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              SAMENSTELLING COMMISSIES LHV DE SNOEK

Beheercommissie Clubgebouw: Bezorging clubblad
Vz. D.Groenenberg 0345-619428 A.Groen Centrum
Lid A.J.Carree 0345-681215 H.Klijn Oost
Lid L.Groenenberg 0345-619428 A.Boot Noord
Lid M.Groenenberg 0345-505938 C.den Hartog Noord
Lid J.Woelke 0345-617428 W.van der Velde Noord

U. de Boer West
Havencommissie P. van der Linden West
Vz. K.Sjouken 0345-617156 D. Groenenberg West
Lid T.van Holten 0345-610250 J.Woelke West
Lid U.de Boer 06-20555466 W.Boei Ter Leede
Lid H.Zwijnenburg 06-12187714 H.Zwijnenburg Asperen

R. de Bruin Varsseveld
Viscommissie M. Zuidersma Heukelum
Vz. K.Sprado 0345-619567 T.Wintmulder Kedichem-Oosterwijk
Lid U.de Boer 06-20555466

Kascontrolecommissie 2015
Jeugdcommissie Vz. K.Sjouken
Vz. A.Huigen 06-47115192 Lid D.J.Boer
Lid R.Bink 06-14877480 Res. T. van Kooten
Lid M. van Wijk

Milieucommissie
Commissie Viswaterbeheer Vz. P.van der Linden
Vz. C.Kool 0345-505522 Lid J.Kolijn
Lid R.Bink 06-14877480 Lid K.Sjouken
Lid A.Rutjens 06-23949791
Lid G.Vervloedt 06-37564429 Havenmeester

Kerst Sjouken 0345-617156
Archiefcommissie
Vz. J.Kolijn 078-6136751
Lid J.Bruins 0345-631156
Lid E.Belder 0345-615618

Wedstrijdcommissie
C.Kool 0345-505522

Botenverhuur
P.Hoekstra 0345-614443

Alle gegevens zijn ook te vinden op www.lhvdesnoek.nl
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Van de voorzitter…. 

Op zaterdag 12 december kunt u uw vergunning afhalen in ons clubgebouw aan 
de Prins Bernhardstraat. Dan houden we ook weer onze jaarlijkse draaimiddag 
met mooie prijzen: vleesschotels, konijn en kip. Je kunt het maar vast in huis 
hebben voor de kerstdagen!  
 
De voorbereidingen voor de uitreiking van de vergunning zijn al in volle gang.  
U heeft allemaal de nota ontvangen, met daarop de specificatie van uw 
lidmaatschap en eventuele bijkomende kosten zoals de huur van een ligplaats 
voor uw visbootje of een abonnement op het Visblad. 

 Dit jaar ontvangt u bij de Vispas ook weer een nieuw boekje met het overzicht 
van de viswateren. Dit boekje moet u weer drie jaar bewaren en meenemen als u 
gaat vissen. U moet het boekje namelijk kunnen tonen als u gecontroleerd wordt 
aan de waterkant. Overigens is de Visapp op uw mobiele telefoon ook 
toegestaan. Sportvisserij Nederland heeft aangekondigd dat ze de komende drie 
jaar de overstap wil maken naar de Visapp en dat over drie jaar het boekje alleen 
nog op aanvraag wordt verstuurd. We gaan het zien.  

Als u op zaterdag 12 december uw Vispas niet kunt afhalen, dan zijn er de 
komende weken nog een paar mogelijkheden om uw vergunning af te halen. Zie 
verderop in dit clubblad voor datums en tijden. 

Verder wil ik graag nog onder uw aandacht brengen dat de jeugdcommissie in de 
komende winter weer een viscursus gaat organiseren voor jonge beginnende 
vissers. Ook hierover vindt u verderop in het clubblad meer informatie. 

En dan schiet dit jaar al weer aardig op. Onze traditionele nieuwjaarsreceptie 
houden we al op de eerste zaterdag in het nieuwe jaar. Dat is op 2 januari. U bent 
allemaal van harte welkom.  

