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Van de voorzitter….

Het einde van 2013 is in zicht. Sinterklaas en Kerstmis staan voor de deur.
Voor de ledenadministrateur en de penningmeester zijn de maanden november en
december extra drukke maanden. De facturen voor het komend jaar moeten
worden verstuurd, de betalingen verwerkt en alle vispassen klaargemaakt voor het
afhalen. Dit jaar was het extra spannend, omdat we zijn overgestapt naar een
nieuw systeem voor de ledenadministratie. Eddy en Jan hebben hard gewerkt om
dit mogelijk te maken. Inmiddels zijn alle facturen verstuurd en zijn de
automatische incasso’s geïncasseerd. Goed werk, mannen!
In de toekomst gaat ons dat aanzienlijk minder werk kosten en zijn we niet meer
afhankelijk van het oude systeem voor de ledenadministratie, dat ons overigens
vele jaren goede diensten heeft bewezen.

Op 14 december is het weer zover: de jaarlijkse afhaalmiddag, opgeluisterd met
een gezellige draaimiddag. Dirk en zijn team zijn druk in de weer met de
voorbereidingen. Er ligt natuurlijk wel een uitgebalanceerd draaiboek, maar goed,
de konijnen en de vleesschotels moeten worden besteld en het is toch altijd weer
spannend of het lukt om het resultaat van vorig jaar te evenaren.
Ik kijk er elk jaar weer naar uit. Het is een gezellige en goed georganiseerde
drukte. Veel leden nemen de moeite om hun vispas en vergunningen af te halen.
Voor degene die dat niet gewend zijn, zou ik zeggen: Kom ook eens langs. Trek
je warme winterjas aan en kom naar de Prins Bernhardstraat. Een uitgelezen
moment om kennis te maken met uw hengelsportvereniging, met uw bestuur,
commissies en met collega hengelaars. Als u vragen heeft of suggesties, dan kunt
u daarvoor ’s middags ook bij ons terecht. En u kunt een gokje wagen door een
lootje te kopen en wie weet gaat u wel met zo’n heerlijke vleesschotel naar huis.

Drie weken later is het weer feest. Op zaterdag 4 januari houden wij onze
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd. Trek die
winterjas nog maar een keer aan en kom kennis maken met uw hengelsport-
vereniging. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Stiekem hoop ik een aantal van u
te kunnen strikken voor vrijwilligerswerk in onze vereniging. Graag nodig ik u
uit. Er is werk voor iedereen. Of u nu houdt van administratief werk, organiseren
of liever de technische handen uit de mouwen steekt. Wij zijn een vereniging met
leuke mensen en op zoek naar u! Vissen is meer dan je denkt!

Komt allen! Tot zaterdag 14 december: Afhalen vispassen en draaimiddag!
Peter van der Linden, voorzitter LHV De Snoek



NAJAARSDRUKTE OP DE HAVEN

Het najaar vormt traditioneel een drukke periode voor onze Havencommissie. Veel boten
moeten vóór de vorstperiode uit het water en met het oog op de najaarsstormen moeten ook alle
bouwwerken en bomen op stevigheid worden gecontroleerd.

2013 is daarop geen uitzondering en de eerste stevige herfststorm hebben we al echter de rug. Aan de
Veerwiel heeft één boom de strijd met de natuurelementen verloren, maar op ons eiland is de schade
beperkt gebleven tot wat weggewaaide singels van het rookhok.
Deze geringe schade is vooral te danken aan het bijtijds voorzorgen nemen. Al enige tijd geleden
stelden Havenmeester Kerst Sjouken en oud-Havenmeester Gijs van Wijk vast dat een aantal bomen
op het eiland inmiddels ziek of dood was en dat bij een aantal bomen het gevaar bestond dat ze een
stevige storm niet zouden overleven. In overleg met Penningmeester/wnd. Secretaris Jan Bruins werd
daarop besloten bij de gemeente Leerdam om toestemming te vragen deze bomen te verwijderen. Die
toestemming kwam er spoedig, vergezeld met het verzoek van de gemeente om ook de ziek/slechte
bomen van het gemeentelijke deel van het eiland te verwijderen.
Met die werkzaamheden is inmiddels een begin gemaakt. Vier bomen zijn al verwijderd en de rest
volgt de komende maanden. Nu al is – vooral vanaf de Zuidwal – het effect daarvan te zien en is het
zicht op de linge al een stuk verbeterd.







