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              SAMENSTELLING COMMISSIES LHV DE SNOEK

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

W.van der Velde Noord
Havencommissie U. de Boer West
Vz. Vacature D. Groenenberg West/Vuren
Lid T.van Holten 0345-610250 J.Woelke West
Lid U.de Boer 06-20555466 W.Boei Ter Leede
Lid H.Zwijnenburg 06-12187714 T. van Kooten Noord
Lid M. van Wijk 06-50212206 H.Zwijnenburg Asperen- nieuw

S. van den Oever Asperen-oude kern
Viscommissie R. de Bruin Varsseveld
Vz. C.Sprado 0345-619567 M. Zuidersma Heukelum
Lid P. Landegge T.Wintmulder Kedichem-Oosterwijk
Lid J. Woelke 0345-617428 C. Kool Schoonrewoerd/Meerkerk

G.J. den Besten Leerbroek
Jeugdcommissie
Vz. A.Huigen 06-47115192 Kascontrolecommissie 2016
Lid R.Bink 06-14877480 Vz. D.J.Boer
Lid M. van Wijk 06-50212206 Lid T. van Kooten

Res. C. Sprado
Commissie Viswaterbeheer
Vz. C.Kool 0345-505522 Milieucommissie
Lid R.Bink 06-14877480 Vz. P.van der Linden
P. van der Linden 0345-616172 Lid J.Kolijn

Archiefcommissie Havenmeester
Vz. J.Kolijn 078-6136751 Vacature
Lid J.Bruins 0345-631156

Technische Commissie
Wedstrijdcommissie Vz. P. Landegge
C.Kool 0345-505522 Lid J. Woelke

Lid T. van Holten
Lid D. Groenenberg

Botenverhuur D. Groenenberg 06-36096697

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

Op het moment dat ik dit schrijf is het prachtig weer. Na een lange koude winter 
dient zich eindelijk de lente aan. Afgelopen winter is er in onze botenhaven veel 
vis gevangen. Het was dan ook vaak gezellig druk. De herindeling van de haven 
is een feit en alle ligplaatsen zijn weer verhuurd. Nu verwachten we van onze 
ligplaatshouders dat zij hun boot netjes onderhouden. Er liggen nog steeds boten 
waar het gras op groeit. Hier zal tegen opgetreden gaan worden. Wij streven naar 
een nette haven. Anders is het beter een ergens anders een ligplaats te huren. 
Op het moment dat u dit clubblad in de bus krijgt, zijn er aan de Zuidwal 
werkzaamheden aan de gang om de beschoeiing te vervangen. Hier hebben wij 
overlast van. Een groot aantal boten kan pas begin mei naar hun ligplaats. We 
vragen om uw begrip.  
Hopelijk heeft iedereen zijn Vispas in zijn bezit. Het verbaast mij steeds weer hoe 
gemakkelijk veel mensen zijn. We hebben 3 afhaalmogelijkheden waar ongeveer 
de helft van de leden hun Vispas heeft afgehaald. Wat mij ook verbaasde is dat 
bijna 200 leden na de derde afhaalmogelijkheid nog niet betaald had. De 
penningmeester moest deze leden een herinnering sturen. Een aantal moest zelfs 
een tweede herinnering krijgen en op dit moment moet er nog steeds een aantal 
mensen betalen. Dit alles brengt veel onnodig werk met zich mee. 
Wat een goede ontwikkeling is dat we weer enkele vrijwilligers hebben kunnen 
begroeten. Gerrit Boom is de jeugdcommissie komen versterken. Gert Jan den 
Besten is bij de bezorgersgroep gekomen. We heten deze mensen van harte 
welkom. We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Wanneer u iets voor de 
vereniging wil betekenen, neem dan contact op met één van de bestuursleden of 
commissieleden. 
De geplande open dag is voor dit jaar komen te vervallen. De geplande datum in 
het Pinksterweekeinde leek ons niet zo'n gelukkige keuze. Wel zal onze 
vereniging Het Oevertje open stellen bij de Glasdagen van 8 t/m 10 september. 
Daar zullen we enkele borden in informatie over de hengelsport en over onze 
vereniging neer zetten. Zo willen we ons aan een breder publiek laten zien. 
Samen met AMAZONA zullen we een groot aquarium neerzetten met vissen uit 
de Linge.  
Verder nodig ik u allen uit op de ledenvergadering op woensdag 10 mei. 
Daar worden uw belangen behandeld en het is prettig wanneer de leden zich 
laten zien en hun wensen kenbaar maken. 
Tenslotte wens ik iedereen een goed visjaar toe. Vaak hoor ik mensen zeggen: 
“Ik kom niet aan vissen toe”. Ze hebben het veel te druk met allerlei andere 
dingen. Ik kan u verzekeren, wanneer je visdagen inplant en je gaat ook vissen, 
doe je daar zoveel energie mee op dat andere zaken ook veel makkelijker gaan. 
Hopelijk tot aan de waterkant. 

