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Van de voorzitter…. 

Het voorwoord is deze keer niet van Peter van der Linden. Peter heeft in de 

najaarsledenvergadering 2017 zijn functie als voorzitter neergelegd. Dit had hij al 

in de voorjaarsledenvergadering aangekondigd. Gelukkig blijft hij nog wel aan tot 

de voorjaarsledenvergadering als bestuurslid. 

Tijdens de laatste ledenvergadering ben ik tot voorzitter gekozen. Mijn naam is 

Kees Kool. Twee jaar geleden werd ik bestuurslid. Toch heb ik een flink Snoek-

verleden. Begin jaren tachtig in de redactie van ons clubblad. Dat was toen nog 

enorm veel werk zonder computer.  

Van 2003 t/m 2009 voorzitter van de jeugdcommissie, vanaf 2009 lid in de 

wedstrijdcommissie en vanaf 2014 actief met het viswaterbeheer. 

Ik heb mij als voorzitter beschikbaar gesteld op voorwaarde dat het bestuur wordt 

uitgebreid. Anders ben ik bij de voorjaarsledenvergadering weer klaar. 

Gelukkig heeft Kees Sprado aangegeven dat hij het bestuur komt versterken. 

Maar dan hebben we nog maar een minimum bezetting. Wie komt ons team 

versterken? De droom van Jaap in het vorige clubblad heeft veel reacties los 

gemaakt. Laten we zorgen dat we niet hoeven te stoppen als vereniging. 

De oproep van Peter om naar de najaarsledenvergadering te komen heeft al 

geresulteerd in een grotere belangstelling. Ik hoop dat dit de volgende keren ook 

zo zal zijn. 

Zaterdag 29 oktober is de jaarlijkse feestavond voor de jeugd gehouden. Het was 

gezellig druk en de kinderen hadden het goed naar hun zin. 

De Jeugdcommissie had een leuk programma. Er werden foto's van het afgelopen 

jaar vertoond en het doet mij goed dat de jeugd weer in de lift zit. Hopelijk zet 

deze trend zich voort. Elders in dit clubblad ziet u dat er weer een jeugdcursus 

komt. Stimuleer onze jongste leden om hieraan deel te nemen.  

Begin november waren we gastheer voor het staattheater De Musketiers. Zij 

hadden een enorme tent op het Oevertje geplaatst en hierin zijn op drie avonden 

voorstellingen gegeven. Op deze manier hebben we ons prachtige eiland aan een 

ander publiek kunnen tonen.  

De komende tijd zullen de Technische commissie en de Havencommissie zich 

buigen over de herindeling van de haven. We hebben nu een wachtlijst voor 

brede boten terwijl er voor kleine boten ligplaatsen onbezet zijn. 

We hopen dat volgend jaar de haven weer helemaal vol met visboten ligt. 

De wachtlijst staat tegenwoordig op onze site. Zo kunnen wachtenden zien 

wanneer ze aan de beurt komen. Mogelijk dat na de herindeling nog maar weinig 

mensen behoeven te wachten. 

Helaas hebben we afscheid van de havenmeester moeten nemen. Verschil van 

inzicht met het bestuur over het te voeren beleid is hier de oorzaak van. Op de 

ledenvergadering is Kerst Sjouken bedankt voor het vele werk dat hij de 

afgelopen jaren verricht heeft.  



 

Kerst gaf aan dat er indien nodig altijd een beroep op hem gedaan kan worden. 

Eind oktober heeft u de rekening van de contributie ontvangen. Zorg dat u op tijd 

betaalt, dan kunt u zaterdag 17 december uw Vispas op halen. 

Zoals gebruikelijk wordt er een draaimiddag gehouden met veel prijzen. De 

opbrengst zal worden besteed aan ons clubgebouw. Maak van deze gelegenheid 

gebruik. Er is die middag ook informatie over de visprogramma’s. 

De Technische commissie is op zoek naar vaklieden, zoals schilders, 

timmerlieden, lassers, dakdekkers, hoveniers elektriciens e.d. om incidenteel bij te 

springen en/of adviezen te geven. Wanneer u uw Vispas komt halen en u bent 

zo'n vakman, meldt u dan bij één van de TC-leden aan. Verwacht niet dat u dan 

direct aan het werk wordt gezet. Vaak is deskundig advies goud waard. 