Contributienota 2014: een fout in de specificatie

In november heeft u de contributienota 2014 ontvangen.
Zoals reeds uiteengezet op de laatste ledenvergadering is in 2013 een overstap gemaakt naar
een nieuwe ledenadministratie die beter aansluit aan de huidige ontwikkelingen op het
automatiseringsgebied. Dit is een omvangrijke operatie geweest waarin door een aantal
mensen veel tijd is gestoken met als uiteindelijk resultaat dat wij nu voor het eerst de
rekeningen via het nieuwe systeem hebben kunnen aanmaken.
Nadat we de rekeningen hadden geprint en reeds voor een groot deel hadden ingepakt
kwamen we tot de ontdekking dat er, ondanks alle zorgvuldigheid, toch een storende fout in
de specificatie van een aantal nota's staat.
Deze fout heeft overigens geen invloed op het eindbedrag van uw nota. Dat is n.l. correct.
Het kan zijn dat op uw nota de omschrijvingen van de Incassokosten en de Portokosten zijn
verwisseld.
Het kan dus zijn dat bij de incassokosten het bedrag 4,00 van de portokosten kan staan
vermeld en bij de portokosten het bedrag van 2,00 van de incassokosten.
Uiteraard alleen als deze kosten bij u in rekening zijn gebracht.
Bij uw volgende jaarnota zal deze fout uiteraard gecorrigeerd zijn.
Onze excuses voor deze fout.

Jan Bruins



LHV DE SNOEK HULDIGT JUBILARISSEN

Leerdam. Dinsdagavond 15 oktober jl. heeft de Leerdamse Hengelaarsvereniging . De

Snoek weer haar jaarlijkse jubilarissenavond gehouden. Leden die in 2013 25, 40, 50 of

60 jaar lid waren, ontvingen een uitnodiging voor deze bijeenkomst, die verder werd

bijgewoond door Ereleden Leden van Verdienste, Bestuursleden en partners van de

jubilarissen.

Peter van der Linden, voorzitter LHV De Snoek , belichtte – na een kort welkomstwoord de

activiteiten van de jubilarissen binnen de vereniging, verlevendigd met hoogte- en

dieptepunten uit de jaren waarin zij lid werden. Voor elke jubilaris/jubilaresse was er een

passend aandenken en een fraaie bos bloemen.

Na afloop gingen alle jubilarissen op de foto.

jubilarissen, zittend op de voorste rij van links naar rechts de heren A. Koopmans (50),
S.J. van Bracht jr. (50), K. Middag (60), C. den Hartog (50), mevrouw T. Wintmulder-
de Ridder (25). Staand van links naar rechts de heren A. van den Oever (40), W.J.
Lenting (40), G. Stijsiger (25), E. den Hartog (25), M.M. Jakobsen (25), D.J. Amens
(25). Niet aanwezig waren de jubilarissen W. Abbel (40), J.J.W. Dubbeldam (25), H.
van Logten (25), S.W. Salawono (25),A. van Santen (50), P.J. Sleeuwenhoek (40), A.
Versantvoort (25) en W. van Zon (25). Tussen haakjes () het aantal jaren lidmaatschap.



Tijdens de eerste gelegenheid voor
het afhalen van de Vispassen op

Zaterdag 14 december

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

Draaimiddag
georganiseerd tussen

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

U komt toch ook?