         Kees Kool, voorzitter 
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Herindeling haven een feit 
In januari 2017 is de herindeling van onze haven voltooid. De Technische 
Commissie (TC) is hiermee voortvarend aan de gang gegaan en kon eind 
december een uitgewerkt voorstel aan het bestuur presenteren. Na overleg en 
afweging van voor- en tegendelen is besloten om alle ligplaatsen een gelijke 
afmeting te geven en de huidige 7 grote ligplaatsen te handhaven. Hierdoor zijn er 
in totaal 127 ligplaatsen beschikbaar gekomen. De maximale breedte van een 
boot mag 1.85 meter zijn en de lengte, al dan niet met een buitenboordmotor, 
5.25 meter. 
De aanpassing van de ligplekken is eveneens in december gerealiseerd en op dit 
moment is de herinrichting gerealiseerd. Uiteraard heeft dit financiële gevolgen 
omdat er minder plaatsen zijn, maar er is nu geen leegstand meer. Na veel reken- 
en cijferwerk heeft de penningmeester aan het bestuur een voorstel gedaan dat is 
goedgekeurd in de bestuursvergadering van 26 januari 2017.  

- de tarieven van de liggelden over 2017 blijven ongewijzigd 
- Per 1-1-2018 wordt het tarief van een ligplaats vastgesteld op € 160,00 
- Per 1-1-2018 blijft het tarief voor de grote ligplaatsen € 275,00 

Op 21 januari heeft er een voorlichtingsmiddag plaatsgevonden waarbij aan de 
ligplaatshouders informatie is verstrekt en de nieuwe ligplaats is aangewezen. 
Ligplaatshouders die niet aanwezig waren, zijn per brief geïnformeerd. 
Het bestuur is de leden van de TC zeer erkentelijk voor de inspanningen die zij 
hebben verricht om op een zo korte termijn dit alles te regelen.  

        Jan Bruins 

-- oo -- 

Lijst van Viswater: op papier of via de APP 
 
Wij willen nogmaals uw aandacht vragen voor het volgende. 
Bij de uitreiking van de Vispassen 2017 is gebleken dat ruim 80% van onze leden 
bij Sportvisserij Nederland niet heeft aangegeven of zij de lijst met Viswateren (die 
u verplicht bij u moet hebben) op papier willen ontvangen of dat zij dit via de APP 
op hun smartphone regelen. Het gevolg kan zijn dat u nu niet in het bezit bent van 
de volledige lijst van viswateren. Wettelijk bent u verplicht om deze lijst bij u te 
hebben om bij een controle te kunnen aantonen dat u gerechtigd bent om op die 
plek te vissen. Dit kan via de lijst op papier of via de APP op uw smartphone. 
Bij uw lijst van viswateren 2016-2018 zit een antwoordkaart die u kunt opsturen 
om dit aan te geven. Ook kunt u dit online aangeven via de site van Sportvisserij 
Nederland. 
WIJ ADVISEREN U DRINGEND DIT IN ORDE TE MAKEN!  DE LHV De Snoek 
KAN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID ACCEPTEREN WANNEER U NIET 
OVER DEZE PAPIEREN BESCHIKT. 
U kunt deze ook alsnog aanvragen bij Sportvisserij Nederland via hun webwinkel. 
 

Het bestuur van de LHV De Snoek 
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Agenda Voorjaarsledenvergadering  
Woensdag 10 mei 2017, Clubgebouw, Prins Bernhardstraat 4 te Leerdam 
Zaal open: 19.15 uur                                                   Aanvang: 20.00 uur 

AGENDA 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 24 oktober 2016 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
5. Samenstelling bestuur (mogelijk bestuursverkiezing) 

o aftredend: Peter van der Linden (niet herkiesbaar) 
o aftredend: Jan Bruins (herkiesbaar) 
o voorstel benoeming bestuurslid: C. Sprado 

6. Jaarverslag 2016 
7. Verslag kascommissie 
8. Ontwikkelingen rond de haven en Veerwiel 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 

-- oo – 

 

VERSLAG NAJAARSLEDENVERGADERING LHV DE SNOEK 
GEHOUDEN OP MAANDAG 24 OKTOBER 2016 

IN HET CLUBGEBOUW, PRINS BERNHARDSTRAAT 4, LEERDAM 

Aanwezig de bestuursleden: Peter van der Linden, Jan Bruins, Jaap Kolijn en 
Kees Kool. 
De bijzondere leden:  Eddy Belder, Elly Belder, Ton Carree, Cor den Hartog en 
Nico Middag. 
De leden: W. Boei, M. de Boer, T.van Bruggen, P. van Doorenmalen, C. Elvers, 
Mw. L. Elvers, D. Groenenberg, mw. L. Groenenberg, T. van Holten, T. van 
Hoogdalem, Mw. P. van Hoogdalem, H. Klijn,T. van Kooten, P. Landegge, R. van 
Meurs, L. van Otterloo, J. Quick, T. Sanders, K. Sjouken, mw. G. Sjouken, C. 
Sprado, W. van Tol, J. Woelke en mw. J. Woelke 
Afwezig met kennisgeving: Arie Boot, Lambert Jansen en Heleen Kolijn. 
Notulist: Jaap Kolijn 
Aanvang:  20.00 uur 
Sluiting:    21.35 uur 

 



 

1. Opening. 
Voorzitter Peter van der Linden heet allen van harte welkom op deze 
Najaarsledenvergadering, één dag voor de 85e verjaardag van onze vereniging. 
Een speciaal welkom is er voor erevoorzitter Eddy Belder, erelid Ton Carree en 
de leden van verdienste Elly Belder, Cor den Hartog en Nico Middag. Peter geeft 
aan een ogenblik te willen stilstaan bij het overlijden van Gerrit van Holten op 60-
jarige leeftijd op 3 oktober jl. Ondanks zijn slepende ziekte was Gerrit altijd 
aanwezig op onze haven. Met een minuut stilte herdenkt de vergadering staande 
Gerrit van Holten. 
 