Op de ledenvergadering heb ik het ook gevraagd en ik maak van deze 
gelegenheid ook maar weer gebruik: We zijn nog steeds dringend op zoek naar 
een nieuwe secretaris (m/v!) voor onze vereniging. Weet u iemand of hebt u zelf 
interesse in deze leuke functie, dan hoor ik dat graag van u!  

Tot ziens op de vergunning uitreiking/draaimiddag op 12 december.  

 

Peter van der Linden, voorzitter LHV De Snoek 
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Vispassen afhalen tijdens de Draaimiddag 

Vorige maand ontving u de contributienota voor 2016. Een deel van onze leden 
betaalt al via een automatische incasso (en bespaart daarmee €2,00). De overige 
leden moeten het bedrag zelf overmaken op één van de rekeningen van De 
Snoek. 

De komende tijd kunnen de Vispassen en de verenigingspapieren weer in ons 
Clubgebouw worden opgehaald. De eerste gelegenheid is op  

Zaterdag 12 december a.s. tussen 14.00 en 17.00 uur 

Op deze middag houden wij ook weer een Draaimiddag, die altijd een grote 
schare belangstellenden trekt. 

De tweede gelegenheid tot afhalen is op  

Dinsdag 29 december a.s. tussen 19.00 en 21.00 uur 

De derde en laatste gelegenheid tot afhalen is op 

Zaterdag 9 januari 2016 tussen 14.00 en 17.00 uur 

Als u uw Vispas zelf afhaalt of laat afhalen, bespaart u € 4,00 portokosten. 
Dit jaar ontvangt u bij uw Vispas weer de Algemene Lijst van Viswateren, die de 
komende drie jaar geldig is.  

-- oo -- 

Nieuwjaarsreceptie 

Begin 2016 gezellig en goed 

Komt allen naar de Nieuwjaarsreceptie 

van LHV De Snoek op zaterdag 2 januari 2016 

De eerste zaterdag in het nieuwe jaar is traditioneel de gelegenheid om het 
bestuur en al je andere (hengelsport)vrienden en bekenden in een plezierige en 
ontspannen sfeer te ontmoeten en om de beste wensen voor het nieuwe jaar uit 
te wisselen. 
De Nieuwjaarsreceptie van LHV De Snoek is voor iedereen; leden en niet-leden, 
partners en belangstellenden. Blijf deze eerste zaterdag van het jaar eens niet 
thuis, maar kom naar ons clubgebouw, Prins Bernhardstraat 4 te Leerdam. 

De deur staat voor iedereen open tussen 15.00 en 17.00 uur. 

Het bestuur en de redactie van het clubblad wensen u vanaf deze plaats alvast 
prettige Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2015 toe en graag tot ziens. 
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Het lidmaatschap van de LHV De Snoek 
 
Onderstaand willen wij u nogmaals informeren over hoe en per wanneer u het 
lidmaatschap van onze vereniging kunt beëindigen. Er kunnen verschillende 
redenen zijn waarom het lidmaatschap wordt opgezegd: langdurige ziekte, niet 
meer vissen, leeftijd enz. 
Hoewel we het altijd jammer vinden als iemand het lidmaatschap opzegt, kunnen 
we in bovengenoemde gevallen daarvoor alle begrip opbrengen.  
In de begeleidende brief van Sportvisserij Nederland die u bij de Vispas ontvangt 
staat dat wanneer u niet opzegt vóór 1 oktober het lidmaatschap automatisch 
voor een jaar verlengd wordt. Dit houdt mede verband met de verwerking van de 
gegevens voor het nieuwe jaar en de daarbij behorende aanmaak van de Vispas. 
Dit betekent dat wanneer u na deze datum aangeeft uw lidmaatschap te willen 
beëindigen, u verplicht bent uw nieuwe contributienota te voldoen. Uiteraard kunt 
u dan ook nog vissen. De opzegging moet altijd schriftelijk of per e-mail gebeuren 
bij de ledenadministrateur in verband met de administratieve verwerking. 
Ook kunt u dit via onze website kenbaar maken. 
Overlijden willen we graag via een nabestaande vernemen, om te voorkomen dat 
post e.d. na het overlijden toch nog wordt verzonden.  
 

