
LEERDAMSE HENGELAARSVERENIGING

     DE SNOEK
Opgericht 25 oktober 1931 

Clubblad jaargang 39 april 2020

Mededelingen rond het Corona-virus vindt u op onze website 
lhvdesnoek.nl



Hotel
Restaurant
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Praktijk voor podologie 
Versantvoort 
A.J.M. Versantvoort 

Aangesloten bij het Landelijk Overkoepelend Orgaan voor 
de Podologie. Ingeschreven in het register van Register-

Podologen B onder nr. 200303220

Parmentierstraat 4 
4143 HA Leerdam 
Tel.:  (0345) 617190 
www.podologie-versantvoort.nl 
info@podologie-versantvoort.nl 
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CLUBORGAAN  LHV DE SNOEK LEERDAM

Jaargang 39 nummer 1 april 2020

Bankrekening: NL63INGB0000768387

Clubgebouw LHV De Snoek
Prins Bernhardstraat 4

4141 CW Leerdam

Secretariaat: LHV De Snoek, Memel 46,  4141 MZ  Leerdam  Telefoon: 06-27092374

Voorzitter:
Kees Kool   
Telefoon: 06-17777848 E-mail: kool011@kpnmail.nl

Penningmeester/Wnd. Secretaris:
Jan Bruins
Telefoon: 06-27092374 E-mail: H.J.Bruins@hetnet.nl

Bestuurslid:
Jaap Kolijn   
Telefoon: 06-51979453 E-mail: snoekleerdam@usa.net

Bestuurslid:
Cees Sprado
Telefoon 06-22726344 E-mail: csprado@chello.nl

Ledenadministratie:
Ton van Kooten   
Telefoon: 0345-610837   E-mail: tonrenate@planet.nl

Erevoorzitter: E.A. Belder 
Erelid: A.J. Carree
Leden van verdienste:
C. Brandsma, C. den Hartog, B.H. van der Linden, 
P.B. van der Linden, K. Middag en G. van Wijk

Relatieleden: mevr. W. Brandsma en mevr. T. Peels

Redactie Clubblad: Jaap Kolijn en Jan Bruins

Beheer clubgebouw: Dirk en Loes Groenenberg, telefoon: 0345-619428/06-36096697

Advertenties clubblad: Kees Kool, telefoon 06-17777848    
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Wagensveld Hengelsport
Lingedijk 60a  

4152 EC Rhenoy
Tel. 0345 683809

www.wagensveldhengelsport.nl

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 17.30 uur *
Di t/m do 10.00 - 17.30 uur
Vrijdag 10.00 - 21.00 uur
Zaterdag  10.00 - 16.00 uur 

*Vanaf 1 Sept tot 1 Juni op maandag gesloten 

Uw hengelsport speciaalzaak in de betuwe, waar u onder

een eerlijk en deskundig advies!

Verder zijn wij o.a. dealer van diverse topmerken als:
Shimano, Preston, Spro, Ultimate, Daiwa, Arca-bifa, Fox, 
Sensas, Mondial, Sonubaits, Delkim, Korda, Skarp, Ringer 
baits, Marcel vd Eynde en nog vele andere...

WERELD RESTAURANT (ALL YOU CAN EAT)
CHINEES-INDISCH AFHALEN 

SUSHI AFHALEN
CATERING 

Tiendweg 67-69
4142 EH LEERDAM 

Tel: 0345 613979 
WWW.DENIEUWEPAUW.NL

Bezoek onze website of bel voor meer informatie
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SAMENSTELLING COMMISSIES LHV DE SNOEK

Beheercommissie Clubgebouw: Bezorging clubblad
Vz. D. Groenenberg 06-36096697 A. Groen Centrum
Lid L. Groenenberg 0345-619428 H. Klijn Oost
Lid M. Groenenberg 0345-505938 J. Quick Oost
Lid J. Woelke 0345-617428 A. Boot Noord

C. den Hartog Noord
Havencommissie W.van der Velde Noord
E-mail: lhvdesnoekhaven@gmail.com K. Sjouken West
Vz. L.  Keurntjes 06-40532215 D. Groenenberg West
Lid T. van Holten 06-14461974 J. Woelke West
Lid U. de Boer 06-20555466 W. van Holten West
Lid R. van den Berg 06-37439977 W. Boei Ter Leede

T. van Kooten Noord
Viscommissie H. Zwijnenburg Asperen- nieuw
Vz. C. Sprado 06-22726344 S. van den Oever Asperen-oude kern
Lid P. Landegge 06-10518504 R. de Bruin Varsseveld
Lid J. Woelke 0345-617428 M. Zuidersma Heukelum

T. Wintmulder Kedichem-Oosterwijk
Jeugdcommissie G.J. den Besten Leerbroek
Vz. R. Bink 06-14877480 S.P. van den Oever Schoonrewoerd
Lid G. Boom 06-55355480 J.L. Hak Vuren
Lid N. Bogerd 06-13223617
Lid S. Schuiling 06-40729964 Kascontrolecommissie 2019

Vz. D. Groenenberg
Wedstrijdcommissie Lid A. Huigen
K. Kool 06-17777848 Res. Lid A. Bogerd

Commissie Viswaterbeheer Milieucommissie
Vz. K. Kool 06-17777848 Vz. P. van der Linden 0345-616172
Lid P. van der Linden 0345-616172 Lid J. Kolijn 06-51979453
Lid J. de Bruijn 06-30405532

Havenmeester
Technische Commissie L. Keurntjes 06-40532215
Vz. P. Landegge 06-10518504
Lid J. Woelke 0345-617428 Botenverhuur
Lid T. van Holten 06-14461974 R. van den Berg 06-37439977
Lid D. Groenenberg 06-36096697
Lid L. Keurntjes 06-40532215

Archiefcommissie
Vz. J. Kolijn 06-51979453
Lid J. Bruins 06-27092374
Lid K. Kool 06-17777848

Alle gegevens zijn ook te vinden op www.lhvdesnoek.nl
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Van de voorzitter....
Op het moment dat ik dit schrijf zitten we in onzekerheid wat betreft de 
corona-uitbraak. We hebben de huldiging van jubilarissen uitgesteld evenals 
de jeugdcursus die in maart gehouden zou worden.

Ik hoop dat wanneer u het clubblad in de bus krijgt de situatie minder onzeker is. Houdt 
u vooral onze website in de gaten waarop u de informatie over maatregelen terugvindt.

Afgelopen winter is er in onze botenhaven heel veel vis gevangen. Het was dan ook 
vaak gezellig druk. Ook tijdens de wintercompetitie is er enorm veel vis gevangen. 
Er is vaak met slecht weer gevist. Veel regen en wind. Elders vindt u het verslag.

