen, dit is WERKEN, 
geen vakantie. Na een uitputtend kwartier 
neem ik de hengel van Gerrit over en 
ondervind de krachten van deze sportvis, BIZAR......  

Materiaal en vissers worden tot het uiterste getest. Na een aantal wisselbeurten 
komt de vis na ruim twee uur langs de boot, maar bedenkt zich nog een keer door 
doodleuk weer de halve reel leeg te scheuren. De reel wordt nog maar weer eens 
gekoeld met water, ongelooflijk wat een krachtpatser ! Uiteindelijk ligt de vis dan 
toch voor het grijpen, iets wat we dan ook gelijk met z'n drieën doen. We slepen de 
vis aan boord en zijn gewoon even beduusd over wat een bak van een vis wij de 
eerste dag al binnen trekken. Onze vakantie is eigenlijk al GESLAAGD! De vis gaat 
mee naar de haven. Na de nodige foto's en filmpjes gemaakt te hebben wordt de vis 
gemeten en gewogen. Het meetlint geeft 2.20 aan tot de vork van de staart, dus 
ruim 2.40 tot de punt van de staart. De unster geeft een gewicht aan van 135 kg. 
Langzaam komt een hele oude Mercedes taxi achteruit rijden, wordt de klep 
geopend en laten ze de Tarpon in de kofferbak zakken. Met ruim een meter vis uit 
de kofferbak stekend gaat het richting de vismarkt.  

De dagen erna helaas geen Tarpon, nog wel een gigantisch gevecht met een grote 
pijlstaart rog waarmee we ruim 4 uur bezig zijn geweest tot een lijnbreuk alles 
abrupt beëindigde. Helaas dat is ook vissen. Wel nog mooie andere vissen 
gevangen, waaronder grote barracuda's  

Nu we de Tarpon en barracuda’s  gevangen hebben rest ons nog één krachtpatser 
te vangen, zodat we de magische drie, zoals ze die daar noemen, compleet hebben: 
de TIGERFISH! 

Wordt  vervolgd................... 

 

Gerrit en Arnold      