Ton van Kooten, ledenadministrateur 
-- oo -- 

Jubilarissenavond 2015 

Op 14 april van dit jaar werd de jaarlijkse jubilarissenavond gehouden.  
We hadden dit jaar 29 jubilarissen: 3 leden die 60 jaar lid zijn, 1 lid 50 jaar, 5 
leden 40 jaar en 20 leden waren 25 jaar lid. 
Peter van der Linden had bij ieder jubileumjaar wetenswaardigheden gevonden 
en dan blijkt maar weer hoe snel de tijd gaat. Na afloop van het officiële gedeelte 
werd er nog gezellig nagepraat met veel sterke verhalen. Ook zagen mensen 
elkaar na jaren weer eens wat de gezelligheid alleen maar vergrootte. Met een 
herinnering en een bos bloemen werd rond 22.00 uur de avond afgesloten.  
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De jeugd 

De Jeugdcommissie begon het afgelopen seizoen met een mooie snoekvisdag, 
Samen met een aantal vrijwilligers nam Dirk-Jan de Boer 
de jeugd op sleeptouw en bezorgde hen een prachtige dag. 
2015 bood meer mooie activiteiten. Kees Kool 
organiseerde voor het eerst sinds jaren weer een viscursus 
waarop de jonge leden kennis maakten met van de 
basisbeginselen van het vissen. Er was ook dit jaar weer 
een competitie voor de jeugd, die bestond uit zes 
viswedstrijden. Daarnaast was er de strijd om het 
Leerdams jeugdkampioenschap en de G. Pos Trofee. 
Verder viste de jeugd op een mooie zomerdag samen met een senior visser 
vanuit een bootje op De Linge of de Veerwiel. De competitie 
begon met de wedstrijd op 22 april in het water aan de 
Eksterlaan in Leerdam. Het weer was prima. De jonge vissers 
waren zeer gretig. Gelukkig werd dit enthousiasme beloond. 
Van de acht vissers wist Krijn de Koster het meeste gewicht uit 
het water te halen. In totaal 1900 gram vis. De vangst van een 
prachtige zeelt van ruim 40 centimeter droeg hieraan zeker bij. 
(zie foto). Jelle Zwijnenburg wist met 33 vissen wel de meeste 
vissen uit het water te halen maar kon met 920 gram niet tippen aan de winnaar.  

De tweede wedstrijd van de competitie werd gehouden aan de Lichte Kade in 
Leerdam. Het heerlijke zonnetje en de mooie natuur zorgden voor een fantastisch 
en veelbelovend decor. Van de acht jonge vissers wist Eyup Ozcinar het meeste 
gewicht uit het water te halen. In totaal 3620 gram vis, onder meer een prachtige 
brasem van ruim 52 centimeter. Debutant Matthijs van Wijk toonde met de vangst 
van totaal 2860 gram aan een belofte voor de toekomst te 
zijn. Dat de vissen hongerig waren bleek ook uit het groot 
aantal vissen (31 stuks) dat Daniël Huigen uit het water wist te 
slepen.  