Vooral in februari heeft het vaak gestormd. Vaak zie je dan problemen met de  zeilen 
op de boten. Hier en daar waaien die dan los of kapot. Wat ik dan niet begrijp dat 
mensen niet gaan kijken hoe hun boot er bij ligt. De havencommissie heeft veel boten 
leeg moeten pompen, maar als er een zeil op ligt gaan ze niet pompen. Wanneer het 
zeil kapot is of niet goed zit kan er toch water de boot in lopen. We vinden het 
vervelend wanneer een boot zinkt. We hebben dan veel werk en de boot loopt bijna 
altijd schade op.

In april staat het vijfde overleg met de andere zes verenigingen binnen de nieuwe 
gemeente Vijfheerenlanden op de planning.  We leren elkaar beter kennen en het 
streven is om met één stem met de gemeente te overleggen. De gemeente is ook bij
dit overleg uitgenodigd.

Dit jaar is er weer een soort mini open dag gepland op Zaterdag 30 mei.
We noemen dit een actiedag. Iedereen kan die dag voor € 10,- lid worden. Daar komt 
natuurlijk nog wel de Vispas bij.
Er zal een kleine cursus voor vissen met de vaste hengel worden gegeven.
Wanneer u wil weten welk aas en hoe je dat moet gebruiken, kom dan langs. Heeft u 
familie, kennissen of anderen met belangstelling in de hengelsport maak ze 
attent op deze dag. Zie elders de info over deze dag.

Ook dit jaar staan er weer vislessen voor groep 7 en 8 van de basisscholen op het 
programma. Als u kinderen van deze leeftijd heeft, laat ze op school naar de vislessen 
vragen. Voor de begeleiding aan de waterkant zijn er veel vrijwilligers nodig. De groep 
is al vrij uitgebreid, maar wanneer u belangstelling heeft bent u van harte welkom.

Nieuw dit jaar: We zijn door sportvisserij Nederland benaderd om te gaan vissen met 
mensen uit een zorginstelling. We hebben maar enkele stekken die daar voor geschikt 
zijn. Maar we gaan gewoon starten en er ervaring mee op doen. Wellicht brengt dit 
nieuwe inzichten. Ook hier hebben we vrijwilligers voor nodig.

Ik ben trots op het grote aantal vrijwilligers wat we hebben. Natuurlijk zijn nieuwe 
vrijwilligers ook altijd van harte welkom. Wanneer u iets voor de vereniging wil  
betekenen, neem dan contact op met één van ons op.

Verder nodig ik u allen uit op de ledenvergadering op maandag 20 april.
Daar worden uw belangen behandeld en het is prettig wanneer de leden zich laten zien 
en hun wensen kenbaar maken.
Tenslotte wens ik iedereen een goed visjaar toe.

Kees Kool, voorzitter L.H.V. De Snoek 
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Kerkstraat  62, 4141 AX Leerdam
Telefoon (0345) 611 308  www.versluisoptiek.nl

V E R S L U I S 
O P T I E K 
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Mededelingen vanuit het Bestuur……..

Maatregelen in verband met het Corona-virus
Nederland verkeert op dit moment in de ban van het Corona-virus. De overheid heeft 
verregaande maatregelen afgekondigd en ook het bestuur heeft zich hierover beraden. 
Ook voor ons is dit een uitzonderlijke situatie en wij zullen u via onze website op de 
hoogte houden van de maatregelen die wij binnen onze vereniging hebben genomen. 
Kijk daarom regelmatig op onze website: lhvdesnoek.nl onder het tabblad CORONA-
VIRUS.

Huurprijs steigers opnieuw vastgesteld
In september 2019 is er vanuit het bestuur door de penningmeester contact 
opgenomen met de gemeente Vijfheerenlanden om, conform het afgesloten 
huurcontract van de steigers, opnieuw de huurprijs van de steigers vast te stellen in
verband met de lage rentestand. Overleg met de betrokken ambtenaar en de 
financiële afdeling van VHL heeft een voor onze vereniging mooi resultaat opgeleverd. 
Na enige persoonlijke gesprekken tussen penningmeester en ambtenaren werd er 
volop meegewerkt en ontvingen wij in november bericht van een voor ons positieve 
aanpassing. Het bestuur zal bij de begroting 2021 aangeven hoe deze meevaller in de 
begroting verwerkt is.

Erevoorzitter Eddy Belder 50 jaar lid.
Dit jaar is onze erevoorzitter Eddy Belder 50 jaar 
lid van onze vereniging. Zoals bij de meeste 
(vooral oudere) leden bekend zal zijn is Eddy 
reeds enige jaren opgenomen in een 
verpleeginrichting wegens zijn ziekte. Het bestuur 
is echter van mening dat we zijn jubileum niet
ongemerkt voorbij moeten laten gaan. Uiteraard 
vinden wij het jammer dat Eddy dit niet meer 
bewust kan meemaken. Aan dit feit kunnen we 
niets veranderen. In zijn functies als lid van de 
jeugdcommissie, secretaris en later voorzitter 
heeft hij een enorme betekenis voor de 
vereniging gehad. Ook heeft hij jarenlang de 
ledenadministratie gevoerd. In het jaar 2000 heeft 
hij aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van 

een nieuw ledenadministratiesysteem in verband met de overgang naar de euro. In
2014 heeft hij in samenwerking met de penningmeester de overgang kunnen realiseren 
van deze administratie naar het ledenadministratiesysteem van Sportvisserij 
Nederland. Ook heeft hij nog mee kunnen werken aan de eerste opzet en inrichting van 
het huidige archief. Helaas kreeg hij toen al te maken met de eerste verschijnselen van 
zijn ziekte. Dit had tot gevolg dat hij in 2016 al zijn activiteiten moest staken. 

Het Bestuur
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forel met kwaliteits keurmerk
FORELLEN VISVIJVERS ZEDERIK

zelf vangen of verse of gerookte forel kopen
www.forelvisvijverszederik.nl

Tuin- en bloemencentrum

“HET WESTEN”
Laantje van Van Iperen 30

4142 ER Leerdam

tel: 0345-612933

www.tuincentrumhetwesten.nl

De Graaf
visspecialiteiten

Westwal 6
Leerdam

0345-613186

9



Agenda Voorjaarsledenvergadering 20 april 2020.
Op maandag 20 april 2020 zal weer de voorjaarsledenvergadering plaatsvinden. 
Onderstaand treft u de agenda aan. Aanvullingen en wijzigingen kunt u tot 17 april 
bij de secretaris kenbaar maken. 

Zaal open: 19.30 uur Aanvang: 20.00 uur
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 14 oktober 2019
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Bestuursverkiezing

- Aftredend H.J. Bruins. Herkiesbaar voor een periode van drie jaar
(Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering worden

ingediend bij het bestuur).
6. Jaarverslag 2019

- Verslag commissies
- Financieel jaarverslag 2019
- Aanpassing huurbedrag steigers m.i.v. 1-1-2020

7. Verslag Kascommissie 2019:
- Dirk Groenenberg, voorzitter
- Anthonie Huigen, commissielid

8. Benoeming Kascommissie 2020
Bestaat uit: Anthonie Huigen, voorzitter

Arjen Bogerd, commissielid
Kandidaat:  Kerst Sjouken als commissielid (reserve).