Schroom u niet en laat van u horen. Samen kunnen we bijna alles. 

Kees Kool, voorzitter  

--00-- 

14 januari 2017 – roofvisdag voor de jeugd 

Op zaterdag 14 januari 2017 organiseert de Jeugdcommissie een roofvisdag. Heb 

je nog nooit op snoek gevist? Dan is dit je kans!! Ieder jeugdlid in het bezit van 

een Jeugdvispas, dat al een beetje om kan gaan met een werphengel, mag 

deelnemen. Tussen 08:30 uur – 08:45 uur word je verwacht op het terrein van 

LHV De Snoek aan de Zuidwal in de haven van Leerdam. Om 09:00 uur 

vertrekken we en om ongeveer 13:00 uur verwachten we weer terug te zijn. Het is 

de bedoeling dat we een stukje van  de Linge en een gedeelte van de 

binnenwateren van lopend Leerdam gaan afvissen.  

Wat moet je meenemen? 

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 bijv. koek en drinken kunt 

meenemen. Neem je eigen roofvishengel en materiaal mee, zoals stalen 

onderlijntjes, pluggen, blinkers en shads. Vergeet je Jeugdvispas niet en neem 

een reflecterend veiligheidshesje mee zodat we zichtbaar zijn voor het verkeer.  

Je wordt begeleid door senior leden van De Snoek. Zij helpen je met het onthaken 

van een gevangen snoek en geven daarbij uitleg zodat je in de toekomst ook 

zelfstandig kunt gaan snoeken. 

Aanmelden 

Deelname aan deze ochtend is kosteloos. Voor iedereen hebben we aan het 

begin van de dag een mooi cadeautje, dat je op dezelfde ochtend kunt gebruiken. 

Aanmelden vóór 10 januari bij A.Huigen per mail: 

jeugdcommissiedesnoek@outlook.com of telefonisch: 06-30392116.  

Wie weet vangen we wel een metersnoek!!!!!!!! 

mailto:jeugdcommissiedesnoek@outlook.com


  

 

Vlietskant 53 
4141 CK Leerdam 
tel: 0345-632487 
info@tweewielercentrumdenbreejen.nl 
24/7 webshop 
www.tweewielercentrumdenbreejen.nl 

openingstijden: 
ma 13.00-17.00 uur 

di-do 9.00-18.00 uur 
vr 9.00-21.00 uur 
za 9.00-17.00 uur  
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Vispassen afhalen tijdens de Draaimiddag 
 
Vorige maand ontving u de contributienota voor 2017. 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 17december 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 27 december a.s. tussen 19.00 
en 21.00 uur 
De derde en laatste gelegenheid tot afhalen is op Zaterdag 14 januari 2016 
tussen 14.00 en 17.00 uur 
Als u uw Vispas zelf afhaalt of laat afhalen, bespaart u € 4,00 portokosten. 
 

-- 00 – 
 

Nieuwjaarsreceptie 
 
Begin 2017 gezellig en goed en kom naar de Nieuwjaarsreceptie van  
LHV De Snoek op zaterdag 7 januari 2017 
 
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 2017 toe en graag tot ziens. 
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Open Dag 2017 
 
In ons vorige clubblad hebt u gelezen over de open dag van dit jaar. We hebben 
daarna een evaluatie gehouden en daar kwam een aantal voorstellen uit. Ook in 
2017 willen we een Open Dag houden.  
We willen er steeds meer een visevenement van maken om te laten zien wat het 
sportvissen tegenwoordig inhoudt. 
Onder onze leden zijn vast wel specialisten op bepaalde visgebieden. We zijn op 

zoek naar leden die het volgende kunnen demonstreren:  

 Het vissen vanuit een bellyboot. 
 Het vissen vanuit een viskano. 
 Het maken van vliegen of ander kunstaas. 
 Het instaleren van een onderwatercamera om zo de visstek te bekijken. 
 Het omgaan met een voerboot. 
 Het vissen op karpers. 

 

De open dag wordt op zaterdag 3 juni 2017 gehouden. Wanneer je wilt meedoen, 

dan wordt dit zeer gewaardeerd. Drempelvrees? Wij helpen je daar overheen. 