2.  Agenda. 
Peter neemt de agenda door, die staat afgedrukt in het laatstverschenen clubblad. 
Er zal op deze vergadering ook een bestuurswisseling plaatsvinden omdat Kees 
Kool heeft aangegeven de rol van Peter als voorzitter te willen overnemen. De 
vergadering reageert hierop met een luid applaus. Peter meldt dat statutair is 
vastgelegd dat over personen bij voorkeur schriftelijk moet worden gestemd. De 
vergadering geeft aan dat er in dit geval ook door handopsteking mag worden 
gestemd omdat er geen tegenkandidaten zijn.  
 
3. Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering  
gehouden op maandag 25 april 2016 
Het verslag wordt doorgelopen. Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt 
ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notulist.  

4. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken, behoudens een stuk voor de begroting en dat zal 
onder het desbetreffende agendapunt worden besproken. 
Naar aanleiding van de vraag uit de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Teus 
Bogerd over de mogelijkheid van een verharde visplek langs de singels in 
Leerdam-Noord geeft Peter van der Linden aan dat de Viswaterbeheercommissie 
(VBC) daarover met de Gemeente Leerdam in gesprek is, maar de gemeente wil 
wellicht een visplek voor invaliden en die moet aan heel veel voorschriften 
voldoen. De tweede vraag in de ALV ging over het uitzetten van graskarpers in de 
singels. Dit jaar zal dat niet meer lukken, maar we zijn er wel voorstander van en 
we dringen er op aan. 

Cor den Hartog vraagt naar het baggeren van de singels in Noord? Peter 
antwoordt dat bagger niet het probleem blijkt te zijn. Het heldere water 
veroorzaakt een sterke toename van de plantengroei. Dat kan – voor een deel – 
worden opgelost met maaien, dat nu ook regelmatig plaatsvindt, maar een proef 
met graskarpers kan zeker meer effect hebben.  
 



 

De derde vraag in de ALV ging over het inleveren van sleutels, Zowel Dirk 
Groenenberg als Peter van der Linden hebben onlangs sleutels terug ontvangen.  

De VBC heeft metingen gedaan naar de waterdieptes in Noord en op veel 
plaatsen staat behoorlijk water, maar de waterplanten zorgen voor de problemen. 
Cor den Hartog is het daar niet helemaal mee eens en afgesproken wordt 
daarover in de pauze verder van gedachten te wisselen. 

Nico Middag vraagt naar het baggeren van de Linge? Geantwoord wordt dat dat is 
inmiddels is voltooid en dat het gat bij Heukelum is gevuld. Het gebied is aardig 
gemaakt, maar het gerucht gaat dat men de ingang weer wil afsluiten. 
Waarschijnlijk komt er wel een brug over de invaart en voor de visstand op de 
Linge is het belangrijk dat het open blijft 

Peter meldt verder dat de vereniging dit jaar weer een zeer geslaagde Open Dag 
heeft gehouden en er bestaan plannen om dat jaarlijks te doen. Het bestuur heeft 
dit voorjaar besloten tot de oprichting van een Technische Commissie (TC) onder 
leiding van Piet Landegge. In deze commissie zitten onder meer de Beheerder 
van het clubgebouw en de Havenmeester. Dankzij de inzet van de TC konden dit 
jaar op de haven enkele belangrijke klussen worden geklaard.  
Havenmeester Kerst Sjouken heeft besloten zijn functie neer te leggen. Het 
bestuur is tevreden over de wijze waarop hij zijn taak heeft uitgevoerd, maar er is 
één punt waarover we het niet eens konden worden. We moeten nu dus op zoek 
naar een nieuwe Havenmeester. Deze week hebben we met de Havencommissie 
gesproken. De dagelijkse gang van zaken gaat gewoon door, maar we moeten 
wel een verantwoordelijke en aanspreekpunt op de haven hebben.  
We zijn Kerst Sjouken erkentelijk voor zijn inzet als Havenmeester sinds 
september 2010 en ook daarvoor was hij al actief op onze haven. Kerst heeft 
bovendien aangegeven beschikbaar te blijven in tijden van grote drukte. Het 
bestuur wil haar dank voor deze inzet graag onderstrepen met een bloemetje en 
een envelop. Deze worden onder applaus van de vergadering overhandigd. 
Er is nog geen nieuws over de vervanging van de beschoeiing van de Zuidwal. De 
gemeente neemt de daarvoor de tijd en heeft toegezegd daarover met ons te 
overleggen. Er gaan geruchten dat e.e.a. nog wel enkele jaren op zich kan laten 
wachten. 
Intussen werkt de TC aan een plan voor een nieuwe indeling van onze haven. We 
hebben een aantal kleine plekken vrij en er is een tekort aan grotere plekken. De 
ligplaatshouders worden daarover per brief geïnformeerd. Deze brief ontvangen 
zij bij de contributienota. Kees Elvers vraagt in hoeverre ligplaatshouders inspraak 
hebben bij de toewijzing van een andere ligplaats? Peter van der Linden 
antwoordt dat we bij eventuele bezwaren gaan kijken of we het kunnen oplossen. 
In de brief aan de ligplaatshouders komt ook iets over het onderhoud van de 
boten. De gemeente heeft ons daarover al aangesproken.  
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In overleg met de Havencommissie gaan we de ligplaatshouders daarover 
benaderen. We kunnen mensen wellicht adviseren over een oplossing en de 
haven moet worden gevuld met boten die gebruikt worden. 
Op 3, 4 en 5 november a.s. organiseert het Wijktheater ’s avonds een evenement 
in Leerdam-Centrum en op ons eiland. Daar wordt in een grote tent het slotstuk 
opgevoerd. De entree bedraagt (ook voor onze leden) € 2,50. Op zaterdag 19 
november organiseert het bestuur de jaarlijkse kaderavond. Op zaterdag 17 
december kunnen de Vispassen worden afgehaald en houdt Dirk Groenenberg 
tegelijkertijd weer een draaimiddag. De opbrengst is voor een nieuwe 
waterstofzuiger. Volgend jaar willen we aan de zijkant van het clubgebouw een 
overkapping maken voor de rokers en de vaatwasser loopt op zijn laatste benen. 
De opbrengst van de draaimiddag zal dus goed worden besteed. 
Cor den Hartog vraagt naar de gang van zaken rondom de Grote Lijst van 
Viswateren (geldig tot 2018) en de aanvullingen daarop? Ton van Kooten 
antwoordt dat iedereen op de gebruikelijke wijze zijn Vispas in ontvangst kan 
nemen. Degenen die aan Sportvisserij Nederland (SVN) hebben aangegeven dat 
zij deze lijst en aanvullingen op papier willen blijven ontvangen, krijgen die bij hun 
Vispas. Degenen die zich niet bij SVN hebben aangemeld voor de papieren 
versies, kunnen e.e.a. downloaden op hun smartphone. Jan Bruins voegt daar 
aan toe dat we wellicht nog een aantal extra aanvullingen krijgen, maar daarover 
is nog niets bekend. Iedereen moet bij controle altijd kunnen aantonen (op papier 
of via de App) dat hij/zij gerechtigd is om in het desbetreffende water te vissen. 
Piet Landegge geeft aan dat hij volgens de App niet in de Huibert mag vissen, 
hoewel dat wel op de papieren lijst staat aangegeven. Peter van der Linden zegt 
toe e.e.a. te zullen nagaan.  
Na 17 december na zijn er nog twee mogelijkheden om de Vispassen af te halen 
t.w. op 27 december 2016 en 14 januari 2017.  
De jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op zaterdag 7 januari 
2017. 