9. Ontwikkelingen rond de haven en Veerwiel
10. Rondvraag
11. Sluiting

--00--

Verkort verslag najaarsledenvergadering 14 oktober 2019
1. Opening
Kees Kool heet allen van harte welkom,  speciaal de bijzondere leden Elly Belder, 
Cor den Hartog, Peter van der Linden en Nico Middag. 
Er wordt stil gestaan bij het overlijden van twee clubiconen: Henk van Schijndel (64 jaar 
lid, een zeer gewaardeerd sportvisser) en  Piet Hoekstra (ruim 40 jaar lid en vroeger 
actief op de haven).

2. Mededelingen
De voorzitter heeft een aantal mededelingen die hij mondeling toelicht.

3. Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 6 mei 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Ingekomen stukken
Behoudens berichten van verhindering (zie boven) zijn er geen ingekomen stukken.
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5. Begroting 2020 en vaststellen contributiebedragen
Jan Bruins geeft een toelichting op de begroting 2020 die voor aanvang van de 
vergadering is uitgereikt.  De contributiebedragen en de kosten van de ligplaatsen 
blijven ongewijzigd.

6. Ontwikkelingen rond de haven en Veerwiel
Op één na zijn alle ligplaatsen zijn bezet. 
Het afgelopen jaar zijn de sleutels vervangen door zogenaamde tags en er zijn 
camera’s geplaatst. Dirk Groenenberg wijst erop dat we de privacyregels goed moeten 
naleven.
Hierover is goed overleg geweest met de wijkagent.
Rond de Veerwiel houden we de paden vrij. Er komen geen nieuwe steigers. 

7. Ontwikkelingen rond het clubgebouw
Vorig jaar heeft de ledenvergadering gevraagd of we geen afscheid van het huidige 
clubgebouw kunnen nemen. We zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken. 
We willen zekerheid over een lange huurperiode voor het eiland. 
Ook andere opties worden door het bestuur bekeken, waaronder de aankoop van 
eiland bij afloop van de huurovereenkomsten. 

8. Rondvraag
Er wordt vanuit de leden gevraagd of het bekend is dat iemand  buiten het hek om op 
de steigers  is gekomen? Kees Kool antwoordt dat dit bij de  wijkagent  is gemeld en 
deze zal de persoon in kwestie  er op aanspreken.
Dirk Groenenberg  bedankt iedereen voor de belangstelling bij en tijdens zijn ziekte.

10. Sluiting
Op 20.50 uur sluit Kees Kool de vergadering. 

Het volledige verslag kunt u nalezen op onze website: lhvdesnoek.nl
--00--
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0345-637353/637333

Verzekeringen voor voertuigen
- (Plezier)vaartuigenverzekeringen
- Woonhuisverzekeringen, waaronder inboedel
- Aansprakelijkheidsverzekeringen
- Rechtsbijstandsverzekering
- Zorgverzekering
- Uitvaartverzekering
- Reisverzekeringen
- Zakelijke verzekeringen

Bij het aan- of verkopen of verhuren van 
een huis komt veel kijken. Met onze ervaring 
kunnen we je van de eerste tot en met de 
laatste stap bijstaan.

Huis kopen, verzekeringen regelen of financieel advies nodig? Wij denken met je mee!

R. Baas keurslager
Europaplein 12
4142CC Leerdam
0345612274
0345616068
info@baas.keurslager.nl

Monkey Town Leerdam 
Industrieweg 23 
4143 HP LEERDAM 

T. 0345-619 494
E. leerdam@monkeytown.eu
W. www.monkeytown.eu/leerdam
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Actiedag op 30 mei, de nationale hengelsportdag 
Op zaterdag 30 mei houdt de LHV De Snoek een actiedag.
Deze dag kan iedereen voor tien euro lid worden. Om te mogen vissen moet iedereen 
vanaf 14 jaar ook de Vispas aanschaffen. Deze kost € 22,-
Deze actiedag vindt plaats op het eiland Het Oevertje langs de Zuidwal (naast de 
rondvaartboten) van 11.00 en 15.00 uur.
Kinderen die op de actiedag lid worden kunnen gratis een minicursus volgen.
Deze wordt tijdens de actiedag van 13.00 tot 15.00 uur gehouden.
Ook ouders en grootouders zijn van harte welkom.

De cursus houdt in:

Hoe moet je omgaan met vissen.
Waar moet je op letten wanneer je een tuigje gaat kopen.
Hoe moet je peilen (hoe diep moet je vissen)
Hoe je verschillende aassoorten kunt gebruiken.
Waar zijn er goede visstekken in en rond Leerdam.
Hoe zit het met vergunningen en de visapp.
Zelf een vistuigje maken.
Hoe zet je een onderlijntje aan je tuigje.

Bovendien krijg je alle spullen om een tuigje te maken.
Daarnaast krijg je nog een vistuigje, een hakensteker, en een setje onderlijntjes. 
Bovendien ontvang je een echte stekkie telescoophengel van 4 meter gratis!
Aanmelden voor de cursus op kool011@kpnmail.nl
Dit is nodig i.v.m. het aan te schaffen materiaal en regelen van vrijwilligers.

Als je lid van De Snoek bent geworden en je bent nog geen 14 jaar ontvang je de 
jeugdvispas van De Snoek gratis! Hiermee mag je vissen en ook gaan snoeken. 

Bovendien ontvang je als jeugdlid van De Snoek:

- Elke maand het Visblad boordevol interessante en nuttige informatie,
- Elke drie maanden het speciale jeugdvisblad “Stekkie”,
- Drie maal per jaar ons clubblad

Wil je meer weten over onze vereniging, bezoek dan onze website:  
www.lhvdesnoek.nl

Hier zie je welke activiteiten er op het programma staan en wie dat allemaal regelen. 
Wil je nog meer weten, vraag dan om meer informatie; via de website of telefonisch.

Oproep voor onze leden: Maak uw familieleden, vrienden, buren en kennissen attent 
op deze actiedag. Het is de unieke gelegenheid om bij onze vereniging aan te sluiten.
Tijdens deze actiedag zullen er informatieborden over De Snoek getoond worden.

