
 

 

Van de voorzitter…. 
 
De najaarsledenvergadering op maandag 27 oktober is goed bezocht. Ongeveer 
dertig leden hadden de moeite genomen om naar het clubgebouw te komen. Op de 
agenda stond de begroting voor 2015 en een verhoging van de contributies en 
havengelden. Beide voorstellen van het bestuur werden door de Ledenvergadering 
goedgekeurd.  
 
Op voordracht van het bestuur zijn ook Arnold Rutjens en Gijs van Wijk door de 
Ledenvergadering benoemd tot lid van het bestuur. Het bestuur van uw vereniging 
bestaat daarmee uit zeven personen. Voor een vereniging in deze tijd is dat een 
ongekende luxe. Het geeft ons als bestuur de gelegenheid om een aantal zaken 
weer op te pakken, die de afgelopen jaren zijn blijven liggen. Jeugdvisbeleid en 
viswaterbeheer zijn twee onderwerpen die dringend meer aandacht nodig hebben 
en die in de toekomst steeds belangrijker worden voor ons als hengelsport-
vereniging. 
 
Maar een groot bestuur alleen is niet voldoende om het voor elkaar te krijgen. We 
hebben ook mensen nodig die willen helpen om de plannen te maken en om ze uit 
te voeren. Graag nodig ik alle leden uit om u aan te melden als vrijwilliger en mee 
te helpen aan de toekomst van De Snoek.  
 
Uw hulp hebben we daarbij hard nodig. Als u interesse heeft dan nodig ik u graag 
uit voor een vrijblijvend gesprek met een van de bestuursleden. U kunt kiezen: 
deze winter weer lekker bij de verwarming of trek de stoute schoenen aan en 
besteed een deel van uw vrije tijd aan vrijwilligerswerk in uw vereniging. U bent 
van harte welkom! De Snoek heeft u hard nodig. 
 
Op vrijdag 12 december wordt van 16 tot 21 uur op en rond ons eiland aan de 
Zuidwal een kerstmarkt georganiseerd door een Leerdams evenementenbureau. 
De vereniging heeft het eiland voor deze kerstfair opengesteld en we doen zelf 
ook mee met een gluhwein stand. Ik nodig u graag uit om bij ons een gluhweintje 
te komen drinken.  
 
Zaterdag 20 december is de eerste gelegenheid om in het clubgebouw uw 
vergunning en de vispas voor 2015 af te halen.   
  
Tot ziens op de kerstbraderie of bij het afhalen van uw vergunning! 
                                                     Peter van der Linden, voorzitter LHV De Snoek 
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CLUBORGAAN  LHV ‘DE SNOEK’ LEERDAM 

33e jaargang nr. 2         oktober  2014 

Clubgebouw De Snoek 
Prins Bernhardstraat 4 

   4141 CW  Leerdam 
   Tel: 0345 618269 

        www.lhvdesnoek.nl 
 

Voorzitter 
P.B. van der Linden 
Palissade 24, 4143 GB Leerdam 
Tel: 0345616172 
e-mail: p.b.vanderlinden@freeler.nl 

Secretaris (waarnemend) 
H.J.A.H. Bruins 

Penningmeester 
H.J.A.H. Bruins 
Memel 46, 4141 MZ Leerdam 
Tel:0345631156 
e-mail: h.j.bruins@hetnet.nl 

Bestuurslid 
J.C.A. Kolijn 
Schuttevaerkade 79, 3311 RB 
Dordrecht  Tel: 0786136751 
e-mail: snoekleerdam@usa.net 
Bestuurslid  
E.A. Belder  
Vroedschap 16, 4147 ES Asperen 
Tel: 0345615618 
e-mail EABelder1946@kpnmail.nl 
Bestuurslid 
K. Kool 
Stationsweg 209, 4141 HG Leerdam 
Tel. 0345505522 
e-mail kool011@kpnmail.nl 

Bestuurslid 
G. van Wijk 
Koenderseweg 9, 4163 LM 
Oosterwijk  Tel. 0345618526 
e-mail gijs.vanwijk@hblogistisc.nl  
Bestuurslid 
A.Rutjens 
Kon. Wilhelminalaan 3, 4147 EM  
Kedichem Tel. 0  
e-mail a.rutjens@hotmail.com 
Ereleden 
E.A. Belder, A.J. Carree, 
H. van Dijk 