VAN DE HAVENMEESTER

Beste leden, normaal stuur ik nooit enige copy naar het clubblad, maar na drie jaar havenmeester van
onze botenhaven vond ik dat het toch wel eens tijd werd om iets te sturen naar ons clubblad. Wij
hebben als hengelsportvereniging een botenhaven faciliteit en dat is toch wel iets om trots op te zijn.
Maar als ik dan kijk naar een aantal boten die in onze botenhaven liggen dan denk ik wel eens bij mijn
eigen zijn er nog mensen die weten dat zen een boot bij ons hebben liggen. Sommige boten liggen
erbij waarvan het onderscheid bijna niet meer te herkennen is tussen een boomstronk of een boot
gewoon omdat domweg de boot eenzelfde kleur heeft gekregen als een boomstronk wat duidt op
achterstallig onderhoud.
Nou hebben wij op onze botenhaven mooie faciliteiten gecreëerd om de boten uit het water te halen,
schoon te maken, te stallen etc… En voor nog geen twee tientjes ben je klaar, dus voor het geld hoef
je het niet te laten. Als je met de auto naar de wasstraat rijd dan ben je soms nog meer kwijt en die laat
je toch ook niet versloffen??
Ik begrijp best dat er mensen zijn die weinig tijd hebben of zelfs misschien helamaal geen zin hebben,
maar dan komt de boot er niet uit te zien en dat vind ik helemaal zonde van het aanzien van onze
botenhaven.
Ook zijn er mensen die hun boot van hun vader of opa hebben gekregen. Je laat dat stukje familie-
traditie toch niet versloffen??
Voel je je aangesproken na dit verhaal neem dan gerust contact met de mij op, dan maken we samen
een afspraak om wat aan je boot te doen.ik denk ook zeker dat het voor de gemeente Leerdam een
positief gegeven is dat als de botenhaven er toonbaar bij ligt wij als visvereniging nog lang mogen
genieten van ons eiland als botenhaven.
Tot slot wil ik een ieder nog een fijne kerst en een heel gezond en gelukkig 2014 wensen. Dat u nog
veel plezier van uw boot mag hebben.

Onze Botenhaven, op een van de mooiste plekken in Leerdam



Visserslatijn!!

Hoewel de meesten onder ons waarschijnlijk nooit gymnasium hebben gehad, durf ik toch te
stellen dat we bij elkaar toch een behoorlijk woordje visserslatijn spreken. Voor sommigen is
het geheimtaal, maar er zijn ook visser die open en eerlijk hun strategie met elkaar bespreken.
Zo ging de maiskorrel enige tijd geleden voor het eerst mee zeevissen. Om 4 uur zijn bed uit
en al voor 6 uur in de haven van Scheveningen. Gelukkig was het een kalme dag met nog
flink wat zonneschijn voor de boeg. Fanatici, dagjesmensen etc waren op dit uitje afgekomen.
Al snel hadden wij de complete achtersteven van het schip in ons bezit. Tekst en uitleg
werden mij gegeven door een zeer bekende Leerdamse familie, die meer dan eens op zee was
geweest. En ik moet zeggen na een uurtje of twee kreeg ik het toch redelijk onder de knieen.
We vingen met zijn 4 een kilo of 18 aan wijting. Een prachtig avontuur, een echte aanrader
om eens de zee op te gaan.
En zo is vissen meer dan eens een avontuur. En nu de winter er langzamerhand aan dreigt te
komen zie ik onderweg overal weer de werplatjes tevoorschijn komen. Blinkers, pluggen en
emmertjes met ……. Aas. De een kiest voor de boot, terwijl de ander zijn of haar roofvis
liever uit de polder trekt. En man wat een keus, slepen, verticalen, drop-shotten, met voorn,
spiering etc. etc. en als je geuk hebt op de Linge vang je nog een heuse meerval ook.
Misschien nog niet al te groot, maar kom eens een paar jaar later, trekt die jouw het water in.
Want groot kunnen ze worden hoor.
Net als de grondel, die we steeds meer tegenkomen op de Linge, of vang je ze ook al in de
polder??
In ieder geval is er nog veel meer te melden, maar ga zelf eens op ontdekkingstocht aan of op
het water. Voor een paar euro huur je een bootje in de botenhaven. En als je een beetje kan
roeien ben je zo een eind weg. En mag ik je dan ook eens vragen als je mij of een ander langs
het water ziet staan te tobben met mijn hengeltje. Als je nou ziet dat het niet lukt, jij als
perfecte visser kan vast wel een ander vooruit helpen. jij hebt die metersnoek en platte van 60
cm toch al binnen. Gelukig zijn er genoeg vissers die een ander altijd zullen helpen, maar de
jeugd die het graag wil leren, die kunnen een helpende hand zo nu en dan goed gebruiken.
Voor mijzelf heb ik weer een fantastich visjaar achter de boeg. In Frankrijk hadden we het
geluk dat de karper gek was op drijvende korsten brood. Aan de Linge was het heerlijk weer
en vertrouwd vissen. En van de winter hoop ik echt dat dropshotten eens goed onder de knie
te krijgen, want, het lukt maar niet. Maar ja, zo hebben we allemaal wel wat te tobben,
niet??
Om dan toch nog maar even af te sluiten met wat visserslatijn, hierbij het volgende:
Welke leek zou begrijpen dat een snoek staat. En als het gaat om maten en gewichten weten
wij bijna exact welk voerkorfje past bij welk watertype. En ook al zijn wij vaak niet helemaal
helder, wij doen er echt alles aan om niet in de knoop te raken. Onze voertjes om te vissen
zouden niet misstaan in een viersterren-restaurant. En om nog maar helemaal te zwijgen hoe
precies wij een voerbal kunnen werpen. Een golfspeler zou er bij staan te kwijlen.
En zo zijn wij echt topperjes, waar wij lopen schieten de wormen uit de grond. Wij peilen met
onze ogen de diepte van welk water dan ook, en zitten er zelden naast.
Hoera voor de visser.