Zeker de moeite waard om ons te bezoeken. 
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Visprogramma recreanten 2020

DATUM PLAATS AKTIVITEIT VERTREK VISSEN
Zondag 19-04 Haven/Linge 07:30 uur 08:00-12:00 
Zondag 03-05 Haven/Linge 07:30 uur 08:00-12:00
Zondag 17-05 Haven/Linge 07:30 uur 08:00-12:00
Zondag 07-06 Haven/Linge Blinde koppelwedstrijd 07:30 uur 08:00-12:00
Zondag 14-06 Haven/Linge 07:30 uur 08:00-12:00
Zondag 28-06 Haven/Linge Brede stuk na Steile 

Dijk
07:00 uur 08:00-12:00

Zondag 05-07 Haven/Linge 07:30 uur 07:30-12:00
Zondag 19-07 Haven/Linge Broekse uitlaat 06:30 uur 08:00-12:00
Zondag 26-07 Haven/Linge 07:30 uur 08:00-12:00
Dinsdag 04-08 Haven/Linge Vakantiewedstrijd 17:45 uur 18:00-21:00
Donderdag 06-08 Haven/Linge Vakantiewedstrijd 17:45 uur 18:00-21:00
Zaterdag 08-08 Haven/Linge Vakantiewedstrijd 07:30 uur 08:00-12:00
Zondag 23-08 Haven/Linge 07:30 uur 08:00-12:00
Zondag 13-09 Haven/Linge Blinde koppelwedstrijd 07:30 uur 08:00-12:00
Zondag 27-09 Haven/Linge Einde competitie 07:30 uur 08:00-12:00

Zondag 22-11 Haven/Linge Snertwedstrijd 08:00 uur 08:30-12:00

- De kosten zijn  euro per persoon en als u eventueel een huurboot nodig heeft
dan zijn er geen extra kosten, wees dan wel op tijd want er zijn er maar negen  en
ze zijn niet te reserveren.
De prijzenverdeling is als volgt: 1, 2 en 3 een bon van de keurslager van  euro,
en de plaatsen 6, 9, 12, 15, 18 enz…. een bon van vijf euro van Jan van
Wagensveld.

- De inschrijfkosten van de vakantiecompetitie zijn totaal tien euro (dit zijn drie
wedstrijden).

- Graag uiterlijk een  kwartier voor vertrek de kaart ophalen en afrekenen zodat we
allemaal op tijd kunnen vertrekken.

Namens de viscommissie, 
Kees Sprado, Piet Landegge en Joop Woelke.

--00--
Betaling contributienota 2020
Op dit moment zijn er jammer genoeg nog steeds een aantal leden die hun 
contributienota 2020 nog niet hebben betaald. Uiteraard hebben wij de Vispassen 2020 
nog in ons bezit.
Mocht de betaling achterwege blijven dan zullen de in ons bezit zijnde Vispassen 2020 
aan het begin van de maand  juni  worden teruggestuurd naar Sportvisserij Nederland. 
Dit betekent dat deze leden worden verwijderd uit de ledenadministratie en zij zich 
opnieuw moeten aanmelden als lid bij een vereniging om te kunnen vissen.

De penningmeester
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Ambachtelijk 
lekker brood

Kerkstraat 1, Leerdam  0345-612 327
Europaplein 14-15, Leerdam 0345-610 114
Dr. H. de Vriesplein 15, Arkel 0345-561 042
Voorstraat 41, Asperen  0345-616 377
Raadhuisplein 1c, Meerkerk   0345-701 093

Bakker De Jager

Verkooplocaties

www.bakkerijdejager.nl

VERRUKKELIJK UIT

VIJFHEERENLANDEN

Te Koop
Geslachte 
konijnen 

het hele jaar door

Leerbroekseweg 33 4245 KS 
Leerbroek Tel: 0345-599608



Samen vissen met bewoners van zorginstellingen
We zijn afgelopen winter benaderd door sportvisserij Nederland om deel te nemen aan 
het project “Samen vissen met bewoners van zorginstellingen” 
Wij staan hier positief tegenover. Het is een geheel nieuwe ontwikkeling binnen onze 
vereniging. De stichting “Samen doen” bemiddelt naar de zorginstellingen.
We hebben slechts enkele geschikte visplaatsen om dit uit te voeren.
Er zal dan ook met zeer kleine groepen worden gestart.
Ervaringen van andere verenigingen is dat dit de bewoners van zorginstellingen zeer
waarderen. Mensen herinneren zich vaak weer wat ze vroeger aan de waterkant 
uitvoerden.
Ook om dit te realiseren doen we een beroep op vrijwilligers.
De stichting “Samen doen” zal in mei een kleine cursus “omgaan met mensen met 
dementie” geven. Hier krijgen de vrijwilligers handvaten hoe het beste met deze 
mensen om te gaan.

Vaarbewijs
Binnen onze vereniging zijn er misschien leden die een boot hebben of het voornemen 
hebben om binnenkort een boot te kopen en die graag een vaarbewijs willen halen. Als 
er genoeg deelnemers zijn willen Kerst Sjouken en Rene van de Berg nagaan of zij
iemand kunnen vinden die tegen een reële vergoeding de lessen wil en mag geven.
Dit willen ze gaan doen in ons clubgebouw aan de Prins Bernhardstraat 4 in Leerdam.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Kerst Sjouken, k.sjouken5@chello.nl of bij 
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Rene v.d. Berg, Berg35@chello.nl .

Kroosplan
Afgelopen winter heeft de 
viswaterbeheercommissie een plan gemaakt 
om het water in Leerdam-noord van kroos te 
ontdoen. 
We hebben van de visvereniging in Culemborg 
adviezen gekregen. Ook zij hebben het voor 
elkaar gekregen. Belangrijkste advies: maak 
gebruik van wind en stroming. Dit is een 
ambitieus plan, maar we denken dat we dit 
voor elkaar gaan krijgen. Het doel is om eind 
volgend jaar het plan gerealiseerd te hebben.

Toen we begin maart net begonnen waren 
realiseerden we dat het een enorme klus 
gaat worden. We hopen dat een aantal 
vrijwilligers de handen uit de mouwen gaan 
steken, want alleen dan hebben we kans 
van slagen. We zijn met de gemeente en 
het waterschap in overleg om de juiste 
omstandigheden te creëren. We hopen 
toestemming te krijgen om kroosbalken neer 
te leggen om zo het kroos binnen bepaalde 
trajecten te houden. 