In juni viste de jeugd drie wedstrijden op de locaties: De 
Eksterlaan, De Lichte Kade en in de Huibert bij Hei- en 
Boeicop. De vangsten waren niet spectaculair maar zeker 
voldoende om telkens een duidelijke winnaar te hebben. De 
eerste twee wedstrijden werden gewonnen door Jelle Zwijnenburg en Laurens 
Buijserd. De derde wedstrijd won Bram Wouters die hiermee aantoonde dat je als 
debutant prima aansluiting vindt bij onze jeugd en dat het niet alleen de ervaring is 
die telt!  
De laatste wedstrijd van de competitie was op 2 september waarbij werd 
uitgeweken naar de haven in Leerdam omdat langs de Eksterlaan te veel 
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begroeiing was om voor alle deelnemers een goede stek te vinden. Dit bleek een 
gouden greep omdat alle deelnemers goed vingen. Daniël Huigen was hierbij 
winnaar. Hij wist met minste aantal vissen (8) toch het meeste gewicht (1280 
gram) uit het water te halen.  
De winnaar van de competitie in de categorie junioren en tevens absolute 
winnaar, was Eyup Ozcinar. Hij wist een totaalgewicht te vangen van 4960 gram. 
Van de pupillen wist Matthijs van Wijk de 1e prijs in de wacht te slepen. Hij ving 
een totaalgewicht van 3520 gram. Jelle Zwijnenburg was daarentegen de 
kampioen voor wat betreft het aantal. Hij wist met in totaal 99 vissen net geen 
rond getal te scoren. We kunnen terugkijken op een mooie competitie waarbij de 
vangsten gemiddeld prima waren en de deelnemers wisselend in de prijzen 
vielen. Wel viel het aantal deelnemers bij vooral de junioren nogal tegen. Hierdoor 
is besloten om volgend seizoen zowel de junioren als de pupillen op te nemen in 
één categorie.  

Op vrijdag 22 mei hielden wij het Leerdams 
jeugdkampioenschap in het water langs de 
Eksterlaan te Leerdam. Tijdens deze mooie 
lenteavond ving de jeugd een behoorlijk aantal 
vissen. Door het kleine formaat van de vissen viel het 
gewicht wel wat tegen. Toch leverde de fanatieke 
strijd van de jeugd een duidelijke klassering op. Jelle 
Zwijnenburg eindigde op de 1e plaats met een 
gewicht van 520 gram, Martin Slob werd 2e met een gewicht van 400 gram en 
Daniël Huigen wist de 3e plaats te bemachtigen met een gewicht van 260 gram.  
 
De jeugd hield op 11 september de jaarlijks terugkerende viswedstrijd om de 
G. Pos trofee. Deze keer werd gevist vanaf de 
oever van de rivier de ‘Waal’ nabij Fort Vuren. De 
omstandigheden waren goed. Ondanks dat het laat 
in het seizoen was, kon worden genoten van een 
prachtige zomeravond.  De deelnemers wisten een 
mooie hoeveelheid vis naar binnen te hengelen 
waarbij Tim van de Oever met een ‘Winde’ van 44 
centimeter de grootste vis ving. Helaas kon Tim 
van de Oever hiermee niet voorkomen dat hij de 
wisselbeker af moest staan aan Krijn de Koster die met 164 punten de eerste prijs 
behaalde. Jelle Zwijnenburg en Daniël Huigen wisten met een puntenaantal van 
152 punten en 142 punten de 2e en 3e plaats te behalen. Deze viswedstrijd was 
voor de jeugd de laatste van het seizoen.  
 
 

wicht van 400 gram en
n gewicht van 260 gram.

de viswedstrijd om de
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Op zaterdagavond 31 oktober 2015 was de jaarlijkse 
feestavond voor de jeugd waarbij een bingo, een 
verloting en een quiz werden gehouden. De winnaars 
van de competitie kregen op deze avond een mooie 
beker en een bos bloemen uitgereikt.  

 

 

De jeugd(commissie) nam verder met pijn in het hart afscheid van Arie van den 
Oever als voorzitter van de Jeugdcommissie. Hij 
begeleidde de jeugd in de afgelopen twaalf jaar. Ook 
Dirk-Jan de Boer, Henri Zwijnenburg en Pieter 
Horsting hebben hun deelname aan de commissie 
beëindigd. We bedanken hen voor hun inzet. Mede 
dankzij hen heeft de jeugd menig uurtje genoten aan 
de waterkant! 
Gelukkig zijn twee leden bereid gevonden om de 
Jeugdcommissie te versterken. De commissie 

bestaat in het nieuwe seizoen uit: Mark van Wijk, Ron Bink en Anthonie Huigen. 
 