Met vriendelijke groet,
De maiskorrel ( die nu meer met maden vist)



                 Uit grootmoeders tijd, hangt bij ons op de w.c.







Contributie en VISpassen 2014
De ledenvergadering, bijeen op 21 oktober j.l., heeft de begroting voor het jaar
2014 goedgekeurd.
De contributie voor de seniorleden is ongewijzigd vastgesteld op 20,00. De
dames gaan in 2014 20,00 betalen. De contributies voor de jeugdleden zijn niet
veranderd. Wel gaan zij de federatiekosten zelf afrekenen.
Het bootliggeld is eveneens ongewijzigd gebleven. De geldende bedragen staan
vermeld in de tarieven 2014 in dit Clubblad.
De rekeningoverzichten heeft u bij het verschijnen van dit clubblad reeds
ontvangen. Leden die ons gemachtigd hebben om de kosten automatisch te
incasseren hebben een rekeningoverzicht ontvangen zodat zij kunnen nagaan
waarvoor en hoeveel er automatisch van hun rekening wordt afgeschreven. Deze
afschrijving zal eind november plaatsvinden.
Betaalt u niet automatisch dan heeft ook een rekening voor het geen u moet
betalen.
Kiest u voor een andere wijze van betalen, laat ons dan niet moeten raden voor
wie deze betaling bedoeld is. Regelmatig komt het voor dat bijvoorbeeld een
vriend of vriendin, met een andere naam, de betaling verzorgt. U zult begrijpen
dat dit voor ons niet erg duidelijk is, wij komen er dan ook niet uit en weten dus
niet voor wie de vergunning bestemd is. VERGEET DUS NIET om duidelijk
aan te geven voor wie de betaling bestemd is! Vermeld in ieder geval altijd het
factuur- en klantnummer!
Niet veranderd is de eenvoudige en snelle manier om tijdig de nieuwe VISpas in
uw bezit te hebben. Kom naar de afhaalgelegenheden in het clubgebouw, het
scheelt u 4,00 aan verzend- / bezorgkosten en ons tijd en moeite om deze
vergunning bij u te krijgen. Het handigst gaat dit als uw betaling, op het
moment van afhalen, op de rekening van de penningmeester is bijgeschreven.
De eerste afhaalgelegenheid in ons Clubgebouw is:

ZATERDAGMIDDAG 14 DECEMBER a.s.
tussen 14.00 en 17.00 uur

Bent u op zaterdag 14 december niet in de gelegenheid, dan kunt u daarvoor ook
nog terecht in ons Clubgebouw op:

MAANDAGAVOND 30 DECEMBER
tussen 19.00 en 21.00 uur



Vanzelfsprekend kunt u tijdens de afhaalgelegenheden ook contant betalen aan de
penningmeester. U kunt uw VISpas dan ook direct meenemen.