--00--

Visles op de basisschool
Sportvisserij Nederland (SVN) timmert al jaren aan de weg om vislessen op 
basisscholen te organiseren. Afgelopen jaar zijn er totaal 618 vislessen in Nederland 
gegeven. De drijfveer om dit te gaan doen is om de hengelsport zo veel mogelijk te 
promoten. De wereld verandert en ook de sportvisserij gaat daarin mee.
Aan de vissen kunnen we zien of het water gezond is. Door de jeugd hierbij te 
betrekken kunnen we werken aan een goede toekomst.
Het belangrijkste onderdeel van de vislessen is om het besef bij te brengen dat 
we zuinig op de natuur moeten zijn. Door aan de waterkant aanwezig te zijn 
bewaken we de natuur. Vissen in nood zullen veel eerder ontdekt worden en dan 
kunnen er vaak nog maatregelen om vissterfte te voorkomen genomen worden.
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Afgelopen jaar zijn er in Leerdam negen vislessen gegeven. Hier hebben zes scholen 
aan mee gewerkt. Dat zijn de Hobbitstee, El Boukhari, Wilhelmina, Calvijnschool, 
Wilgenhoek en Floris Radewijnszschool. Laatste drie scholen hebben twee bezoeken 
gehad. De vislessen worden aan groep zeven en/ of acht gegeven. Een les begint in 
het leslokaal met een uur biologie. Daar wordt uitgelegd welke vissen er zijn en wat het
verschil is tussen zout- en zoetwatervissen. De leefomgeving van de vissen wordt 
besproken evenals het nut en doel van waterplanten. Er wordt verteld hoe het
voortplantingsproces bij vissen verloopt. Vooral dit onderwerp vinden de kinderen 
reuze interessant. Ook het nut van vissen in het algemeen wordt uitgelegd. Zonder 
vissen zouden er b.v. ontzettend veel muggen voor komen. 
Dat volgt er een half uur over de hengelsport. Hoe moet je met vissen omgaan. 
Waarom mag je vissen niet met droge handen vastpakken. Hoe moet je een vis 
onthaken. (Hoe doe je dat wanneer de haak diep in de bek van een vis zit).
Dan moet je een hakensteker gebruiken. Alle kinderen krijgen een hakensteker en met 
een plastic visje wordt er geoefend hoe je zo'n hakensteker moet gebruiken. Daarna 
wordt er uitgelegd hoe je je aan de waterkant moet gedragen en hoe je het meeste 
kans maak om een vis te vangen. 
Daarna, meestal na de pauze, gaan de kinderen naar de waterkant. Daar staan een 
aantal vrijwilligers van de hengelsportvereniging te wachten. Die vrijwilligers hebben de 
hengels opgetuigd en gereed gezet.
Samen met de docent worden er groepjes gemaakt. Iedere vrijwilliger neemt vier of vijf 
kinderen mee en zal zich over hen ontfermen. De vrijwilliger neemt twee emmertjes 
mee. Een voor water om de handen nat te maken voordat je een vis beet pakt. In het 
andere emmertje zit lokvoer en een doosje maden. Wanneer kinderen geen maden 
durven vast te pakken, zal de vrijwilliger deze aan de haak doen.
De visstekken die gebruikt zijn: Het water langs het Reigerpad en het water langs de 
straat Broekgraaf.  Tijdens alle viswedstrijden is er vis gevangen. Bij slecht resultaat 
zo'n 30 stuks maar er zijn er ook wel eens 250 stuks gevangen. De visles aan het 
water duurt ca. 1,5 uur.
Kinderen die in groep 7 en 8 zitten en die nog nooit een visles hebben gehad 
moeten dit op school aan de juf of meester vragen. Zij kunnen contact opnemen 
met De Snoek. Vismeester Kees Kool zal zijn uiterste best doen om aan alle 

aanvragen te voldoen. Zie voor meer informatie 
www.lhvdesnoek.nl

Ook basisscholen buiten Leerdam kunnen gebruik 
maken van vislessen. Wel moet er een geschikt 
viswater, niet te ver van de school, beschikbaar zijn 
en de plaatselijke hengelsportvereniging moet voor 
vrijwilligers zorgen. Bij De Snoek zijn er afgelopen 
jaar veertien vrijwilligers ingezet.

De vislessen zullen alleen een succes worden 
wanneer er voldoende vrijwilligers beschikbaar 
zijn. Meld u aan bij Kees Kool.

Het plezier spat van het gezicht
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Programma jeugdvissen (voor álle jeugdleden tot 18 jaar) 
Dinsdag  14 april Van Leyenburgstraat
Dinsdag 05 mei Eksterlaan
Dinsdag 19 mei Lichte Kade
Dinsdag 02 juni Ooievaarslaan
Dinsdag 23 juni Broekgraaf
Dinsdag 01 september Haven
Loting is om 18:15 uur en er wordt van 18:30 uur tot 20:00 uur gevist.

Overige wedstrijden (voor álle jeugdleden tot 18 jaar)
Zaterdag 18 januari Roofviswedstrijd, start vanuit de botenhaven Zuidwal.
Vrijdag 10 juli * Leerdams kampioenschap: Locatie Haven Leerdam

(tegenover de glasblazerij)
Vrijdag 13 september * G. Pos-trofee: “Tweede Middelste Wetering”

aan de Bloklandweg te Vuren.
Loting is om 18:15 uur en er wordt van 18:30 tot 20:00 uur gevist. 

Overige activiteiten (voor álle jeugdleden tot 18 jaar + familie)
Vrijdag 17 juli Roofblei vissen in de Culemborgse Vliet. 
Zaterdag  31 oktober Feestavond: Het feest begint om 19.30 uur.

De jeugd mag ook aan de wedstrijden van de senioren deelnemen.
Een voorwaarde voor het deelnemen aan de wedstrijden bij de senioren is dat iedere 
deelnemer zelfstandig moet kunnen vissen.
Vissen die gevangen worden door ouders bij de andere jeugdwedstrijden moeten direct 
worden terug gezet en tellen niet mee voor de uitslag.

--00--
Wedstrijden 2020

- Zaterdag 9 mei: Jan de Jong bokaal
Loten om 07.15 uur aan de steile dijk. Vissen van 08.00 tot 12.00 uur.

- Zaterdag 6 juni: Viswedstrijd voor de dames.
Loten om 07.45 uur Zuidwal t.o. de houtloods. Vissen van 08.00 tot 11.00 uur.

- Vrijdag 19 juni: Leerdams kampioenschap
Loten om 18.00 uur aan de steile dijk. Vissen van 18.30 tot 22.00 uur.

- Zaterdag 1 augustus: Ed Belder trofee
Loten om 07.15 uur aan de steile dijk. Vissen van 08.00 tot 12.00 uur.

- Zaterdag 29 augustus: Koppelwedswedstrijd Jeugdlid met seniorlid
Loten om 08.00 uur op het Oevertje. Vissen van 08.30 tot 12.00 uur.

- Zaterdag 5 september: Piet Blombokaal
Loten om 07.15 uur Linge bij Fillius. Vissen van 08.00 tot 12.00 uur.

- Zaterdag 12 september: Wedstrijd om de Vijfheerenlandencup. Info volgt nog.