Leden van verdienste 
C. Brandsma, C. den Hartog, 
B.H. van der Linden, K. Middag, 
G. van Wijk 
Redactie 
D.J. Boer  Tel. 0345611687 
Advertenties 
T. Wintmulder, Tel. 0345615274 
Beheerders Clubgebouw 
D. en L. Groenenberg 
Tel. 0345619428 
Relatieleden 
E.W. Belder, W. Brandsma, 
T. Peels 
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SAMENSTELLING COMMISSIES LHV DE SNOEK 
 
Beheercommissie Clubgebouw 
Vz:  D. Groenenberg  0345 619428 
Lid: A.J. Carree    0345 613254 
Lid: L. Groenenberg  0345 619428 
Lid: M. Groenenberg 0345 505938 
Lid: J. Woelke     0345 617428 
 

Havencommissie 
Beh: K. Sjouken    0345 617156    Botenverhuur 
Lid: T. van Holten   0345 610250    P. Hoekstra      0345 614443 
Lid: U. de Boer         
Lid:  H. Zwijnenburg  0345 610737 
 

Viscommissie               Wedstrijdcommissie 
Lid: D. Groenenberg  0345 619428    Lid: vacature 
Lid:  T. van Holten   0345 610250    
                       

Jeugdcommissie              Damesvissen 
Vz:  M. Groenenberg 0345 505938    Lid: L. Groenenberg 0345 619428 
Lid: A. v/d Oever   0345 618511    Lid:  
Lid:   vacant                 
 

Commissie Viswaterbeheer       Archiefcommissie 
Vz:   Vacant                 Lid: E. Belder 
Lid: D.J. Boer      0345 611687    Lid: J. Bruins 
Lid: G. Vervloedt    0345 618946    Lid: J. Kolijn  
Lid: P.N. den Hartog 0345 611948            
 

Milieucommissie             Kascontrolecommissie 
Vz:  P. van der Linden           Voorzitter: D. Groenenberg 
Lid: J. Kolijn               Lid:         D. J. Boer 
Lid: K. Sjouken              Reservelid: K. Sjouken 
 

Bezorging Clubblad 
A. Groen    (Centrum)      J.B. Woelke   (West) 
H. Klijn         (Oost)            W. Boei        (Ter Leede) 
A. Boot     (Noord)           E. Belder        (Varsseveld) 
C. den Hartog  (Noord)           E. Vervloedt      (Heukelum) 
W. v.d. Velde  (Noord)           T. Wintmulder     (Kedichem + Oosterwijk) 
H. Zuidersma  (West)            P. de Groot       (Asperen - oude kern) 
M. Zuidersma  (West)         E. Belder        (Asperen - nieuwbouw) 
D.J. Boer    (West) 

www.lhvdesnoek.nl    
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Programma viswedstrijden 2015 
 

Komend jaar zullen er een aantal viswedstrijden worden 
georganiseerd. 
 
Zaterdag 2 mei: 
Viswedstrijd om de Jan de Jong bokaal  
Stek: Linge, aan de steile dijk bij Kedichem 
 
Zaterdag 27 juni: 
Leerdams kampioenschap 
Stek: Linge, in de Filiusbocht, tussen Heukelum en Spijk 
 
Zaterdag 22 augustus: 
Koppelwedstrijd, samen met de jeugd 
Koppels van jeuglid met seniorlid en evt. aangevuld met seniorlid-
seniorlid. Verzamelen om 07.30 uur, vissen van 8.00 tot 12.00 uur 
 
Zaterdag 5 september: 
Viswedstrijd om de Piet Blom bokaal  
Stek: Linge, in de Filiusbocht, tussen Heukelum en Spijk 
 
Kosten zijn € 3,- per wedstrijd, voor jeugleden is de 
koppelwedstrijd gratis.  
Loten, bij wedstrijden vanaf de kant: 07.15 uur en vissen van 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 melden. 
 