Meld je aan bij Kees Kool via kool011@kpnmail.nl of 0345-505522 

--00-- 

Omdat Kerst Sjouken te kennen had gegeven na zes jaar zijn functie als 
Havenmeester te willen neerleggen, werd in de Najaarsledenvergadering afscheid 

van hem genomen. Na een kort 
woord van dank overhandigde 
voorzitter Peter van der Linden 
hem een mooie bos bloemen en 
een diner bon. Het bestuur is 
verheugd dat Kerst te kennen 
heeft gegeven indien dat nodig 
is te willen bijspringen op de 
haven. 
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Jeugdactiviteiten   2017 

Jeugdviscursus (voor álle jeugd van 8 t/m 12 jaar) 

Locatie: “Het Oevertje” LHV De Snoek (Zuidwal 5 te Leerdam/naar beneden 

bij de Blokker en dan rechtsaf, brugje over aan de linkerzijde)  

Dinsdag   14 maart 19:00 uur – 20:30 uur  (Lesavond) 

Dinsdag   28 maart 19:00 uur – 20:30 uur  (Lesavond) 

Dinsdag   11 april 19:00 uur – 20:30 uur  (Lesavond) 

Dinsdag   18 april 19:00 uur – 20:30 uur  (Examen/familieavond)  

Wedstrijdrooster competitie (voor álle jeugdleden tot 18 jaar) 

(Pupillen en Junioren komen uit in dezelfde groep/ locatie o.v.b. actuele 

locatie zie http://lhvdesnoek.mijnhengelsportvereniging.nl) 

Woensdag   10 mei   Van Leyenburgstraat  

Woensdag   24 mei  Eksterlaan 

Woensdag   21 juni  Lichte Kade 

Woensdag    5 juli   Reigerpad  

Woensdag   23 augustus Haven Leerdam 

Woensdag  06 september Broekgraaf 

Loting is om 18.00 uur en er wordt van 18.30 tot 20.00 uur gevist 

 

Overige wedstrijden (voor álle jeugdleden tot 18 jaar) 

Vrijdag 9 juni *  Leerdams kampioenschap: Haven Leerdam 

Vrijdag 15 september* G. Pos-trofee: “Tweede Middelste Wetering”  aan de 

     Bloklandweg te Vuren. 

Zaterdag 26 augustus Koppelwedstrijd in de Linge met Senioren 

*Loting is om 18.00 uur en er wordt van 18.30 tot 20.00 uur gevist 

Overige activiteiten (voor álle jeugdleden tot 18 jaar + familie) 

Zaterdag ` 14 januari  Roofvisdag  

Zaterdag  29 april  Kleine vijver Arkel   

Vrijdag 01 september  Culemborgse Vliet (vissen op Roofblei) 

Zaterdag  28 oktober    

Feestavond: Het feest begint om 19.30 uur. 

Jeugd mag ook aan de wedstrijden van de senioren deelnemen. 

Voorwaarden jeugdwedstrijden: Iedere deelnemer moet geheel zelfstandig 

kunnen vissen.  

Alle gegevens zijn ook te vinden op: www.lhvdesnoek.nl 

http://lhvdesnoek.mijnhengelsportvereniging.nl/


 

 
Kadervisdag 
 
Op 10 september is onze jaarlijkse kadervisdag gehouden. 
Voor deze dag worden alle vrijwilligers uitgenodigd om een dag met elkaar te 
vissen en de onderlinge contacten aan te halen. 
Tussen half acht en half negen arriveerden alle deelnemers en om half negen 
werden zij verwelkomd en werd het programma voor deze dag doorgenomen. 
Het visgedeelte vond plaats tussen 8.30 en 11.45 uur en na de lunch van 13.00 
tot 14.30 uur. Er werd gevist op aantal en gewicht. Tijdens de pauze zijn de 
leefnetten aan de steekstokken vastgemaakt en om half drie begon het wegen en 
tellen. Tijdens de pauze kon men zich te goed doen aan een heerlijk buffet met 
soep, salade en gehaktballen. Deze lekkernijen werden door de dames Elly 
Belder en Wilma Brandsma verzorgd. 
De Kadervisdag vond plaats onder prima omstandigheden. Net als bijna heel 
september was het ook deze dag heerlijk weer. In totaal hebben 22 vrijwilligers 
aan het vissen deelgenomen en 10 vrijwilligers waren op het Oevertje aanwezig. 
Een aantal vrijwilligers kwamen rond 15.00 uur. 
Om 16.00 uur vond de prijsuitreiking plaats. Iedereen ontving een presentje. 
Na nog wat hapjes, drankjes en sterke verhalen toog men om 17.00 uur tevreden 
huiswaarts. 
Er werden veel vissen gevangen, maar het gewicht viel tegen. De brasems gaven 
niet thuis. Totaal zijn er 458 vissen gevangen, goed voor 17 kg. 
 