Inschrijven tot 2 dagen voor de wedstrijd bij Kees Kool, mailadres: kool011@kpnmail.nl 
en telefonisch 06-17777848
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VAN ES 

Textielbedrukkingen 

Sportprijzen 

Belettering 

Van Es 
Hoogstraat 54 
4141 BD Leerdam 

T. 0345-619892
E. info@van-es-leerdam.nl
I. www.van-es-leerdam.nl
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Beroepsvisser op de Linge
In november werd ik door één van de leden gebeld dat er een beroepsvisser aan het 
vissen was op de Linge. Dat was ergens tussen Heukelum en Spijk.
Nu weet ik dat deze visser visrechten heeft op de Linge, maar wist er niet het fijne van. 
Ik heb contact opgenomen met de federatie om na te gaan hoe dit zit. Hieronder ziet u 
hoe het geregeld is.
In de bijlage een plaatje van de locaties waar de beroepsvisser mag vissen volgens de 
overeenkomst die hij met Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft. 
Voor die delen heeft hij het aalvisrecht en mag hij dus vissen met o.a. fuiken 
(aalvistuig). 
Ook mag hij mee-gevangen zeelt behouden volgens de voorwaarden in zijn 
overeenkomst. In het laatste gedeelte van de Linge naar het Merwedekanaal is over de 
gehele breedte van de Linge het aalvisrecht verhuurd.
Bij Leerdam gaat het om de rechterhelft van de Linge (zijde Leerdam) en bij de bocht in 
Kedichem mag er op de linkerhelft van de Linge gevist worden op aal.

Wanneer je vissers met netten bezig ziet op andere locaties dan op de kaart zijn 
vermeld, let dan goed op wat er gebeurt. Wanneer je vermoedt dat er niet volgens de 
regels wordt gevist, neem dan foto’s en doe melding via het meldpunt visstroperij 
(www.meldpuntvisstroperij.nl). 
Als je foto’s kunt maken probeer dan herkenbaar vast te leggen welke vissoorten en 
maten er meegenomen worden, wie er aan het vissen is (kenmerken boot, vistuigen, 
personen, auto’s e.d.), het lichten van de vistuigen liefst met de locatie en personen 
herkenbaar in beeld. Maak sowieso enkele foto’s met een herkenningspunt op de 
achtergrond. B.v. een huis of een kerkje.
Soms vinden er ook onderzoeken plaats in de Linge, veelal zijn deze herkenbaar 
doordat er auto’s e.d. van de adviesbureaus aanwezig zijn.
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De onderzoeken zijn allemaal bekend bij de federatie, zij kunnen verifiëren of er 
onderzoeken plaatsvinden. Er zijn ook enkele perioden dat er niet gevist mag worden:
- Van 1 april t/m 31 mei mag er niet met fuiken worden gevist.
- Van 1 september t/m 30 november mag er niet op paling worden gevist.
Wanneer je zeker weet dat iets niet in orde is, bijvoorbeeld wanneer er veel witvis of
snoekbaarzen aan boord komen of wordt gevist met staande netten, bel dan de politie.
Dit met het nummer 0900-0388 of meld het via www.meldpuntvisstroperij.nl Let dan
wel op dat je de juiste locatie op geeft en verzamel bewijzen.
Dit telefoonnummer staat ook op de verenigingsvergunning vermeld.

--00-- Kees Kool

Roofviswedstrijd jeugd LHV De Snoek.

Op zaterdag 18 januari jl. 
is er een groep van 15 
jonge vissers, samen 
met de jeugdcommissie 
en vrijwilliger Piet van De 
Snoek, de 
binnenwateren van 
Leerdam af gaan 
struinen op zoek naar 
snoek of andere roofvis. 
Alle kinderen mochten bij 
aanvang een kunstaasje 
grabbelen. Zo had 
iedereen iets om mee te 
beginnen. Het was een 
heerlijke koude ochtend 

met een prachtig zonnetje. Er zaten veel beginnelingen 
bij dus de leiding kon veel uitleg geven en de jeugd 
meer wegwijs maken in de wereld van het roofvissen.

Zoals ieder jaar mocht iedereen zich bij het 
jeugdcommissie lid Ron Bink en zijn vrouw thuis 
opwarmen en genieten van een heerlijke kom warme 
chocolademelk of thee en een broodje warme 
knakworst. Ron en Conny, nogmaals bedankt voor deze 
traktatie! We hopen hier volgend jaar weer gebruik te 
van mogen maken.
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Na deze tussenstop ging iedereen weer met volle moed op 
pad. We moesten toch echt wel vis vangen!! En dat 
gebeurde. Andreas Sterk haalde een prachtige snoek van 
wel 59 cm naar boven.

Bij terugkomst in de haven 
werden de ervaringen 
uitgewisseld en kreeg Andreas 
een mooie beker. Zeer verdiend! 
We hopen volgend jaar weer 
zo’n prachtige dag te gaan 
beleven

--00--
Uit het archief……
Een wedstijdverslag van 86 jaar geleden. Wanneer u dit gelezen heeft zal de conclusie 
zijn dat het vroeger zeker niet beter was qua visvangst.
Dit uit een oud verslag letterlijk overgenomen met de grammatica en taalfouten uit die 
tijd. Het bestuur bestond meer leden dan tegenwoordig en commissies waren er nog 
niet. De vereniging telde toe 9 bestuursleden en totaal ca. 100 leden.

Groot nationaal hengelconcours 
Uitgeschreven door de Hengelaarsvereeniging “De Snoek” 

De hengelaarsvereeniging “De Snoek” hield op Zondag 11 maart haar eerste 
Nationale Vischconcours, georganiseerd in haar eigen vischwater aan de overkant 
van de Linge. Aan dit concours werd deelgenomen door 19 Vereenigingen die ca. 
260 leden byelkander telden.  
Het was al vroeg in de morgen een drukte van belang in ons klein stadje en vooral 
by het Hotel Hof van Holland waar het bestuur was gevestigd om daar de 
vereenigingen te ontvangen. De controleurs waren al vroeg present om het noodige 
in ontvangst te nemen en te weten wat zij hadden te doen.  
Goed en wel afgeloopen of daar kwamen al vereenigingen opdagen, nl. Schiedam, 
Utrecht, Gorinchem, enz, enz. te veel om op te noemen.  