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, mailadres: kool011@kpnmail.nl 
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LHV “De Snoek” Leerdam                                         december ’14

Cursus vissen met de vaste hengel 
De jeugdcommissie organiseert een cursus, vissen met de vaste hengel.
Doelgroep is de jeugd van 8 t/m 12 jaar.

De cursus zal bestaan uit 3 avonden in het clubgebouw, o.a. haakjes aan 
de lijn knopen en een compleet vistuigje maken.
Verder wat theorie over de vissen, over materiaal, hoe je met lokvoer om 
moet gaan en hoe je het beste kunt vissen.

Tijdens de laatste avond zal er een examen worden afgenomen.
Hierbij zullen alle vaders, moeders, opa's en oma's uitgenodigd worden.
Behalve een informatieve zal het ook een leuke avond worden en hopelijk 
worden alle deelnemers van een diploma voorzien.

Daarna zal er nog een avond aan de waterkant worden georganiseerd.
Dan is het de bedoeling om het geleerde zelf te gaan doen.

De kosten om aan deze cursus deel te nemen bedragen € 7,50
Hiervoor ontvangt iedere deelnemer elke cursusavond een glaasje 
drinken. 
Verder een cursusboek van sportvisserij Nederland, een zakje haakjes, 
een doosje loodjes, een rolletje tuig, een dobber, een hakensteker, enz.

Bij de cursus zijn ook ouders van harte welkom om op de achtergrond 
de cursus te volgen.

Deze cursus wordt gehouden op de dinsdagen 3 en 17 maart, het 
examen op dinsdag 31 maart en het vissen op dinsdag 14 april.
De stek waar geoefend gaat worden moet nog worden bepaald.

De eerste drie avonden worden van 19.00 tot 20.30 uur in het clubgebouw
“De Snoek”, Prins Bernardstraat 4 te Leerdam, gehouden. 
Zorg dat je iedere keer op tijd aanwezig bent.

Inschrijven voor deze cursus bij:
Dirk Jan Boer dirkenjolandaboer@planet.nl 0345-611687
I.v.m. aan te schaffen materiaal moet dit uiterlijk op 23 februari

Voor verdere informatie kunt bij de overige jeugdcommissieleden terecht:
Arie van den Oever a.vandenoever1@lijbrandt.nl 0345-618511
Henri Zwijnenburg l.zwijnenburg@planet.nl 06-83019452
Pieter Horsting treintje6@hotmail.com 06-19252908
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LEDENADMINISTRATIE IN ANDERE HANDEN 

In nauwe samenwerking tussen Erevoorzitter Eddy Belder en penningmeester/secretaris Jan 
Bruins is in 2013 de gehele ledenadministratie van De Snoek overgegaan van ons eigen 
systeem, naar het systeem van Sportvisserij Nederland (SVN). Dat vroeg heel veel werk, maar 
uiteindelijk konden de contributienota’s voor 2014 toch worden vervaardigd zoals De Snoek 
dat graag wilde.  

Dit jaar heeft SVN het systeem verder vervolmaakt en nu zijn – voor de penningmeester en de 
ledenadministratie – alle leden via internet online beschikbaar. De intussen verzonden 
contributienota’s voor 2015 hebben “nog wel wat kleine “schoonheidsfoutjes, maar het 
bestuur is ervan overtuigd dat die volgend jaar zijn opgelost. 

De overgang naar het nieuwe systeem was voor onze Erevoorzitter Eddy Belder een mooi 
moment om – na 30 jaar – een punt te zetten achter zijn werkzaamheden als 
Ledenadministrateur. Hoewel de overige bestuursleden dit besluit betreuren, hebben zij alle 
begrip voor deze beslissing en de vereniging is Eddy Belder veel dank verschuldigd voor zijn 
jarenlange inzet als Ledenadministrateur. 

Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat zich ook een opvolger voor Eddy Belder heeft 
aangemeld. Ons lid Ton van Kooten – die jarenlang ons clubblad heeft verzorgd – heeft zich 
bereid verklaard de ledenadministratie van Eddy Belder over te nemen. In samenwerking met 
Jan Bruins zal Ton van Kooten zich de komende maanden in het systeem gaan verdiepen en 
in de loop van 2015 zal hij de hele ledenadministratie op zich nemen. 