5. Begroting 2017 
Penningmeester Jan Bruins geeft aan dat de begroting enigszins anders is 
opgesteld. Als inleiding heeft hij een beknopte begroting gegeven, waaruit blijkt 
dat we 2017 zullen afsluiten met een verwacht overschot van € 200,00. In het 
vervolg van de begroting wordt daarop uitgebreid ingegaan. Het overschot zal 
worden besteed aan de activiteiten van de verschillende commissies.  
Pagina 5 laat zien dat het bestuur heeft besloten de sprong in de contributie voor 
jeugdleden die overgaan naar de senioren, te verkleinen. Aan een deel van de 
contributie (Vispas en bijdrage aan de federatie) kunnen we niets veranderen, 
maar voor de leden van 14 tot 17 jaar hebben we de eigen contributie 
teruggebracht van € 21,00 naar € 16,00. Dit is reeds in de begroting verwerkt.  
 



 

De kosten van het Visblad zijn verhoogd, maar dit blijft binnen de vergoeding die 
wij hiervoor vragen. De inkomsten van de haven zijn begroot op de huidige 
bezetting. We hebben nu 12 onbezette (kleine) plekken en deze kunnen na de 
herindeling worden gebruikt voor grotere boten en dat geeft ook financieel weer 
wat meer ruimte.  
De bestuurskosten zijn gestegen doordat er meer jubilarissen zijn. De opzet van 
de “staat van afschrijvingen” is iets gewijzigd. Ook de vervolgjaren na 2017 zijn 
aangegeven en zichtbaar is dat daarbij de posten teruglopen. Op de laatste 
pagina staan de kosten der lid van alle activiteiten. 
Jan Bruins heeft (als ingekomen stuk|) een verheugende mededeling voor alle 
ligplaatshouders. De eerste vijf jaar hoeven we niets aan de liggelden te doen, 
want na enig aandringen heeft de gemeente het huurbedrag voor de steigers 
verlaagd van € 12.000,00 naar € 10.000,00 per jaar. We hadden daarom twee 
jaar geleden al gevraagd met het oog op de lage rentestand. Daarom is nu de 
rekenrente aangepast en gaat onze huur per 1 januari 2017 omlaag. Het gevolg 
van dat alles is dat we geen verhogingen van contributies en havengelden hoeven 
door te voeren.  

Peter van der Linden vraagt de vergadering de begroting goed te keuren. Dit 
gebeurt ongewijzigd.  

6. Vaststellen contributies en havengelden 
Contributies en havengelden worden ongewijzigd vastgesteld. 

7. Samenstelling bestuur. 
Peter van der Linden herinnert er aan dat hij in de ALV heeft aangegeven te willen 
stoppen als voorzitter en bestuurslid. Kees Kool is bereid gevonden het stokje 
over te nemen. Peter blijft op verzoek van Kees nog een half jaar om zaken over 
te dragen. Met algemene stemmen gaat de vergadering akkoord met de 
benoeming van Kees Kool tot voorzitter. 