26



Het eerste wat zij deden was de pryzen bezichtigen, waar met alle lof over werd 
gesproken. Met het afwerken der verschillende vereenigingen ging het vlot van de 
hand, zoodat tegen 12 uur de laatste was afgewerkt. Hierna nam de Voorzitter van 
de Hengelvereeniging De Snoek, den Heer B. Katgert het woord. Hy heette namens 
het Bestuur alle aanwezige hartelijk welkom, hopende dat zij maar veel visch 
mochten vangen, waardoor dan des te beter de pryzen konden worden uitgereikt. 
Hierna werden de ver. naar de overkant van de Linge gebracht.  
Het overzetten was al van te voren met de Veerman geregeld en de deelnemende 
ver. hadden vry overzetten. Zoo ging alles dus van een leien dakje. Alles was in 
beste orde en regelmaat verlopen en last van het toestroomende publiek was er niet. 
5 minuten voor half één klonk het eerste signaal.  
Er was 5 minuten gevraagd voor het voeren, peilen enz. wat toegestaan was. Half 
één klonk het tweede signaal en werd er begonnen. Het was een prachtig gezicht 
zooveel Hengelaars by en naast elkander te zien. Het publiek stond in groote getale 
op de Lingedyk te kyken naar het visschen, want zoo’n concours hadden ze in 
Leerdam nog niet meegemaakt. 
Om 2 uur klonk het eind-signaal zodat 1½ uur was gevischt. Direct na het visschen 
ging alles weer over het veer naar het Hotel Hof van Holland waar het Bestuur 
weer plaats had genomen om de controleurs te ontvangen en de gevange visch in 
ontvangst te nemen. Daar werden ze gewogen wat vlug en correct ten uitvoer werd 
gebracht. Vele visschers waren nieuwsgierig, vooral die een vischje hadden 
gevangen. De uitslag werd spoedig bekend gemaakt zoodat het wachten niet lang 
duurde. Er was circa 4.000 gram visch gevangen.  
Het was niet veel over zoo’n groot aantal visschers berekend, maar omdat er dien 
winter duizenden waren doodgevroren en ook laat in de tyd en koud weer, het viel 
dus niet mee, Direct na het wegen werden de pryzen uitgereikt. Corpspryzen vielen 
ten deel aan: 
1e prys: Baarsje Schiedam 635 gram, 2e prys: Amateur Schiedam 575 gram 
3e prys: De Karper Utrecht 450 gram, 4e prys: De Bliek Utrecht 335 gram 
5e prys: De Ruisvoorn 270 gram, 6e prys: De Rietvoorn 200 gram en de  
7e prys: De Reiger Vianen 100 gram 
Personeelspryzen: 1e prys den Heer Albers Schiedam 530 gram,  
2e prys J. van Dyk Schiedam 225 gram, 3e prys P. Visser Schiedam 190 gram, 4e 
prys F. Schoonhoven 180 gram. enz, enz, te veel om op te noemen.  
Zoodoende werden er 41 van de 49 pryzen uitgereikt die zij hadden verdiend met 
het vangen van visch en de overige 8 pryzen werden verloot onder de 
vereenigingen die niets hadden verdiend. De twee dames die aan de Wedstryd 
hadden deelgenomen kregen een bloemenvaas.  Na het uitreiken der pryzen bleven 
zij nog een paar uurtjes gezellig byeen tot de tyd was gekomen van vertrekken. 
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Wanneer je dit verslag gelezen hebt, vraag je je toch een aantal dingen af.
Deelnemers uit Schiedam, hoe lang zullen die onderweg geweest zijn. Er waren toen 
nog geen snelwegen. Om 12 uur de toespraak van de voorzitter en om 5 voor half één 
iedereen op z’n plaats. Hoe vaak zal de veerman heen en weer gevaren zijn.
Hoe ver zullen de deelnemers uit elkaar gestaan hebben. Stel dat dit 4 meter is dan 
heb je het over een parcours van meer dan één km.
Ik geloof ook niet dat zij toen met een visplateau hebben lopen zeulen. Ik denk dat de 
gehele uitrusting in een hand paste. Heeft iemand misschien nog foto’s van deze 
wedstrijd. De redactie is daar zeer in geïnteresseerd. 
Wanneer we tegenwoordig een wedstrijd aan de Steile dijk vissen, zie je deelnemers 
drie keer naar hun stek lopen om al hun materiaal naar de stek te brengen en hebben 
minimaal ½ tot 1 uur nodig om te installeren.
Wanneer een deelnemer minder dan één kg vis vangt loopt hij te mopperen. Laat staan 
wanneer er een keer iemand niets vangt. Wie zou er nu nog warm lopen voor een 
viswedstrijd van 1½ uur. We zullen maar zeggen dat tijden veranderen.

--00--
Herinnering aan Herman 
de Graaff 
In januari ontvingen wij bericht 
dat Herman de Graaff op 94 
jarige leeftijd is overleden. 
Herman was ons oudste lid. 
Vorig jaar is hij nog gehuldigd 
voor 60 jaar lidmaatschap.
Herman is bestuurslid van 1971 
t/m 1978 geweest. Voorheen 
was het zo dat het bestuur alles 
regelde. In de jaren 70 zijn er 
onder leiding van Piet Blom verschillende commissies opgericht. Deze bestonden eerst 
nog alleen uit bestuursleden. Herman heeft samen met Cor den Hartog en Jan de Jong 
de wedstrijdcommissie opgericht, maar later traden ook niet bestuursleden toe.
Herman is tientallen jaren een begrip bij de wedstrijdvissers geweest en hij heeft tot op 
hoge leeftijd gevist. Helaas ging dat de laatste jaren niet meer..
We wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Het bestuur
--00--

Omslagfoto clubbladen 2020
In ons clubblad over december heeft de redactie aan leden gevraagd een mooie foto in 
te sturen die zou kunnen dienen als omslagfoto voor de clubbladen. Uit de twee 
inzendingen heeft de redactie  een prachtige natuurfoto uitgekozen die ingezonden is 
door de heer de Braal. We hebben gekozen voor deze opname: een ijsvogel die is 
wezen vissen en een jong snoekje heeft gevangen. Hiermee is tevens de prijs voor de 
mooiste omslagfoto aan de heer Braal toegekend.

De redactie
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Omdat u kiest voor kwaliteit!

Bloemen bestellen ??
nu Verhoeks bellen 

VERHOEKS BLOEMEN
Meentplein 2- 4 Leerdam Tel: 0345-613112

BOUW
2

BouwTwee VOF
Onderweg 9
4247 EJ Kedichem 

F  0183-843468
E  info@bouw2.nl
I   www.bouw2.nl
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China Garden

Hoogstraat 8-10
4141 BC Leerdam
Tel: 0345-619595

Heksenwaag 57
4823 JJ B eda Tel: 

076-5422304

Airconditioning Catering

ChineeS- Kantonees-Indisch specialiteiten restaurant

Al onze gerechten kunnen ook telefonisch worden besteld
Alle creditcards worden geaccepteerd
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Wintercompetitie 2020
Zondag 8 december is de eerste 
wedstrijd van de wintercompetitie gevist.
Een maand eerder dan we gewend zijn. 
Dit i.v.m. de dreiging dat de haven deze 
winter gebaggerd zou gaan worden.Het 
weer was zeer slecht. Vrijwel de hele 
morgen regende het en er stond een 
stormachtige wind. Een pluspuntje was dat 
het met tien graden niet koud was.
De witvissers visten in de haven, tussen 
de bootjes. Door het slechte weer viel de 
belangstelling wat tegen. De vissen waren 
er wel. Er werd veel gevangen. 
Alle elf deelnemers vingen veel vissen. 
Totaal 63 kg. Paul Reiche ving het 
meeste, namelijk 10.500 gram.
De roofvissers waren met 5 man. Zij 
vingen helemaal niets.