Het bestuur bedankt Eddy Belder voor zijn jarenlange inzet voor de ledenadministratie en 
wenst Ton van Kooten heel veel succes bij de overname daarvan. 

Namens het bestuur Jaap Kolijn 
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Bericht vanuit de ledenadministratie. 

Zoals u allen ongetwijfeld heeft gemerkt zijn de contributienota’s over 2015 ondertussen 
verstuurd. Zelf zijn we er niet echt tevreden over omdat het niet mogelijk is gebleken om 
tijdig via Sportvisserij Nederland over de programmatuur te kunnen beschikken die 
noodzakelijk is om u ook de specificatie van de in rekening gebrachte kosten duidelijk te 
kunnen presenteren. Wij gaan er zonder meer vanuit dat volgend jaar wel een gespecificeerde 
nota verstrekt kan gaan worden. 
Intussen komen er naar aanleiding van de contributienota diverse opzeggingen binnen van 
leden die hun lidmaatschap jammer genoeg willen stopzetten. 
Op de aan u verstrekte verenigingsvergunning staat duidelijk vermeld dat opzegging vóór 
november dient te gebeuren. Dit voorkomt extra werkzaamheden voor de ledenadministratie 
en ook kosten. 
Vanuit de ledenadministratie dan ook het dringende verzoek om in geval van stopzetten van 
uw lidmaatschap dit tijdig te melden zodat we deze opzegging tijdig kunnen verwerken. 
Ook adreswijzigingen willen wij graag tijdig ontvangen zodat u op het juiste adres de post 
kunt ontvangen. 
 
Ton van Kooten en Jan Bruins 
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 Afdeling Leerdam 
 

Vraagbaak: F. de Bruin, 06-12999290 
 

Spreekuur: 2e maandag v/d maand 
 

van 19.00 tot 20.00 uur 
 

Plaats: Partycentrum Het Dak 
 

Tiendweg 9a Leerdam 
 

Ook voor de belastingzaken kunt 

 
 

u bellen naar: 0345-612040 
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LEERDAMSE HENGELAARSVERENIGING 
“DE SNOEK” 

Opgericht 25 oktober 1931 
Aangesloten via Federatie “Midden Nederland” bij Sportvisserij Nederland 

Girorekening nr. 768 387 ** Bankrekening nr. 81 59 14 237 
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel: 40 32 15 92 

 
                      
 

Wedstrijdrooster   Jeugdvissen   2015 
Zaterdag  17 jan.   Roofvisdag jeugd. Vanaf 08.30 uur haven  
zie clubblad voor nadere info. 
Pupillen: 
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:  Water langs de Eksterlaan 
Vrijdag 12 juni  G. Pos-trofee:    Waal  bij fort Vuren             
  
Zaterdag 22 Augustus Koppelwedstrijd in de linge met Senioren 
Zaterdag  31 oktober  Feestavond: Het feest zal om 19.30 uur beginnen. 
 

De jeugd mag ook aan de wedstrijden van de senioren deelnemen: 
Zie programma in het clubblad. Voorwaarden: Iedere deelnemer moet alles zelfstandig doen. 
Inschrijven op de aangegeven data, zie het clubblad of www.lhvdesnoek.nl 
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Visblad 2015 

Ook dit jaar zullen aan onze leden die dit hebben aangegeven weer de Visbladen per post worden 
bezorgd. Deze bezorging zal in de maand januari gebeuren op basis van de gegevens over 2014. 
Per februari wordt door onze vereniging een nieuw bestand aangeleverd op basis van de dan bekende 
gegevens. Dit betekent dat wanneer u uw contributienota niet voor 15 december heeft voldaan er vanaf 
februari  geen Visblad meer zal worden bezorgd aan de betreffende abonnementhouder. 
Een reden temeer om tijdig uw contributienota te voldoen. 
 