De uitslag:   aantal  gewicht     aantal gewicht 
  1  Kees Kool    165     3.500 18  Ton van Holten     4      200   
  2  Ton van Kooten    91     2.600 19  Joop Woelke      4      190 
  3  Kees Sprado     36     1.450 20  Jan Bruins          3        50 
  4  Peter v/d Linden    20     1.080 21  Elly Belder      1        20 
  5  Dirk Groenenberg    14     1.150 22  Eddy Belder      0          0 
  6  Mark van Wijk    23        670  
  7  Piet Landegge      9     1.250    
  8  Ria de Bruin     20        480   
  9  Ton Groen     10        900   
10  Arie Boot     10        800   
11  Loes Groenenberg    14        370   
12  Kerst Sjouken      6        750   
13  Ursus de Boer      7        300   
14  Silvia v/d Oever      6        310   
15  Jannie Woelke      4        380   
16  Arie v/d Oever      7        250   

  17  Henri Zwijnenburg      4        290  

 
 
 



 

 

DATUM     
 

PLAATS AKTIVITEITEN BIJZONDERHEDEN  
 

ORGANISATOREN 

Zondag 8 januari Haven/Linge Wintercompetitie, 
Wit- (a) en roofvissen 
(b) 

08.00-12.00 uur a. Dirk Groenenberg 
en  
Joop Woelke 
b. John Quick en Piet 
Landegge 

Zaterdag 14 januari ? Jeugd roofvisdag  Jeugdcommissie 

Zondag 22 januari Haven/Linge Wintercompetitie 08.00-12.30 uur a. en b. 

Zondag 5 februari Haven/Linge Wintercompetitie 08.00-12.00 uur a. en b. 

Zondag 19 februari Haven/Linge Wintercompetitie 08.00-12.30 uur a. en b. 

Zondag 26 februari Haven/Linge Wintercompetitie 08.00-12.00 uur a. en b. 

Dinsdag 14 maart Haven  
‘t  Oevertje 

Jeugdcursus 19.00-20.30 uur Jeugdcommissie  
06-30392116 

Dinsdag 28 maart Haven 
’t Oevertje 

Jeugdcursus 19.00-20.30 uur Jeugdcommissie  
06-30392116 

 
Inschrijvingskosten: 
-  a. en b.      € 12,50  voor de hele competitie 
-  c.               €   2,00 per wedstrijd 
             € 10,00 voor alle vakantiewedstrijden 
-  Kees Kool  € 3,00 per wedstrijd 
     Dameswedstrijd is gratis 
     Deelname  jeugd aan koppelwedstrijd is gratis 
 
De jeugd mag ook aan de wedstrijden van de senioren deelnemen 
Voorwaarden jeugdwedstrijden: Iedere deelnemer moet geheel zelfstandig kunnen vissen.  
Meer informatie vindt u op onze website: www.lhvdesnoek.nl 
 

mailto:jeugdcommissiedesnoek@outlook.com
mailto:jeugdcommissiedesnoek@outlook.com


 

 
 
Nadat De Snoek in 1954 haar officiële, Koninklijke erkenning kreeg, werd een 
mooie verenigingsvlag gemaakt.  
In de loop der jaren was deze vlag echter ten prooi gevallen aan de tand des tijds 
en kon niet meer worden vertoond. Mede op verzoek van de ledenvergadering 
besloot het bestuur om na te gaan op welke wijze de vlag zou kunnen terugkeren 
in ons clubgebouw. Restauratie van de originele vlag bleek onbetaalbaar door het 
vele handwerk dat hiermee zou zijn gemoeid. Daarop werd besloten langs 
fotografische weg een replica op ware grootte op canvas te laten maken. 
 