Hierna wordt een pauze ingelast. 

8. Ontwikkelingen rond de haven en de Veerwiel. 
Peter van der Linden heeft de ontwikkelingen rond de haven reeds toegelicht. 
Kees Kool geeft aan dat hij na de zomervakantie over de Veerwiel heeft 
gesproken met de Sportvisacademie. Het advies was: “Laat de natuur zijn gang 
gaan”. Er wordt een plan van aanpak gemaakt en 20 nieuwe boompjes blijven 
staan, rekening houdend met de diversiteit. Er wordt nu gewerkt aan een 
onderhoudsplan en in de winterperiode willen we vier nieuwe vissteigers 
aanleggen (van 4 x 1,8 meter). Verder kijken we naar de mogelijkheid van 
parkeerplaatsen. Dat brengt hoge kosten met zich mee en pas in een later 
stadium zullen we kijken of we dat kunnen realiseren.  



 

Het bestuur hoopt bij de ALV in het voorjaar van 2017 meer te kunnen laten zien. 
Ursus de Boer vraagt of er een verharding voor scootmobielen komt? Dat is 
voorlopig niet de bedoeling. Gevraagd wordt naar de verharding van de paden 
naar de vissteigers? Dat zal met houtsnippers gebeuren? Nico Middag vraagt of 
vier steigers het maximale aantal is? Kees Kool antwoordt dat dit vervanging is en 
dat er nog twee oude liggen. In totaal beschikken we dan rondom de Veerwiel 
over zes vissteigers.  

9. Rondvraag. 
- Nico Middag geeft aan dat het langs de Steile Dijk door de plantengroei 
nagenoeg onmogelijk is bij de visstekken te komen. Peter van der Linden 
antwoordt dat dit een zaak voor de federatie is. Het waterschap zal niets aan de 
zgn. plasbermen doen. We hebben de federatie daarover al eerder 
aangesprokenen en gaan dat opnieuw doen. Het is een officieel wedstrijdparcours 
dus er moet aandacht worden besteed aan het onderhoud. Nico Middag geeft aan 
dat hij tweemaal heeft laten maaien en vraagt naar de mogelijkheid om dit bij de 
federatie in rekening te brengen? Peter van der Linden zegt toe e.e.a. opnieuw te 
bespreken met de federatie. Nico Middag benadrukt dat een antwoord niet te lang 
uit moet blijven en dat het zaak is om in mei en september te maaien.  
- Piet Landegge vraagt om een oproep op de website voor vrijwilligers voor hand- 
en spandiensten op de haven? Peter van der Linden zegt dit toe en we zullen 
deze oproep ook in het clubblad plaatsen.  
- De heer Van Doorenmalen adviseert om bij het afhalen van de Vispassen een 
schriftelijke oproep voor vrijwilligers uit te reiken. 
- Dirk Groenenberg meldt nog dat zaterdag 28 oktober a.s. de jaarlijkse 
feestavond van de Jeugdcommissie wordt gehouden en dat iedereen daar van 
harte welkom is. 
 
10. Sluiting. 
Kees Kool sluit de vergadering af. “Twee jaar geleden heb ik mij aangemeld als 
bestuurslid. Het voorzitterschap was geen ambitie van mij en ik geef het ook 
graag weer over. Ik ga proberen er het beste van te maken. Mijn hart ligt bij de 
jeugd. Binnenkort hoop ik het Vismeesterschap te behalen en ik ga ver alles aan 
doen om jeugd binnen te halen en om als vereniging weer te groeien. 
Volgend jaar gaan we op de eerste zaterdag in juni weer een open dag houden en 
ook bij het uitreiken van de Vispassen willen we een oproep doen voor 
vrijwilligers. Ze hoeven er niet elke zaterdag te zijn en ook met goede adviezen 
zijn wij geholpen. Ik wil ook proberen alle vrijwilligers met elkaar in contact te 
brengen; bijvoorbeeld bij de Landelijke Opschoondag”. 
Kees Kool bedankt allen voor hun aanwezigheid en wenst iedereen “wel thuis”. 
Om 21.35 uur sluit hij de vergadering. 
                                                                                                





 

In memoriam: Henk van Dijk 
Zoals reeds vermeld in ons clubblad van december 2016 is op 19 november 2016 
overleden ons erelid Henk van Dijk in de leeftijd van 80 jaar. 

Henk van Dijk was voor de ouderen onder ons een markante 
persoonlijkheid die jarenlang als penningmeester deel uitmaakte 
van het bestuur. Hij was de man die begin jaren ‘90 de 
automatisering van de ledenadministratie ter hand heeft genomen. 
Ook had hij een groot aandeel in de realisering van de plannen voor 
een nieuw clubgebouw. Het penningmeesterschap werd in 1992 
overgenomen door Peter van der Linden. In 2002 stopte Henk ook 

met zijn activiteiten voor het clubgebouw en in 2010 met die van de haven. 
 De laatste jaren ging hij lichamelijk sterk achteruit. Hij kon niet meer naar zijn 
vertrouwde haven komen waar hij eerder bijna dagelijks wel even was te vinden. 
Op 19 november is Henk toch nog vrij onverwachts overleden. 
Wij zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor de vereniging heeft betekend 
Persoonlijk zal ik hem en zijn adviezen missen.   