Heb je dit artikel gelezen en heb je zoiets: “Dat wil ik ook wel”. Jeugdleden 
mogen het hele seizoen deelnemen aan de wedstrijden waar ook nog eens mooie 
prijzen mee zijn te verdienen. Verder ontvang je elke maand ‘Hét Visblad’ 
boordevol tips over sportvissen. Heb je vragen en/of opmerkingen? Neem dan 
contact op via e-mailadres: jeugdcommissiedesnoek@outlook.com 

 
De jeugdcommissie.  

-- oo -- 

Een glazen toren voor Leerdam 

Om het beeld van Leerdam als Glasstad te versterken werden 
alweer enige geleden pogingen in het werk gesteld om een 
glazen toren, die jaren voor de ingang van het Van Gogh 
Museum Had gestaan, naar Leerdam te halen om een 
blikvanger te vormen in het nog te ontwikkelen Glaspark. 
Dankzij de donaties van veel bedrijven en particulieren was 
binnen één jaar het benodigde geld ingezameld. Ook het 
bestuur van De Snoek heeft zijn burgerzin getoond met een 
bijdrage aan het verwerven van deze Glazen Toren. Op 
vrijdagavond 13 november werd de Glazen Toren onder grote 
belangstelling tijdens een indrukwekkende lasershow onthuld.   
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Roofvisdag jeugd - 16 januari 2016 
Op zaterdag 16 januari 2016 organiseert de Jeugdcommissie een roofvisdag.  
Elk jeugdlid dat al een beetje om kan gaan met een werphengel mag deelnemen. 
Tussen 08:30 – 08:45 uur word je op de haven van De Snoek aan de Zuidwal 
verwacht. Om 09:00 uur vertrekken we vanuit de haven en om ongeveer 12:45 
uur verwachten we terug te zijn.  
Het is de bedoeling dat we een stukje van De Linge en een gedeelte van de 
binnenwateren van Leerdam afvissen. We doen dit lopend.  
Zorg voor goede schoenen of laarzen en kleed je warm aan. Het is handig om een 
rugzak o.i.d. mee te nemen zodat al je materiaal en eten en drinken kunt 
meenemen. Neem je eigen roofvishengel en toebehoren mee zoals stalen 
onderlijntjes, pluggen, blinkers en shads en vergeet je visvergunning niet.  

Als je nooit een snoek hebt gevangen en/of onthaakt dan geeft dat niet. 
Je wordt begeleid door senior leden van De 
Snoek. Zij helpen je met het onthaken van 
een gevangen snoek en geven uitleg zodat 
je in de toekomst ook zelfstandig kunt gaan 
snoeken. Deelname is gratis. Voor de 
grootste en kleinste roofvis is er een prijsje. Aanmelden per e-mail voor  
10 januari a.s. bij A. Huigen: jeugdcommissiedesnoek@outlook.com of 
telefonisch: 06-30392116.  
Wie weet vangen we wel een metersnoek! 

-- oo -- 

Gebroeders Zwijnenburg winnen koppelwedstrijd. 
 

Zaterdag 22 augustus is er een koppelwedstrijd gevist met een senior- en een 
juniorlid per boot. Er stond een zwakke tot 
matige zuidoosten wind, het was zonnig en de 
temperatuur liep op naar zeer aangename 
waarden. De ideale omstandigheden dus, 
alleen dachten de vissen hier anders over. 
Alle koppels wisten wel vis te vangen, maar 
over het algemeen waren het kleine visjes. 
Veel voorns, blieken en enkele baarzen en 
grondeltjes. Het winnende koppel bestond uit 
Henri Zwijnenburg en zijn broertje Jelle. Zij 
wisten 1.500 gram in het net te krijgen. 
Tweede werd het koppel Kees Elvers en 
kleinzoon Nigel Rakke met een vangst van 1.200 gram. Derde werd het koppel 
Ralf Zuiker en Martin Slob. Dit koppel ving 1.000 gram. 
Vierde werden de koppels, vader en zoon Anthonie & Daniel Huigen en Gerard 
Muskens en Joanne Slob.  
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Ton van Kooten wint Piet Blom bokaal 
 