Begin 2014 is er nog éénmaal de gelegenheid om uw Vispas af te komen halen en
wel op:

ZATERDAGMIDDAG 18 JANUARI
tussen 14.00 en 16.00 uur.

Voor niet afgehaalde VISpassen wordt het volgend jaar 4,00 portokosten in
rekening gebracht! U betaalt dit dus altijd achteraf!!

Vanzelfsprekend kunnen de jeugdleden op de hiervoor genoemde data ook de
JEUGDVERGUNNING komen afhalen. Maak hier dus gebruik van!!
Nog steeds wordt hier te weinig gebruik van gemaakt door onze jeugdleden.

Ook hier geldt dat voor de niet afgehaalde
JEUGDVERGUNNINGEN het volgend jaar 4,00
portokosten in rekening wordt gebracht!!







Activiteitenkalender 01 december 2013 t/m 31 april 2014

Wanneer? Wat? Waar?
Vrijdagavond is de vaste kaartavond in het Clubgebouw.
Alleen de competitieavonden van De Snoek zijn vermeld.

07 december Feestavond Wedstrijdvissers Clubgebouw
10 december Bestuursvergadering Clubgebouw
13 december Kaartcompetitie avond Clubgebouw
14 december Afhalen Vispassen 2014 (14.00-17.00) Clubgebouw
14 december Draaimiddag (14.00-17.00) Clubgebouw
30 december Afhalen Vispassen 2014 (19.00-21.00) Clubgebouw

04 januari Nieuwjaarsreceptie (15.00-17.00) Clubgebouw
09 januari Bestuursvergadering Clubgebouw
10 januari Kaartcompetitie avond Clubgebouw
18 januari Afhalen Vispassen 2014 (14.00-16.00) Clubgebouw

13 februari Bestuursvergadering Clubgebouw
14 februari Kaartcompetitie avond Clubgebouw

13 maart Bestuursvergadering Clubgebouw
14 maart Kaartcompetitie avond Clubgebouw

10 april Bestuurvergadering Clubgebouw
11 april Kaartcompetitie avond Clubgebouw
19 april Paaswedstrijd Haven

Prijsuitreiking Clubgebouw



TOP-competitie 2012

Totaal hebben er 27 mensen deelgenomen, verdeeld in de volgende categorieën.
2 jongeren, 4 Een serie van 7 wedstrijden, verdeeld over 5 verschillende locaties.
dames, 7 ouderen en 14 overigen.

8 deelnemers hebben 5 wedstrijden gevist en bevinden zich bovenin het klas-
sement. Winnaar is Kees Kool geworden. Tweede is Henri Zwijnenburg
geworden. Derde is Ton de Jong geworden

Dit jaar is er weer weinig vis gevangen. Vorig jaar leverden de zeven wedstrijden
77 kg vis op, dit jaar totaal 91 kg. Dus wel iets meer dan afgelopen jaar.
De beste vangst werd tijdens de eerste wedstrijd, op 20 april, in de Linge aan de
steile dijk genoteerd (gemiddeld 2168 gram per deelnemer).
Slechtste resultaat werd tijdens de laatste wedstrijd, 28 september, vanuit bootjes
op de Linge met slechts 346 gram per deelnemer. Er werden toen alleen voorns en
grondels gevangen.