Jan Bruins, penningmeester/wnd. secretaris 

De Veerwiel 

Twee studenten van het Wellant college Gorinchem zijn, met behulp van een 
praktijkleraar druk bezig geweest met het realiseren van het werk bij de Veerwiel. 
Vanaf de eerste contacten is er achter de schermen hard gewerkt om het project 
tot een goed eind te brengen, met als doel dat er weer lekker gevist kan worden 
op de Veerwiel.  
“In het begin waren wij vooral druk met het maken van een plan, zodat het werk 
goed kan worden uitgevoerd. Daar komt veel bij kijken en het is lastig om alles 
goed op papier te zetten, voordat je aan de slag kan. We hebben daarbij veel hulp 
gehad van onze leraar. Toen dat uiteindelijk was gebeurd, ging het opeens heel 
erg snel. De groenvoorziener kon aan de slag om het grove werk te verrichten en 
daarna konden wij (de studenten van het Wellant college Gorinchem) aan de slag 
om de boompjes te planten en het werk af te maken. Het is een erg leuk en 
leerzaam project waar we veel hebben geleerd”. 

Luuk Heesters en Hasse van Keulen 
Studenten van het Wellant college Gorinchem 
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KENNEN WIJ ZE NOG? 

Piet Blom, Jan de Jong en Gerrit Pos 
 
Elk jaar vissen we binnen De Snoek wedstrijden om de 
Piet Blom Bokaal, de Jan de Jong Bokaal en de Gerrit Pos 
Trofee. Wedstrijden, die zijn vernoemd naar leden die in 
het verleden een belangrijke rol in onze vereniging hebben 
gespeeld. Maar wat weten wij vandaag de dag nog over 
hen? De redactie van uw clubblad ging op zoek en de 
komende drie nummers zullen wij hieraan aandacht 
besteden. We beginnen deze serie met Piet Blom. 
Piet Blom werd in 1937 geboren en in 1960 op 23-jarige 
leeftijd wordt hij lid van De Snoek. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering op 28 januari 1966 wordt hij in het 
bestuur gekozen. Een jaar later moet secretaris H. van Ameijde op doktersadvies 
zijn functie neerleggen. Piet Blom stelt zich kandidaat en wordt op 14 februari 
1967 benoemd als 1e secretaris.  
In hetzelfde jaar stopt bode Marius Kars met de inning van de contributie en Piet 
Blom geeft daarop voortvarend sturing aan de reorganisatie van de administratie 
van onze vereniging. Vanaf dat moment voert hij tot 1985 de ledenadministratie. 
Als in 1974 voorzitter Gerrit Pos aftreedt, stelt Piet Blom zich kandidaat voor het 
voorzitterschap en de ledenvergadering benoemt hem. In dezelfde periode gaf de 
heer C. de Bruin, beroepsvisser op de Linge, te kennen dat hij zich wilde laten 
uitkopen. Met diverse, belanghebbende hengelsportverenigingen werd 
overeenstemming bereikt om gezamenlijk deze uitkoop te realiseren. Tijdens de 
onderhandelingen hierover ontstond de gedachte om het viswater met elkaar uit 
te wisselen en onder te brengen in één regiovergunning. Piet Blom was hierbij de 
grote animator en in 1978 kon de eerste zogenaamde Linge &Merwedekanaal 
(L&M) vergunning worden uitgegeven. Zeven verenigingen wisselden hierbij om 
niet viswater uit. Voor Piet Blom ging dit echter niet ver genoeg. Zijn doel was één 
federatievergunning en uiteindelijk één landelijke Grote Vergunning met al het 
viswater. 
Piet Blom trad in 1978 af als voorzitter, maar bleef deel uit maken van het bestuur 
van De Snoek. Hij vertegenwoordigde onze vereniging in de Werkgroep L&M en 
trad ook toe tot het bestuur van de federatie, die hij ook zou vertegenwoordigen in 
de ledenvergaderingen van de N.V.V.S. (nu Sportvisserij Nederland). Piet Blom 
zou ook zitting nemen in het bestuur van de N.V.V.S. en in de Commissie 
Uitwisseling Vergunningen. In 1980 werd het allemaal wat veel en hij gedwongen 
keuzes te maken. Hij nam afscheid van ons bestuur en van de Werkgroep L&M. 
Onze ledenvergadering benoemde hem in dat jaar tot Lid van Verdienste en in 
1986 wordt hij Erelid. Hoewel geen bestuurslid meer, kon er nog altijd een beroep 
op Piet Blom worden gedaan. Bij zijn afscheid als voorzitter van de Federatie De 
Betuwe wordt Piet Blom koninklijk onderscheiden met de Eremedaille in zilver, 
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.  



 

Via de NVVS blijft Piet Blom nog actief in de hengelsport als adviseur en voorzitter 
van de Commissie Uitwisseling Vergunningen.  
Na een kortstondig ziekbed overlijdt Piet Blom op 14 augustus 1997 op 60 jarige 
leeftijd. De invoering van één Grote Vergunning met uitgebreide rechten voor een 
betaalbare prijs heeft hij niet meer mogen meemaken. De huidige grote Vispas 
komt daarbij echter wel erg in de buurt en dat is mede te danken aan de tomeloze 
inzet van Piet Blom. Een lid waar we als LHV De Snoek trots op kunnen zijn. 

(Wordt vervolgd.) 
 