Zaterdagmorgen 5 september is de viswedstrijd om de Piet Blom bokaal gevist. 
Deze traditionele wedstrijd wordt sinds 2001 jaarlijks gevist. Er werd gevist in de 
Linge, in de Filiusbocht, tussen Heukelum en Spijk.  
De omstandigheden waren slecht. Er stond een stevige wind en er vielen veel 
buien. Het leek wel herfst. Door de hevige regenval van voorafgaande dagen was 
de Linge een snel stromende rivier geworden. De vissen waren echter wel actief. 
Alle deelnemers vingen vis. De buit bestond uit 
brasems, kolbleien en voorns. De grootste vis 
werd gevangen door Ton van Kooten; een 
brasem van 52 cm.  
Winnaar werd Ton van Kooten met 10.100 gram. 
Tweede werd Kees Kool met 4.000 gram en 
derde Nico Middag met 3.200 gram. 
De verdere uitslag luidt: 4. Ursus de Boer met 
1.200 gram, 5. Kees Kleijn met 500 gram en 6. 
Teus van Bruggen met 100 gram. 
 

-- oo -- 
 

Geef uw trofee een tweede leven 
 
Regelmatig hoor je mensen, die gaan verhuizen, of op een andere manier aan het 
opruimen slaan. Daarbij worden dikwijls gewonnen bekers in de kliko gegooid. 
Meestal hebben deze bokalen jaren een ereplaats gehad en zijn ze regelmatig 
opgepoetst. Kortom de meeste zien er nog prachtig uit. Dan is het erg jammer dat 
ze zo verdwijnen. Wist u dat u de Jeugdcommissie hiermee een groot plezier mee 
kunt goed. Zij laat er nieuwe plaatjes op maken en onze jeugdleden worden hier 
dan gelukkig mee. Dat gaat binnen De Snoek al jaren zo, maar……………………. 
nu zijn ze bijna op. Dus dat tweede leven wordt misschien wel een derde of een 
vierde leven. Dus wanneer u uw bekers wilt opruimen, neem dan contact op met 
één van de jeugdcommissieleden. 
Mailen kan ook:  jeugdcommissiedesnoek@outlook.com. Onze jeugdleden zullen 
u er dankbaar voor zijn. 
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Kadervisdag 
 
Op zaterdag 12 september is de traditionele Kadervisdag gehouden. Het bestuur 
van De Snoek nodigt voor deze dag alle vrijwilligers uit om samen te vissen en de 
onderlinge contacten aan te halen. 
Vanaf half acht druppelden de deelnemers binnen en om half negen werden alle 
aanwezigen verwelkomd en werd het programma van deze dag doorgenomen. 
Het visgedeelte vond plaats tussen 8.30 en 11.45 uur en van 13.00 tot 14.30 uur, 
onderbroken voor een heerlijk buffet met soep, salade en ouderwets lekkere 
gehaktballen, uitstekend verzorgd door de dames Elly Belder en Wilma 
Brandsma.  
Er werd gevist op aantallen vissen en op gewicht. De dag vond onder prima 
omstandigheden plaats. In de ochtend viel er een enkel buitje, verder stond er een 
matige zuiden wind en met een graad of 20 was het een prima temperatuur. Er 
werden veel vissen gevangen, maar het gewicht viel tegen. De brasems waren 
deze dag niet thuis. Totaal zijn er 785 vissen gevangen, goed voor ruim 27 kg. 
 
In totaal hebben 20 vrijwilligers aan het vissen deelgenomen en nog eens zeven 
vrijwilligers waren op Het Oevertje als toeschouwer aanwezig. 
Om 16.00 uur vond de prijsuitreiking plaats, waarbij iedereen een presentje 
ontving. Na nog wat hapjes, drankjes en sterke verhalen toog men om 17.00 uur 
tevreden huiswaarts. 
 