Zondag 22 december is de tweede wedstrijd gevist. Het weer was wederom slecht. 
Een groot gedeelte van de wedstrijd regende het. Voordeel nu was dat er weinig wind 
stond. Met zo’n acht graden was het niet koud. De witvissers vingen heel veel vis.
Met 13 man werd er precies 100 kg vis gevangen. Danny Roeters was met 16.300 
gram spekkoper. De roofvissers waren met slechts 4 deelnemers aanwezig. Duurt 
Strijker was de enige met vis. Hij ving een snoekbaars van 48 cm.

Zondag 5 januari is de derde wedstrijd gevist. Deze keer was het prima weer. Het was 
bewolkt, droog en waaide niet. Bovendien was de temperatuur met een graad of acht 
prima. De vijftien witvissers vingen heel veel vis in totaal liefst 132 kg vis.
Voor de winter is dit ongekend. Ook nu ving Danny Roeters met 18.400 gram het 
meest. De roofvissers gingen richten Acquoyse put. Zij waren met tien man en wisten 
negen snoeken en drie baarzen te vangen. De grootste snoek. Maar liefst 108 cm werd 
gevangen door Duurt Strijker.

Zondag 19 januari is de vierde wedstrijd gevist. Deze keer was het ook prima weer. 
Het was onbewolkt en er was weinig wind. Bij aanvang was de temperatuur net onder 
nul en later een graad of zes. Ook nu vingen de witvissers enorm veel vis. Met elf man 
109 kg. Het meest werd er gevangen door Paul Reiche, namelijk 16.100 gram.
De roofvissers waren met acht man en wisten zeven snoeken te vangen. Grootste 
snoek werd gevangen door Ursus de Boer namelijk 83 cm.

Zondag 2 februari is de vijfde wedstrijd gevist. Ook nu weer met slecht weer. Het 
regende onafgebroken, er stond geen wind en met acht graden was het niet koud.
De witvissers vingen weer veel vis. Met tien man ruim 74 kg. Paul Reiche ving met 
13.000 gram het meest.
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De roofvissers waren met tien man en wisten zes snoeken te vangen. Grootste snoek 
werd gevangen door Bennie van Opijnen, namelijk een snoek van 81 cm.
Na deze wedstrijd werden de prijzen uitgereikt. De witvissers hebben veel vis 
gevangen totaal 479 kg. Danny Roeters werd met 69 kg winterkoningsvisser.
De roofvissers hebben 22 snoeken, 3 baarzen en 1 snoekbaars gevangen.

Duurt Strijker werd winterkoningsvisser bij het roofvissen met een snoek van 108 cm.
De uitslag van het witvissen:

1  Paul Reiche 5 pnt.  64.400 gr.
2  Danny Roeters 6 pnt.  69.000 gr.
3  Arie v/d Oever 17 pnt.  38.600 gr. 
4  Ton van Kooten 18 pnt.  36.200 gr.
5  Leon Keurntjes 20 pnt.  41.000 gr.
6  Kees Kool 22 pnt.  37.800 gr.
7  Kees Sprado 27 pnt.  34.500 gr.
8  Willem ’t Lam 28 pnt.  28.400 gr
9  Joop Woelke 29 pnt.  30.800 gr.

10  Dirk Groenenberg 37 pnt.  24.600 gr.
11  Arie Boot 42 pnt.  19.700 gr.
12  Cor den Hartog 43 pnt.  16.100 gr.
13  Joop Smits 56 pnt.  14.900 gr.
14  Aad van Os 56 pnt.    8.800 gr.
15  Colin Kooyman 63 pnt.  14.200 gr. Arie, Paul en Danny

De uitslag bij het roofvissen:

1  Wim Boei 326 cm
2  Ursus de Boer 277 cm
3  Duurt Strijker 274 cm
4  John Quick 243 cm
5  Bennie van Opijnen 225 cm
6  René v/d Berg 129 cm
7  Ton van Holten 128 cm
8  Wim van Tol 60 cm
9  3 deelnemers 0 cm

Ursus, Wim en Duurt

Deze wintercompetitie werd georganiseerd door: Kees 
Sprado en Kees Kool (witvissen) en Kerst Sjouken en René 
v/d Berg (roofvissen). 
Iedere keer wanneer de deelnemers terug kwamen werden 
zij van snert en een broodje warme worst voorzien. Dit werd 
zeer op prijs gesteld. Hiervoor zorgde de dames Jannie 
Woelke en Gerda Sjouken. Na de laatste wedstrijd 
ontvingen ze namens de deelnemers een attentie.
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Tarieven per 1-1-2020

Contributie (excl. Vispas) 
Seniorleden 18 t/m 64 jaar € 20,00 per jaar
Senior-plus leden (65 jaar en ouder) € 15,00 per jaar
Jeugdleden (6 t/m 17 jaar) € 10,00 per jaar
Kabouters 0 t/m 5 jaar €   5,00 per jaar
Havenfaciliteiten
Ligplaats (maximaal 1.85 x 5.25) € 160,00 per jaar
Toeslag Grote ligplaats ((maximaal 2.05 x 5.25) € 115,00 per jaar
Plaats in BB-motor berging €   30,00 per jaar
Abonnement leegpompen visboot €   40,00 per jaar
Eénmalig leegpompen visboot €   20,00 per keer
Lichten gezonken visboot €   75,00 per keer
Boot uit het water halen/te water laten €   15,00 
Gebruik hogedrukspuit €   2,00 per keer
Huur visboot (voor leden) €   5,00 per dag
Huur visboot (voor niet-leden) €   15,00 per dag
Diversen
Vispas/Federatievergunning (verplicht vanaf 14 jaar) €   22,00
Extra Vispas (sub-leden) €   3,50
Jeugdvispas (geldig t/m 13 jaar) €   7,00
Dagvergunning €   5,00 per stuk
Week- / Vakantievergunning €   20,00 per stuk
Abonnement Hét Visblad €   8,00 per jaar
Incassokosten €   5,00
Kosten toezenden Visdocumenten €   4,00
Eénmalig inschrijfgeld nieuwe leden €   2,50

Ons adres luidt: Kerkstraat 55  Leerdam.

Bij ons kunt u de Vispas aanvragen en daardoor lid 
worden van de  

Leerdamse Hengelaarsvereniging De Snoek. 

Tevens kunt u  bij ons een dag,- week,- of 
vakantievergunning aanschaffen zodat u in het water
van de LHV De Snoek  mag vissen. 

Te Koop
Geslachte konijnen 
het hele jaar door

Leerbroekseweg 33 4245 KS Leerbroek 
Tel: 0345-599608
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Al bijna 200 jaar uw leverancier 
van kwaliteitsdranken

Sanitair
Airconditioning
Dakbedekking

Ventilatie
Koper/zinkwerken
(Vloer)verwarming
Zonnepanelen

Loodgieters &  
Installatiebedrijf

Techniekweg 4  4143 HV Leerdam  T 0345-613 300  I www.havelaarbv.nl
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