Dit artikel is ontleend aan een eerdere uitgave van ons clubblad.  
Jaap Kolijn 

-- oo-- 
Roofvisdag jeugd  
 

 

Op zaterdag 14 januari 2017 struinde een groep van elf jeugdige vissers onder 
leiding van de Jeugdcommissie de Leerdamse sloten af op jacht  naar snoek.  
Fijn dat er extra vrijwilligers waren om onze jeugd te begeleiden. Door het 

trotseren van de winterse 
omstandigheden rekende onze 
jeugd af met het vooroordeel 
dat de jeugd niets meer gewend 
is en alleen interesse heeft om 
achter de computer te zitten.  
Matthijs Blom, Jelle 
Zwijnenburg en Krijn de Koster 
vingen een prachtige Snoek. 
Krijn de Koster haalde hierbij 

het grootste exemplaar boven water; een snoek van eenenzeventig centimeter. 
Tijdens deze vangsten liet vrijwilliger Dirk-Jan de Boer de jeugd zien hoe zij de 
'kieuwgreep' toe kunnen passen, zodat de jeugd in de toekomst ook alleen 
verantwoord op pad kan gaan. Verder kreeg de jeugd informatie over gebruik van 
het juiste materiaal en verantwoorde omgang met de snoek. Met dank aan 
jeugdcommissielid Ron Bink en zijn echtgenote, genoot de jeugd halverwege de 
ochtend van een warme beker chocolademelk en een broodje warme worst. Dit 
willen we er graag inhouden! 

 

 Anthonie Huigen 
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ACTIVITEITEN 
  

Woensdag 10 mei Van Leyenburgstr. Jeugdcompetitie 
Zaterdag 13 mei Linge, Steile Dijk Jan de Jong Bokaal 
Zondag 21 mei Haven/Linge Recreantenwedstrijd 
Woensdag 24 mei Eksterlaan Jeugdcompetitie 
Zondag 28 mei Haven/Linge Recreantenwedstrijd 
Vrijdag 9 juni Haven Leerdam Leerdams Jeugdkamp. 
Zaterdag 10 juni Haven Damesviswedstrijd 
Zondag 11 juni Haven/Linge Recreantenwedstrijd 
Zaterdag 17 juni Haven/Linge Recreantenwedstrijd 
Woensdag  21 juni Lichte Kade Jeugdcompetitie 
Vrijdag 23 juni Linge, Steile Dijk Leerdams Kampioenschap 
Zaterdag 24 juni Haven/Linge BBQ-wedstrijd 
Woensdag  5 juli Reigerpad Jeugdcompetitie 
Zondag 9 juli Broekse Uitlaat Recreantenwedstrijd 
Zondag 23 juli Haven Linge Recreanten/Blinde Koppelw. 
Zaterdag 29 juli Haven/Linge Recreantenwedstrijd 
Dinsdag 8 augustus Haven/Linge Vakantiewedstrijd 
Donderdag 10 augustus Haven/Linge Vakantiewedstrijd 
Zaterdag 12 augustus Haven/Linge Vakantiewedstrijd 
Zondag 20 augustus Haven/Linge Recreantenwedstrijd 
Woensdag 23 augustus Haven/Leerdam Jeugdcompetitie 
Zaterdag  26 augustus Haven/Linge Koppelw. Senioren/Jeugd 
Zondag 27 augustus Haven/Linge Wedstrijd Limburgers 
Vrijdag 1 september Culemb. Vliet Roofblei visdag 
Zaterdag 2 september Linge, Filius Piet Blom Bokaal 
Woensdag 6 september Broekgraaf Jeugdcompetitie 
Zondag 10 september Haven/Linge Recreanten, Blinde koppelw. 
Vrijdag 15 september Vuren G. Pos Trofee 
Zaterdag 16 september Haven/Linge Kadervisdag 
Zaterdag 23 september Haven/Linge Recreantenwedstrijd 

 
Jubilarissenavond 2017 
 

Op dinsdag 12 april jl. werd onze 
jaarlijkse Jubilarissenavond 
gehouden. 
Trouwe leden van De Snoek 
werden door voorzitter Kees Kool 
in het zonnetje gezet en ontvingen 
een blijvend aandenken ter 
gelegenheid van hun 25-, 40-, 
50- of 75-jarige lidmaatschap 
 



Workshops
Wij gaan deze dag met jullie:
• Karpervissen
• Snoekvissen
• Vliegvissen 
• Vaste stok vissen
• Feedervissen 

De jeugddag wordt georganiseerd in 
samenwerking met: 
• HSV ‘t Stekelbaarsje Arkel
• HSV de Snoek Leerdam
• HSV Gorinchem 
• HSV de Ruisvoorn Acquoy
• Vereniging Nederlandse Vliegvissers 
• Snoekstudiegroep Nederland en België

Geef je op!
Alle jeugd van 8 tot 16 jaar is welkom. 
Ook geschikt voor kinderen met een 
beperking. Je hoeft niet lid te zijn van 
een hengelsportvereniging.
Jeugdbegeleiders en vismeesters helpen 
ons mee op deze dag! Deelname is 
helemaal gratis, eten en drinken is 
geregeld. 
De dag start om 09.00 uur en is uiterlijk 
om 16.00 uur afgelopen. 
Ouders of verzorgers zijn ook welkom. 

Nodig jij je vismaatjes ook uit?

Aanmelden
Via: www.hfmiddennederland.nl/jeugd

Op zaterdag 3 juni 2017 is de jeugddag van Hengelsport Federatie Midden Nederland. Locatie 

Visputten Hoogblokland. Hoogbloklandseweg 6a. Ben jij tussen de 8 en 16 jaar ? 
Meld je dan snel aan!