De uitslag:   aantal  gewicht     aantal gewicht 
  1  Kees Kool    150     3.500 15  Jannie Woelke    14      800 
  2  Ton van Kooten  122     3.050 16  Kerst Sjouken      9      580 
  3  Cor den Hartog    96     3.200 17  Ursus de Boer      4      350 
  4  Wim Boei     88     2.250 18  Henri Zwijnenburg      4      200 
  5  Ton van Holten    37     2.100 19  Arie v/d Oever      2       250 
  6  Kees Brandsma    74     1.500 20  Ron Bink       1      250 
  7  Ton Groen     31     1.350 Niet meegevist, maar wel aanwezig 
  8  Piet Landegge    25     1.850 Elly Belder 
  9  Arie Boot     27     1.150 Wilma Brandsma 
10  Rob van Meurs    21     1.300 Eddy Belder 
11  Loes Groenenberg    22        850 Jan Bruins 
12  Joop Woelke     20        850 Gerrit van Holten 
13  Dirk Groenenberg    17        950 Gijs van Wijk 
14  Silvia v/d Oever    21        750 Ton Carree 
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Jeugdcursus „Vissen met de vaste hengel“ 

De Jeugdcommissie organiseert komend voorjaar een cursus “Vissen met de 
vaste hengel" voor de jeugd van 8 tot en met 12 jaar. Ook niet-leden van De 
Snoek mogen deelnemen. 
De cursus zal bestaan uit vier avonden in ons clubgebouw, en omvat onder meer 
haakjes aan de lijn knopen en een compleet vistuigje maken. Verder is er theorie 
over de vissen, over het materiaal, hoe je met lokvoer om moet gaan en hoe je 
het beste kunt vissen. 
Tijdens de laatste avond wordt er een examen afgenomen. Hierbij worden  
alle vaders, moeders, opa's en oma's uitgenodigd worden. Behalve een 
informatieve avond zal het ook een leuke avond worden en hopelijk halen alle 
deelnemers hun diploma.  
Daarna wordt er nog een avond aan de waterkant georganiseerd om het geleerde 
zelf in praktijk te brengen. 
De kosten om aan deze cursus deel te nemen bedragen € 7,50 voor leden van De 
Snoek. Voor niet-leden is dit € 15,-. Voor dit bedrag zijn ze dan ook meteen heel 
2016 lid van onze vereniging.  
Voor het cursusgeld ontvangt iedere deelnemer een cursusboek van Sportvisserij 
Nederland, een zakje haakjes, een doosje loodjes, een rolletje tuig, een dobber, 
een hakensteker en elke cursusavond een glaasje drinken.  
Tijdens de avonden zijn ook de ouders van harte welkom om op de achtergrond 
de cursus te volgen. 
Deze cursus wordt gehouden op de dinsdagen 1, 15 en 29 maart, het examen is 
op dinsdag 12 april en het vissen vindt plaats op dinsdag 19 april. 
De stek waar gevist gaat worden, moet nog worden bepaald. 
De cursusavonden worden van 19.00 tot 20.30 uur gehouden in het clubgebouw
van De Snoek, Prins Bernhardstraat 4 te Leerdam.
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Baggeren op de Linge 

 
 

Iedereen die wel eens vist op de Linge heeft het dit jaar zeker gemerkt. Er wordt 
weer (druk) gevaren op de Linge. Diverse malen per dag passeren volle (richting 
Heukelum) of lege (richting Geldermalsen) baggerschepen Leerdam en ons 
eiland. 