 

Tijdens de Kaderavond, op zaterdag 19 november jl. kon deze replica worden 

onthuld door onze erevoorzitter Eddy Belder en erelid Ton Carree. 

 



 

 
 
 
Persoonlijk bericht aan LHV De Snoek van Wijktheater Kracht W  
 
Op een zonnige middag liepen we op de Zuidwal. We waren op zoek naar dé 
locatie voor ons Wijktheater. We zagen jullie eilandje liggen en namen maar 
meteen om contact op met Dirk Groenenberg. Dirk kwam er direct aan, ondanks 
dat hij met vakantie was, en opende voor ons het hek. We konden onze ogen niet 
geloven: ‘Wat is het hier prachtig’, riepen we allebei in koor. ‘En waarom kenden 
wij dit niet’ en mét ons vele Leerdammers. Na een enthousiast gesprek met de 
bestuursleden, kregen we al snel het positieve bericht: Het Wijktheater 2016 i.s.m. 
LHV De Snoek kon starten. 

En wat was het fijn; altijd een warm welkom 
(met koffie) wanneer we langskwamen, altijd 
een helpende hand, een luisterend oor en 
het spontane meedenken in oplossingen. 
En ja.. toen was het zover; de tent werd 
geplaatst, de verlichting werd opgehangen, 
de horeca geregeld én er werd zelfs de rode 
loper voor ons uitgerold (met dank aan 
Tonnie!!). Wat een plezier hebben we met 
elkaar gehad. Stralende gezicht en van de 

bezoekers en alle KrachtW-ers. Zoveel 
mensen die genoten hebben van de 
voorstelling en zich verwonderden over 
de mooie locatie. Wat was het 
geweldig! Bedankt mensen voor jullie 
enorme inzet en dat we zo welkom 
waren bij jullie. Proost op een mooie 
toekomst waarin wij hopen graag nog 
eens met jullie te mogen 
samenwerken! 
 
De aller zonnigste groet van ons 
allemaal! 
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In memoriam Gerrit van Holten 

 

Vlak na het uitkomen van ons vorig clubblad ontvingen wij het 

bericht dat op 3 oktober j.l.  Gerrit van Holten toch nog 

onverwachts is overleden in de leeftijd van nog maar 60 jaar.  

Gerrit was voor velen het gezicht van de haven. Iedere dag was 

hij daar te vinden en vele bootbezitters kennen hem als 

aanspreekpunt, zeker als er weer eens een motor niet wilde 

starten o.i.d. 

Ruim 27 jaar heeft hij rondgelopen maar de laatste jaren werd 

het voor hem steeds moeilijker. Zijn slopende ziekte was 

oorzaak dat hij lang niet alles meer kon doen. Maar het aanwezig zijn, een praatje 

hier, een praatje daar, zijn grote liefde voor dieren: dat alles maakte hem tot 

degene die hij was. Natuurlijk kon ook hij wel eens uit zijn slof schieten maar toch 

kwam het altijd wel weer in orde. Hij voelde zich bij alles betrokken maar hij wist 

ook altijd van alles. 

We moeten nu verder zonder hem. Uiteraard zullen velen hem gaan missen in het 

bijzonder de havencommissie.  

Ik weet dat op de dag ik het bericht ontving van zijn overlijden ik het gevoel had 

even naar de haven te moeten. Wat bleek: daar zaten een aantal mensen die 

regelmatig op de haven aanwezig zijn en die allen hetzelfde gevoel hadden: even 

naar de haven en samen dit feit verwerken met de nodige anekdotes. Maar waar 

het altijd vrij luidruchtig toe kan gaan in de gesprekken was het nu soms stil en 

een ieder bezig met zijn eigen gedachte. Dit is misschien wel typerend geweest 

voor de inbreng van Gerrit.  

Gerrit, we zullen je missen maar willen je hierbij oprecht bedanken voor alles wat 

je voor onze vereniging hebt gedaan en hebt betekend. 

--00-- 

Erelid Henk van Dijk overleden 

Vlak voor het ter perse gaan van dit clubblad ontvingen wij bericht dat op 19 

november jl. - de dag van onze Kaderavond –  is overleden ons Erelid 

Henk van Dijk 

In de leeftijd van 80 jaar. 