Voor meer informatie:
www.hfmiddennederland.nl 
        HFmiddennederland            
        HFmiddennl

super toffe
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Wintercompetitie 2017 

Op zondag 8 januari is de eerste wedstrijd van de wintercompetitie 2017gevist. 
Het weer was prima. De vorige dag gaf sneeuw en ijzel en nu was het windstil bij 
een graad of 5. De witvissers visten in de haven, tussen de bootjes en de zes 
deelnemers vingen veel vis. Totaal bijna 20 kg. Arie Boot ving het meest; namelijk 
4.650 gram. 
De roofvissers waren met 12 man. Zij konden de Veerwiel nog niet op. Daar lag 
nog ijs. Op de Linge wisten ze 6 snoeken en 1 snoekbaars te vangen. René Boot 
ving de grootste snoek, namelijk 90 cm. 
Zondag 5 februari werd de tweede wedstrijd gevist. Nadat er twee weken niet 
gevist kon worden i.v.m. ijs.Ook nu waren de weersomstandigheden niet slecht. 
Er stond weinig wind en er viel een enkel licht buitje. Er werd weer goed 
gevangen tussen de bootjes. De zeven deelnemers vingen totaal ruim 21 kg vis. 
Arie Boot was met 4.550 gram weer de beste.  
De roofvissers waren weer met 12 man. Zij klaagden over veel aanbeten, die niets 
opleverden. Er werden vier snoeken gevangen. De grootste snoek (64 cm.) is 
gevangen door Hofny Hittepeuw. 
Zondag 19 februari werd derde wedstrijd gevist. Het was een graad of 6 en er 
stond een gure, waterkoude wind. Het regende regelmatig. De zeven witvissers 
wisten totaal ruim 21 kg vis te vangen. Joop Woelke ving met 5.400 gram het 
meest. 
Er waren weer 12 roofvissers. Zij vingen zes snoeken en één snoekbaars. De 
grootste snoek (89 cm.) werd gevangen door Ron van Holten.  
Zondag 26 februari is de vierde wedstrijd gevist. Het weer viel niet tegen. Het was 
droog bij een graad of zes. De week ervoor had het heel veel geregend. Het water 
was koffiebruin. De verwachtingen waren dan ook niet hoog. Arie Boot wist met 
1.700 gram de meeste vis bij de witvissers boven te krijgen. Totaal hebben de 
zeven deelnemers nog zeven kg. vis gevangen. Bij de roofvissers was het 
verdriet. Van de 11 deelnemers was er maar één die een snoek ving. Dit was 
Ruud Sanders met een snoek van 60 cm. 
 Zondag 12 maart was de laatste wedstrijd. Het water was nog steeds erg bruin. 
Het weer was prima. Er stond niet veel wind, de zon scheen en het was een graad 
of 10. De vangsten vielen opnieuw tegen. De acht witvissers vingen totaal bijna 11 
kg vis. Joop Woelke deed het prima. Hij ving 4.400 gram en was daarmee 
winnaar.  
De snoekvissers genoten van het mooie weer, maar niet van de vangst. Er 
werden slechts drie snoeken gevangen. De grootste (74 cm.) werd gevangen door 
Ursus de Boer. 
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Hierna werd de eindstand opgemaakt. Opvallend is dat bij de witvissers iedereen 
bij elke wedstrijd vis heeft gevangen.  
Dit opgeteld gaf de volgende uitslag: 

1    Joop Woelke  18.250 gram 
2 Arie Boot   14.400 gram 
3 Arie van den Oever 12.200 gram 
4 Cor den Hartog  11.700 gram 
5 Kees Kool     9.400 gram 
6 Dirk Groenenberg   8.215 gram 
7 Mark van Wijk    3.750 gram 
8 Kees Sprado    3.000 gram 

Uitslag bij de roofvissers (alleen grootste vis telt) 
1 René Boot   90 cm 
2 Ton van Holten  89 cm 
3 Ruud Sanders  87 cm 

Deze wintercompetitie werd georganiseerd door:  
Joop Woelke en Dirk Groenenberg (witvissen) en John 
Quick en Piet Landegge (roofvissen). 
 
Iedere keer wanneer de deelnemers terug kwamen 
werden zij van snert en een broodje warme worst 
voorzien. Hiervoor zorgde de dames Jannie Woelke 
en Gerda Sjouken. Na de laatste wedstrijd ontvingen  
ze namens de deelnemers een attentie 

 

-- oo – 

 

Renovatie beschoeiing Zuidwal 

Het heeft even geduurd, maar op 
maandag 10 april zijn de 
werkzaamheden aan de beschoeiing 
eindelijk van start gegaan. Met de 
Gemeente Leerdam en aannemer 
Damsteegt zijn afspraken gemaakt 
om de overlast zoveel mogelijk te 
beperken en hopelijk kunnen alle 
boten medio mei weer op hun plaats 
liggen. 

 



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 



Te Koop
Geslachte konijnen 
Het hele jaar door

Leerbroekseweg 33
4245 KS Leerbroek
Tel: 0345-599608



 Wellantcollege 
Gorinchem 
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Tarieven 2017 
 
Contributie (excl. Vispas) peildatum 1-1-2017: 
Seniorleden 18 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 