Jan Bruins 
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AANMELDINGSFORMULIER 

   Achternaam: 

   Voorletters:  Roepnaam: 

   Geboortedatum: (dd-mm-jjjj) 

   Adres: 

   Postcode: 

   Woonplaats: 

   Telefoon:     E-mail: 

   Bankrekening- / Gironummer: 

   Abonnement op het Visblad à € 8,00 per jaar:      JA / NEE 

   Tevens verleen ik de LHV ‘De Snoek’ toestemming om met ingang van 2015, 
   tot wederopzegging, de jaarlijkse lidmaatschapskosten van bovenstaande 
   rekening via een automatische incasso af te schrijven. 

       Datum:      Handtekening: 

Opsturen in een gefrankeerde enveloppe aan: 

Ledenadministratie LHV ‘De Snoek’
 

Inleveren bij één van de bestuursleden mag natuurlijk ook. 

Postbankrekening LHV ‘De Snoek’        76 83 87 
Bankrekening LHV ‘De Snoek’  81 59 14 237 
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Roofvisdag jeugd  de Snoek  7-01-2015  
 
Zaterdag 17-01-2015 willen wij van de jeugdcommissie een roofvisdag 
organiseren. Bij voldoende belangstelling gaan we vanuit de haven om 
9.00 uur in de ochtend vertrekken. Er zijn geen kosten aanverbonden, maar 
neem wel je eigen roofvishengel en materiaal mee. En zorg voor voldoende 
pluggen, blinkers en shads. Het is de bedoeling dat we een stukje Linge 
afvissen en vervolgens de Leerdamse binnenwateren bevissen. We zullen 
dit lopend doen, dus doe goede schoenen of laarzen aan en kleed je warm. 
Verzamelen in de haven aan de zuidwal vanaf 8.30 uur en om 9.00 uur 
vertrekken we. We vissen tot een uur of een. 
Mocht je het roofvissen nog nooit gedaan hebben, dan is dit je kans bij 
uitstek. Voor de grootste en kleinste roofvis is er een prijsje. Heb je dus zin 
kom dan om 8.30 uur naar de botenhaven van de snoek aan de zuidwal. 
Opgeven bij dj boer  tel. 0345-611687 of per mail: 
dirkenjolandaboer@planet.nl 
 
Wie weet vangen we wel een metersnoek. 
 
Jij komt toch ook???????? 
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   NIEUWJAARSRECEPTIE 
 
              Begin 2015  gezellig en goed 
 
 

 Kom naar de Nieuwjaarsreceptie 
                     van L.H.V.  De Snoek 
                                     op 
 
                    zaterdag 3 januari 2015 

 
 
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 3 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 2015 toe. 
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Contributie en VISpassen 2015 
 
De ledenvergadering, bijeen op 27 oktober j.l., heeft de begroting voor het jaar 
2015 goedgekeurd. 
 

De contributie voor de seniorleden is vastgesteld op € 21,00.                               
De contributie voor 65+  is vastgesteld op €15,00. De contributie voor de  
jeugdleden is niet veranderd. 
 
De gewijzigde tarieven zijn elders in het clubblad opgenomen. 
 

De rekeningen 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 heeft eind 
november plaats gevonden. 
Betaalt u voor een ander vermeld dit dan duidelijk bij uw betaling.  Regelmatig 
komt het voor dat bijvoorbeeld een vriend of vriendin, met een andere naam, de 
betaling verzorgt. 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 20 DECEMBER a.s. 
tussen 14.00 en 17.00 uur 

 

Bent u op zaterdag 20 december niet in de gelegenheid, dan kunt u daarvoor ook 
nog terecht in ons Clubgebouw op: 
 
 
 

MAANDAGAVOND 29 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. 
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Begin 2015 is er nog éénmaal de gelegenheid om uw Vispas af te komen halen en 
wel op: 
 

ZATERDAGMIDDAG 17 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!! 
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             Vispassen wanneer ophalen????? 

   

20 december in het clubgebouw  van                                                    14.00 uur tot 17.00 uur 

Maandagavond 29 december in het clubgebouw van                        19.00 uur tot 21.00 uur 
Zaterdag 17 januari in het clubgebouw van                                          14.00 uur tot 16.00 uur 
 
Vergeet hem niet op te halen. 
Op de site van de snoek kun je de exacte data ook terugvinden. Helaas gaat de draaimiddag niet 
door. 
 