Henk van Dijk, die als penningmeester vele jaren deel uitmaakte van het bestuur 

van onze vereniging, leefde ten gevolge van zijn gezondheid een teruggetrokken 

leven. Henk blijft in onze herinnering als een toegewijd en aimabel bestuurslid en 

een plezierige vismaat. 

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Jans en verdere familieleden, die wij veel 

sterkte toewensen in deze moeilijke tijd. 



 

Te Koop 
 

Geslachte konijnen 
Het hele jaar door 

 

Leerbroekseweg 33 
4245 KS Leerbroek 
Tel. 0345-599608 
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Uitslagen wedstrijden. 

Zaterdagmorgen 21 mei is de jaarlijkse viswedstrijd voor de dames. 

georganiseerd. Er werd gevist in de Lingehaven, tegenover de houtloods. 

De dames ondervonden veel hinder van drijvend vuil. Er dreef van alles. Er kwam 

zelfs een grote houten pallet langs. De vangst viel erg tegen. 

Van de 9 deelnemers wisten er slechts 5 vis in het net te krijgen. De buit bestond 

uit 4 zeelten, voorns en grondels. Alle zeelten zijn allen door Anita den Hartog 

gevangen. 4 Zeelten aan de lijn krijgen en ook binnen halen is op zich een 

enorme prestatie. Grootste zeelt was 51 cm.  

Natuurlijk is Anita met deze zeelten de winnaar geworden. Totaal wogen ze 7.600 

gram. Tweede is Cindy Hittepeuw geworden, derde Jannie Woelke, vierde Silvia 

v/d Oever en vijfde Ted Kon. 

Zaterdag 7 mei is de viswedstrijd om de Jan de Jong-bokaal gevist. Dit is een 

traditionele wedstrijd die sinds 1987 wordt gevist. Er werd gevist in de Linge, 

langs de steile dijk, tussen Leerdam en Kedichem. De weersomstandigheden 

waren uitstekend. Er stond weinig wind, was zonnig en de temperatuur liep op 

naar zeer aangenaam. De Linge stond stil. Vooral de stilstaande Linge en de felle 

zon zijn geen ideale omstandigheden om veel vissen te vangen. Van de 19 

deelnemers wisten er 16 vis te vangen, maar over het algemeen waren het kleine 

visjes. Veel voorns, baarzen, grondels, possen en enkele brasems. 

Grootste vis is gevangen door Kees Kool, namelijk een brasem van 55 cm. 

Winnaar is Ton van Kooten geworden. Totaal ving hij 3.050 gram. Tweede is 

Kees Kool geworden met 2.600 gram en derde Youri van Riet met 1.900 gram. 

De uitslag verder: 

4  René v/d Linden 1600 gr.  5.Nico Middag 1300 gr. 6.Kees Kleijn 800 gr. 

7. A.ie v/d Oever  420 gr. 8. Henk v/d Oever 350 gr 9.Wim Stutz 250 gr.  

10.Lambert Jansen 200 gr. 11. Bari Kars 130 gr. 12.Silvia v/d Oever 100 gr.  

13  Ursus de Boer 80 gr. 14  Mark van Wijk 50 gr. 15  Kees Sprado 10 gr. 

 

Zaterdagmorgen 3 september is de viswedstrijd om de Piet Blom-bokaal gevist. 

Dit is een traditionele wedstrijd die sinds 2001 wordt gevist. Er werd gevist in de 

Linge, in de Filiusbocht, tussen Heukelum en Spijk. De omstandigheden waren 

prima. Er stond een zwakke zuidwesten wind, was bewolkt bij een prima 

temperatuur. De Linge stroomde niet en daardoor waren de vissen ook niet actief. 

Er werden veel kleine vissen gevangen. Veel voorns, bliekjes, grondels, baarsjes 

en slechts enkele brasems. Tijdens de wedstrijd kwamen er een aantal leden 

kijken bij deze traditionele wedstrijd. Hierbij kwamen verhalen van vroeger met 

zo'n 60 deelnemers. Die tijd is voorbij. Nu waren er 14 deelnemers en hier zijn we 

al blij mee. Grootste vis is gevangen door Ton van Kooten, een brasem van 51 

cm. 