Winnaar van een wedstrijd krijgt 25 punten, nr. 2 24 punten, nr. 3 23 enz.
De resultaten van de beste vijf wedstrijden zijn opgeteld en zorgen voor de
onderstaande stand.
Door deze manier maakt het aantal wedstrijden van de deelnemers niet uit.
Wanneer je minder wedstrijden vist, verzamel je ook minder punten.
Om in de eindstand te komen moest men aan minimaal 2 wedstrijden deelnemen.
Hierdoor telt de eindstand 16 deelnemers.

De eindstand: pnt. (wedstr.)

1 Kees Kool 115 (5) 9 Arie v/d Oever 89 (4)
2 Henri Zwijnenburg 113 (5) 10 Justin Rutjens 88 (4)
3 Ton de Jong 99 (5) 11 Bart Riezebos 85 (4)
4 Henk v/d Oever 98 (5) 12 Elly Belder 59 (3)
5 Eddy Belder 97 (5) 13 Kees Sprado 58 (3)
6 Lambert Jansen 95 (5) 14 Jan van Ooijen 46 (2)
7 Silvia v/d Oever 94 (5) 15 Nico Nieuwboer 43 (3)
8 Wim Stutz 91 (5) 18 Luut Wintmulder 27 (2)



Andere klassementen van de TOP-competitie

Het ouderenklassement is door Henk v/d Oever gewonnen. In de einduitslag is
Henk op de vierde plaats geëindigd. Tweede is, de winnaar van vorig jaar, Eddy
Belder geworden en derde is Lambert Jansen geworden.
Winnares bij de dames is Silvia van den Oever geworden.
Silvia viste zes wedstrijden mee en eindigde in het algemeen klassement op de 7de

plaats. Tweede is Elly Belder geworden.
Henri Zwijnenburg is de winnaar van het jongerenklassement geworden.
Hij viste zes wedstrijden mee en eindigde zeer verdienstelijk als tweede in het
algemeen klassement.
Het kanjerklassement is gewonnen door Kees Kool. Kees ving de grootste vis,
een brasem van 60 cm. Deze vis is tijdens de eerste wedstrijd gevangen. We
visten toen in de Linge vanaf de steile dijk.
Tweede zijn Wim Stutz en Henk v/d Oever geworden met brasems van 59 cm.
4 Eddy Belder met 55 cm, 5 Henri Zwijnenburg met 53 cm en 6 Bart Riezebos,
Justin Rutjens en Ton de Jong met 52 cm.

De vier kampioenen: Henri Zwijnenburg, Silvia v/d Oever, Kees Kool en Henk
v/d Oever.



NIEUWJAARSRECEPTIE

Begin 2014 gezellig en goed

Kom naar de Nieuwjaarsreceptie
van L.H.V. De Snoek

op

zaterdag 4 januari 2013

De eerste zaterdag van het Nieuwe Jaar is de eerste
gelegenheid van het jaar om het bestuur en je al je andere
(hengelsport)vrienden in een plezierige en ontspannen sfeer te
ontmoeten en met elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar
uit te wisselen.
Ook is het de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje
uw hengelsportvoornemens voor het nieuwe jaar met elkaar te bespreken.

De Nieuwjaarsreceptie van de L.H.V. De Snoek is voor iedereen: leden
en niet-leden, partners en belangstellenden. Blijf deze keer eens niet thuis
maar kom naar ons Clubgebouw aan de Prins Bernhardstraat, op
zaterdagmiddag 4 januari a.s. tussen

15.00 en 17.00 uur.

Bestuur en Redactie van het clubblad wensen u vanaf deze plaats alvast
prettige Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2014 toe.







Jan de Jong en Piet Bom-bokaal
Deze bokalen zijn onderdeel van de TOP-competitie.
Over de zeven wedstrijden zijn van iedere deelnemer de 5 beste resultaten aan
gewicht bijgehouden.
Winnaar ontvangt de Piet Blom-Bokaal en dat is Kees Kool geworden met een
totaal gewicht van 16.500 gram. Tweede is Henri Zwijnenburg geworden met
10.000 gram en derde Arie v/d Oever met 7.650 gram.