Ander kun je deze vis niet vangen 
 

 
 

 

                                             De meerval van Luut uit de Linge. Top Luut. 
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   of deze mooie snoek van Coen. Die o zo graag een hengeltje uitgooit. Haal de vispas dus op. En win. 

 

                                                         DE  VISAPP 

Voor de techneuten onder ons. Er is tegenwoordig ook een vis-app. Hierop delen we met een groep 
van een man of 8 onze vangsten en grappen en grollen uit. Wil je ook op de hoogt blijven stuur een 
mailtje met je naam en mobiele nummer naar: dirkenjolandaboer@planet.nl  

Bomvol foto`s en geheime stekken. Met tips over voer en materiaalkeuzen. Vol is vol. 

 

     Nog meer Nieuws?? 

 

Zoals u al wel gezien heeft is het baggeren van de Linge inmiddels in volle bedrijvigheid. Nadat er op 
de Koornwaard een mega schip is geplaatst is men vanaf Geldermalsen begonnen met het 
uitbaggeren van de vaargeul. Of dit gevolgen gaat hebben voor de vangsten op de Linge is nog niet 
bekend. Dus reacties zijn van harte welkom. 
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Als laatste om u alvast warm te maken voor het komende winterseizoen heb ik een aantal foto`s 
bijgevoegd van de snoeken die al gevangen zijn. Helaas zat daar geen metersnoek bij, maar die hoop 
ik de volgende editie te plaatsen. 

 

 

 

 

 

Een mooie roofblei. Gevangen op doodaas.  Maar ook met een snelle blinker kun je deze geweldige 
sportvis aan de haak slaan.   DE  MAISKORREL. 
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       Leerdamse Hengelaarsvereniging De Snoek Opgericht 25 oktober 1931  
       Aangesloten via Federatie Midden Nederland bij Sportvisserij Nederland 
 
 

 
De contributie 2015 bedraagt, exclusief vispas en lidmaatschap Federatie Midden Nederland 
 

Leden, 14 t/m 64 jaar peildatum 1-1-2015    €  21,00 per jaar 
Seniorleden, 65 jaar en ouder peildatum 1-1-2015  €  15,00 per jaar 
Jeugdleden,  0 t/m 13 jaar, peildatum 1-1-2015  €  10,00 per jaar 

 
Kosten vispas en lidmaatschap Federatie Midden Nederland 
 
Vispas Sportvisserij Nederland     € 14,00 
Afdracht F(ederatie) M(idden) N(ederland)   €   7,00 
Extra vispas       €   3,50 
Jeugdvispas      €   4,50 
Jeugdafdracht FMN (in combinatie met de Jeugdvispas)  €   2,50 
 

Kosten liggelden: 
 
Ligplaats A (max. br. 1,45 mtr)    € 135,00 per jaar 
Ligplaats B (max. br. 1,65 mtr)    € 160,00 per jaar 
Ligplaats C (max. br. 1,85 mtr)    € 210,00 per jaar 
Ligplaats D (max. br. 2,05 mtr)    € 275,00 per jaar 
 
Optionele kosten haven 2015 
 
Plaats in BB-motor berging     €  30,00 per jaar 
Eénmalig leegpompen visboot     €  20,00 per keer 
Abonnement leegpompen visboot     €  40,00 per jaar 
Boot uit het water halen     €    7,50  
Boot te water laten     €    7,50  
Gebruik hogedrukspuit     €    2,00  
Inschrijfgeld haven      €    2,50  
Sleutelgeld haven (borg)      €  10,00 
 
Overige kosten 2015 
 
Huur visboot (voor leden)     €    5,00 per dag 
Huur visboot (voor niet-leden)     €  15,00 per dag 
Peurvergunning     €    7,50    
Dagvergunning     €    5,00  
Week- / Vakantievergunning     €  15,00  
Incassotoeslag bij niet-automatische betalingen   €    2,00 
Portokosten tbv toezenden vergunning (minimaal)  €    4,00  
Inschrijfgeld nieuwe leden     €    2,50 
Extra kosten bij aanmaning     €    5,00 
Abonnement Visblad                           €     8,00 
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