De Linge wordt in twee jaar tijd uitgebaggerd van Geldermalsen tot Gorinchem. 
De werkzaamheden zijn nu ongeveer een jaar aan de gang en de baggeraars zijn 
gevorderd tot Rumpt. Dus ook het komende jaar zullen wij de baggerschepen nog 
regelmatig voorbij zien komen. 
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Wedstrijdrooster 2016 
zondag 10 jan B Haven / Linge    Wintercompetitie 
zondag 24 jan B Haven / Linge    Wintercompetitie 
zondag 07 feb B Haven / Linge    Wintercompetitie  
zondag 21 feb B Haven / Linge    Wintercompetitie  
zondag 28feb B Haven / Linge    Wintercompetitie  
zaterdag 26mrt A Haven / Linge       Paaswedstrijd 
zondag 10apr A Haven / Linge    Recreantenwedstrijd 
zondag 1 mei A Haven / Linge    Recreantenwedstrijd 
zaterdag 7 mei C Steile Dijk     Jan de Jong-bokaal 
zaterdag 14mei A Haven / Linge    Recreantenwedstrijd 
zaterdag 21mei C haven       Damesviswedstrijd 
zondag 29mei A Haven / Linge    Recreantenwedstrijd 
zondag 05 jun A Haven / Linge    Recreantenwedstrijd 
zaterdag 11 jun A Haven / Linge    BBQ wedstrijd 
vrijdag 17 jun C Steile Dijk    Leerdams kampioenschap 
zondag 26 jun A Haven / Linge    Recreantenwedstrijd 
zondag 10 jul A Broekse uitlaat    Recreantenwedstrijd 
zondag 17 jul A Haven / Linge    Extra lange wedstrijd 
zondag 24 jul A Haven / Linge    Recreantenwedstrijd 
dinsdag 2 aug A Haven / Linge    Vakantiewedstrijd 
donderdag 4 aug A Haven / Linge    Vakantiewedstrijd 
zaterdag 6 aug A Haven / Linge    Vakantiewedstrijd 
zaterdag 20aug C Haven / Linge    Koppelwedstrijd met jeugd 
zondag 28aug A Haven / Linge    Recreantenwedstrijd 
zaterdag 3 sep C Linge, Filius    Piet Blom-bokaal 
zaterdag 10sep C Haven / Linge    Kadervisdag 
zondag 18sep A Haven / Linge    Blinde koppelwedstrijd. 
zondag 25sep A Haven / Linge    Recreantenwedstrijd 
zondag 2 okt A Haven / Linge    Recreantenwedstrijd 
zondag 20nov A Haven / Linge    Snertwedstrijd 
     

A = Recreantenwedstrijd, Kees Sprado en Ursus de Boer                                                                           
B = Wintercompetitie Witvissen, Dirk Groenenberg en Joop Woelke en  
                                  Roofvissen, John Quick en Piet Landegge 
C = Wedstrijdvissen, Kees Kool 

-- oo – 

Landelijke Opschoondag 2016  

Op zaterdag 19 maart a.s. wordt weer de Jaarlijkse Landelijke Opschoondag 
gehouden. In het hele land zetten vrijwilligers zich in om hun leefomgeving te 
ontdoen van zwerfvuil e.d. Het is de bedoeling dat ook dit jaar weer leden van 
De Snoek, de Oude Horn en de Roeivereniging Leerdam actief zullen zijn om de 
Lingeoevers schoon te maken. 
Wilt u meedoen?  Meldt u dan aan bij onze havenmeester Kerst Sjouken. 
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Tarieven geldend voor 2016, peildatum 1-1-2016: 

Contributie (excl. Vispas): 
Seniorleden 14 t/m 64 jaar       € 21,00 per jaar 
Senior-plus leden (65 jaar en ouder)     € 15,00 per jaar 
Jeugdleden 6 t/m 13 jaar       € 10,00 per jaar 
Kabouters 0 t/m 5 jaar       €   5,00 per jaar 
 
Havenfaciliteiten: 
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 
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      €     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/Federatievergunning      €   21,00 
Extra Vispas (sub-leden)       €     3,50 
Jeugdvispas         €     4,50 
Dagvergunning         €     5,00 per stuk 
Week- / Vakantievergunning      €   15,00 per stuk 
Abonnement Hét Visblad       €     8,00 per jaar 
Incassotoeslag         €     2,00 per jaar 
Portokosten t.b.v. toezenden vergunning    €     4,00 
Eénmalig inschrijfgeld nieuwe leden     €     2,50 
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