Verder is van iedere deelnemer bij alle wedstrijden de grootste vis gemeten.
Ook hier is een klassement van de 5 grootste vissen bij gehouden. De winnaar
ontvangt de Jan de Jong-Bokaal.
De winnaar is Kees Kool geworden. Totaal ving hij 224 cm.

Piet Blom-bokaal gram Jan de Jong-bokaal cm.
1 Kees Kool 16500 1 Kees Kool 224
2 Henri Zwijenburg 10000 2 Henri Zwijnenburg 198
3 Arie v/d Oever 7650 3 Ton de Jong 189
4 Bart Riezebos 6750 4 Arie v/d Oever 165
5 Justin Rutjens 6350 5 Bart Riezebos 158
6 Eddy Belder 5900 6 Eddy Belder 147
7 Ton de Jong 5700 7 Henk v/d Oever 141
8 Henk v/d Oever 4600 8 Silvia v/d Oever 138
9 Silvia v/d Oever 4300 9 Wim Stutz 124

10 Kees Sprado 4050 10 Lambert Jansen 119
11 Joop Woelke 3900 11 Justin Rutjens 109
12 Wim Stutz 3550 12 Kees Sprado 79
13 Lambert Jansen 2100 13 Joop Woelke 51
14 Ton van Kooten 2000 14 Mient Zuidersma 47
15 Mient Zuidersma 1850 15 Jan van Ooijen 46
16 Jan van Ooijen 1550 16 Nico Nieuwboer 46
17 Elly Belder 950 17 Elly Belder 44
18 Nico Nieuwboer 800 18 Ton van Kooten 30
19 Dirk Groenenberg 500 19 Loes Groenenberg 22
20 Ton Carree 350 20 Dirk Groenenberg 20



Wintertijd, roofvistijd! Onderstaande foto is ingezonden door ons trouwe
lid Coen van de Linden uit Utrecht. Deze fikse snoek werd door hem in
Utrecht uit het water gehaald op een blinker.
Wellicht heeft u ook zo,n mooie foto die u met ons wil delen. Mail maar
door naar : dirkenjolandaboer@planet.nl als er ruimte is zullen we de foto
plaatsen.

Ook een levendig verhaal van het gevecht van uw leven mag daarbij!!



Tarieven geldend voor 2014:
Contributie (excl. Vispas):
Seniorleden 18 t/m 64 jaar 20,00 per jaar
Seniorleden 65 jaar en ouder 14,00 per jaar
Damesleden 18 jaar en ouder 20,00 per jaar
Aspiranten 14 t/m 17 jaar 14,00 per jaar
Jeugdleden 0 t/m 13 jaar 10,00 per jaar
Havenfaciliteiten:
Ligplaats A (max. br. 1,45 mtr) 130,00 per jaar
Ligplaats B (max. br. 1,65 mtr) 155,00 per jaar
Ligplaats C (max. br. 1,85 mtr) 200,00 per jaar
Ligplaats D (max. br. 2,05 mtr) 265,00 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 40,00 per keer
Boot uit het water halen 7,50 per keer
Boot te water laten 7,50 per keer
Overschrijden onderhoudsperiode 20,00 per maand
Gebruik hogedrukspuit 2,00 per keer
Huur visboot (voor leden) 5,00 per dag
Huur visboot (voor niet leden) 15,00 per dag
Eénmalig inschrijfgeld haven 2,50
Sleutel toegangshek haven (borgsom) 10,00
Diversen:
Vispas 14,00
Extra Vispas (sub-leden) 3,50
Jeugdvispas 4,50
Afdracht FMN 7,00
Jeugdafdracht FMN 2,50
Peurvergunning 7,50 per stuk
Dagvergunning 5,00 per stuk
Week- / Vakantievergunning 15,00 per stuk
Abonnement Hét Visblad 8,00 per jaar
Incassotoeslag 2,00 per jaar
Portokosten tbv toezenden vergunning 4,00
Eénmalig inschrijfgeld nieuwe leden 2,50