 

 

Winnaar is Bari Kars geworden. Totaal ving hij 3.450 gram. Tweede is Ton van 

Kooten geworden met 1.600 gram en derde Kees Kleijn met 1.550 gram. De 

uitslag verder:  

4 Nico Middag 1.450 gram   9  John Streefkerk 280 gram  
5 Kees Kool  1.250 gram 10  Mark van Wijk 230 gram 
6 Youri van Riet    700 gram 11  Piet de Kruijff 100 gram  
7 Kees Sprado    700 gram 12  Lambert Jansen   20 gram 
8 Ursus de Boer     500 gram 13 Teus van Bruggen   10 gram 
 

Vakantiewedstrijden LHV de Snoek.  Er waren 3 wedstrijden gepland en 

daarvan is een eindklassement gemaakt. Er is gevist op de Linge vanuit bootjes 

en van af de kant van het “Oevertje”. 

De eerste wedstrijd is gevist op dinsdagavond, het weer was slecht te noemen 

want de regen is de hele avond aanwezig geweest. Toch werd er door de 17 

deelnemers bijna 80 kilogram gevangen. De tweede wedstrijd werd op 

donderdagavond gevist op hetzelfde parcours als de voorgaande wedstrijd. Het 

weer was het omgekeerde van dinsdagavond, veel zon en weinig wind met een 

heerlijke temperatuur. Helaas viel de vangst een beetje tegen, de 17 deelnemers 

wisten nu ruim 40 kilogram in het net te krijgen. De laatste wedstrijd was op 

zaterdagmorgen. De weersvoorspellingen waren gunstig maar de eerste 2 uur viel 

er toch wat regen, later werd het mooi zonnig weer. De vangst was ongeveer 

gelijk aan de voorgaande wedstrijd, er werd door 15 deelnemers bijna 40 kilogram 

gevangen. Uiteindelijk werd er na deze 3 wedstrijden een eindklassement 

opgemaakt. Eerste is geworden met 34,950 kg Ursus de Boer, tweede Kees 

Sprado met 28,650 kg en de derde Bari Kars met 18,100 kg. 

Overige deelnemers: 

4.Kees Kool 11 kg. 5 Joop Woelke 9,6 kg. 6 Cor den Hartog 9,5 kg. 

7 Piet Landegge 7,9 kg. 8 Wim van Vuren 7,1 kg. 9 Jan van Ooyen 5,75 kg.  

10 Youri van Riet 5 kg. 11 Ton van Holten 4,9 kg. 12 Henk van de Oever 3,3 kg. 

13 Wim van Tol 3,1 kg. 14 Lambert Jansen 2,95 kg. 15 Rob van Meurs 2,68 kg. 

 

Dit jaar werden eveneens de recreantenwedstrijden gevist en de werd het 

programma van de jeugdcommissie geheel uitgevoerd.  

Alle deze gegevens zijn ook te vinden op: www.lhvdesnoek.nl 
 
 
 
 
 

http://www.lhvdesnoek.nl/
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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 
Fax.: (0345) 617190 
www.podologie-versantvoort.nl 
info@podologie-versantvoort.nl 

VAN ES 

 Textielbedrukkingen 
 
 Sportprijzen 
 
 Belettering 
 

Van Es 
Hoogstraat 54 
4141 BD Leerdam 
t. 0345-619892 
f. 0345-476871 
E. info@van-es-leerdam.nl 
I. www.van-es-leerdam.nl 
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Tarieven 2017. 
 
Contributie (excl. Vispas) peildatum 1-1-2017: 

Seniorleden 14 t/m 64 jaar       € 21,00 per jaar 

Senior-plus leden (65 jaar en ouder)     € 15,00 per jaar 

Aspirant-leden (14 t/m 17 jaar)     € 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         €     7,00 

Dagvergunning         €     5,00 per stuk 

Week- / Vakantievergunning      €   15,00 per stuk 

Abonnement Hét Visblad       €     8,00 per jaar 

Incassotoeslag         €     2,00 per jaar 

Kosten toezenden vergunning      €     4,00 

Eénmalig inschrijfgeld nieuwe leden     €     2,50 

 
Alle informatie over onze vereniging en activiteiten vindt u eveneens op  

www.lhvdesnoek.nl 

http://www.lhvdesnoek.nl/
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 Wellantcollege 
Gorinchem 
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